
 
Malhas do Saber de João dos Santos  
 
 
“Pergunto finalmente se a maturidade não consiste precisamente em aceitar aquilo que o 

indivíduo tem de infantil” 1 
 

“Brincar é a coisa mais importante da vida” 
 

“A propósito da educação infantil penso que é mais importante aquilo que o mestre é do 
que aquilo que ele sabe” 2 

 

“Se não Sabe Porque é que Pergunta?” 3 
  

João dos Santos, o psicólogo, o pedagogo, terá já sido entendido e seguido pelos 
organizadores e responsáveis dos cursos de formação de professores educadores, 
elementos essenciais de uma sociedade que favoreça a melhor realização de cada 
cidadão?  

Ou antes, professores servilmente obedientes a seus governantes e aos interesses que 
servem, criando e desenvolvendo cadeias de obediência pouco ou nada criativa de uma 
sociedade igualmente justa para todos?  

Lembro o alerta de alguém de quem infelizmente esqueci o nome, mas guardei as suas 
palavras: “Os povos não escolhem e elegem os governantes para que eles os levem aos 
supermercados, são sim estes, os supermercados, que escolhem os governantes para 
que estes levem os povos aos supermercados.”   

Eu fui muito feliz nos meus muitos anos de trabalho profissional porque João dos Santos 
e Maria Amália Borges, sua colega e companheira dos mesmos ideais, entenderam e 
tudo proporcionaram para essa minha realização pessoal com alunos felizes.  

Menos devo à inteligência ou ao saber, que sempre reconheci pouco ter, apenas nunca 
me fechei ao pulsar do ensino da própria vida no seu dia-a-dia.   
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