
À Lisete com carinho

“O tempo é escasso, mãos à obra! […] É preciso arrancar alegria ao
futuro”. Este trecho do poema de Maiakovski expressa o que ouviríamos de
nossa querida Lisete, com sua característica animada que nos contagiava de
coragem, para o momento que vivemos no Brasil e no mundo.

Desde 12 de março de 2022, estamos com a presença, de um outro
modo, de uma daquelas pessoas que são imprescindíveis à construção de um
mundo mais justo, solidário, fraterno e democrático e à defesa radical de
uma educação pública, laica, democrática e de qualidade socialmente
referenciada para todas e todas.

Lisete vive em nossa memória, nos ensinamentos dos livros, dos
artigos, das atividades de gestão, das aulas, das orientações, das pesquisas,
da militância política e pedagógica que continuam sendo fonte de inspiração.

Hoje, 30 de maio de 2022, ela faria 77 anos. Nos seus aniversários
sempre celebrávamos a vida, as conquistas e as parcerias nas lutas.

Lisete Arelaro lutava pela vida bravamente em várias dimensões, (e fazia questão de comemorara-la)
quem a conheceu pôde encontrá-la em espaços diversos: movimentos sociais, seminários de pesquisa,
eventos de educação, salas de aulas, reuniões com orientandos, conversas as mais diversas, sempre
encontrava um tempinho para ouvir, fazer sugestões, emitir uma opinião, “dar um conselho”.

Seu incansável compromisso com a luta social e, em especial com a educação, deixou um legado de
aprendizado para refletir e atuar pela transformação.

Nós do Grupo de Estudo e Pesquisa em Política Educacional e Gestão Escolar tivemos a felicidade
de contar com Lisete desde a fundação de nosso grupo, em 2010. Da alegria e do aprendizado desta
convivência fica a responsabilidade de dar continuidade aos seus ensinamentos pela defesa da educação
pública e por uma sociedade socialista.

A pesquisa sobre a implementação do ensino fundamental de nove anos, entre 2010-2012,
coordenada por Lisete Arelaro e Márcia Jacomini, ajudou-nos a fortalecer os princípios por uma educação da
infância que respeite os tempos, os ambientes adequados, a gestão democrática e a necessária formação
docente para o trabalho com os pequenos, no avesso da aceleração promovida por aquela política. Reflexão
crítica que permaneceu na pesquisa sobre a meta de alfabetizar todas as crianças até o fim do 3º ano do
ensino fundamental, entre 2013-2017.

Nos anos decorridos entre 2011-2017, nos estudos da Pesquisa do Observatório da Remuneração
Docente, Lisete foi presença marcante nos seminários nacionais e locais, ensinando-nos sobre o
financiamento para uma educação de qualidade e a valorização do trabalho docente como condições para
escrever outra página na história da educação.

Mais recentemente na pesquisa Política Educacional na Rede Estadual Paulista (1995-2018), entre
2018-2021, ela sempre ressaltava o papel formativo de unir pesquisadores para resistir aos tensionamentos
impostos pelo autoritarismo contra a escola e a universidade públicas, para manter acesa a perspectiva da
educação libertadora.

Quando celebramos uma década do GEPPEGE, em 2021, Lisete se recuperava do tratamento que
realizava e, ainda assim, não envergava diante daquela adversidade e desejava vida longa ao nosso grupo,
orientando-nos a seguir nossos caminhos de estudo com coerência entre teoria e prática.

Que as palavras de nossa mestra e amiga Lisete Arelaro, continue nos inspirando e mantendo a
esperança, assim como ela, do verbo esperançar.

Lisete, presente! Sempre!


