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Carta 3 – (Nó) Entre nós: para transver o cotidiano 

“Ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, 
fora da boniteza e da alegria.” (Paulo Freire)  

  
 

Nomes. Eu tenho o meu, você tem o seu e assim ocorre com todas as coisas ao nosso redor. 

Seja o nome curto ou comprido. Fácil de pronunciar ou gerador de boas histórias e até verdadeiros 

trava línguas. Seja o nome escolhido por outros ou por nós mesmos, ao nascermos ou ao nos 

(re)conhecermos. Nomes importam. Nomes legitimam a existência das coisas e das pessoas, 

reconhecendo sua identidade e assim também ocorreu com o nosso projeto.  

 Quando pesquisamos o significado da palavra “nó” no dicionário, nos deparamos com a seguinte 

definição:  

 “Entrelaçamento de um ou dois fios, linhas ou cordões cujas extremidades passam uma pela 

outra, apertando-se.”  

  Ao aprofundarmos sobre o tema, entendemos também que existem vários tipos de nós: Há 

nó que liga, nó que separa, nó que sufoca, nó que amarra. Há nó que serve de impedimento e há 

nó que repara o que foi rompido. Há nó que deve ser feito e há nó que deve ser desfeito. Mas, acima 

de tudo, todo nó entre nós deve ser entendido.  

 “Qual extremidade passa por onde? Onde começa? Onde termina? Quando o nó foi feito? 

Por quê? Por quem e Pra quê? Que tipo de nó é e o que fazer com ele?” são algumas das perguntas 

que devem ser feitas nesse processo de entendimento.  Também entendemos que existe um NÓS, 

pronome pessoal do caso reto. Nós que envolve relação, que pressupõe troca entre duas ou mais 

pessoas. Esse nós também é repleto de outros (nó)s, que unem, separam, dividem e fortalecem.  

 Acreditamos que em uma secretaria de relações, como a SDS se propõe a ser em sua inerência, 

existem diversos nós: nós soma de pessoas e nós entrelaçamento de vivências. Nós estes que 

precisam ser vistos e entendidos.    

  Pensando nisso, nasceu esse projeto: “(NÓ)S ENTRE NÓS: PARA TRANSVER O 

COTIDIANO”. Inspiradas no poema de Manoel de Barros que diz que “O olho vê/ a lembrança revê 

/e a imaginação transvê. /É preciso transver o cotidiano” convidamos a todes para esse desafio de 

transver o cotidiano. Para falar e dar voz aos vários nós que existem: os nós que somos, os nós que 

criamos, que atamos e desatamos os nós que nos separam e os que nos unem.  

  Afinal, quem melhor do que nós para falar sobre nós?  


