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O que está por vir?: quatro cartas
sobre educação física e mídia em
contexto pandêmico
Gilson Cruz Junior, Lyana Virgínia Thédiga de Miranda,
Marcio Romeu Ribas Oliveira e Paula Bianchi

Introdução
Com a chegada do ano de 2020, abriu-se um novo ciclo de

reflexão sobre o presente, o passado e o futuro da educação. Trata-
se de um cenário em que, por capricho de marcações cronológicas e
pandêmicas, somos provocados a não apenas realizar uma avaliação
criteriosa de acontecimentos históricos recentes, mas também a
antever os possíveis desdobramentos dessas transformações nos
anos que estão ‘por vir’.

Sob uma ótica cronológica, a década de 2010 trouxe à tona um
conjunto de novos (e renovados) fenômenos que têm adquirido
destaque crescente na pauta e no debate públicos que se ocupam
da educação. No presente, entre os tópicos em evidência,
normalmente figuram questões ligadas ao aquecimento global
decorrente da influência humana na aceleração da degradação
insustentável do meio ambiente, o denominado Antropoceno, além do
fortalecimento de movimentos políticos populistas, neoconservadores
e, mais recentemente, negacionistas.

Já sob a perspectiva pandêmica, o quadro instaurado pela
disseminação da Covid-19 gerou impactos sísmicos sobre os modos
de vida de populações de todo o planeta e acometeu, diretamente, a
educação. Durante a quarentena, observamos que serviços e
dispositivos digitais, como as ferramentas de vídeo on-line, os



smartphones e tablets, foram propostos e, sobretudo, comemorados
pelos governos como soluções para qualquer problema na educação
(Williamson; Eynon; Potter, 2020).

A educação, pautada em uma visão instrumental e determinista
das tecnologias (Oliver, 2011), em ações que buscam,
apressadamente, estabelecer um ‘novo normal’ (Peters et al., 2020),
deixa de considerar os riscos dessas iniciativas a questões como a
proteção dos dados e a possibilidade de que ações educativas
possam acentuar, ainda mais, as desigualdades digitais e sociais.
Nessa teia, ainda estão questões que envolvem diretamente as
tecnologias digitais como a inteligência artificial, o reforço da
“uberização” do trabalho docente via reconhecimento facial, entre
outros temas que fazem a distopia orwelliana se tornar realidade.

Por exemplo, quando a suspensão das práticas de educação
presencial é condicionada ao uso de tecnologias digitais, o que pode
estar por vir é uma apropriação desse grande banco de dados como
um experimento em escala de massa (Williamson; Eynon; Potter,
2020). Esse enorme laboratório pode promover os interesses do
mercado EdTech, ou seja, de empresas orientadas a dados (Selwyn,
2019), incrementar a manipulação dos gostos e interesses de
crianças e jovens (Livingstone, 2019) e incentivar tecnologias e
técnicas difundidas de vigilância na própria escola (Jarke; Breiter,
2019; Roth; Dwork, 2014). Da mesma forma, quando as aulas
projetadas para encontros presenciais são apressadamente
adaptadas para serem ministradas exclusivamente on-line, o nosso
futuro próximo pode culminar em alargamento do fosso digital ou,
ainda, em ampliação das dificuldades financeiras de famílias que se
veem pressionadas a adquirir planos de internet e dispositivos
digitais em plena pandemia (Beaunoyer; Dupéré; Guitton, 2020;
Williamson; Eynon; Potter, 2020).

Esses diversos exemplos da educação em tempos de pandemia
(só para citarmos alguns) expõem não só um acontecimento, mas
também uma arbitrariedade. Isto é, quando governos e instituições
educacionais supõem que todos os alunos são capazes de se
inscrever em novas plataformas para, assim, acessar as aulas



durante a pandemia (Moorhouse, 2020; Cleland et al., 2020; Murphy,
2020; Viner, 2020), sem levar em consideração a complexidade do
processo de ensino e aprendizagem, o resultado é a perpetuação de
um passado educacional desigual.

Com esse cenário, podemos argumentar que, quando a educação
física, enquanto campo de prática e conhecimento, propõe soluções
pautadas em uma visão determinista e utilitária das tecnologias sem
considerar as diferenças, essa ação pode normalizar estruturas
excludentes de classe, gênero e etnia, além de acentuar e perpetuar
as desigualdades (Murphy, 2020). Nesse sentido, compreendemos
que, no interesse da pesquisa em educação física, pensar o
presente implica em estratégias de resistência ao laissez-faire
absoluto, individualista e não contextual da educação macro
(positivista e neoliberal).

Neste texto, apresentamos algumas reflexões vivenciadas durante
a pandemia. Por meio de cartas pedagógicas (Moraes; Castro,
2018; Camin, 2012), convidamos o leitor a pensar sobre o futuro
próximo da educação física. Coletivamente, pautamo-nos no
momento de crise ocasionado pela Covid-19 para apresentar as
nossas experiências de ensino e refletir sobre as condições atuais do
trabalho docente. Ainda assim, não deixaremos de (re)considerar as
contradições que já existiam no âmbito do ensino e da pesquisa em
educação física em um período pré-pandemia e que persistem, ou
mesmo se fortalecem, em tempos de angústia e incerteza. Nesse
sentido, propomos que pensemos juntos não sobre, mas a partir do
presente, de modo a não deixarmos que o passado se torne o que
está por vir.

Processo metodológico (ou por que escrever cartas
pedagógicas sobre um futuro próximo?)

Ponderando sobre um cenário pós-pandemia, o sociólogo francês
Bruno Latour (2020, p. 2) sugere que “[...] a última coisa a fazer
seria voltar a tudo o que estávamos fazendo antes”. Na busca por
pensar e comunicar sobre os desafios de um futuro depois da crise



sanitária, a partir de um presente extremamente complexo, optamos
por um caminho simples: as cartas. Por meio delas pudemos
conhecer as entranhas dos maiores momentos de ruptura que
vivemos no passado, enquanto humanidade.

Como exemplo, podemos citar as cartas de Frei Betto (2017) que,
pela ótica de um jovem ativista em seus quatro anos de
encarceramento, nos apresentou os subterrâneos62 da ditadura
militar (e da história recente) brasileira. Veículos da intimidade por
excelência, esse modo de escrita está além da imagem e, ao mesmo
tempo, incita a memória, a imaginação e a criação. Como apontou
Pellegrino na apresentação do livro ‘Cartas a Spinoza’, escrito pela
Dra. Nise da Silveira (1995), é justamente por sua simplicidade que
as cartas criam e aprofundam o pensamento.

Transpostas para o âmbito acadêmico formal, as cartas podem
estimular a valorização de uma cultura estética para a divulgação
científica sem perder o rigor (Moraes; Castro, 2018). Mas,
principalmente, ao produzir cartas, reconhecemos a ética e política
da escrita acadêmico-científica. Enquanto gênero textual, elas
articulam a linguagem coloquial de quem escreve suas memórias,
acontecimentos cotidianos e segredos a um destinatário específico.
Dotadas de intencionalidade, no âmbito acadêmico, as cartas
apresentam ainda um potencial pedagógico (Camin, 2012). Assim,
com as cartas pedagógicas (Moraes; Castro, 2018), propomos-nos
a aliar a dimensão subjetiva dos autores e autoras com a intenção de
dialogar sobre as relações entre educação física, tecnologias digitais
de informação e comunicação (TDIC) e o cenário da pandemia. Uma
troca de informações e saberes pautada, necessariamente, no
diálogo que pressupõe uma relação entre um ‘eu’ (que escreve) e um
‘tu’ (que lê), capaz de comunicar do “[...] humano de si para o
humano do outro” (Camin, 2012, p. 35).

Assim, nas quatro cartas que se seguem, lançamos mão da
linguagem cotidiana e, por vezes, poético-literária para contar nossa
experiência e refletir sobre o futuro próximo da educação física, a
partir da pandemia. Como escreveu Rosa Maria Torres, no prefácio
do livro Cartas a quien pretende enseñar, de Paulo Freire (2004), o



educador escolhe as cartas como meio para dialogar com outros
professores, sem intermediários. À maneira de Freire, direcionamos
ao público específico da educação física nossas experiências
pessoais “[...] ilustrando a través de ellas el derecho que tiene todo
maestro y maestra a ser falible y a equivocarse, a ser héroe y ser
humano al mismo tiempo” (Freire, 2004, p. XV)63.

***

Carta I
Olá, minha amiga, por aqui está tudo como de costume e por aí, como

estão as coisas?
As minhas salas de aula estão muito cheias. Os meninos e meninas

ficam o tempo todo com os celulares em suas mãos. A quadra na escola
está em reforma há um bom tempo, o que fez com que minhas aulas
fossem na sala de aula e todo o meu planejamento foi modificado. O calor
continua insuportável e a zoada do ventilador junto com as vozes das
crianças deixam a classe muito barulhenta.

Mas, estou totalmente dedicado numa matrícula apenas, o que faz meu
trabalho ser muito melhor. Apesar de tudo, aqui é cheio de árvores, tem
uma horta que os/as estudantes cuidam, estamos reciclando nosso lixo e
está sendo pintada e com algumas reformas. Como estou numa escola
somente, evito de ficar andando de ônibus e atravessando a cidade. Isso
deveria ser uma regra − trabalhar próximo da sua comunidade e numa
escola só. Quando eu estava em três colégios, eu ficava o tempo todo
andando para lá e para cá, é muito desgastante!!! Minha amiga, até pensei
em comprar uma motocicleta, para facilitar meu deslocamento, mas
lembro de minha mãe falando: meu filho nunca compre uma moto, elas
são muito perigosas.

Aqui na escola, o diretor percebeu que o uso do celular é uma rotina
entre os/as estudantes e sugeriu, na nossa reunião de planejamento, que
nossas aulas abordassem as relações entre mídia, tecnologia, acesso à
internet e os dispositivos que os/as estudantes mais usam.

Eu fiquei pensando que isso parece não ter nenhum sentido com a
Educação Física, mas, irei conversar com as/os estudantes sobre quais
os tipos de aparelhos que eles usam para acessar a internet? Será que
meus alunos e alunas têm computador em casa? Ou acessam apenas
pelo smartphone? Será que o smartphone é usado por mais de uma
pessoa em suas casas? Como acessam a internet, somente através das
redes móveis de dados ou eles têm outra forma de conexão?



Quando o diretor mencionou esse projeto, fiquei pensando nos meus
usos e como eu me relaciono com o meu aparelho. O acesso que tenho,
quanto tempo e como é o meu dia a dia de uso da rede. Quanto tempo
destino para redes sociais, caramba, meu amigo! Nós ficamos muito
tempo conectados em jogos, redes sociais, mensagens, e-mails, notícias,
nem tenho olhado quando eu acordo pela manhã...rsss

Comecei a prestar mais atenção nisso e percebi que eu tenho ficado
tempo demais nas redes. Acabei colocando um controlador de tempo de
uso e, a partir disso, comecei a analisar as horas e horas que fico
deslizando meus dedos em fotos, mensagens, notícias, manchetes de
jornais, o que eu gosto e compartilho, o que não passa na minha frente.
São muitos minutos e horas dedicados do meu tempo, que eu uso para me
relacionar com os outros através do meu telefone. E tu, já percebeu que
quando você procura uma máquina de lavar, fica aparecendo um monte de
imagens de máquinas de lavar em todos os sites que você navega? Um
saco isso! Será que dá para bloquear?

Meu computador está muito velho, o que atrapalha o meu acesso. Vive
travando e dando tela azul, para abrir é uma novela. Enfim, tenho usado
mais o telefone e percebi que ler no telefone é uma tarefa muito ruim. Por
sinal, tive que ir ao oftalmologista, ganhei mais alguns graus em minhas
lentes. As letras são minúsculas demais e os arquivos não se relacionam
com o formato da minha tela, e para escrever algo maior do que uma
mensagem é um sacrifício, entendi nisso a enorme quantidade de áudios
que recebo. O povo gosta é de falar e não de escrever e, tampouco, de ler.
A conexão da minha casa é de banda ‘meio’ larga, mas o pacote não é o
mais ‘top’, o que dificulta o meu acesso. No telefone eu só uso um pacote
pré-pago, que é muito restrito, e fico usando o telefone de Wi-Fi em Wi-Fi,
que aqui na cidade e no bairro se resumem nos espaços privados, não há
um espaço público com rede aberta.

Você até deve imaginar que no começo eu estava um pouco resistente
com essa ideia do diretor. Mas, analisando a minha situação, percebi que
esse tema é bem importante para pensarmos juntos com nossos alunos,
pois é uma questão do nosso tempo e ela acaba envolvendo outras
disciplinas. Fico imaginando que a escola poderia ser diferente, talvez
mudar essa ideia de disciplinas, na vida as coisas acontecem todas juntas,
não é mesmo! Não há um momento para matemática, sociologia, artes,
história, português, o que você acha disso? É tipo esse texto, eu fico
falando de uma coisa para você, depois outra, volto e começo de novo. A
vida é um pouco assim, as coisas estão todas juntas e misturadas.

Minha amiga, dia desses eu estava na sala dos professores, tomando
um café e comendo um pedaço de bolo, pois era aniversário de uma
professora da escola, e acabei conversando com a professora de filosofia.
Pensamos em trabalhar juntos o tema. Fiquei bem empolgado com essa
possibilidade de pensar como a tecnologia acaba sendo uma forma de



filosofia dos nossos corpos, dos esportes, e em como vivemos na
sociedade, você acha que é muita viagem? rssss. Ela comentou sobre a
ideia de vigilância, das formas da visibilidade e do governo dos corpos na
sociedade contemporânea e como isso está relacionado com a mídia,
tecnologia e seus dispositivos. Eu escutava ela argumentando e ficava
imaginando como poderia trabalhar a educação física a partir dessas
questões. Você já leu algo sobre isso? Você imagina como eu poderia
trabalhar isso na educação física? Você sabe que eu sou muito indeciso e
inseguro nisso, mas tive uma ideia aqui, vou fazer uma reunião com meus
alunos e alunas e vamos decidir isso de forma coletiva.

Minha amiga, muito bom escrever para ti, espero que você e sua família
estejam bem, um abraço afetuoso e com muito carinho, fico no aguardo da
tua resposta.

Natal, fevereiro de 2020.

Carta II
Salve, querido professor!
Recebi tua carta com muita alegria! Já faz algum tempo que não recebo

cartas, em compensação tenho sido fulminada diariamente por
mensagens nas redes sociais e no e-mail. Deixa eu te contar que muitas
coisas mudaram na escola desde que tu me escreveste, amigo! A vida foi
afetada (e revirada) pela pandemia do novo coronavírus e isso repercutiu
profundamente no funcionamento escolar e nas práticas pedagógicas dos
docentes. Em meio a quarentenas e longos períodos de distanciamento
social, as instituições de ensino, da educação básica até universidade,
tiveram que ser fechadas e o ensino passou a ser remoto. Isso levou a
incorporação das tecnologias digitais de informação e comunicação, as
TDIC, para o desenvolvimento das aulas, inclusive de educação física!

Pois é, caro colega, as questões envolvendo a inserção das tecnologias
na sala de aula que costumam gerar tanta desconfiança e resistência em
boa parte do professorado, por serem entendidas como intrusas, tal como
pontuou David Buckingham lá no ano de 2007, agora, veja só, são temas
de infinitas reuniões e conversas pedagógicas e têm sido usadas para
mediar nossas práticas. Em meio à falta de formação docente para
trabalhar com as ferramentas tecnológicas no contexto educativo, de
condições precárias de infraestrutura e de acesso às tecnologias e da
ausência de políticas públicas de inserção das tecnologias na escola, elas
invadiram a nossa praia. E, imagina o rebuliço no caso da educação física,
em que as propostas pedagógicas com as tecnologias sempre foram
escassas. Daí dá prá entender porque eu disse revirada, né?!

Passados dez meses do início do surto da Covid-19, fico pensando que
precisou aparecer esse vírus para lembrar as escolas e a nós,



professores, de que não estávamos preparados para atuar no modo online.
Embora a educação a distância e o uso de ferramentas tecnológicas não
sejam novos no contexto da educação brasileira, e havendo uma
quantidade considerável de pesquisas que tratam sobre as temáticas
relacionadas às tecnologias, à educação e à educação física, foi durante a
pandemia que as pedagogias baseadas nas TDIC cobraram mais
importância e destaque. Com as escolas fechadas e sem a educação
presencial, passamos a preparar aulas e materiais didáticos e ensinar
através dos recursos digitais como, por exemplo, videoconferência, todos
os dias. Os estudantes participam através do computador, tablet e/ou
smartphone. Mas, nem todos podem acompanhar as aulas assim... A
pandemia escancarou muitas das desigualdades que assolam o nosso
país, sendo uma delas o acesso (em quantidade e qualidade) dos
estudantes às TDIC, que se mostrou bastante variável. Na minha região,
por exemplo, muitas escolas tiveram que buscar alternativas para que as
crianças e os jovens que não dispõem de tecnologias digitais em casa
pudessem receber os conteúdos das aulas, optando pela impressão e
distribuição do material para cada estudante. Isso sem falar nos colegas
que precisaram contrair dívidas (mais dívidas porque o salário do
magistério público estadual por essas bandas segue parcelado, caindo
pingado na conta) para aquisição de dispositivos tecnológicos, planos de
internet e utensílios mobiliários para poder desenvolver o seu trabalho
remotamente. Essa situação nos mostra que ainda são muitos desafios a
serem enfrentados em relação à integração das tecnologias nos
processos educativos, bem como apontou Ángel Pérez Gómez (2012) em
seu livro Educarse en la era digital, ao alertar para o fato de que o uso das
tecnologias exige dos professores e alunos o domínio de certas
competências e habilidades técnicas e reflexivas, que carecemos.

E, estimado professor, como não podia deixar de ser, durante a
pandemia, apareceram os mercadores da educação. Empresas de
tecnologia educacional, como, por exemplo, Google, Microsoft, Blackboard
e Zoom, que perceberam que as pedagogias baseadas nas TDIC
ganharam evidência e aproveitaram esse momento, e se aproveitarão de
‘futuras pandemias’, para vender recursos tecnológicos e plataformas
virtuais para apoiar as aulas a distância. Como nossos governos federal,
estadual e municipal quase não investem em desenvolvimento de
tecnologia educacional para as escolas públicas, estamos assistindo,
infelizmente, ao processo de mercantilização da educação e o aumento do
abismo entre a educação pública e privada no país.

Em meio a tudo isso, a minha escola adotou o uso de uma dessas
plataformas comerciais para publicar as aulas, mas o que mais funciona é
o Whatsapp. Tem sido através dessa rede social que os responsáveis
pelos estudantes, especialmente pelas crianças, costumam interagir com
os professores. Saber utilizar as tecnologias tornou-se uma prioridade para



mim e também para os meus colegas. Foi preciso aprender, de repente e
individualmente, essa nova linguagem. Gravar vídeos, realizar
videochamadas, atender aluno de forma online, participar de lives, webinar,
consultar a biblioteca virtual são exemplos de tarefas diárias que estou
realizando nesse período. A pandemia acelerou a chegada das TDIC na
escola, de modo especial, nas escolas distantes dos centros urbanos
como a que estou atualmente. Aqui, se percebe o pouco investimento
governamental em inclusão digital. Veja, a internet só está disponível para o
setor administrativo da escola. Sala informatizada, capaz, né?!
Computadores portáteis não estão disponíveis também. Sinto que nessa
rotina apertada de trabalho, não sobra muito tempo para questionar o modo
de funcionamento das ferramentas tecnológicas nem para sua utilização
mais reflexiva e isso me decepciona.

No modelo de ensino remoto foi preciso enfrentar um velho dilema da
área da Educação Física, o de ensinar virtualmente. Passamos de uma
realidade baseada em aulas práticas e praticamente analógicas para a
realidade multitela e digital, como assinalava o pesquisador italiano Pier
Cesare Rivoltella (2008). Boa parte dos meus colegas, que quase nunca
previam em seus planejamentos de ensino alguma discussão de temas
relacionados às tecnologias e mídia, ou participavam de formações acerca
desta temática, precisaram se adaptar a ela e esse processo está sendo
muito mais difícil. Como resultado dessa experiência, tenho visto aulas no
formato de vídeos, ancoradas, sobretudo, na perspectiva do corpo
biológico e da exercitação física. Para os alunos maiores, dos anos finais
do ensino fundamental e do médio, é enviado também algum material
teórico como texto. Contam os colegas da área na escola que o retorno
das atividades teóricas por parte dos estudantes tem sido baixo. Observo
que a aula de educação física seguiu com o mesmo planejamento de
ensino de antes da pandemia, não houve uma adaptação curricular. A
didática continua sendo transmissiva. Só que agora as aulas acontecem
através de um novo suporte, o digital. Mas, as coisas vão se
desenvolvendo sem inovação pedagógica e sem um currículo
contextualizado. Diante desse novo formato de aula, me questiono se nos
tornamos em professores youtubers? Será esse o nosso futuro?

Tenho pensado muito sobre isso ultimamente e tenho a sensação de
que estamos perdendo a chance de fazer algo realmente diferente na
educação física na escola. Sei que muito já se escreveu e pesquisou sobre
as relações entre as tecnologias e a mídia e a área da educação
física/ciências do esporte, inclusive cunhou-se até um termo para isso
‘mídia-educação’ (física)64. Entretanto, parece haver um distanciamento
muito grande entre essa produção científica e a realidade escolar e as
práticas docentes. Mas, acredito, meu caro colega e amigo, que iremos
superar isso: a Covid-19 e a dificuldade de agir pedagogicamente com as
TDIC na Educação Física.



Um forte abraço, com saudades!
Bagé, novembro de 2020.

Carta III
Querida amiga,
Só recentemente eu pude seguir o seu conselho e participar de um

webinar65. Essa possibilidade de assistir palestras on-line e ampliar os
conhecimentos, que muitos dizem ser o ‘melhor’ da pandemia, para mim
foi um privilégio. Você sabe, com um filho pequeno e confinados em casa,
nada segue o curso normal e cada dia é uma novidade. Não está fácil
encontrar o equilíbrio entre ser mãe e dona de casa; entre as aulas
remotas e as demandas de pesquisa; entre a angústia que paralisa e a
necessidade de ação. E, amiga, como as tecnologias digitais estão
presentes e atuantes nesse nosso turbilhão, não é? Será que finalmente
estamos compreendendo que aquilo que Marshall McLuhan falou sobre os
meios de comunicação serem “extensões do homem” são, por afinidade,
extensões da mulher?

Mas me deixe falar um pouco sobre as palestras que assisti. O encontro
reuniu professoras/es de educação física que trouxeram suas experiências
no ‘chão da quadra’ antes, durante e refletindo sobre o que virá depois da
pandemia da Covid-19. Vi muitas ideias interessantes de professoras/es
que se tornaram verdadeiras/os youtubers na produção de materiais
audiovisuais. A criatividade vai desde propostas de atividades (que contam
com duas ou três opções para poder abranger todo mundo), passando
pela condução das aulas diante do vídeo, até a edição com inserts
oportunos, cortes feitos na medida e enquadramentos que parecem bem
pensados.

Eu me lembrei muito das nossas oficinas de produção audiovisual,
aquelas que ministramos para professoras/es do município. Lembra
quando a gente falava que o principal não estava na apropriação da
ferramenta, mas em compreender a lógica e, principalmente, a linguagem
audiovisual? Nunca esqueço das nossas dicas que vinham logo no início,
quando então a primeira professora perguntava: ‘mas nós não vamos
aprender a editar?’. E a gente ia, com muito cuidado, sensibilizando a todos
que a lógica da edição não-linear é uma só, independente da ferramenta;
explicando sobre a importância dos planos e enquadramentos para a
construção de sentido e, finalmente, refletindo sobre a responsabilidade de
se produzir um audiovisual. Isso porque a opção entre o que mostrar e o
que esconder, o que exaltar e o que calar, não é só uma escolha estética, é
também ética e política. Você acha que, hoje, essas questões estão
presentes nas produções das aulas remotas via vídeo?



É claro que não é um aprendizado fácil para as/os professoras/es, ainda
mais em tempos de incerteza, como o que estamos vivendo. Um dia
desses li uma entrevista com a Donna Haraway66 dizendo que a resposta
para esse momento não deve vir nem de uma solução tecnocrática, nem
da consideração de que o jogo está terminado. Eu entendi, pensando na
Educação como um todo, mas sempre com o olhar da Educação Física,
que não se trata de simplesmente admitir que esse será “o” modelo de
educação pós-pandemia. E fim de jogo. Menos ainda, que devemos aceitar
calados o formato remoto e a condição de ‘professora youtuber’. Essa
seria uma solução tecnocrática.

Aliás, ela diz que é preciso ter em mente que o vírus não gerou as
mazelas, ele só intensificou as que já estavam por aí. E isso faz muito
sentido quando pensamos nos nossos problemas em tempos de
pandemia não só na educação, mas na saúde, na política, no meio
ambiente, não é mesmo?

Falando nisso, você já percebeu como a grande mídia tem saudado a
ideia de que a aulas remotas e a inserção das tecnologias serão a solução
para todos os problemas da escola? Mesmo quando mostram as
dificuldades que muitas/os professoras/es estão enfrentando para dar
aulas on-line, eles sempre dão um jeitinho de romantizar a coisa toda.
Quantas vezes já assistimos na TV exemplos de professoras/es de escola
pública que transformaram a própria casa em um estúdio improvisado, e
até usam os azulejos da cozinha como quadro, serem apresentados com
aquele tom de superação? Não parece notícia, mas um quadro do
programa do Luciano Huck.

Fico pensando se as pessoas compreendem que a realidade não pode
ser construída como um roteiro de novela. Será que percebem que isso é o
retrato do abandono de professoras/es e alunas/os da rede pública durante
a pandemia? Será que se perguntam o porquê de os editores escolherem
mostrar os exemplos de forma floreada enquanto escondem a
precariedade do trabalho docente? A quem interessa romantizar a
realidade da educação brasileira? A quem interessa estimular e perpetuar a
injustiça no acesso à educação pública de qualidade? Bom, quem será
afetado e prejudicado nós já sabemos, não é?

Tá bom, entendi que a bola ainda está em jogo e que as soluções
tecnocráticas não são a tábua de salvação. E, principalmente, que adotar
uma dessas saídas não vai diminuir a urgência que estamos vivendo. Mas
a pergunta que fica martelando na minha cabeça é: o que podemos fazer?
Minha ideia, que quero muito compartilhar com você, é transformar essa
situação de urgência em um momento de insurgência. E, aqui, a
insurgência vem tomada daquele sentido que Vera Candau apresentou no
último Endipe67, como uma possibilidade de criação de alternativas, de
desnaturalização do que está posto e de mobilização teórico-prática.



Talvez o caminho da insurgência possa ser uma terceira via para
compreendermos esse momento. Sem buscar respostas tecnocráticas
nem fatalistas, mas criando novas alternativas. Haraway diz que essa
solução ainda está por ser encontrada, é um ‘devir-com o vírus’ que, por
isso mesmo, ainda está por vir. O que você acha dessa ideia?

No fim das contas, quero agradecer pela dica de assistir ao webinar.
Mas também tenho que dizer que ficar tanto tempo sentada em frente à
tela não foi lá tão fácil. E não é que a dor nas costas e a pressão dos fones
de ouvido enquanto aprendia sobre Ginástica escolar me fez pensar muito
na relação entre o nosso corpo e as tecnologias na quarentena? Ali me
tornei um corpo-pandemia, intimamente enredada à tecnologia em um
movimento em que um agia e afetava o outro. Será o corpo-pandemia a
insurgência de um outro corpo na educação? Mais afetivo, ativo, feminino?
Bom, mas essa é uma ideia para uma outra conversa.

Por enquanto, fico por aqui torcendo para a minha internet continuar
estável para que eu possa te ver, mesmo que entrelaçadas com a tela.

Beijos e se cuida!
Brasília, novembro de 2020

Carta IV
Olá!
Como está tudo por aí?
O pessoal aqui em casa está bem... Ainda que, de alguma forma, as

coisas pareçam meio de cabeça prá baixo por aqui. O vírus chegou à
cidade e parece que dela não vai embora tão cedo.

Há sete meses não piso numa sala de aula. A universidade fechou: sem
aulas, sem reuniões, sem trabalhos em grupo. Nenhuma alma viva. Eu que
vivia me queixando do cansaço e da correria do dia a dia, hoje sinto falta
até do ônibus lotado da volta prá casa no fim do expediente.

A faculdade da minha mulher não parou, inclusive o povo lá está ‘na
onda’ da tal educação remota. Soube que todos os professores só falam
nisso, que os coordenadores dizem ‘está tudo sob controle’, ainda que
ninguém pareça saber exatamente o que está fazendo e que metade dos
alunos da instituição não tenha dado as caras nos cursos desde então. Ok,
sejamos justos... Ninguém tinha ideia do que vinha pela frente. Não dá prá
culpar ‘os caras’ por essa confusão toda. Além disso, se as aulas forem
interrompidas, não tem mensalidade; se não tem mensalidade, a instituição
não se sustenta; daí é só questão de tempo para começarem a mandar
gente embora. Minha esposa, aliás, disse que vários professores bacanas
já foram demitidos68... Alguns até receberam a (má) notícia



virtualmente69. Que sacanagem! Se fosse comigo, nem sei o que faria!
Talvez chorar, rsss. Sério, ouvi que teve até dono de ‘facul’ aproveitando a
pandemia prá colocar mais de cem alunos70 numa sala virtual e encher
ainda mais o bolso de dinheiro71.

Enfim... essa não é a única má notícia. No fim das contas, sem botar o
pé para fora de casa por meses, acabei ganhando uns quilinhos. A ‘patroa’
disse que nem reparou e que isso é só um ‘excesso de gostosura’, haha.
Tudo bem, eu nunca fui lá um grande exemplo de vida saudável. De
qualquer modo, não é só por vaidade. Como sabe, já não sou nenhum
garoto, por isso tenho que me cuidar. No mês passado levei um baita
susto: tive febre e um pouco de tosse. Achei que o tal do coronavírus
finalmente tinha me pegado. Corri prá marcar uma consulta com meu
médico, ou melhor, uma teleconsulta72. Por sorte, ele me disse que tinha
muita gente com sintomas de gripe na região. Ele tava certo: ninguém aqui
em casa teve os sintomas de Covid-19. Felizmente, foi só alarme falso.
Mesmo assim, não escapei do puxão de orelha: você acredita que ele
lembrou que os exames de rotina que fiz antes pandemia mostraram um
aumento no meu colesterol? Um perigo! Prá finalizar, disse que se eu
quiser ver as crianças crescendo e quem sabe virar ‘vovô’, vou ter que ter
que começar a pensar na velhice.

Bateu um arrependimento por aquela penca de mensalidades que
paguei antecipadamente na academia, só prá me forçar a fazer exercícios.
No fim das contas, além da barriguinha não ter diminuído, ainda levei um
baita prejuízo, rsss. Por aqui, no mês passado, a prefeitura flexibilizou o
isolamento social e as academias já estão reabrindo73. Mesmo assim,
ainda não sinto muita firmeza. Lembra daquela vez que peguei uma
micose por usar um supino mal higienizado? Imagina só a ‘festa’ que o
coronavírus iria fazer na minha academia?! Além disso, tem muito dono de
estabelecimento fingindo que está seguindo as regras de prevenção da
OMS74. Rapaz... Ouvi que tem lugar em que falta até o ‘sabãozinho’ no
banheiro prá gente lavar a mão. Quem dirá o álcool em gel! Enquanto a tal
‘segunda onda’ de contaminação não vem, o pessoal aproveita prá puxar
ferro e ficar fininho(a) pro verão. Será que vai dar praia75? Ou lock down?
Aqui em casa o pessoal já está se conformando... enquanto o banho de
mar for arriscado, a solução vai ser voltar pro bom e velho banho de
mangueira no quintal.

A solução tem sido improvisar, malhar em casa. Enquanto pesquisava
na internet uns exercícios leves – e que de preferência não detonassem de
vez a minha coluna –, vi contatos de um monte de web personal trainers76.
É isso mesmo: acredite ou não, tem gente fazendo e prescrevendo treinos
on-line. E tem mais! Sabe aquele app de transporte que você usa prá não
ter que pagar taxi no aeroporto? Fizeram um igualzinho, só que com



professores de educação física77. Aquele povo todo que quer queimar
calorias sem sair do conforto do seu lar só precisa puxar o celular do
bolso, abrir o app e em poucos minutos aparece um personal bem na sua
tela já te mandando fazer agachamentos. Tem louco prá tudo, né!? À
primeira vista, até que não parece má ideia, afinal tem muita gente por aí
que tá incomodada com esse sedentarismo forçado pela pandemia. Por
outro lado, lembrei que os motoristas desses mesmos aplicativos que você
adora vez ou outra estão na rua prá se queixar de que estão trabalhando
demais, ganhando de menos78 e que os administradores do serviço ficam
com quase metade do valor das corridas! Agora, imagina se o mesmo
acontecer no ‘Uber da Educação Física’: professores e alunos suam a
camisa, mas quem fica com a grana são os nerds da informática que
inventaram o programa. Seja bem-vindo ao século XXI, meu caro! Haha!

Seja como for, nada disso é muito a minha cara. Você me conhece e
sabe que sou um mão-de-vaca incorrigível e que as soluções de baixo (ou
nenhum) custo me atraem muito mais. Aliás, sabia que tem um monte de
blogues por aí ensinando a gente perder peso? Minha esposa me mostrou
alguns. Aliás, ela acompanha um monte dessas ratas de academia que
têm um exército de seguidores. Num primeiro momento, isso não me
pareceu uma má ideia. Mas aí comecei a ver umas dicas meio esquisitas,
como ‘pular refeições’, ‘fazer jejum’, ‘não comer depois das 18hs’ e
‘remédios à base de efedrina’. A lista é bem longa, meu amigo. No fim das
contas, não dá prá acreditar em tudo que circula por aí na rede79.

Outro dia minha mulher me contou a história de uma influencer
colombiana que causou o maior ‘auê’. Resumindo, a moça era vegana,
tinha alguns milhões de seguidores e era patrocinada por monte de marcas
de estilo de vida fit... Até que, de um dia prô outro, foi simplesmente
‘cancelada’. Nas redes sociais, promovia uma tal de dieta vegana crua –
uma das mais restritas dentro do veganismo – e inspirava um batalhão de
pessoas a seguirem a mesma filosofia. Isto é, pelo menos até o momento
em que a ‘casa caiu’ prá ela: numa postagem feita no perfil do Instagram
de uma amiga com quem viajava à Indonésia, foi flagrada comendo um filé
de peixe80. Depois de acidentalmente desmascarada, contou toda a
verdade aos seus seguidores – ou ao que sobrou deles: a dieta que ajudou
a torna-la famosa foi a mesma que a deixou doente e quase a levou à
morte. Desenvolveu anemia, seu intestino estava repleto de bactérias e até
seu ciclo menstrual ficou desregulado. Por conta disso, seus médicos
incluíram ovos e peixe em sua dieta, alimentos que há anos consumia em
segredo enquanto promovia um modo de vida livre de quaisquer produtos
de origem animal.

Dá prá acreditar?
Apesar da mentira, eu até entendo a situação. Já imaginou quanta grana

ela ganhava de patrocinador só prá aparecer numa foto com alguma marca



de amêndoa crua? Prá mim, isso é um baita dilema moral e financeiro81,
rss. No fim das contas, parece que ela virou um personagem de si mesma;
um fantoche da imagem e do público levou anos prá construir. É como se
os perfis de todas as suas redes sociais tivessem adquirido vida própria.
Afinal, como abandonar tudo isso de uma hora prá outra, uma vida, uma
identidade e alguns dígitos na conta bancária?

Vai saber, né...
De todo o modo, essa conversa me deu fome. Se está difícil malhar, o

jeito é não morrer de fome – mesmo que isso signifique manter meu
“excesso de gostosura” por mais um tempinho!

No mais, desejo que esta mensagem te encontre com saúde. Enquanto
a segurança do ‘novo normal’ não chega, deixo o meu abraço.

Até breve!
Santarém, outubro de 2020.

***
Enquanto estávamos finalizando este texto, recebemos a seguinte

mensagem no grupo do WhatsApp: “É muito ruim voltar ao século
XIX!” Esse foi o primeiro contato da nossa amiga, Cássia, depois de
mais de três dias sem energia elétrica por causa do apagão no
Estado do Amapá. Como uma reação em cadeia, a falta de energia
comprometeu o abastecimento de água e de alimentos e teve
implicações diretas na comunicação de toda aquela parte do país.

Assim como a pandemia da Covid-19, essa ruptura também
escancarou outros problemas que não eram evidentes. Entre eles,
estão problemas geopolíticos como o descaso (programado) com o
norte do Brasil e a Amazônia; sociais como a privatização de
serviços básicos como o abastecimento de energia elétrica e a
coleta de água e esgoto que acentuam a desigualdade em todas as
esferas; e culturais como a nossa dependência cada vez maior das
tecnologias digitais. Transformado em uma espécie de máquina do
tempo, o que está ocorrendo no Amapá demonstrou que o que está
por vir pode não ter a ver com a inovação espaço-temporal
preconizada pelos deterministas tecnológicos.

Em meio à pandemia, para além das reformas trabalhista,
previdenciária, administrativa, as privatizações, a submissão patética
e apaixonada de quem preside o país e a destruição das relações



diplomáticas internacionais que relegam o Brasil a um isolamento
continental, no Amapá sentimos o amargo retorno às condições
materiais objetivas anteriores ao século XIX!
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