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Duas circunstâncias, em particular, fazem dos textos que 

o leitor tem diante de si a expressão de uma experiência 

singular. A primeira delas é que neles se tem registrada, 

publicamente, uma escrita coletiva na forma de diário; algo 

incomum, uma vez que diários, como se sabe, costumam 

registrar atividades pessoais marcadamente íntimas, 

reservadas. O segundo motivo da singularidade das 

circunstâncias é que o tema desta escrita é a vivência de 

uma experiência excepcional, sob todos os pontos de 

vista, imposta a todo o mundo a partir da propagação do 

novo coronavírus, o Sars-CoV-2.  

 

Este Diário pandêmico, como o denominamos, foi 

originalmente apresentado durante a realização do 

seminário Conversas sobre a casa – uma abordagem 

subjetiva e interdisciplinar, realizado, virtualmente, em abril 

de 2021, em plena pandemia, portanto, promovido pelo 

Núcleo de Estudos da Subjetividade na Arquitetura 

(NusArq), grupo de pesquisa registrado junto ao Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq). 

 

O NusArq, importa informar ao leitor, é parte integrante do 

Laboratório Interdisciplinar de Arquitetura – Estudos e 

Pesquisas em Psicanálise, Fenomenologia e Imaginários 
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(LiArq), vinculado ao Programa de Pós-graduação em 

Desenvolvimento Urbano (PPG-MDU) da Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE).  

 

O objeto central desse grupo de pesquisa é a realização 

de investigações sobre a expressão da subjetividade na 

arquitetura. A premissa que norteia essas investigações, 

realizadas de modo contínuo e sistemático desde 2004, 

data da sua fundação, é que a edificação da casa humana 

— a casa de Adão no Paraíso, como a ela se refere Joseph 

Rykwert — é irredutível à materialidade do objeto 

arquitetônico. Assim sendo, é preciso compreendê-la 

como um objeto nocional, isto é, como algo pleno em 

representações simbólicas, de natureza inconsciente, 

como é próprio ao fazer humano.  

 

Para tanto, as pesquisas — ou os inquéritos, como se diz 

em Portugal — realizadas pelo NusArq se apropriam de 

alguns dos conceitos basilares da psicanálise a fim de 

construir um lastro teórico que possibilite a compreensão 

das razões psíquicas da arquitetura. 

 

A escolha da teoria psicanalítica como referencial teórico 

fundamental, aliada à teoria da arquitetura, naturalmente, 

não se deve ao acaso nem a um capricho intelectual, como 

poderia parecer a alguns. Muito ao contrário, deriva de 

uma lacuna, ou mesmo uma negligência, no pensamento 

arquitetônico para com uma teoria que, como se sabe, 

revolucionou o conhecimento ocidental no século XX, 

influenciando, desde então, a filosofia, as ciências 

humanas, a medicina, a literatura, as artes plásticas, o 

cinema etc. Surpreendentemente, como anotou Bernard 

Tschumi (2006), a arquitetura ainda não se debruçou o 
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suficiente sobre as descobertas vienenses da virada do 

século. 

 

É, pois, nesse contexto que se insere a produção 

acadêmica que vem sendo desenvolvida ao longo do 

tempo — publicação de livros e artigos, realização de 

congressos, oferta de cursos específicos na pós-

graduação etc. —, bem como do seminário antes 

mencionado, durante o qual se apresentou parte do 

trabalho investigativo desenvolvido no último triênio do 

qual se origina a escrita e a apresentação do Diário 

pandêmico. Nele, membros do NusArq — quase todos 

mestrandos e doutorandos — aceitaram compartilhar, 

coletivamente, sentimentos muito pessoais vivenciados a 

partir do momento em que estar em casa se tornou 

elemento fundamental para o enfrentamento da pandemia 

instalada desde 2020.  

 

Considerando-se as referências teóricas com as quais 

trabalhamos, o “Fique em casa!”, imperativo, destinado a 

todos na pandemia, ofereceu uma oportunidade única para 

refletimos sobre a casa para além das suas funções mais 

evidentes — comer, dormir, descansar —, para se mostrar 

como elemento incontornável na experiência de existir, de 

estar no mundo, como diria Heidegger, e de nele 

sobreviver, de modo em tudo distinto do que se tinha 

experienciado antes, quando a realização das múltiplas 

atividades humanas e, principalmente, o imprescindível 

encontro com o outro tinha lugar nos diversos espaços que 

compõem a arquitetura da cidade. 

 

É essa, portanto, a experiência que temos a alegria de 

compartilhar com os leitores portugueses da Plataforma 

Passeio.  
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Aproveitamos para agradecer a oportunidade de 

compartilhamento das nossas atividades de pesquisa, 

assim como convidá-los a se integrarem aos grupos de 

pesquisa que constituem o LiArq, aos quais são muito 

bem-vindos. 

 

 

Diário pandêmico: retalhos da vida  

Jadson Eugenio 

 

18 de março de 2020. Cheguei! Há medo, 

estranhamento, dúvidas e esperanças na mala. Há 

também acolhimento e paz me recebendo na porta de 

casa. Entrei como se fosse embalado e posto para ninar, 

e então a calmaria reinou aqui dentro, enquanto o mundo 

desabava lá fora. Aqui permaneci, no lugar de onde saí 

anos atrás para voltar apenas a passeio. Dias e meses 

correm, e o relógio incansável do tempo não para. 

Enquanto isso, a rua que não descansava parou! Sem 

crianças correndo, sem motos barulhentas em nenhuma 

das três oficinas. A rua à minha frente parece 

inalcançável. Dentro de casa, que agora exala um forte 

cheiro de álcool, os sapatos no tapete da porta continuam 

como de costume, mas não mais por opção, como antes. 

A casa que me recebia para descansar virou escola, 

escritório e sala de aula. A cozinha ainda é a alma dela, 

e, entre os livros e as panelas, minha mãe multiplicou 

suas atividades por mil. Por ali, há também as paredes 

riscadas para expor as obras de artes do miniartista que 

ajudo a formar. Meus marca-textos, grafites, canetas, 

prancheta e papéis parecem ter outro dono de 1,20 m de 

altura e muito talento para aperfeiçoar. Então, sigo nesse 

ritmo “indançável”, no qual um dia é de brincadeira, que 
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me leva a um retorno às memórias de infância naquela 

sala, e outro dia é de ansiedade, enclausurado num 

quarto sem janelas. Em um desses dias, sem ver ao 

menos a luz do sol, um raio clareia o quintal e São Pedro 

anuncia: CHOVE NO SERTÃO! Nesse momento, sinto as 

paredes em contração tentando me abraçar e aquecer.  

 

Aos poucos, raiou outro dia! É dia de mudança! Chega o 

caminhão para levar os móveis que enchiam a garagem: 

“O ateliê do artista iria mudar de endereço”, pensei, e a 

família se despediu da minha irmã que, decididamente, 

saiu de casa para sua casa! “Que loucura”, retruquei. 

“Quem faz mudança no meio da pandemia?” O silêncio 

se instaurou, e o caminhão partiu. Em meio a isso, a 

escola continuava ali, entre a mesa de jantar e o fogão; 

às 20:00 o telefone toca: “Mãe, são seus alunos ligando”.  

 

Aos poucos, ouço aumentar mais o som de uma 

betoneira, uma obra na rua, a casa agora é invadida pelo 

pó da construção do vizinho. Pessoas voltam a passear 

despretensiosamente na rua. “Cadê a máscara?”, penso, 

olhando pelas frestas do portão, que são meus novos 

olhos há meses. “Vacina? Vachina? Vá pra China!”, grita 

na TV o presidente “instruído”. “FIQUE EM CASA”, chora 

e apela o prefeito analfabeto pelo rádio. A casa também 

chora e dorme! Mais um dia passou e chegou a hora de 

voltar. A casa que me acolhe para descansar nos meus 

retornos não me deixa estudar! Malas prontas, desta vez 

cheias de coragem e força para retornar. 12 de janeiro de 

2021; como bom retirante, voltei!  
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Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 

 

 

[lockdown] 

Simone Jubert 

 

está lá fora. 

em qualquer lugar para além do traçado dos limites de 

minha casa. 

 

quando aqui cheguei, benzi os quatro cantos com água e 

sal grosso, 
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rezei aos anjos das casas felizes por bons agouros 

e nunca imaginei que para colocar os pés para fora dela 

um dia teria que aprender a ler os auspícios  

(hoje, a benzo com álcool em gel e rezo enquanto banho 

os mantimentos). 

 

tuitam os pássaros dos números: 

uma escalada de mortes enquanto nos confinamos. 

agradeço e choro por poder agradecer. 

sei que há regalias no meu prantear. 

 

do quarto em que descanso, amo e trabalho, 

do quarto em que embalo minhas crianças em um 

segundo sono 

quando vêm até minha cama, 

cambaleantes de um vagaroso acordar ao chegar do sol, 

do quarto que abriga as conversas sobre um futuro para 

todos tão incerto — 

recinto dos abraços para alimentar a esperança —, 

escuto, noites 

e noites seguidas, 

gritos e apelos nas ruas, 

súplicas em flechas por toda a casa 

que atravessam e escancaram o nosso conforto. 

 

a flecha mais dolorosa veio em música. 

 

olho pela janela: 

um homem franzino, de camisa de botão, 

canta emocionado uma música de Bonnie Tyler 

 

então canto com ele de minha janela 

“virem-se, olhos brilhantes”. 
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lá de baixo, frente às grades do edifício, 

seu olhar atravessa a escadaria do prédio, 

eleva-se pelas janelas acima a procurar a minha voz, 

e suplica: “meus filhos têm fome, 

me ajude”. 

 

o rogo é como um comando. 

desço com os mantimentos banhados 

e um vidro de álcool setenta. 

entrego pelas grades o pão daquela noite 

e votos de assepsia em gel. 

 

quando volto à minha casa, ele silencia, 

e o silêncio parece ainda maior. 

 

está lá fora. 

olho de novo pela minha janela para a minha rua. 

imagino que há sangue invisível de alguma espécie de 

cordeiro 

nas ombreiras e vergas das portas, 

ninguém sabe quem vai e quem fica. 

 

o cordeiro de hoje é imolado de acordo com as notícias 

que o alimentam 

e com a classe social de quem a ele dá a comida. 

 

está lá fora. 

aqui dentro as crianças correm no corredor, 

improvisam um campinho de futebol estreito em que as 

portas são traves, 

se apinham na varanda para olhar o mundo lá fora. 

 

quando chove, é uma pequena festa. 



9 

 

os pingos entram com o vento e molham suas pequenas 

testas, 

colocam a língua pra fora: 

“um pouco da força do mundo entrou aqui, mamãe”. 

 

sentimos falta do verde e das águas. 

conseguimos cultivar uma pequena floresta nesta 

varanda, que é o grande olho da casa. 

árvores de pequeno porte, ervas para dores e 

desconfortos, 

muita terra para enfiar as mãos nos dias em que a 

alvenaria parece nos comprimir. 

 

móveis mudam de lugar com mais frequência — não há 

arranjo ideal quando a casa tem que 

ser o mundo inteiro. 

 

a bagunça é aceita como uma pequena confissão de que 

não se dá conta de sarar o que 

apenas o estar no mundo sara. 

 

está lá fora. 

a tudo devastar. 

mas agora eu vejo. 

seu espectro criou corpo em nossas casas, 

e hoje mora como visitante indesejado, 

por tempo indeterminado, 

a bagunçar nossas horas e espaços, 

brincando com nossos medos, 

indiferente a nossos sonhos, 

comendo nossos desejos. 



10 

 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 

 

Diário pandêmico 

Dayse Martins  

 

Gostaria de iniciar este texto, que não tem grandes 

pretensões acadêmicas, reportando-me a uma frase de 

Bachelard: “É nesse ambiente que vivem os seres 

protetores. Teremos que voltar a falar sobre a 

maternidade da casa. No momento, gostaríamos de 

indicar a plenitude essencial do ser da casa” 

(BACHELARD, p. 202). 
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Escrever este texto me fez pensar dias sobre o ser 

“casa”. O que é a sua essência? Pensei em iniciar 

fazendo um relato, como um diário, contudo percebo que 

não era bem isso que gostaria de falar. Embora as 

atividades domésticas guardem em si o sentido de cuidar, 

decidi que não era isso que gostaria de discutir. Ressalto 

que adoro atividades domésticas quando estas não são 

compulsórias. Mas guardo aqui a palavra cuidar, pois 

precisarei dela.  

 

Outro ponto de partida possível para o texto seria a 

relação conflituosa entre casa e trabalho remoto, que se 

misturam em tempos pandêmicos, e, por vezes, tudo o 

que queríamos era que nossa casa voltasse a ser 

“apenas” a nossa casa, para onde voltamos depois de um 

dia cansativo de trabalho, onde deixamos tudo do lado de 

fora para nos “encolhermos” em nosso canto no mundo. 

Ao refletir sobre isso, comecei a perceber que a casa 

assim pensada não é o “apenas”, mas é “tudo”. O que 

nos faz sentir acolhidos para nos recompor, como faz a 

criança que busca o colo da mãe quando algo a aflige. A 

analogia faz emergir a reflexão sobre a maternidade da 

casa com força para mim, e, dessa forma, vou 

caminhando por várias pistas que essa maternidade da 

casa vai me oferecendo. Assim, vou buscando 

descortinar a sua essência. 

 

Em tempos de pandemia, a casa, mais do que nunca, 

não é só o espaço do abrigo, ela evoca a sua função 

primeira de proteção, do cuidar. Mas não é só isso. Esse 

espaço guarda também nossas memórias, nosso sentido 

de pertencimento, de lugar no mundo, sentimento este 

que extrapola a questão do abrigo físico para uma 

dimensão mais subjetiva e constitutiva de nosso ser. 
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Reportando-me mais uma vez a Bachelard (p. 203), “É 

pelo espaço, é no espaço que encontramos os belos 

fósseis de uma duração concretizados em longos 

estágios”. 

 

Aqui, mais uma vez a analogia entre a mãe e a casa se 

faz presente. A mãe não seria o espaço que guarda as 

nossas mais remotas memórias? O espaço sim, espaço 

que um dia já ocupamos e onde estivemos tão “a gosto” 

que se transfere para a casa, e esta passa a assumir tal 

dimensão simbólica.  

 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 

 

 

Diário da pandemia: anotações sobre a casa 

Felipe Ibiapina 

 

Partindo do pressuposto comum de que a pandemia da 

Covid-19 (re)inventou as relações de sociabilidade, 

proponho, nas linhas que seguem, uma reflexão acerca 
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da relação do humano com a casa, a partir das 

experiências pessoais intrassubjetivas e intersubjetivas. 

Para isso, implico-me em um processo de autoanálise, 

procedendo com um relato da minha experiência pessoal.  

 

Invertendo a ordem convencional, resolvi partir do clímax 

da história da minha recente desterritorialização. Há 

algumas semanas, eu parti do Recife, deixando para trás 

aquela que fora minha primeira casa na adultez. Sou 

teresinense, nascido e criado, e, motivado pelo 

doutorado, migrei para o Recife no ano de 2018. A 

palavra migração me vem forte à mente, talvez porque eu 

saí da minha cidade natal sem pretensão de retorno e 

estabeleci pouso na capital pernambucana sem prazo de 

validade.  

 

Muito provavelmente — sou incapaz de afirmar, uma vez 

que desconheço as raízes inconscientes do meu desejo 

—, a recente decisão de mudança de cidade guarda uma 

relação direta com a pandemia. Então, resolvi construir 

este relato a partir de três momentos da quarentena, o 

que totaliza o decurso de um ano: março a agosto de 

2020; setembro a dezembro de 2020; janeiro a março de 

2021.  

 

Primeiro ato. Decretado o início da quarentena, fiz as 

malas — uma com roupa e outra com livros — e viajei do 

Recife até a casa da minha mãe, em Teresina, decidido a 

ficar lá durante toda a pandemia. Estávamos 

mergulhados na incerteza — não que isso tenha mudado 

— diante de um terror coletivo. Pra mim, foi muito 

importante estar perto da família, senti-me seguro por 

saber que, no caso de adoecimento, eu teria apoio. 

Passava meus dias no apartamento, criei uma rotina de 
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estudos, recorria aos jogos de videogame para o lazer, 

inclusive era através dos jogos que eu interagia com os 

amigos, e assim foram meus dias durante quase cinco 

meses. Repensar minha relação com a casa foi 

inevitável. Além do contexto pandêmico, algumas leituras 

do doutorado me inspiraram, destaco A poética do 

espaço, de Bachelard, e O espaço da arquitetura, de 

Evaldo Coutinho. Uma emoção que eu trago desses dias 

é a saudade do “meu apartamento”.  

 

Apesar do conforto e dos paparicos que só a casa da 

mãe proporciona, eu sentia falta de me ver refletido no 

espaço, na disposição dos móveis, nos objetos de 

decoração. Recordo-me de uma fala de Evaldo Coutinho 

em que o autor aponta o arranjo dos interiores 

residenciais como a feição do morador. A angústia do 

não pertencimento me fez perceber que a casa da minha 

mãe estava sendo meu abrigo, e minha casa estava à 

espera no Recife. Decidi voltar.  

 

Segundo ato. Foi muito bom voltar pra casa. De fato, eu 

estava com saudade “daquilo” e senti um aconchego 

inigualável. Eu nunca havia parado para refletir sobre a 

relação com minha casa no Recife. Parecia que, de agora 

em diante, eu iria valorizá-la mais do que nunca. Nas 

primeiras semanas, de certa forma, o aconchego 

confirmou que era ali que minha alma fazia morada. 

Porém, o tempo passou, e uma nova sensação de vazio 

me tomou: senti falta de caminhar pela cidade. Ao longo 

desses três anos que residi no Recife, sempre que estava 

triste eu pegava um ônibus até o Recife Antigo. 

Aproveitava o percurso pra observar o movimento da 

cidade, as pessoas e, chegando lá, ficava horas 

contemplando os prédios, o Capibaribe, a vista da Rua da 
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Aurora a partir do Cais do Apolo, que permitia o deleite 

da vista dos sobrados magros. Às vezes, eu atravessava 

a ponte, e, nessa caminhada, parecia que meu laço com 

o Recife se reafirmava. Na circunstância da pandemia, 

sem poder caminhar pela cidade, com medo do contágio 

invisível, a cidade não era mais segura, e, apesar de 

resguardado em casa, parecia que a chama do lar estava 

enfraquecida. De certo, sem o Recife, eu estava 

desterritorializado, e aquele apartamento, apesar de 

refletir minha identidade, poderia estar situado em 

qualquer outro lugar. Chegou dezembro, e fui passar o 

Natal com a família com o plano de passar quinze dias. 

Uma surpresa me aconteceu, revi uma pessoa do 

passado, apaixonei-me e comecei a namorar. Apesar de 

sermos conterrâneos, ele mora em Brasília, o que nos fez 

traçar planos de idas e vindas, quando a pandemia 

permitisse.  

 

Terceiro ato. Combinamos que eu iria primeiro à Brasília, 

e a estadia tinha prazo de validade: um mês. O que eu 

não esperava era que Eros fosse me guiar não só para 

os braços de um namorado, mas também de Brasília: a 

cidade modernista tão criticada pelos arquitetos (e eu não 

fugia disso). Os espaços abertos das superquadras, o 

verde, presentearam-me com um respiro que o Recife — 

assim como as demais grandes metrópoles — não era 

capaz de me dar naquele momento. A história continua, 

mas encerro o meu relato por aqui. Antes, compartilho 

algumas questões: faz sentido pensar a casa como um 

espaço independente da cidade, no caso das moradas 

urbanas? O que torna uma cidade acolhedora? O que é 

refúgio para mim tem uma natureza próxima do que é 

refúgio para você? 
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Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 

 

Diário pandêmico 

Lia Sabino  

 

Março 2020  

No início, não tinha a dimensão da duração e da 

gravidade a que tudo chegaria. Tinha um sentimento 

insipiente de medo e incerteza, mas a empolgação de 

uma nova vida começada duas semanas antes ainda 

animava os dias. Tinha acabado de me mudar pra um 

novo apartamento e me vi, de repente, em uma espécie 

de BBB involuntário: dormindo em um colchão no chão, 
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em confinamento com duas semidesconhecidas, 

inventando dinâmicas para nos conhecermos melhor e 

darmos àqueles cômodos uma ideia de casa no meio 

daquela realidade improvável.  

 

Maio 2020  

Três meses depois, essa realidade improvável já entrava 

porta adentro. Uma de minhas companheiras de BBB 

contraiu Covid no trabalho, levando-me a fugir pra me 

isolar no apartamento vago de um amigo. Era no primeiro 

edifício que morei no Recife, onde tive provavelmente 

minhas melhores lembranças de vida e passava boa 

parte do dia olhando pela janela as ruas que me fizeram 

amar esta cidade e chamá-la de casa. Foi o início de algo 

como um retorno no tempo através dos espaços que um 

dia habitei.  

 

Junho 2020  

Preocupada com o agravamento da pandemia e com 

meus pais, que contraíram a doença, acabei decidindo 

voltar a Fortaleza, onde estaria mais próxima da família, 

que hoje mora no interior do Ceará. Retornei então, com 

uma mala de avião e um punhado de livros, à minha casa 

natal, meu primeiro universo. Em tudo absolutamente 

igual à casa de minha infância — graças ao apego 

excessivo de minha mãe pela estabilidade das coisas —, 

mas já com ares de casa abandonada pelos muitos 

meses completamente fechada. Tinha todos os móveis e 

objetos no mesmo exato lugar, mas estava vazia dos 

personagens que ali construíram uma história e um lar.  

 

Lembrei então do que escreve Bachelard sobre a casa 

primeira: a casa “oniricamente definitiva”, “verdadeira na 

vida e mais verdadeira ainda no devaneio”, “mais que um 
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protótipo de casa, um corpo de sonhos”. Senti realmente 

como se estivesse em um sonho estranhíssimo. 

Assistindo a uma realidade surreal do lado de fora e 

habitando um lugar onírico do lado de dentro. Bachelard 

escreve ainda: “Habitar oniricamente a casa natal é mais 

que habitá-la pela lembrança, é viver na casa 

desaparecida como nós sonhamos”. Por oito meses, 

morei nesse limbo solitário, em que passava dias sem 

ouvir voz humana, e é curioso como, no silêncio, as 

coisas parecem começar a falar. Ali, todas as coisas 

eram como fósseis de memórias e falavam muito, o 

tempo todo.  

 

Fui perdendo a noção dos dias da semana e do ritmo das 

horas, só lembrava mesmo de dormir quando o sol nascia 

e iluminava os vitrais verde e rosa da janela do meu 

quarto de bebê. Foi então que o relógio da sala, mais 

velho do que eu, parou, recusando-se a contar um tempo 

a que ninguém mais dava atenção, e lembrei do que diz 

Jung sobre os relógios em O homem e seus símbolos. 

Ele escreve que os objetos cooperam com o inconsciente 

criando formas simbólicas e conta os muitos casos dos 

relógios que pararam na hora exata da morte de seus 

donos. É uma coincidência pensar que deixei escapar pra 

analista que me sentia um fantasma vagando por aquela 

velha casa. Era uma metáfora, claro, mas ela me 

respondeu: “Não são os fantasmas pessoas que já 

morreram?”. 

 

Fevereiro 2021  

A essa altura, sufocada pelo isolamento solitário, decidi 

deixar aquela casa e acabei por regredir ainda mais no 

tempo e no espaço retornando à casa de minha avó, no 

interior. Uma casa duas vezes maior, de paredes duas 
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vezes mais largas, e duas vezes mais antiga. A casa não 

apenas da minha infância durante as férias, mas da 

infância de minha mãe. Onde tudo também se encontra 

no mesmo exato lugar há mais de 60 anos (o apego à 

estabilidade das coisas é realmente de família). Essa 

casa, que atravessa todo o quarteirão com seus muitos 

cômodos, cofres e armários, sempre me fascinou quando 

criança. Sonhava com ela insistentemente, mexendo no 

sótão e nos depósitos de tralhas de meu avô e 

encontrando todo tipo de tesouro. O que fazia não 

apenas nos sonhos infantis, mas em vigília. Eram cartas 

antigas, fotos de pessoas desconhecidas, aparelhos 

elétricos em desuso, bilhetes de amor, livros perdidos de 

um tio ex-seminarista. Agora, aos 30, resolvi, depois de 

tantos anos, sair mais uma vez à caça, e, novamente, os 

objetos parecem dizer coisas. No sótão, no alto de uma 

estante, um livro vermelho esquecido e empoeirado 

chama a atenção. É o livro-denúncia de Dom Paulo 

Evaristo Arns: Brasil: nunca mais. 
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Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 

 

Duas semanas 

Luiz Monte 

 

Quando a pandemia estourou, meu inato otimismo me fez 

pensar que seria algo passageiro. Conversava com 

amigos e parentes e sempre dizia “Logo logo isso passa”, 

“Daqui pra junho tá resolvido”, dentre outros equívocos. 

Conforme a pandemia foi mostrando a que veio e se 

estabelecendo como algo sem precedentes, mesmo 

assim, durante o fim de 2020, continuei otimista. Sempre 

achando que as coisas iriam melhorar logo, acreditava 

que talvez nem precisássemos esperar por uma vacina, 

que seria de alguma forma “natural” que a doença 

arrefecesse.  

 



21 

 

Embora as péssimas notícias surgissem, evitava tocar 

muito no assunto e, cumprindo um rigoroso isolamento, 

acreditava estar “bem” de saúde mental, não entendia 

como as pessoas estavam tão “surtadas”. A meu ver, 

tudo na vida se resolve com calma, sem aperreios. Pra 

que ficar pensando no pior, antes de o pior acontecer? 

(Esse era meu lema mental.) Acabei criando uma forma 

de “defesa”, mesmo estando em isolamento. “Se eu não 

pensar na pandemia, ela me afetará menos”, acreditava. 

 

Pois bem, no dia 11 de março, logo após o almoço, senti 

moleza e calafrios. E mesmo assim continuava otimista. 

Pensei que, como havia andado de bicicleta no sol, 

poderia ser alguma reação do meu corpo ao esforço. 

Sempre otimista. Na manhã do dia 12, fiz o exame e já no 

mesmo dia recebi o diagnóstico positivo para Covid-19. É 

aqui que começam minhas duas semanas. 

 

O método que eu havia criado de não pensar na 

pandemia caía por terra, estava agora inócuo. A 

pandemia estava dentro de mim. Comecei, pela primeira 

vez, a sentir a angústia que acredito que muitos tenham 

sentido mesmo sem ter a doença. O medo da morte, a 

apreensão de se ver privado de liberdade, entre outras 

coisas. 

 

Foram duas semanas de fato muito duras. Lembro dos 

seguintes aspectos: o primeiro é a claustrofobia. 

Durante o ano de 2020, eu já comecei a me sentir 

incomodado com a falta de espaço e com o fato de estar 

em isolamento num apartamento de 45 m2. Mas NADA se 

compara a ter que ficar quinze dias dentro de um quarto 

de 9 m2. Minha única comunicação com o exterior era a 

janela, e, mesmo assim, ela dava apenas pra área de 
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estacionamento do prédio. Quase nenhuma natureza 

próxima. Apenas os carros e o céu azul.  

 

Também com isso refleti muito sobre a qualidade dos 

nossos espaços, das nossas cidades. Sobre como 

insistimos em viver em pequenos poleiros enjaulados, de 

maneira artificial, e como o nosso urbanismo é perverso. 

Agradeci por poder ao menos desfrutar de um quarto 

confortável num bom condomínio, pensando que a 

maioria da população do nosso país ainda sofre com 

condições precárias de moradia. Refletia sobre tudo isso 

enquanto olhava pros toldos que protegem aquelas 

máquinas enormes que achamos ser tão necessárias pro 

nosso deslocamento, mas, principalmente, mirando o 

pouquinho de céu que aparecia por entre os prédios ao 

redor do meu. 

 

O segundo aspecto é ansiedade. Mesmo com relativa 

calma durante os quinze dias de isolamento, tive picos 

muito agudos de ansiedade. De tempos em tempos, 

acreditava estar sem respirar; mesmo com o oxímetro 

marcando oxigenação máxima, eu acreditava que tinha 

algo de errado. Respirava fundo e tentava me acalmar; 

algumas vezes conseguia, outras apenas deitava e 

esperava o mal-estar passar. 

 

Durante duas noites, não dormi nada bem, tive 

pesadelos, dificuldade de relaxar na cama, calafrios, 

sensações ruins. Hoje percebo que quase tudo tinha a 

ver com a questão emocional. De certa forma, por me ver 

nessa posição, acredito que aprendi a ter mais 

compaixão com as dores alheias, principalmente as dores 

emocionais, que eu, por ser sempre calmo, acreditava 

não possuir tanto. 
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O terceiro e último aspecto diz respeito à religiosidade. 

Sempre me vi como agnóstico e acredito que continuo 

sendo. Mas, durante essas duas semanas, lembro de ter 

sentado várias e várias vezes mentalizando e pedindo 

proteção e calma para mim, para as pessoas próximas a 

mim e pensando também nas que estavam em uma 

situação muito pior que a minha nos hospitais. Na terceira 

ou quarta vez que fiz isso, eu parei de pensar que estava 

apenas “emanando energias positivas” e assumi que 

estava rezando.  

 

Apesar da grande preocupação com que eu estava com 

minha saúde, que não era pouca, vi-me pensando muito 

na minha família, o que, por fim, deixou-me muito feliz. 

Era como se o medo da separação e de imaginar a dor 

que algumas pessoas sentiriam com a minha ausência, 

em especial minha companheira e minha mãe, fosse 

ainda pior que o medo da morte em si. Bom, como 

conclusão do texto e do tema religiosidade, pra mim uma 

das coisas que ficaram definitivamente concluídas foi: 

não preciso mais ter vergonha de rezar. 
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Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 

 

Diário pandêmico: uma construção coletiva sobre a 

experiência de estar em casa durante a pandemia  

Sidnéia Maia  
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Em março de 2020, eu estava me preparando para 

passar quatro meses no Recife; seriam os últimos meses 

do meu afastamento da UERN, universidade onde atuo 

como docente, no interior do Rio Grande do Norte. Eu iria 

cursar duas disciplinas finais do doutorado em 

Desenvolvimento Urbano na UFPE e começaria a me 

preparar para o processo de qualificação da tese. Mas, 

de repente, tudo mudou. No domingo 15 de março de 

2020, os jornais noticiavam que universidades e 

instituições de ensino técnico suspenderiam as aulas, 

decisão tomada por causa da pandemia causada pelo 

novo coronavírus. A partir desse momento, “Fiquem em 

casa” passou a ser a palavra de ordem. 

 

As aulas foram suspensas nas universidades e nas 

escolas, o comércio também parou em vários segmentos, 

e os que permaneceram abertos passaram a funcionar 

com limites de pessoas circulando e regras para o 

atendimento. Todos em casa agora, porque, nas ruas, 

circulava um vírus letal. Não sabemos muito sobre ele 

ainda, mas as notícias e imagens que nos chegam de 

outros países, principalmente da China e da Europa, são 

impactantes e assustadoras. O mundo desacelerou!!! 

 

Como nos disse Boaventura de Sousa Santos (2020), a 

irrupção de uma pandemia exige transformações 

drásticas. E, de repente, elas se tornam possíveis como 

se sempre o tivessem sido. Torna-se possível ficar em 

casa e voltar a ter tempo para ler um livro, passar mais 

tempo com os filhos, consumir menos, dispensar o vício 

de passar horas nos centros comerciais, olhando para o 

que está à venda e esquecendo tudo o que se quer, mas 

só se pode obter por outros meios que não a compra. A 

ideia conservadora de que não há alternativa ao modo de 
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vida imposto pelo hipercapitalismo em que vivemos cai 

por terra (SANTOS, 2020, p. 5). 

 

Ficar em casa nunca foi algo ruim para mim; muito pelo 

contrário, eu sempre gostei. No entanto, ela precisou se 

adaptar para acomodar as novas funções dos seus 

moradores; a escola e o trabalho passaram a disputar o 

mesmo ambiente. Aula remota, home office, webnar, lives 

são algumas expressões que passaram a fazer parte do 

nosso dia a dia.  

 

As aulas não passaram imediatamente para o modo 

online; foram necessários alguns meses para as 

instituições se adaptarem. Nesse interim, minha primeira 

reação foi ler e reler várias obras em que tinha interesse, 

mas que antes não achava disponibilidade. Ao mesmo 

tempo, compartilhava as tarefas de casa com os outros 

membros da família (três filhas e o marido), já que a 

funcionária doméstica também precisava ficar na sua 

própria casa. Assim, passamos a vivenciar a nossa casa 

de uma forma diferente, mais intensa e por vezes 

ambígua, como nos lembra Leitão (2007, p. 68) “[...] a 

casa em seu sentido ampliado e simbólico, o espaço que 

acolhe o humano. A casa que possibilita, real ou 

ilusoriamente, voltar, entrar, rememorar, permanecer, 

aprender, amar, proteger-se, entre outras tantas 

experiências do habitar. Entra, pois, na tua casa”. 

 

Ao ficar em casa por mais tempo e com todos 

simultaneamente, percebemos o que nos fazia falta em 

casa; prestamos mais atenção naquilo que não 

funcionava ou pensamos em novas maneiras de uso; 

compramos menos, mas usamos mais. A jardinagem foi 

outra atividade que passamos a valorizar. Percebi que 
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não tinha nenhuma planta em casa e como isso fazia 

falta. Nossos relacionamentos também foram colocados à 

prova, assim como a potência da nossa internet. 

Resgatamos pequenos hábitos coletivos, conversas e 

brincadeiras, fazer as refeições em casa com mais 

frequência e se aventurar em novas receitas.  

 

Mas os desafios nos acompanham, além do medo do 

vírus, do receio pelos mais vulneráveis. Precisamos 

manter uma rotina que permitisse a todos realizarem suas 

atividades nos ambientes compartilhados. De tudo que 

estamos vivendo, sem dúvida a experiência de vivenciar 

a casa tem sido ao mesmo tempo a mais prazerosa e 

desafiadora. Esperamos o fim da pandemia, assim como 

a vacina para o maior número possível de pessoas. Que 

possamos voltar ao mundo além das telas, voltar às ruas, 

encontrar pessoas, circular livremente. E sentir 

novamente como é bom voltar para casa.  

Fonte: Acervo pessoal do autor. 
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Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 

 

Uma vivência da casa: ninho  

Luíza Martins de Melo  

 

É tempo de modificação, de mudança. Todos tentando se 

adaptar ao contexto imposto, moldando e sendo moldado 

por ele. O que começou como um simples ajuste da vida 

cotidiana, passou por uma revisitação a si e acabou na 

ressignificação do vivenciar a casa. Desse modo, cada 

qual atuou como um núcleo que irradia a inscrição do seu 

eu, da sua subjetividade no espaço. Cada quarto, que 

antes já possuía aspectos capazes de identificar seu 

dono, tomou uma cara nova, se adequou ainda mais a 

esse novo ser que o vivencia mais intensamente. Assim, 

mudou-se móveis de lugar, organizou-se algumas partes, 

enquanto outras se tornaram pura desordem. A cama de 
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Bia. A minha escrivaninha. O lugar de permanência de 

cada indivíduo, como se tivesse vida própria, seguiu em 

direção à janela em um movimento muito natural. Atraído, 

quem sabe, por esse ponto de encontro — mesmo que 

restrito — com o “fora”. A varanda antes tão pouco 

frequentada hoje recebe visitas constantes. Muitas delas 

só para “olhar para mundo”. É ainda mais interessante 

perceber que só basta um ir até lá que dois ou três 

surgem num olhar desamparado, procurando conforto na 

identificação com o vizinho da frente. Imaginando que 

talvez ele também esteja olhando para o fora, porque 

sente uma falta no “dentro”. Ainda nesse movimento, 

muitos dos nossos encontros noturnos, que se davam em 

volta da tv, também foram para a varanda. A tela tornou-

se coadjuvante e a janela, lareira. O simbolismo das 

refeições também tornou-se mais expressivo. Tudo é 

desculpa para pôr a mesa e se reunir. É um tal de 

lanchinho da manhã, cafezinho da tarde e por aí vai. A 

sala, a cozinha… isso permaneceu igual! É como se fosse 

o lugar de encontro desses pequenos núcleos. Entretanto, 

fico me questionando porque nessa coletividade suas 

expressões parecem se anular. Na verdade, para mim 

mais parece que o mundo deu uma pausa bem no meio 

de um domingo na casa de voinha. É um sentimento de 
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ninho e arrisco dizer que, por aqui, temos o construído 

principalmente ao redor da janela e da mesa. 

Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 

 

A reconexão com o “dentro” 
Danielle Leal 
 
"O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim: esquenta e esfria, 
aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer 
da gente é coragem" (ROSA; J. G. Grande sertão: veredas. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1986, p. 334). 

 

O mundo passa por um momento jamais visto, pessoas 

de todos os países são forçadas a mudar seus hábitos, o 

isolamento social se transformou na única alternativa, até 

então, de frear a disseminação de um vírus. Foi 

necessário se reinventar, a casa passou a ser não 

apenas um lar, mas o local de trabalho, de prática de 

exercício físico, de meditação, mas acima de tudo, 

passou a ser um lugar de autoconhecimento. 
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Figura 1: Painel: Cobertura da Covid-19 - Festival foto BSB 

 

Foto: Danilo Verpa. Fonte: https://www.instagram.com/p/CEFSY3-

BEwF/, 2020. 

O mundo contemporâneo nos leva a viver acelerados, a 

não observar os detalhes, e muitas vezes, a passar mais 

tempo fora de casa do que dentro dela. O viver a casa se 

resume basicamente, mas não excepcionalmente, ao 

“tempo extra”, aos momentos de ócio e folga, que tantas 

vezes são substituídos, mais uma vez, pelo “viver fora”. A 

casa então vira apenas um momento transitório que 

acontece pela necessidade de um intervalo entre entrar 

até o momento de ter que sair novamente. Isso nos leva a 

entender a casa apenas como um apoio para a vida 

corrida, desenfreada, que não nos permite parar, ou 

seriamos nós que não nos permitimos parar? 

Figura 2: Painel: Cobertura da Covid-19 - Festival foto BSB 

 



32 

 

Foto: Danilo Verpa. Fonte: https://www.instagram.com/p/CEFSY3-

BEwF/, 2020. 

E então, nos deparamos com a necessidade de tomar 

como essencial o que antes era extra, de inverter o 

processo e passar mais tempo dentro do que fora, a casa 

não é mais um momento transitório e sim perdurável. 

Tanto tempo dentro de casa nos faz ter mais tempo de 

percebê-la, de enxergar seus detalhes. Identificar objetos, 

decorações, sensações transmitidas pela sua 

conformação que já não nos cabem mais e que pela 

correria do dia-a-dia não notávamos. A casa então 

começa a ter um novo significado, talvez não um novo 

nunca existente, mas um novo esquecido pela rotina. 

Figura 3: Painel: Cobertura da Covid-19 - Festival foto BSB 

 

Foto: Danilo Verpa. Fonte: https://www.instagram.com/p/CEFSY3-

BEwF/, 2020. 

Começamos a sentir a necessidade de organizá-la, mas 

não no sentido físico, material, mas no sentido simbólico, 

a entender o que de fato buscamos ao estar em casa. 

Temos a necessidade de tê-la sempre limpa. Ora, se 

aquele é o espaço no qual passarei tanto tempo, preciso 

me sentir bem nele, preciso que ele me passe conforto e 

segurança, logo, preciso que ele esteja limpo. E então, ao 

limpar, se inicia a descoberta de objetos que já nem 

sabíamos que ali estavam, muitos com uma carga afetiva 
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que havia se perdido não no tempo, mas na falta de 

tempo. 

Figura 4: Painel: Cobertura da Covid-19 - Festival foto BSB 

 

Foto: Danilo Verpa. Fonte: https://www.instagram.com/p/CEFSY3-

BEwF/, 2020. 

A casa agora se torna um lugar de reflexão, da tentativa 

de compreensão de como um lugar tão seu, que lhe 

trazia tanto aconchego e proteção passou a ser um lugar 

tão transitório e tão em segundo plano. Quando isso 

aconteceu? Como isso não fez falta? Agora faz! Porque 

agora, a sua casa volta a se tornar seu lugar de máxima 

proteção, seu abrigo, é o que te acolhe em todos os 

momentos de incerteza do que está acontecendo e do 

que estar por vir. É o lugar que você sente a necessidade 

de organizar, de tornar ainda mais seu, de tentar suprir as 

necessidades afetivas e subjetivas que antes só o “fora” 

podia trazer – ou que você ilusoriamente achava que 

podia –, mas que você, por enquanto, precisa encontrar 

apenas no “dentro”. 



34 

 

Figura 5: Painel: Cobertura da Covid-19 - Festival foto BSB 

 

Foto: Danilo Verpa. Fonte: https://www.instagram.com/p/CEFSY3-

BEwF/, 2020. 

A casa agora começa, finalmente, a voltar a seu sentido 

de lar, de aconchego, de proteção, de afinidade, de 

simbolismo, só que agora de fato, não aquela conotação 

que até então julgávamos ser. Ela então volta a ser seu 

lugar no mundo, volta a ser o lugar que te traz paz, que te 

mantém protegido – talvez ilusoriamente – e que te faz 

desconectar de toda a loucura que está ocorrendo no 

“fora”. A casa, mesmo que não seja unicamente sua, 

voltou a ser e se transforma novamente em seu lar. 

Figura 6: Painel: Cobertura da Covid-19 - Festival foto BSB 

 

Foto: Danilo Verpa. Fonte: https://www.instagram.com/p/CEFSY3-

BEwF/, 2020. 
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Rebeca Dantas 
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