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Quando a respiração em conjunto se tornou perigosa,
todos foram obrigados a respirar sozinhos,
e o ritmo da respiração individual
foi forçado a seguir a marcha da
competição econômica.
Franco Berardi, Asfixia, 2020

Ultimamente, estudar no país dos corpos desaparecidos pode implicar com
que professores e estudantes confundam e sejam confundidos com uma
espécie de fantasma. A promoção da chamada Educação Remota como
uma das medidas para o ainda indispensável isolamento social no

enfrentamento da pandemia sanitária, agravada pela contínua crise gerada
pelo pandemônio político, impôs a abrupta substituição da co-presença
corporal no espaço-tempo imediato concreto da sala de aula, por variadas
formas de tele presença nas quais a aparição dos professores e dos alunos
se dá por meio de pixels e bits, cuja dimensão espectral nos mantêm
aprisionados em telas fantasmagóricas por horas a fio, nos cômodos das
nossas casas.
Se, por um lado, tal adensamento da invasão das tecnologias digitais nas
nossas vidas cotidianas promete acentuar a tele dependência, a qual alguns
professores e estudantes já estavam submetidos, por outro lado é
igualmente importante lembrar que a imensa maioria dos estudantes da
rede de ensino básica pública brasileira, sequer dispõe do privilégio de
alguma forma de aparição nas telas – desaparecem entre os pixels e bits
do excesso das atividades escolares remotas. Impossibilitados de

conspirações

responderem: presente, professora! Faltam frequentemente sem fazer falta
para ninguém – sem corpo os fantasmas não conseguem sentir falta de
nada, apenas permanecem constantemente conectados e assombrados

pelo que tem sido chamado de Barbárie Digital.
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Ao optarmos desenvolver vídeo aulas de performance através da chamada

de classe, professores, estudantes e funcionários da nossa escola, ou

arte por instrução com os estudantes do CIEJA Ermelino Matarazzo, a

mesmo, a nossa comunidade escolar. Se recordarmos que uma instrução

priori nosso intuito era questionar, repensar e mesmo deslocar a

pode ser uma poesia, é interessante pensarmos que para o referido autor

acentuação da tele dependência promovida pela educação remota. Isto

a poesia é aquilo que pode nos ajudar a reativarmos a respiração que nos

porque, as instruções exigem com que cada corpo autoperceba as relações

tira do sufoco que nos encontramos, em situações como uma pandemia

que estabelecem com os ambientes ao seu redor durante a sua execução,

sanitária, somada a um pandemônio político e um pesadelo econômico.

de modo que os sentidos corporais são mobilizados no e por cada corpo,

Assim, é preciso respirar, correspirar e conspirar juntos se quisermos

de maneira mais ou menos singular na criação dos corpos de sentidos: um

abrir espaços tempo de respiro que não sejam sufocados pelas conexões

relato, uma fotografia, um desenho etc. Portanto, tais instruções

com as telas, mas que se pareçam com uma espécie de respiração boca a

convocam nossa capacidade de perceber o instante que decorre do ar que

boca, na qual o bom e velho boca a boca nos ajuda a passar uma poesia,

respiramos – em uma alusão à escritora naturalizada brasileira Clarice

uma instrução, uma atividade escolar para o nosso colega de classe, para

Lispector. Nesse sentido, respirar é justamente perceber no e pelo corpo o

o nosso vizinho na comunidade escolar, conforme soltamos todo nosso ar

ritmo dos fluxos de trocas incessante e inestancável com todos aqueles e

na boca daqueles corpos que também estão desaparecendo porque não

com tudo aquilo que flui adentro e afora de cada um de nós.

podem comparecer à escola, porque não podem aparecer na e pela

De certa maneira respirar sempre implica em participar de alguma forma

conexão das telas, mas que não podem ser transformados em meros

de correspiração: inspirar, expirar, respirar com os outros, dentro e fora

números dos índices de medição da evasão escolar – a exemplo daqueles

de nós. Para o filósofo italiano Franco Berardi, é precisamente a partir da

que são transformados em simples estatísticas quando morrem sufocados

respiração de cada corpo que estabelecemos uma certa correspiração que

pelo vírus, quando morrem sufocados pela violência policial, quando

permite respirarmos juntos uns com os outros, seja em um determinado

morrem sufocados pela desigualdade racial, social e de gênero minuto a

grupo, em uma dada coletividade ou, se preferirmos, de algo que também

minuto no país dos corpos desaparecidos, outra vez repovoado por

poderia ser chamado de comunidade, como por exemplo: nossos colegas

fantasmas que mal sabem contar seus mortos.
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Nesse Caderno para Respirar: Janelas, trazemos fotografias que não são outra
coisa senão instantes de ativação da respiração, na co-presença no espaçotempo presente recortado pelos quadrados, enquadramentos, janelas e telas
que ora abrem, ora fecham um pedaço do céu, um arranjo de flores, um
aparelho de televisão, um livro sagrado, ou mesmo, um quadro na parede
interrogados pelo olhar dos respiradores: Lenalva Honorato, Lucineide Lopes,
Silvania Sales, Maria José de Oliveira, Cleonice Silvino, Maria José dos
Santos, Aline da Rocha, Juliana Lea, Maria Celeste, Rosangela Lima, Eliane
Lopes, Anderson Ramiro, Marcos Boturi, Marilena Vila, Sonia Maria, Clarice

Rodrigues, Soeli Gomes, Silvia de Athayde, Giselda Maria, Josiane Machado,
Maria Girleide, Alex Sandro, Jô Alves, Reilsa Firmino, Nicinha Marques,
Marina Tomas e Isaac Pereira. Respiradores que exercitam um ritmo poético
ao respirarem com a escola pública, com a educação básica, enquanto ensinam
aos leitores, ainda que por alguns instantes, a saírem do sufoco.

Denise Rachel
Respiradora do Coletivo Parabelo e do CIEJA Ermelino Matarazzo
Diego Marques
Respirador do Coletivo Parabelo
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Enquadramentos
Recorte um quadrado em um pedaço de papel
Olhe ao redor através do quadrado recortado no papel:
Enquadre a direita
Enquadre a esquerda
Enquadre a frente
Enquadre atrás
Enquadre acima
Enquadre abaixo
Enquadre um quadrado
Enquadre uma cor
Enquadre um cheiro
Enquadre um sabor
Enquadre um som
Enquadre um sonho
Enquadre uma coisa
Enquadre um lugar
Enquadre uma pessoa
Enquadre uma situação
Enquadre um acontecimento

instrução

Depois de olhar tudo enquadrado, escolha apenas um dos
enquadramentos
Fotografe

Coletivo Parabelo, 2020
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respirações

Lenalva Jesus Honorato
Respiradora do Módulo 3ºF
Gosta de fazer uma leitura com meditação e assistir filmes.
Sonha em terminar os estudos e ter uma vida melhor.
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Lucineide Santos Lopes
Respiradora do Módulo 2ºB
Gosta de cuidar da casa e dos animais.
Sonha em poder dar condições melhores de vida pra família.

15

16

Silvania Sales dos Santos
Respiradora do Módulo 2ºA
Gosta de ouvir música, passear e quer realizar
o sonho da casa própria.
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Maria José de Oliveira
Respiradora do Módulo 4ºA
Gosta de pegar o caderno e escrever, pra melhorar a letra e
mandar mensagem pra saber como as pessoas estão nessa
quarentena. Sonha em não parar mais de estudar para se
formar em direito.
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Cleonice Silvino Lima Neves
Respiradora do Módulo 3ºE
Gostaria de viajar com a família e conhecer outros estados.
Sonha em terminar os estudos e ver os filhos felizes.
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Maria José dos Santos
Respiradora do Módulo 2ºB
Gosta de cozinhar e o seu maior sonho é aprender a ler
e a escrever para se formar um dia.
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Aline da Rocha Barbosa
Respiradora do Módulo 3ºD
Gosta de pintar, desenhar e sonha em casar.
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Juliana Ngando Lea
Respiradora do Módulo 2ºB
Gosta de assistir TV, brincar com os filhos e revisar a lição da Escola.
Sonha em acabar os estudos para conseguir um bom emprego e
ajudar a família.
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Maria Celeste Pereira Santos

Respiradora do Módulo 2ºB
Gosta de ler para tentar aprender mais e sonha com
um mundo melhor, sem violência e com muita saúde para todos.
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Rosangela Caparros Lima

Respiradora do Módulo 2ºB
Gosta de fazer pulseiras e colares.
Sonha em se vestir de princesa na sua festa de aniversário
e poder convidar muita gente.
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Eliane Lopes da Silva
Respiradora do Módulo 3ºD
Gosta de ler e sonha que Deus lhe dê força
para finalizar os estudos.
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Anderson Ramiro dos Santos
Respirador do Módulo 1ºB
Gosta de assistir série. Sonha em ter um carro.
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Marcos Boturi
Respirador do Módulo 4ºD
Gosta muito de estar com a família.
Sonha em terminar os estudos e ter um bom emprego
para poder investir nos estudos dos filhos.
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Marilena Luiz Vila
Respiradora do Módulo 4ºC
Gosta de ler e fazer comida para congelar.
Sonha em ver o Brasil com muitas faculdades, empregos
e o fim da miséria humana.
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Sonia Maria da Silva Souza

Respiradora do Módulo 3ºB
Gosta de assistir TV e fazer palavras cruzadas.
Sonha que esse vírus perca a força e deixe o povo viver suas vidas em
paz, sem medo de dar um abraço.
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Clarice Rodrigues de Brito

Respiradora do Módulo 4ºB
Gosta de apreciar a casa limpinha, ler a bíblia, ouvir hinos. Sonha em
terminar os estudos conquistar a casa própria e encontrar um
trabalho que não seja em casa de família.
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Soeli Gomes dos Santos
Respiradora do Módulo 3ºB
Gosta de costurar nas horas vagas.
Sonha em fazer faculdade de moda.
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Silvia de Athayde Lima
Respiradora do Módulo 4ºB
Gosta de ouvir música, ama MPB.
Sonha em ter o próprio negócio.
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Giselda Maria de Lima Gonçalves
Respiradora do Módulo 3ºC
Gosta de ler e acha que pensa demais.
Sonha em terminar os estudos, mesmo que tardiamente.
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Josiane Machado da Silva
Respiradora do Módulo 4ºF
Gosta de ficar com a família.
Sonha em um dia não precisar mais tomar tantos remédios.
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Maria Girleide Lima de Carvalho
Respiradora do Módulo 3ºC
Gosta de receber o carinho da neta.
Sonha com em terminar os estudos
e fazer faculdade de Biomedicina.
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Alex Sandro Ferreira da Silva Oliveira
Respirador do Módulo 4ºF
Gosta de dormir. Sonha em terminar os estudos,
terminar o curso de TI e fazer uma faculdade.
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Gevacir Lino Alves “Jô”
Respiradora do Módulo 1ºA
Gosta de mexer com plantas e fazer crochê.
Sonha em ter uma casa própria.
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Reilsa Firmino dos Santos
Respiradora do Módulo 3ºB
Gosta de assistir um bom filme.
Nesse momento sonha que essa pandemia passe
e depois, sonha em viajar para o Nordeste.
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Nicinha Marques do Nascimento Silva
Respiradora do Módulo 1ºA
Gosta de estudar, apesar de não ter muito tempo.
Sonha em aprender a ler e escrever.
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62

Marina Tomas Santiago
Respiradora do Módulo 3ºA
Gosta de bordar e fazer palavras cruzadas.
Sonha em viajar para o nordeste e abrir uma pequena lojinha
pra vender os seus bordados.
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Anderson Ramiro dos Santos
Respirador do Módulo 1ºB
Gosta de assistir série. Sonha em ter um carro.
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66

Isaac Pereira da Silva
Respirador do Módulo 2ºB
Gosta de passear e sonha em ter um vídeo game.
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