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Apresentação

Mais de 100 dias de atordoamento
Bruno Souza Leal

Nos primeiros dias março de 2020, o Núcleo de Estudos Tramas
Comunicacionais: Narrativa e Experiência, grupo de pesquisa vinculado
ao PPGCOM/UFMG, iniciou o que seria seu percurso anual de investigação, atividades e encontros. A partir de um esforço que começou
ainda em 2019, o ano acadêmico era aberto com um alto grau de planejamento. Tínhamos um calendário anual de reuniões, leituras já indicadas, previsão de eventos a organizar e outros nos quais participaríamos. 2020 seria o último ano de um ciclo de estudos sobre narrativa,
conhecimento e imaginação, com a revisão de autores europeus de
referência em contraste com os trabalhos de pensadoras e pensadores
latino-americanos, africanos e asiáticos. Tínhamos nos proposto ainda
a ofertar, como grupo, uma disciplina (um “laboratório de pesquisa”)
na graduação, a realizar experimentos metodológicos e analíticos, a
aprofundar intercâmbios como os abrigados pela parceria, apoiada
pela Capes/Procad, com a UFT e a Unama. A Rede Historicidades
dos Processos Comunicacionais, com seus dois encontros presenciais
anuais, ocupava um lugar central nessas atividades previstas e trazia a
proposta de discussão da noção de “figuras de historicidade”. Parcerias
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internacionais tinham horizontes distintos: ora previam cursos e intercâmbios presenciais já marcados, caso do trabalho com a Universidad
Nacional de Córdoba, na Argentina; ora descortinavam perspectivas
de renovação e proposição de ações conjuntas, caso dos projetos com
a Universidade do Minho, em Portugal, e com a Universidad Complutense de Madrid. Havia, no início de 2020, a certeza de que teríamos um
ano desafiador, promissor e estimulante, bastante cheio de atividades, e
ainda aberto a outras ações e parcerias que, intuíamos, iriam se apresentar ao longo dos meses seguintes.
Nada ou quase nada disso aconteceu. Em 17 de março, uma terça-feira, poucos dias depois do primeiro encontro do Tramas, a UFMG
anunciou que suspenderia as atividades didáticas a partir da quarta,
18/03, em função da pandemia do covid-19. Na segunda, dia 16, eu
tinha feito uma primeira conversa com dois novos orientandos, recém-aprovados no processo seletivo da pós-graduação e que não conheciam
a UFMG. Enquanto apresentava para eles atividades e espaços, como
a sala de trabalho do Tramas, não tínhamos noção de que este seria o
nosso único encontro presencial ao longo de todo o ano. Na terça, 17,
decidimos suspender as aulas do Laboratório de Pesquisa na graduação
em Jornalismo, já em função da pandemia. Em 18 de março, além da
suspensão das aulas pela UFMG, a Prefeitura de Belo Horizonte lança
as primeiras medidas de isolamento social, que se acentuaram dias e
semanas depois. Algumas e alguns de nós voltaram para as suas cidades
no interior e em outros estados, outras e outros ficamos nas casas de
BH, com familiares, sozinhos ou com amigos. Sabíamos que vivíamos
algo único, raro, inédito, mas, atordoados, não tínhamos ideia do que
ia acontecer.
No final de março, ainda sem perspectivas em relação à retomada
das atividades presenciais, resolvi sugerir uma atividade para o grupo,
preocupado com a condição de isolamento e com a potencial perda de
contato entre nós. A proposta tinha como uma das suas inspirações a
tese “Vestígios da dengue no anúncio e no jornal: dimensões acontecimentais e formas da experiência pública na (da) cidade”, de Rennan
Mafra, orientada pelo Elton Antunes e defendida em 2011. A tese desenvolveu uma proposta metodológica de apreensão da experiência pública

APRESENTAÇÃO

13

da dengue a partir do trânsito do pesquisador pela cidade de Belo Horizonte, construindo assim um corpus aberto e composto por fragmentos
reunidos por um observador atento. Uma outra inspiração foram as
discussões do próprio Tramas sobre formas de escrita acadêmica, sobre
as dimensões epistemológicas da imaginação e sobre as multiplicidades
temporais, de saber e de pertencimento social que constituem o cotidiano e o presente. Com o nome inicial de “experiência pública em
condições privadas”, propus então que cada integrante do Tramas escrevesse, a partir de seus interesses de pesquisa, e compartilhasse, de forma
livre e a cada 15 dias, um relato com observações e reflexões sobre o dia
a dia da pandemia e do isolamento social. Os primeiros textos vieram à
luz, na lista de e-mails do Tramas, no dia 03 de abril. A partir de então
estabeleceu-se o ritmo quinzenal ou mensal de postagens, uma vez que
nem todas e todos de nós conseguimos escrever os relatos ou fazê-lo a
cada 15 dias.
Além dos relatos, alguns de nós se dedicou também a acompanhar
e coletar memes que nos chegaram, mais intensamente em março
e abril, através de diferentes redes sociais (grupos de WhatsApp e
Instagram, por exemplo). A proposta, nesse colecionar, não era de
modo algum apanhar todo o conjunto de memes que circularam nesse
período. Buscamos registrar uma pequena parte dos memes que nos
alcançaram em alguns espaços digitais. Os memes se apresentaram para
parte de nós (e para mim especialmente) como índices de imaginários
sociais em processo, em devir, elaborados em diálogo com fatos,
imagens e situações históricas. Eles, na sua efemeridade, se revelaram
como cristalizações de contraditórias experiências sociais, com suas
marcações identitárias, ideológicas e de humor. Grande parte desses
memes está reunido numa “memeteca”, disponível no site do projeto:
www.tramascomunicacionais.fafich.ufmg.br/100diasdepandemia.
À
medida que íamos acompanhando os memes, começamos a identificar
o que chamamos de linhas narrativas, uma espécie microhistória que
se constituía à medida que íamos observando recortes temáticos,
focos, personagens e, especialmente, atitudes, posicionamentos, que
se repetiam. Nesse momento, fomos inspirados pela tese de Flávio
Pinto Valle (Caminhar imagens: visualidades de São Paulo), defendida
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em 2018, sob minha orientação. A tese apresenta uma leitura de
fotografias da cidade de São Paulo tiradas ao longo do século XX e
XXI, a partir da associação entre narrar e caminhar, entre deambular,
articular e ler imagens. Construímos então, como numa espécie de jogo,
algumas “narrativas meméticas”, ou seja, pequenas histórias, um tanto
fragmentadas, sobre o peso da quarentena, sobre ficar em casa ou sobre
viver em 2020, por exemplo. Um dado meme adquire sentidos bem
distintos quando visto como parte desta ou daquela história, o que nos
diz um pouco sobre como eles se integram às narrativas cotidianas e
ao “substrato ético” e epistêmico da cultura. As “narrativas meméticas”
estão disponíveis no site do projeto (indicado acima).
A princípio, achamos que a pandemia e o isolamento durariam
poucas semanas. Aos poucos, vimos que elas se estenderiam por bem
mais tempo e decidimos adotar um marco de encerramento do exercício: a retomada das atividades didáticas na UFMG, que, supúnhamos,
em vão, seriam de modo presencial e em junho. Nesse mês, porém,
diante da ausência de perspectivas, resolvemos voltar com as reuniões
do grupo, de modo remoto. Ficamos aproximadamente 3 meses sem
nos encontrarmos, conversando pontualmente, em pequenos grupos ou
através dos relatos da lista de e-mails. A retomada a princípio titubeante das reuniões quinzenais veio acompanhada, no final do mês, da
notícia da volta das atividades didáticas, a partir de julho, em caráter
remoto emergencial. O cenário de mais atividades, realizadas de uma
forma pouco familiar, nos levou a encerrar o exercício e os relatos, o
que se deu em torno dos 100 primeiros dias de pandemia, contados a
partir da suspensão das aulas na UFMG e da imposição das medidas de
isolamento social em BH.
A proposta do exercício de uma “experiência pública em condições
privadas” pedia um olhar duplo: sobre o que acontecia com cada uma
e cada um de nós e também sobre o que ocorria à nossa volta, o que
chegava até nós via família, redes afetivas, mídias, etc. Cada pesquisadora ou pesquisador do Tramas teve plena liberdade para compor
o texto da forma que quisesse e, se houve quem buscasse o tom das
crônicas, houve também quem se inspirasse em ensaios, em diários ou
quem combinasse estratégias narrativas bem distintas. Nesses relatos
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– para usar um termo - a experiência pública em condições privadas
dos momentos iniciais da pandemia é registrada a partir de “lugares
de investigação” caros ao Tramas, como as temporalidades, as construções de futuro, as fissuras do presente, a memória, o corpo, a música, os
mundos possíveis, a melancolia e a nostalgia. Ao trazerem algo do olhar
do grupo de pesquisa sobre esses temas, os relatos fazem registros de
acontecimentos diversos que pontuaram o dia a dia de março a julho de
2020. Assim, notícias e artigos de mídias jornalísticas, postagens e polêmicas de redes sociais, lives musicais, dados sobre o consumo de pornografia, entre outras informações, são registrados da mesma forma que
situações cotidianas típicas do ficar em casa que se tornou a estranha
normalidade do ano em que vivemos uma pandemia. Esses relatos são,
portanto, registros históricos e pessoais (assumidamente fragmentários
e localizados, portanto) de situações, acontecimentos e imaginários dos
momentos iniciais das experiências da pandemia e de isolamento social.
Este livro, como se vê, não é e não se propõe a ser uma obra acadêmica típica. É, sim, uma produção de um grupo de pesquisa e das
pesquisadoras e pesquisadores (em diferentes momentos de suas
carreiras acadêmicas) que o integram, todos às voltas com referências
teóricas, temas e perspectivas de investigação. É, assim, a materialização
de um exercício reflexivo de observação e de escrita. Mas é também
uma espécie de mosaico incompleto que inscreve as experiências da
pandemia em cada uma e cada um nós, pesquisadoras e pesquisadores,
como pessoas ordinárias, vivendo dia a dia em isolamento social, atordoados e tentando dar algum sentido ao que nos envolve. Ao passear
pelos textos que nasceram desse exercício, leitoras e leitores encontrarão
fatos históricos, paisagens afetivas, descrições. Tudo isso compõe um
conjunto heterogêneo de relatos que registram e refletem sobre diferentes aspectos, situações e acontecimentos presenciados nos primeiros
100 dias da pandemia. Todos os textos materializam também gestos de
troca, de compartilhamento e de comunicação do que foi viver e tentar
se adaptar a uma experiência que se impôs abrupta e categoricamente e
sobre ninguém consegue (talvez jamais consiga) configurar suas dimensões e sentidos.
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Além desses relatos, que constituem seu “coração”, este livro é
também composto por textos de qualidades outras. Da memeteca, selecionamos alguns memes, que, como fragmentos de dimensões importantes da experiência da pandemia, se encontram distribuídos ao longo
das páginas a seguir. Talvez esses memes constituam ou integrem,
conforme leitoras e leitores, alguma espécie de “narrativa memética”
ou de relato (mnemônico, afetivo, quem sabe?) dos primeiros meses
de 2020. Completam o livro, ainda, pequenas reflexões, de caráter
teórico, sobre alguns conceitos que nortearam o exercício, como textualidade, narrativa, atordoamento, contexto. Esses ensaios (agora sim)
são escritos por integrantes e interlocutores do Tramas que, por razões
diversas, não participaram da escrita dos relatos entre abril e julho, e
que explicitam gestos teóricos e metodológicos que nos articulam como
grupo de pesquisa e que compõem, para nós, modos de olhar, investigar
e refletir sobre o que nos implica como investigadoras e investigadores
dos tempos múltiplos que nos perpassam. No espírito do exercício reflexivo de observação e escrita, esses ensaios foram elaborados com total
liberdade por autoras e autores.
A pandemia do coronavírus e consequentes medidas de isolamento
social nos pegaram de surpresa, de supetão. Fomos todas e todos nós
jogadas e jogados num cotidiano inesperado, ao mesmo tempo muito
reconhecível e novo. Como pesquisadoras e pesquisadores, nos vimos
parte desafiados a pensar e apreender uma situação histórica que
frequentemente dissolveu as passagens entre os mundos (o trabalho, os
afetos familiares, as atividades infraestruturais básicas e as diferentes
sociabilidades) que constituíam nossas realidades. O conjunto heterogêneo de textos de qualidades diversas que compõe este livro oferece-se
então como um pequeno mosaico reflexivo, elaborado a partir de pontos
de observação específicos, das imagens e imaginários atordoados dos
primeiros dias de uma experiência histórica vista muitas vezes como
catastrófica e, nesse sentido, ao mesmo tempo anunciada e imprevista.
Bruno Souza Leal

I
Cotidianos

Capítulo 1

Temporalidades em tempos de catástrofe:
reflexões sobre um cotidiano em abismo
Luciana Amormino

“Quarentenar”. Esse se tornou o gesto principal de muitos de nós,
desde meados de março de 2020, quando uma pandemia nos exigiu,
como medida de contenção do avanço da doença Covid-19, o distanciamento social. Essa interrupção na rotina e nos planos para o futuro
- que ainda experimento enquanto escrevo estas palavras - deslocou,
de certa forma, nossas formas de socialização, relações de trabalho e
ensino-aprendizagem, usos das plataformas digitais, comunicação,
entre outros, promovendo uma condição de existência diferente da que
vínhamos experimentando até então.
Não digo nova, pois se trata de uma realidade que preexiste à escolha
consciente de isolar-se, mas que não havia até então sido experimentada
por muitos de nós. A despeito das inconsistências dos governantes brasileiros em relação às medidas a serem adotadas, grande parte da população fez sua escolha por se preservar do convívio social para preservar
a vida de muitos. E assim seguimos, cada qual em suas casas, adaptando-se para conciliar trabalho, estudo, tarefas domésticas, cuidado com os
filhos, sanidade mental e produtividade.
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Adaptar-se talvez seja a grande chave para sobreviver em tempos de
quarentena. Presenciamos uma grande quantidade de conteúdo sendo
produzido sobre essa temática ou voltados para “ocupar” as pessoas.
Presenciamos o fortalecimento das redes de solidariedade, de compartilhamentos, de trocas. Presenciamos mudanças ambientais em um curto
espaço de tempo, tais como melhoria da qualidade do ar, diminuição do
ruído sísmico, volta de animais aos habitats que evitavam em função da
presença humana. Por outro lado, também presenciamos movimentos
negacionistas em várias esferas.
Essa experiência única, embora não inédita - já que há 102 anos a
gripe espanhola também fez muitas pessoas evitarem o convívio social
- trata-se de um momento histórico sobre o qual ainda não é possível
fazer uma reflexão precisa. Por isso, o que me proponho aqui é trazer
algumas impressões a partir da experiência de quem ainda está vivenciando esse momento, algumas inferências sem pretensão de alcançar
qualquer teorização a respeito desse cenário. Trata-se muito mais de
um conjunto de apontamentos a partir dos meus afetos, numa condição
muito particular de vivenciar essa experiência pública.
Assim, com esse “olhar intruso” dentro da minha própria experiência
e realidade, na perspectiva de Rivera Cusicanqui, busco registrar aqui
minhas percepções como testemunha desse momento, em que os afetos,
as incertezas, as inquietações e as limitações de uma perspectiva individual pretendem alcançar um certo coletivo formado a partir dessa experiência compartilhada.

Semana 1 - Atordoamento
19 de março de 2020. Segundo dia de isolamento social. Segundo dia
com marido em home office e filha sem aula. Segundo dia sem colocar
os pés na rua. Segundo dia tentando manter tudo como se estivesse
normal. Segundo dia tentando achar algo normal. Segundo dia como
muitos que possivelmente se seguirão, sem idas ao parque, ao cinema,
à casa dos avós, à escola, ao trabalho, com a família tentando equilibrar trabalho, estudo, momentos felizes e apreensão pelo imprevisível.
Segundo dia em que o futuro nunca foi tão nebuloso, mesmo aquele
que está logo ali, no dia seguinte, por exemplo. Não sabemos como
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será amanhã, se estaremos mais entusiasmados a nos reunir para um
joguinho em família ou mais ansiosos por não conseguir reestabelecer
a rotina, como me encontro hoje. Não há Ricoeur, Cusicanqui ou qualquer autor que consiga furar o bloqueio dos pensamentos de incerteza,
ansiedade e apreensão que me habitam agora. O tom catastrófico, mais
que uma força de expressão, neste momento é uma realidade que se
instaura em mim e da porta de casa para fora, porque aqui dentro precisamos fazer o simulacro da normalidade, da serenidade e do equilíbrio
sobressair, já que, no meio do caos, há uma criança de sete anos a quem
preciso explicar os porquês de forma equilibrada.
Fato é que as dimensões de incerteza, falta de controle, abertura ao
intempestivo, distopia, que atribuíamos até ontem a um certo futuro
- que embora sempre se fizesse presente, parecia ainda lá, um tanto
quanto distante - talvez nos tenha alcançado rápido demais. E por mais
que nosso imaginário sobre o futuro já estivesse povoado por dimensões
distópicas, mais que utópicas, como em períodos anteriores, vivenciar
essa distopia nos leva a um sentimento de atordoamento, pela falta de
amparos que nos sinalizem caminhos, possibilidades ou mesmo reinstaurem a confiança de que está tudo sob controle o que, no caso do Brasil,
diante do posicionamento dos governantes, fica ainda mais difícil de
acontecer. Nesse sentido, o cotidiano parece estar em abismo, ou abrir-se em narrativas em mise-en-abîme, em tentativas de explicar o mundo
e apreender o tempo que tentam se encaixar numa narrativa coerente,
embora fragmentada, mas que, diante das fake news, desencaixam-se
com a mesma velocidade. Assim, não há uma intriga coerente, um todo
que dê conta de estabilizar esse cenário instável e inapreensível. E, novamente, o embaçamento toma conta de um olhar que tenta apreender o
presente e vislumbrar futuros possíveis. Então, resta-nos perguntar: que
novos imaginários sobre o futuro vamos construir a partir deste futuro
distópico que já nos alcançou?
Por um lado, se padecemos neste momento do distanciamento social
que nos afasta, mas nos permite outras formas de estarmos próximos,
por outro presenciamos gestos de solidariedade que devolvem, em meio
ao abismo do cotidiano, uma certa crença na humanidade. Talvez neste
momento o futuro possa ser imaginado como um novo começo. Talvez
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sejam pequenas sementes de esperança, de crença em que algo melhor
possa vir a ser construído por nós. São como bálsamos para momentos
de atordoamento. São possibilidades de um porvir. Se o presente é catastrófico, diante de cenas cotidianas que mostram outras possibilidades
de recomeços, compartilhadas em grupos de família ou em posts no
Facebook, o futuro parece ainda estar em gestação.

Semana 2 - Recomeço
26 de março de 2020. 9º dia de confinamento. 9º dia quarentenando.
9º dia buscando estabelecer uma nova rotina a três, que parece estar
se estabelecendo nos últimos dias, ou melhor, uma nova rotina que se
impôs sobre nós parece estar, finalmente, fazendo algum sentido. Em
casa, meu marido e eu nos revezamos em turnos de trabalho, de modo
que ambos consigam articular trabalho, afazeres domésticos e atenção
à filha. O tempo parece correr mais devagar, os dias arrastam-se, mas
parecem agora mais equilibrados. Talvez seja a ansiedade diminuindo ou
a necessidade de achar novos recomeços. Certo é que estamos tentando
fazer o calendário ter algum sentido em dias tão iguais. Assim, a rotina
se estabelece de segunda a sexta, com atividades escolares no turno da
tarde, e no sábado e domingo, a subvertemos, para enfatizarmos esses
dias de “liberdade”. E assim vamos demarcando o tempo e experimentando um dia após o outro, mas agora com um ligeiro vislumbre do que
virá no dia seguinte. E talvez seja esta mesma a função do calendário,
nesta mediação entre o tempo vivido e o tempo cósmico, criando, na
esteira de Ricoeur, um terceiro-tempo. Penso que tais demarcações sedimentam um pouco da instabilidade do vir a ser. Fato é que a falta de um
posicionamento claro do governo e de ações que demarquem futuros
possíveis gera ainda mais incertezas, e incertezas geram ansiedades que,
se não controladas, colocam tudo a perder.
Ontem tive uma fresta nesta rotina, ao fazer uma videochamada com
as amigas. Tomamos um vinho e conversamos animadamente pelas
janelas virtuais, que permitiram uma aproximação com beijos e abraços
à distância. Foi um alento, confesso, ver outras pessoas além dos meus.
Uma brecha para sair de si mesmo e alcançar o outro. Falamos do que
vivemos juntas, de como cada uma está lidando com o trabalho em
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casa, de projetos para o futuro. Sim, ele se faz presente, e nessas horas
não é tão sombrio assim. Trata-se de um futuro que se parece muito
com o passado, aquele em que os encontros na casa de uma ou de outra
eram permitidos, só mesmo para tomar um vinho e jogar conversa fora.
Talvez queiramos mesmo este futuro-passado já experienciado por nós.
Isso me fez lembrar a passagem de Mead (1932) sobre o acontecimento,
em The Philosophy of the Present, na página 42, segundo quem “orientamo-nos não em referência ao passado que havia sido o presente no
seio do qual apareceu o acontecimento emergente, mas a reformular o
passado como condição de futuro de tal modo que possamos controlar
sua reaparição”.
Se o passado pode ser pensado como condição de futuro, olhar para
outras situações de pandemia já vivenciadas tem sido um gesto presente
nas mídias. Nunca se falou tanto sobre a gripe espanhola ou a peste negra.
A memória aqui, atuando como um espelho do presente, vem lembrar-nos o que já superamos e, dessa forma, sinaliza o que aprendemos ou
não com o passado e encena futuros possíveis. À luz de Ricoeur, se o
passado não cessa de ser reinterpretado na significação que tem para
nós, o futuro também está, de certa forma, submetido à nossa ação, pelo
temor, pela esperança, previsão e planificação.

Semana 3 - Condições de existência
02 de abril de 2020. 16º dia de isolamento social. 16º dia em que ficar
em casa virou o novo normal. 16 dias com uma nova rotina estabelecida, agora sim começando a perceber um sentido sendo construído e a
ansiedade dando lugar ao entendimento de uma outra forma de existir.
Se nos primeiros dias o tempo parecia não passar, o que fez com
que o mês de março durasse, na minha percepção, quase um ano, ao
iniciarmos o mês de abril, nesta terceira semana de isolamento social,
pela primeira vez percebi o tempo passar mais próximo do período pré-quarentena. Talvez isso seja um reflexo de um certo condicionamento
a essa nova realidade, como seres adaptáveis que somos, o que parece
acontecer até rápido demais.
Enquanto nos primeiros dias me perdia em meio a tantas notícias,
números e gráficos sobre o coronavírus no Brasil e no mundo, num
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consumo desenfreado e disperso, que acompanhava, de certa forma,
minha dispersão interna, agora tomo nota somente daquilo que me
alcança, quando me convém. Essa não foi uma decisão premeditada, a
fim de me preservar em meio à saturação de informação, mas parece ser
mais um sintoma da rotina se estabelecendo, desta condição de existência se impondo, que pode ser uma reação a este futuro adiado, a esta
previsibilidade que nos escapa. Se não sei ao certo quanto tempo de
quarentena ainda nos resta, nem como será o processo de restabelecimento do cotidiano pré-quarentena - isto é, se a vida voltará a ser como
antes - por que me colocar num acompanhamento frenético daquilo que
não controlo? Assim, a prioridade passa a ser vivenciar e experimentar
da melhor forma cada dia, buscando articular de um modo mais sereno
tarefas domésticas, cuidado com a filha e trabalho, numa vivência familiar que nunca foi tão próxima como agora.
Fato é que esta proximidade imposta tem seus desafios, mas também
seus benefícios. Podemos ter momentos agradáveis juntos, coisas
simples de um cotidiano ordinário, mas que, no acelerar da vida pré-quarentena, eram escassos ou sufocados por demandas outras. E assim
fazer refeições juntos, jogar um jogo de tabuleiro, assistir a um filme ou
mesmo simplesmente conversar ganham uma conotação especial. Não
sei se nas próximas semanas isso ainda será interessante, ou se já estaremos entediados, ou se descobriremos novos modos de experimentar
esse momento. Mas é certo que o presente nunca esteve tão presente
como nestes dias.

Semana 4 - Realidades paralelas
09 de abril de 2020. 23º dia de isolamento social. Há 23 dias sem
colocar os pés para além dos limites da porta da sala, nem mesmo para
espiar a rua, já que não tenho vista para ela. Não sei se há trânsito ou
transeuntes. O que percebo, cá do meu canto, é que outros sons da cidade
têm se feito mais presentes, tais como os dos pássaros, ou mesmo as
conversas em outros apartamentos ou casas vizinhas. Parece que há um
silêncio pairando sobre um cotidiano em suspensão, em que o menor
ruído ocupa um grande espaço. Começo a notar a presença constante de
sons de insetos, compondo uma massa sonora sobre a qual se projetam
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cantos de diferentes pássaros - que só agora consigo perceber mais nitidamente - cigarras, falas e risos de outros confinados, entrecortados
eventualmente por um som de motor. Este, cada vez mais raro.
Sorte morar em frente a um parque ecológico, o que me permite ser
atravessada por essa sinfonia inusitada. Sorte ter uma área externa, o
que faz com que possa sair, de certa forma, do ambiente interno e ver
sol, céu, nuvens e não me sentir tão presa.
A sensação desta semana é que, embora a nova rotina tenha se estabelecido, o tempo parece em suspensão. Os dias se seguem sem diferenciação, embora tentemos deixar mais marcados os fins de semana,
sem atividades escolares e com a inclusão de uma faxina coletiva aos
sábados e de atividades lúdicas em família. Mesmo assim, a sensação de
um presente alargado é cada vez mais intensa, enquanto o futuro ainda
incerto insiste em nos fazer experimentar um dia de cada vez.
A cidade, entre a resistência e a persistência, vai encontrando outros
modos de cotidiano, menos marcados pelas agendas, pelos dias, pelas
horas. Da sua dinâmica sei o que me conta nossa ponte com o lado de
fora, meu marido, que tem saído uma vez por semana para fazer compras
para nós e para seus pais, idosos com problemas de saúde, perfil do tal
grupo de risco. Por ele sei que o supermercado virou o novo shopping,
lugar onde os mais prudentes vão quanto há necessidade, paramentados
com máscaras, e onde aqueles que acreditam que é “só uma gripezinha”
sentem-se à vontade. Estes, depois de pronunciamentos do presidente
relativizando o isolamento social, têm sido vistos em maior número.
Percebo que esta experiência, embora coletiva, é vivenciada de forma
singular. Cada um de nós está passando por ela conforme sua realidade
mais particular e nem sempre isso tem a ver com a maior ou menor
consciência do impacto individual sobre o todo. Se para mim e minha
família o isolamento social é uma necessidade e uma possibilidade,
para outros tantos é um excesso ou mesmo um luxo ou privilégio. Não
estamos em iguais condições no enfrentamento dessa crise e, com um
governo negligente e irresponsável, ficamos à mercê dessas realidades
particulares conflitantes que impactarão no coletivo, o que se materializa em gráficos e números ascendentes a cada dia.
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Semana 5 - Luzes e sombras
16 de abril de 2020. 30º dia de isolamento social. Nas redes sociais,
várias organizações registram um mês de fechamento, com mensagens
de saudade dos tempos de convivência e promessas de reencontros em
breve. Por aqui, pela primeira vez em trinta dias, saí de casa para me
vacinar contra a Influenza. E pela primeira vez nesse período senti o
medo passar mais perto de mim, quando tive febre no dia seguinte.
De imediato, já imaginei um plano de ação caso meu estado piorasse,
desenhando mentalmente meu isolamento dentro do isolamento. Felizmente, a febre foi uma reação esperada à vacina.
Sair de casa pela primeira vez em 30 dias foi um misto de alegria e
apreensão. Foi muito bom rever, mesmo que de dentro do carro, a cidade
e seus contornos. Para minha surpresa, havia mais carros rodando
naquele dia do que eu esperava. Pontos de ônibus lotados, pessoas sem
máscara e coladas umas nas outras. Na porta da Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Material Reaproveitável (Asmare), uma grande
aglomeração de pessoas, sem máscara e, aparentemente, sem medo.
As demandas visíveis, palpáveis, emergenciais, que sempre se fizeram
presentes, mas agora assolam ainda mais, ganham da preocupação com
um vírus invisível, cujas vítimas ainda não possuem nome e endereço
para muitos. São apenas números. Estes, numa escala crescente, e ao que
tudo indica, subdimensionada, estampam o noticiário, que esta semana
concorreu com as notícias sobre a demissão do então ministro da
saúde, Luiz Henrique Mandetta. Curiosamente, por ironia do destino,
sua demissão se deu no dia em que, há quatro anos, este comemorava
a aprovação da abertura do impeachment da presidenta Dilma Rousseff
pela Câmara dos Deputados.
Nesta semana comemoramos a Páscoa. Estranhamente, este ano
comemorar a Páscoa teve uma conotação diferente. Embora não estivéssemos junto dos nossos familiares, como sempre aconteceu, fizemos
um almoço especial para nós três, com direito a caça aos ovos e brincadeiras. Talvez fosse mesmo uma necessidade real de marcar o dia como
um dia especial, principalmente por causa da nossa filha que, em muitos
momentos, têm demonstrado estar entediada, triste e não consegue
expressar o que está sentindo. Se já é difícil para nós, imagino para ela.
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Por isso os sábados, domingos e datas comemorativas têm sido bem
marcados, uma forma de lançar luz sobre uma isolamento tão massante.
Finalmente consegui participar de uma live. Pode soar estranho,
dada a chuva de lives para todos os gostos, mas não tenho conseguido ter
tempo livre. Parece paradoxal, mas a rotina da quarentena com criança é
bem extenuante. A mesa de jantar foi dividida entre alimentação e escola
improvisada, um híbrido de ensino a distância e curso por correspondência. A escola ainda está se encontrando neste novo cenário, mas o
volume de atividades tem sido muito grande. E conciliá-las com a dinâmica do dia, entre turnos de trabalho alternados e afazeres domésticos,
tem sido realmente desafiador e cansativo. Esta semana me dei conta de
que o mês de abril já estava caminhando para o fim. E que me esqueci de
compromissos, reuniões, atividades a serem feitas. Acho que me esqueci
de mim. Mas não me esqueci dessa live que registrei e fiz questão de
participar, com Ailton Krenak e Leandro Demori. Importante neste
momento ter outros olhares, outros modos de compreender o mundo,
outras epistemes que podem ajudar a imaginar futuros possíveis diante
de um presente tão incerto.
Nas palavras de Krenak, é possível que a noção de humanidade venha
a se dissolver e, por isso, é preciso direcionar energia para o sentido
da vida. Talvez estejamos, como ele considera, vivendo uma guerra
de mundos, como a que os povos indígenas vêm vivendo desde 1500.
Talvez essa pandemia venha implodir um modelo até então vigente ou
mesmo trazer à tona outros mundos e existências possíveis. Uma volta a
nós mesmos, um entendimento de que somos natureza, uma forma de se
viver no passado e ser o futuro. Lembrou, ainda, do poema Viagem de si
a si mesmo, de Carlos Drummond de Andrade, em Alguma Poesia, que
parece dizer do momento que estamos vivendo: “(...) Ao acabarem todos
/ só resta ao homem (estará equipado?) / a dificílima dangerosíssima
viagem / de si a si mesmo: / pôr o pé no chão / do seu coração / experimentar / colonizar / civilizar / humanizar / o homem / descobrindo em
suas próprias inexploradas entranhas / a perene, insuspeitada alegria /
de con-viver.”
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Semana 7 - Eu vejo o futuro repetir o passado
23 de abril de 2020. 37º dia de isolamento. Do lado de dentro, a rotina
está mais organizada, flui como se sempre tivéssemos vivido desta forma,
seres adaptáveis que somos. Não que seja um modo de viver como antes,
pois o peso da incerteza, do medo, da saudade, do sedentarismo e da
tristeza se impõem. O corpo responde. As crises de enxaqueca, bruxismo
e dores lombares ressurgem como ervas daninhas que não foram arrancadas pela raiz, nutridas pelo estresse e pela raiva. Esta me leva ao lado
de fora. Chega a Brasília, epicentro de tudo que é notícia ruim neste
Brasil, para além das já esperadas trazidas pela pandemia, espalhando
pontos cada vez mais vermelhos pelo mapa. Ouço o discurso do presidente em frente ao QG do Exército, para militantes favoráveis ao AI-5 e
ao fechamento do Congresso e contrários ao STF. Apoio ao indefensável,
da maneira mais sórdida, quando mais de duas mil e quinhentas pessoas
estão morrendo, e o que se ouve de quem deveria pensar no coletivo é:
“eu não sou coveiro!”
Para além de toda raiva e indignação, vejo, nesse episódio, fluxos
encadeados de memórias não lineares, círculos de temporalidades do
passado para o presente e vice-versa, que nos dizem de um desejo de
passado, como uma certa nostalgia embaçada ou mesmo cega. Por outro
lado, hoje, em 2020, estamos revivendo um cenário pandêmico como a
gripe espanhola do início do século XX, um futuro-presente repetindo
o passado. Como bem sinalizou a professora Marialva Barbosa, em live
feita pela Memória da Eletricidade esta semana, nesses 102 anos que nos
separam há mais permanências que rupturas. Enfrentamos os mesmos
desafios que nos mostram que não evoluímos como humanidade: morte
dos mais pobres, fruto da desigualdade social; prevenção que esbarra
na falta de acesso a recursos básicos de higiene; posicionamento negacionista dos governantes; ataque ao jornalismo. Não aprendemos nada.
Foram 102 anos de esquecimento dessa chaga vivida, 102 anos em que
nada mudou, 102 anos de anestesia, amnésia, abstenção.
Voltar aos jornais daquela época para ver a cobertura feita pela
imprensa naquela ocasião nos leva a alcançar não a verdade sobre
o passado, mas os sentidos e experiências naquele retrato do tempo
presente. Pessoas como nós, atordoadas, buscando sobreviver e se
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entender num cenário desolador. Cenas impressionantes, registradas
pela imprensa, sempre na linha de frente. Ouvir da professora Marialva
como lidamos com isso, ver que resistimos, mas que falhamos como
coletividade, me leva a pensar na urgência de se fazer diferente desta
vez. Estamos tendo uma segunda chance. Espero que não seja necessária
uma terceira daqui a cem anos para checar se evoluímos como humanidade. Espero que o futuro não repita o passado. Em nenhuma das duas
situações.

Semana 8 - A live mais esperada. E daí?
30 de abril de 2020. 44º dia de isolamento. Semana tensa e intensa.
O Brasil ultrapassa o número de mortos por Covid-19 da China, tendo
praticamente dobrado de uma semana para a outra: já ultrapassamos os
cinco mil mortos. Questionado sobre essa assombrosa estatística, que se
materializa em covas coletivas em Manaus, em caminhões frigoríficos
amontoando corpos em vários estados, ouvimos um indigesto, indignante e revoltante: “E daí?”, vindo do presidente da República. Isso não
deveria nos assustar, por sabermos exatamente que foi proferido por um
um homenageador de torturador. Mas assusta. Revira o estômago. Tira-nos o chão. Além do tão repetido “e daí?”, nesta semana, pela primeira
vez, ouvi um pronunciamento de Jair Bolsonaro sobre a saída de Sérgio
Moro do Ministério da Justiça, o que evidencia mais uma crise dentro
da crise.
Enquanto isso, do lado de cá, para minha alegria, a escola, que se viu
obrigada a pensar em estratégias de educação a distância de um dia para
o outro, fez um encontro virtual e, a partir da próxima semana, esses
encontros serão diários. No dia do encontro, nossa filha perguntava as
horas minuto a minuto. Próximo do horário, colocou o uniforme, calçou
o tênis, penteou os cabelos, colocou o laço de fita e ficou a postos diante
do notebook. Os olhos brilhavam de tanta alegria por rever seus amigos,
que não via há quarenta dias. Do lado de cá, sem poder ficar perto, me
emocionei. Foi lindo ver todos falando ao mesmo tempo, empolgadíssimos! Sujeitos sociais que somos, talvez este seja o grande desafio desta
quarentena: nos entendermos ainda como parte de uma coletividade no
espaço virtual e mantermos nossos vínculos e pertencimento aos grupos
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sociais dos quais fazemos parte. Creio que para ela isso seja um pouco
mais fácil.

Semana 9/10 - Memórias do presente
14 de maio de 2020. 58º dia de isolamento. Enquanto nos mantemos
isolados, saindo para o estritamente necessário, acompanhamos o
crescente repovoamento da cidade. Na véspera do feriado do Dia do
Trabalhador, em 01 de maio, houve congestionamento nas saídas de
Belo Horizonte. De casa ouvimos buzinas e motores, a paisagem sonora
presente na pré-quarentena, que tem aumentado e permanecido com o
passar dos dias.
A minimização dos riscos da pandemia, os discursos favoráveis à
economia (da qual a vida virou antagonista), as fake news sobre caixões
enterrados com pedras, o mau exemplo dos governantes que insistem
em criar e estar em aglomerações, entre outras razões, vêm contribuindo
para o aumento dos incautos. As imagens das filas para sacar o auxílio
emergencial é outra cena recorrente e indignante. Ainda assim, apesar
de fecharem os olhos, ultrapassamos os dez mil mortos e o recorde
de mortes por dia é superado cada vez mais rápido. Números que nos
fizeram alcançar a marca de 6º país com mais óbitos pela Covid-19. E
não faltam especulações de que, mais cedo do que imaginamos, chegaremos ao topo, num pódio que ninguém gostaria de ocupar.
Entre essas vidas perdidas, muitos artistas que marcaram a cultura
do país como Aldir Blanc, Daniel Azulay, Daisy Lúdici, Martinho Lutero
Galati de Oliveira, Naomi Munakata, Sérgio Sant’Anna, entre outros. Ao
ser questionada sobre a falta de um pronunciamento ou homenagem
oficiais, a Secretária de Cultura, Regina Duarte, respondeu com deboche
que não quer carregar mortos e que “é pra frente que se anda”. Ainda
fez apologia à ditadura, um tempo do qual sente saudade. Penso que é
justamente pelo fato de existirem pessoas como ela que cada vez mais se
faz urgente reforçar o quanto é necessário lembrar o passado para não
repeti-lo no futuro. Ainda mais no Brasil, que tende ao seu apagamento e
apaziguamento e, por isso mesmo, volta e meia o passado nos assombra e
ameaça. Se Marx entendia que a história se repete como farsa, Marcuse,
ao olhar para os períodos fascistas e pós-fascistas, atualizou a sentença:
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“Os fatos e personagens da história mundial que ocorrem, por assim
dizer, duas vezes, na segunda não ocorrem mais como farsa. Ou melhor:
a farsa é mais terrível do que a tragédia à qual ela segue”. E parecemos
mesmo estar vivenciando isso.
Cada um que compõe aqueles números atualizados diariamente traz
uma história. Histórias únicas que se tornam estatística. Vidas perdidas
que fazem nossa curva se parecer mais com uma flecha ascendente,
crescendo numa escalada mórbida. Não são números. Não deveriam ser
enumeráveis. São inumeráveis. E é esse o nome do projeto que busca ser
um memorial virtual com a história de vida das vítimas da Covid-19.
A proposta do Inumeráveis, segundo seu idealizador, Edson Pavani, é
“nos conectarmos com a ausência dessa pessoa, significar a ausência.”
Se o período impõe despedidas quase solitárias, numa crueza que atrapalha até mesmo a vivenciar o luto, o Inumeráveis permite significar
essa ausência, retirar uma existência das estatísticas. Não são mais um
número nem mais um corpo enterrado numa vala comum.
Ao mesmo tempo em que permite um gesto familiar de homenagem,
num momento em que se interdita o rito pleno da despedida, o Inumeráveis torna-se um importante gesto de memória do tempo presente, um
memorial do agora. Especialmente no Brasil, que tem tanta dificuldade
de encarar as partes sombrias de seu passado, talvez um gesto como esse
ajude que as vidas perdidas não caiam no esquecimento. Talvez evite
que o tempo, que dizem curar todas as feridas (colocando em dúvida se
um dia elas existiram), não perca suas cicatrizes, para não esquecermos
essas histórias e essas dores. Talvez num futuro não tão distante, além
de significar cada ausência, possa ajudar na compreensão deste tempo e
realidade ainda nebulosos que estamos vivenciando.
Em parceria com o Inumeráveis, o jornal O Globo também prestou
homenagem às dez mil vítimas, no dia 10 de maio de 2020. A capa trouxe
seus nomes e, nas páginas internas, breves relatos de suas histórias de
vida. Nomes viraram manchetes, vidas deixaram de ser números. Dores
deixaram de ser particulares. Significar a ausência e reconhecer o valor
da vida. Dar oportunidade aos familiares de fazerem suas homenagens,
suas despedidas. Em tempos de “e daí”, resta-nos reumanizar o humano.
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Para os que ficam e desejam contar suas experiências em tempos de
pandemia, o projeto Cartografia das memórias, realizado pelo Laboratório de Emergência - Covid-19, busca registrar e preservar, por meio
da produção colaborativa de um mapa de relatos orais, as memórias de
vivências pessoais durante a pandemia de Covid–19. Um outro gesto
de memória do presente, de construção de registros dessa experiência
coletiva a partir de perspectivas individuais.
Talvez neste momento só nos reste mesmo essa inflexão mais subjetiva, que diz dos nossos tempos de espera, de um olhar interior que nos
permita seguir. Construir uma nova rotina e fazê-la fluir, marcar os fins
de semana e as datas comemorativas têm sido para mim uma forma de
escapar e sobreviver ao lado de fora. Mas este nos alcança, inevitavelmente.
Neste período, com a comemoração do dia das mães, a saudade dos
vivos não vistos também bateu forte. Nas mídias sociais, um festival de
#tbt’s dos tempos em que abraçar a mãe era permitido. Nas minhas redes
também, uma foto antiga com minha mãe ganhou destaque, evidenciando aquele passado como o presente impedido e um futuro breve
desejado. Lembrei do trecho do livro Sombras da Água - As Areias do
Imperador, de Mia Couto, que diz que “a saudade não nasce do passado.
Nasce de um tempo presente mas vazio. Nenhuma memória podia vir
em meu socorro.” Apesar do presente vazio que faz brotar a saudade,
minhas memórias vieram em meu socorro, assim como as fotos com
minha filha - nós duas juntas, abraçadas, entrelaçadas como nunca - que
se colocaram ao lado da antiga foto com minha mãe. Com ela por perto,
nosso presente nunca fica vazio. E é esta minha memória do agora que
ilumina alguma perspectiva de futuro.

Semana 11/12 - Saudade de uma aglomeração, né minha filha?
28 de maio de 2020. 72º dia de distanciamento social. Por dias tenho
tido sonhos bem peculiares, cenas de aglomerações que se repetem,
variando as personagens e as circunstâncias em que se dão. Festas, casamentos, ruas da cidade num fluxo acirrado, feiras, velórios, encontros
dos mais variados tipos, sempre com muita, muita gente. Num deles,
eu estava presa sem justa causa, isolada numa cela, mas pouco depois
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fui liberada, juntamente com outras detentas, e fomos passear em uma
feira. Num dos sonhos mais recentes, estava num velório lotado, e só
depois de ter circulado muito por aquele ambiente, percebi que eu e os
demais presentes estávamos sem máscara. Bateu o desespero e o sonho
virou um pesadelo. Fato é que, sistematicamente, a aglomeração tem
feito parte dos meus sonhos, quer sendo um momento de êxtase, quer
de preocupação.
Já com os olhos abertos, os encontros dessa natureza são ainda
impensáveis. No máximo, uma aglomeraçãozinha virtual, ao assistir
uma live aqui ou ali, em que compartilhamos a mesma experiência coletiva mediada, cada qual em seu isolamento. E, mesmo na necessidade de
sair, manter o distanciamento continua sendo indispensável por tempo
indeterminado. Aglomeração de verdade, daquelas em que a gente
chega a invadir o espaço íntimo do outro, a la Feira Hippie, só mesmo
nos sonhos.
A saída pontual e rara do isolamento em momento de necessidade
assemelha-se às visões oníricas que têm me ocorrido, que intercalam
momentos de êxtase e tormenta. Há alguns dias, tive que ir ao médico.
Seria minha primeira vez em contato com outras pessoas num ambiente
externo desde o início da quarentena. Confesso que foi tenso no início
e, enquanto esperava meu atendimento, tive que conter o ímpeto de
sair correndo dali. Por outro lado, foi muito bom rever a cidade para
além da minha rua, que tem estado um tanto quanto apartada do meu
cotidiano. Pela janela do carro, redescobri edifícios, grafites, pichações,
monumentos, praças, árvores, como se os olhasse pela primeira vez,
um olhar menos embotado e anestesiado pelo cotidiano e sua repetição
automatizada.
Meu olhar inquisidor também julgou pessoas com suas máscaras no
queixo, no pescoço ou inexistentes. Medi mentalmente o distanciamento
das pessoas na rua e vi que muitas delas estavam próximas demais, e
passaram a se aglomerar mais ainda nos ônibus e metrôs, voluntária ou
involuntariamente, após a flexibilização do comércio a partir do dia 25
de maio. Desde então, minha percepção sobre a cidade e sua paisagem
sonora veio se alterando. Se, no início da quarentena, os passarinhos e
as conversas de outros isolados como eu tomavam conta da paisagem
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sonora, desde então o som dos automóveis está dominando, o que indica
um fluxo maior de pessoas circulando pela cidade, dentro dos automóveis e fora deles.
A aposta na flexibilização de parte do comércio tem um alto risco. No
momento, ultrapassamos os 25 mil mortos no Brasil. Em Minas Gerais,
tudo indica que há uma alta taxa de subnotificação. Assim, talvez tenha
sido precipitada essa abertura, embora gradual e cercada das justificativas científicas. O resultado disso veremos daqui a algumas semanas.
Enquanto escrevo este texto, me alcança a notícia de que a flexibilização
não será ampliada na próxima semana, embora haja uma certa dificuldade em limitar o pulsar da cidade, sua dinâmica que se dá especialmente na dimensão do encontro. Tomar a cidade apenas de forma
instrumental, em que seus cidadãos têm suas relações limitadas ao estritamente necessário, é realmente desafiador e nos coloca na contramão
do que faz uma cidade ser uma cidade: a sua dimensão de encontro, de
trocas, da partilha do comum.
Se, conforme Agnes Heller, a vida cotidiana é a verdadeira “essência
da substância social”, sua característica dominante é a espontaneidade,
cujos níveis variam, mas é a tendência de toda e qualquer forma de atividade cotidiana. Nesses tempos estranhos, em que que novas formas de
cotidiano são experimentadas, a espontaneidade, aquela centrada nos
encontros, nos deslocamentos, nos movimentos, parece ter se esvaído.
Por outro lado, experimentamos novas formas de espontaneidade, estas
marcadas pela incerteza e apreensão, por ritos outros para que se garanta
uma certa vivência social.
Confesso que, depois de um tempo no consultório médico, consegui
me destravar e puxar uma conversa com outra pessoa que compartilhava a sala comigo. Cada qual com sua máscara, a dois metros de
distância, com meu álcool em gel na mão, fui aos poucos criando uma
certa sensação de encaixe naquela situação tão avessa às minhas experiências anteriores. Talvez seja mesmo essa espontaneidade se reconstruindo sob novos parâmetros, ou se adaptando a eles. Talvez, nos meus
próximos sonhos, a máscara já seja um adereço naturalmente presente.
Talvez já não me veja mais numa cela de presídio ou nas aglomerações, nessas armadilhas do inconsciente me dizendo dos meus medos e
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desejos latentes nesses tempos de quarentena. Talvez haja outras formas
de se pensar esse cotidiano fissurado, mas ainda heterogêneo, que marca
uma cidade em vias de acordar.

Semanas 13/14 - Sobre vômitos e insurgências
11 de junho de 2020. 86º dia de distanciamento social. Nestes quinze
dias que nos separam, em meio à pandemia que continua assombrando
o mundo e colocando o Brasil nas primeiras posições em número de
infectados e mortos, nossas chagas sociais voltaram a sangrar, evidenciando questões históricas não resolvidas, que nos foram enfiadas goela
abaixo, ficando entaladas na garganta, indigestas, causando silenciamentos, não sem dor. Estava na hora de vomitá-las, mais uma vez.
O estopim para o vômito coletivo do racismo foi o assassinato de
George Floyd, asfixiado por um policial branco, em Minneapolis, Estados
Unidos. “Não consigo respirar”, frase repetida por Floyd durante os oito
minutos em que o joelho assassino pressionava seu pescoço, faz coro a
outras frases como “Eles não viram que eu estava de uniforme?”, “Parem
de nos matar”, “A vida na favela importa”, “Vidas negras importam!”, esta
entoada em uníssono mundial. No Brasil, com um histórico assombroso
de assassinatos de pessoas pretas - principalmente nas periferias e pelo
Estado - o caso recente do assassinato de uma criança de cinco anos,
Miguel, no Recife, vítima do racismo em um edifício que ainda carrega
o nome de Maurício de Nassau, que tentou expandir a oferta de africanos para serem escravizados no Brasil, torna-se a gota d’água para
o entalamento e vômito coletivos. Quantos Floyds, Migueis, Ágathas,
Pedros, Marcos Vinícios, Marielles e outros tantos ainda precisarão
pagar com suas vidas para que se rompa definitivamente com o racismo
de estado, estrutural e cotidiano que se enraíza como uma erva daninha,
destruindo vidas e oprimindo existências?
Diante dessa pergunta, cuja resposta vem com sangue, despontam
movimentos simbólicos, necessários e urgentes, que dizem da reivindicação do direito à existência por meio do reforço do direito à fala,
pela circulação de outras narrativas que fazem frente à narrativa histórica única, pelo movimento de ruptura com aquilo que não queremos
mais ou que nos trouxe ao ponto que chegamos. Nesse sentido, em meio
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aos protestos antirracistas e antifascistas globais, um gesto tem sido
recorrente: a destruição de monumentos em homenagem a escravocratas e colonizadores. Várias estátuas como as de Cristóvão Colombo,
espalhadas pelos Estados Unidos; do traficante de escravos Edward
Colson, na Inglaterra; do anti-abolicionista Jefferson Davis, nos Estados
Unidos; do rei belga Leopoldo II, na Bélgica; do ex-primeiro-ministro
conservador britânico Winston Churchill, em Praga e Londres, foram
derrubadas, decapitadas ou receberam inscrições como “vidas negras
importam”.
Embora muitas vezes incorporem-se ao cotidiano, de uma forma
quase naturalizada, como se fosse parte natural de uma paisagem qualquer, não podemos nos esquecer que as estátuas, como monumentos,
dizem de uma escolha de poder daquilo que se pretende evidenciar
como elemento de memória. Tornam-se parte da vida das cidades, assim
como os nomes de ruas, praças, avenidas, escolas, e isso não é gratuito
nem isento de valor.
Conforme Le Goff, a palavra latina monumentum remete à raiz indo-européia men, que exprime uma das funções essenciais do espírito
(mens): a memória (memini). O verbo monere significa ‘fazer recordar’,
de onde ‘avisar’, ‘iluminar’, ‘instruir’. Assim, entende-se que o monumentum é um sinal do passado, que se liga ao poder de perpetuação
das sociedades históricas, sendo um legado à memória coletiva. Fato é
que o monumento é um instrumento de poder, que diz do que se quer
evidenciar de dada sociedade, no momento de sua instituição. As estátuas, mais que monumentalizar determinado passado, trazem ainda a
carga simbólica de prestarem homenagens, o que nos leva a questionar
a quem se homenageia, e por que feitos.
Nesse sentido, ao escolher monumentalizar uma narrativa do
passado, outras tantas foram apagadas. Ao se homenagear colonizadores, escravocratas, antiabolicionistas, seu posicionamento também se
torna valorizado e se sobrepõe a tantas vidas e mundos oprimidos. Há
quem se posicione contra a derrubada das estátuas sob a alegação de
que são patrimônio histórico e que devem ser preservados para reflexão
e como objeto de estudo. Afinal, dizem também do que se escolheu
deixar como símbolo daquele momento para o futuro. Por outro lado,
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a ruptura com símbolos de narrativas únicas vem reconhecer os silenciamentos e apagamentos historicamente constituídos e trazer à baila
questões sempre apaziguadas, mas não resolvidas. Entre vandalismo e
reparação histórica, tais insurgências urgem: é preciso descolonizar o
presente.
Nesse contexto, lembrei-me de uma notícia com a qual me deparei
ao pesquisar jornais belorizontinos do século XIX, sobre o desejo de
mudarem o nome da avenida Paraopeba, no centro da cidade, para
Floriano Peixoto. O jornal Bello Horizonte, em sua edição de 26 de junho
de 1898, posicionou-se contrário à troca. Como justificativa, apontou
que em breve não faltaria “nenhum brasileiro ou mineiro ilustre que não
quisessem dar a honra de dar o seu nome a uma praça, rua ou avenida
na cidade” e também pelo fato de a troca ir contra os ideais republicanos que fundaram a capital mineira. Ao longo dos anos, no entanto,
grande parte das avenidas da cidade que tinham nome de rios foram
alteradas para nomes de personalidades públicas, inclusive a avenida
Paraopeba, que, embora tenha escapado à troca naquela ocasião, anos
depois passou a ser chamada avenida Augusto de Lima. Essas alterações
feitas pelo poder público dizem de um gesto monumentalizador que
responde a demandas do presente. Embora nos ajude a compreender
também aquele momento em que foram instituídas, contribuem para
chancelar uma narrativa, uma memória, uma personalidade, deixando
na sombra outros tantos que também fazem parte do mesmo momento
histórico. Talvez os gestos de destruição daquilo que não nos serve mais,
não no sentido de apagar vestígios do passado, mas de evidenciar outras
escolhas possíveis como memória para o futuro, venha apontar que o
monumento, como memória, está submetido às disputas constantes
e complementares que o constituem. E esse gesto se dá em função da
própria dinâmica da sociedade e do cotidiano vivo das cidades. No caso
de Belo Horizonte, se a avenida Paraopeba foi rebatizada de Augusto de
Lima, recentemente o elevado Castelo Branco foi renomeado de Helena
Greco. Sai um militar articulador do golpe de 1964 e entra uma ativista
dos direitos humanos que lutou contra a ditadura militar.
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Semanas 15 a 18 - Entre o agir e o padecer, resistir
09 de julho de 2020. 114º dia de isolamento social. Antes de iniciar
minhas reflexões, que têm o propósito de dar um certo encerramento a
essa espécie de semanário que, com o passar do tempo, tornou-se um
quinzenário, cujo prazo foi um pouco mais dilatado entre o penúltimo
e o último registro, preciso fazer uma confissão: não resisti a um abraço
aos meus pais e sogros. O primeiro deles, meio na surdina, deu-se na
véspera do aniversário da minha mãe. Foi um abraço meio torto, com
muita querência mas muito receio. Meus braços tiveram certa dúvida
se iam ou não ao encontro dos dela. Não resistimos. Foi breve, mas
significou a eternidade e abrigou toda a minha existência. Ao dela, sucederam-se o abraço ao meu pai e aos meus sogros, entre o desejo e o
medo.
Depois de mais de cem dias isolados, vendo-os poucas vezes de
relance no carro, quando da entrega de uma compra ou outra, abraçá-los
foi uma redenção. Não sem os cuidados necessários, não sem pensar
muito e avaliar se deveria ou não, não sem uma minuciosa inspeção
mental sobre meu estado físico. Nunca um abraço, gesto tão espontâneo,
foi tão ponderado assim. Pesou positivamente o fato de eu estar bem
isolada, me precavendo sempre e, mais ainda, a falta de uma perspectiva
de até quando teremos que permanecer nessa situação. Pesou também o
mal-estar da minha mãe e do meu sogro, quadros claros de ansiedade,
que reforçaram que transitamos nessa pandemia entre os riscos físicos e
os mentais. Precavendo-nos dos riscos físicos, fomos tentar minimizar
os mentais, estes tão danosos quanto os primeiros. E o abraço cuidadoso
foi para nós a melhor opção.
Revisitando meus escritos anteriores, revivo cada uma daquelas
experiências narradas e os sentimentos envolvidos em cada relato.
Percebo que, além das situações novas e do conjunto de questões que
me afetavam em cada período, minha dicção em cada registro traz as
marcas de quando foi escrito. E, por esse motivo, se a primeira semana
transparece um certo atordoamento, nas seguintes os pensamentos e
sentimentos parecem um tanto quanto mais organizados e conseguem
alcançar também um grau maior de reflexão. Acompanhamos, assim,
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uma nova rotina se assentando, mesmo que as turbulências se fizessem
presentes. Já a frequência maior de escritos no início da quarentena
reflete a necessidade de colocar em palavras sentimentos muito difusos e
dispersos, quase como um diário que pretende dar algum ordenamento
à vida. O intervalo maior entre eles nas últimas semanas evidencia uma
certa adaptação ao cenário de isolamento, mas também o cansaço físico
e mental que se impõe sem precedentes.
Estes cem dias foram, para mim, como cem anos, não pela percepção
de demora da passagem temporal, posto que meus dias, semanas e
meses nunca estiveram tão agitados e acelerados, mas pela intensidade
das mudanças, tanto internas, cá do meu isolamento, quanto externas.
A alteração de toda uma rotina construída há muito tempo, a necessidade de me reorganizar e reinventar em meio ao caos interno e externo,
as crises políticas inconsequentes e irresponsáveis, a ebulição das questões sociais que a pandemia intensificou, entre tantos outros pontos,
reforçaram-me algo que sempre ouvi, mas não tinha tido uma dimensão
tão clara: não temos controle de nada. Nem do nosso tempo, nem dos
nossos planos, nem do nosso cotidiano, nem do nosso passado, presente
ou futuro. Nesse devir infinito oscilamos entre o padecer e o agir. Entre
se abrir ao que não se sabe e se cercar das experiências que nos fizeram
chegar até aqui. Entre repetir e renovar. E assim, o que nos cabe é resistir.
Resistamos à Covid-19, ao isolamento social, à necropolítica do
governo brasileiro, aos negacionistas da ciência, ao cansaço mental e
físico, à estupidez e ignorância que nos cercam, conscientes das nossas
chagas históricas que ainda sangram. Resistamos aos ataques às instituições democráticas, aos “e daís”, às falsas promessas de cura, ao discurso e
incitações de ódio, às fake news. E sigamos por não se sabe mais quantos
dias, nessa resistência cotidiana, necessária à sobrevivência, encontrando formas de fazer diferença nesse cenário, ficando em casa, se
possível, homenageando os mortos que não são números, derrubando
monumentos, esclarecendo os familiares, não nos calando, aprendendo
com nosso passado para que, em breve, os abraços possam voltar a ser
distribuídos sem medo.
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Capítulo 2

Espasmos de um cotidiano em pandemia
Francielle de Souza

Os escritos a seguir não são mais do que alguns fluxos de consciência que refletem os desacertos ora provocados ora acentuados pela
pandemia. Eles formam uma espécie de colagens desorganizadas do meu
cotidiano, já que, das muitas imagens que surgiram nos primeiros cem
dias do isolamento social, algumas delas proliferadas exaustivamente na
mídia na tentativa de captar o que nos é comum no testemunhar de um
acontecimento tão catastrófico, escolhi registrar as mais próximas possíveis, quiçá as mais singulares. São cenas em que me vi imersa durante
o isolamento, que me causaram algum tipo de angústia ou desconforto
e que tive o ímpeto de escrever da forma com que me vieram à mente:
de modo caótico, às vezes sem coerência e quase sempre sem querer dar
muitas explicações a quem me leria. São, sobretudo, uma tentativa de
encontro do eu com o outro de mim, como em um monólogo interior.
Assim, tudo o que temos aqui são alguns relatos e percepções descomprometidos com pretensões analíticas do atordoamento em que nos
vimos - embora em alguns momentos o exercício autobiográfico aponte
para um desdobramento dessa natureza-, mas que são encarnados, decididamente experimentais e inevitavelmente limitados à extensão de um
breve raio de distância, tendo a exígua dimensão do pouco que pude
transitar após a ordem de distanciamento social.
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Pmeiros assombros
17 de abril de 2020
O vírus
Estou confinada há pouco mais de um mês. Abro, a cada duas horas, o
site que me atualiza sobre o número de pessoas contaminadas. Concordo
com um amigo que me diz, por telefone e em poucos segundos, que
imaginou até viver a volta de Jesus Cristo, mas nunca uma pandemia.
Meu programa de notícias preferido muda de assunto pela primeira vez
em semanas. Esqueço, com frequência, em qual dia estamos. De quando
em quando, me pego cantarolando a música da TV que interrompe os
desenhos infantis para ensinar a lavar as mãos. Perguntam se estou bem
e dou uma resposta pronta que não diz nem que sim nem que não. Faço
chamadas de vídeo com os amigos, mas não há assunto que nos disperse
do que vivemos agora. Levanto mais cedo para trabalhar no tal home
office. Vou para a cama cada vez mais tarde. Toda noite, antes de dormir,
conto os mortos.
O corpo
Esqueço de fazer o buço e a sobrancelha. Mantenho o ritual de
colocar brincos logo depois de acordar. Não me dou ao trabalho de tirar
o esmalte que começou a descascar há dias. Bebo mais água do que de
costume. Tomo ainda mais xícaras de café. Tenho ouvidos cada vez mais
atentos para os plantões do rádio. Ignoro a TV para não ver, nem de
relance, imagens do presidente. Penso em fazer exercícios físicos, mas
não passa de uma ideia. A pele está mais oleosa do que o normal e me
dizem que pode ser estresse. Cogito um médico, mas acho o problema
meio banal para o momento. Arrasto os chinelos pela casa. Tento me
policiar para não engordar nem emagrecer. Miro o espelho. E o peso das
tragédias, quem é que mede?
O ar “livre”
Passo batom para ir às compras. Não saio sem conferir se o “kit
pandemia” está completo. Não sei se o protocolo diz para esterilizar as
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mãos antes ou depois de entrar no automóvel. Despeço-me dos meus pais
que agora não veem mais o mundo extracasa. Penso em abrir as janelas
do carro para ventilar o ar, mas me sinto mais segura se não o faço.
Comparo o movimento de pedestres e comércios em relação à semana
anterior. Passo bem perto do hospital de campanha recém-inaugurado
e desejo não precisar estar ali em algum momento. No supermercado,
opto pelas escadas e rejeito o elevador. Tenho dúvidas se a máscara me
faz parecer prevenida ou exagerada. Prefiro caminhar pelos corredores
mais vazios. O corpo dá sinais de que vou espirrar. Luto contra, mas em
vão. Tenho olhos constrangidos e amedrontados. Observo o entorno.
Ninguém me olha. Pelo menos não descaradamente. De volta à clausura,
pouco contato e muitos cuidados. Até que um banho diga o contrário,
não sou nada além da iminência de uma contaminação.
O avesso do avesso
Alterno entre flashes esparsos de pessimismo e otimismo. Na maior
parte do tempo, me sinto em suspensão. Ainda sim trabalho com o cronograma do ano, feito a três meses atrás, na esperança de que será possível
cumprir os prazos que determinei. Adio tudo, não cancelo nada. Tenho
imagens difusas na cabeça. Envio mais áudios aos amigos do que antes
na tentativa de encurtar as distâncias. Ouço Belchior e repito várias vezes
a mesma canção. Sinto saudades de amores que imaginei já ter superado.
Rio, incrédula, da situação, mas logo volto à seriedade que o momento
pede. Tranco a porta do quarto. Espalho livros na cama e escolho o de
crônicas. Como sempre. Pela janela mais próxima, vejo montanhas. A
árvore que há pouco tinha abacates pendurados também avisto. Um céu
azul completa a paisagem. É daqui que examino o mundo doente.

2) A rotina
02 de maio de 2020
Quando os passarinhos começam a cantar na minha janela
Os dias antes atípicos já são comuns. O despertador me acorda
regularmente às seis, embora eu só consiga me situar de fato meia hora
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depois. O mau humor matinal, que não é novo pra mim, chega tão logo
resisto ao botão que prolonga a soneca. Três vezes por semana, a rabugice triplica: agora não só acordo cedo como também malho pela manhã.
Culpo meu irmão por alguns longos minutos enquanto crio coragem
para levantar, já que só o faço por provavelmente ter prometido a ele,
em algum momento do dia anterior, que cumpriríamos o treino. Depois
do banho, me programo para as atividades do dia. Não são muitas, mas
demandam um tempo considerável para serem resolvidas. Desde que
completei um mês de reclusão e me dei conta de que precisaria mesmo
operar em uma lógica até então desconhecida (parece que a ficha caiu),
tenho dificuldade de organizar uma rotina. Se consigo organizá-la, não
sou capaz de cumpri-la. Que ordenamentos do tempo são possíveis,
afinal, no embaraço que vivemos?
Onze horas e alguns quebrados
Com todo mundo em casa, dá pra almoçar em família, rodear a mesa
da cozinha e, em seguida, chupar laranjas no terreiro como gostamos de
fazer. Nestes tempos de confinamento, incluímos mais um ritual à mesa
que é quase um paradoxo: enquanto comemos, comentamos assuntos
indigestos. Em geral, eles vão do radialista da cidade que protesta contra
o distanciamento social às falas repulsivas do presidente que desgoverna
o país. Normalmente, é meu pai quem puxa os temas. Ele gosta de ler
as notícias pela manhã. Eu prefiro as do fim do dia. Isso nos dá tanto a
perspectiva de quem teve tempo de maturar o panorama atual quanto
de quem o faz sem pensar muito. É assim que temos feito o exercício de
inquirir a realidade em que agora vivemos. Quase nunca temos certezas
de algo. Em um dia desses, no pós almoço, meu irmão disse que 2020 só
é um ano perdido se considerarmos exclusivamente a desorganização da
lógica produtiva. Concordo. Por outros ângulos, fora da racionalidade
numérica, a ideia do irrecuperável se dissolve facilmente. Quem sabe
os dias não ficam mais leves sem o peso de um passado que ainda nem
chegou?
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Os últimos sóis por aqui
Por volta das quatro da tarde, o sol já não reluz em boa parte da
casa. Para aproveitar os últimos raios, é preciso ser sagaz e encontrar
o lugar ideal: algum ponto em que a sombra não chegue tão rápido,
mas que sua chegada também seja capaz de delimitar o tempo suficiente
para uma pausa no trabalho. É abril, o mês em que faz frio na sombra e
muito calor fora dela. Nos momentos em que saio do quarto, fico quase
sempre envolvida numa circularidade: esquentar-refrescar-esquentar-refrescar. Às quatro, posso me movimentar menos já que tanto sombra
quanto sol estão mais amenos. Circunscrita em um espaço-limite que
me permite ver os feixes de luz passarem pelo corpo e converterem-se
em breu, consigo examinar com calma se ainda há abacates no pé da
horta ou observar a linha férrea que agora (como em outros tempos,
por outras razões) não é sacolejada por um trem ao longo do dia; posso
simplesmente deitar na rede para ver o céu ganhar tons alaranjados ou
ficar encasquetada com a antiga construção de pedra nos fundos da casa
vizinha que, segundo nossas suspeitas, deve ter sido feita por escravizados da região. No pouco tempo que fico ali, muitas temporalidades me
atravessam e elas não parecem sofrer a incidência do vírus. Identifico
as coisas que vejo como continuidades do mundo em que vivia antes
da pandemia. Por que, então, o reconhecimento que faço delas não me
ajuda a organizar o meu próprio tempo?
Tanto faz se são oito da noite ou três da manhã
Depois das dezoito horas, não consigo seguir planejamento nenhum.
Se os dias já não têm sido regulares, as noites são ainda menos. Não sei
se continuo trabalhando, se assisto um filme, se faço um chá, se leio um
livro ou se ando pela casa, por exemplo. Sei que cada dia faço uma coisa,
cada dia de um jeito diferente. Logo eu que gosto da noite tenho dificuldade de me adaptar a ela? Na verdade, não sei se sempre fui noturna. Sei
que em algum momento da vida me dei conta de que preferia o escurecer. Desde então, o findar do dia era conscientemente uma boa hora
para fazer tudo e qualquer coisa. Na pandemia, não tenho muita certeza
disso. Sem poder imaginar como será o próximo mês, a exigência de
pensar o amanhã e de só esperar o futuro próximo, me roubou o prazer
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da noite. Agora, ela já não parece parte do dia que ainda não terminou,
mas certamente não compõe também o dia que não começou. Que
sensos temporais regem um cotidiano arrebatado por uma pandemia?

3) Tudo igual, só que diferente
10 de julho de 2020
Mais risco, menos medo
Pouco mais de cem dias de isolamento social, quase dois milhões de
contaminados e, em breve, setenta mil mortos. A esta altura, a pandemia
já não é o principal assunto nas rodas (virtuais) de conversa. É certamente condição para arquitetar planos, tomar decisões e fazer qualquer
tipo de projeção, mas não é, ela mesma, um grande assunto. No supermercado, as pessoas estão cada vez mais relaxadas, apesar do constante
aumento de casos na região. Tendemos a ver mais famílias inteiras indo
fazer compras do que antes e suspeito que já não estão saindo às ruas
para fazer apenas o essencial. Paira no ar, aliás, uma espécie de aceitação, certamente fruto mais de um desejo do que de uma possibilidade
concreta, de que é possível conviver com o vírus em certa harmonia:
máquinas funcionando, economia girando, vida a todo vapor. Descoladas da realidade, essas imagens parecem estar mais próximas de nós
do que o colapso funerário do Equador ou o dilema da Itália em escolher
quem deveria viver e quem poderia morrer. Arrisco dizer que algumas
coisas mudaram significativamente do começo da pandemia para cá,
num intervalo de quatro meses. Os números já não pululam por todo
lado e é preciso buscar por eles se quiser manter-se atualizado. A ideia
de ser um quarentener se esvaiu, já não é cool ficar isolado. O governo
brasileiro diz ao mundo que não é importante ter um ministro da saúde
no meio de uma crise de tamanha magnitude. Ironicamente, agora que
o vírus efetivamente chegou e fez estrago, o medo parece ter ido embora.
Ao que parece, o desconhecido nos aterrorizava bem mais.
Um sorvete na praça
Sinto mais falta de lugares públicos do que de pessoas. Pode ser que
soe deselegante uma afirmação dessa natureza, eu sei. Talvez seja melhor
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dizer que sinto falta de estar, despreocupadamente, ao ar livre com
aqueles que gosto (o que é também uma verdade). Contudo, a ideia de
uma mini aglomeração em um local fechado, ainda que tomando todas
as medidas de higiene, não me atrai de nenhuma forma. Causa medo,
aliás, o que me faz pensar que minha saudade é do espaço público e
não das pessoas. Quando lembro que estive, dois meses antes da confirmação do primeiro caso de Covid no Brasil, em um show no estádio
Mineirão, só consigo pensar em me manter longe de amontoados de
gente como aquele, em que estávamos todos muito próximos e despreocupados. Ao mesmo tempo, sinto uma vontade enorme de voltar sozinha
ao mesmo lugar, ver uma estrutura bem maior que a minha casa e saber
que estou minimamente segura nela. Esse desejo de tornar a ver prédios
enormes, gastar um tempo em grandes praças ou ir ao cinema vai de par,
imagino, com a sensação cada vez mais latente de que a distância entre
os cômodos pelos quais transito nos últimos meses está diminuindo aos
poucos. A cozinha está mais perto do quarto, com certeza. O banheiro
parece logo ali e a sala agora fica a pouquíssimos passos de distância.
Certamente, são sensações criadas pela cabeça de quem já passa dos cem
dias em isolamento. Por ora, sei que são somente ilusões e as vivo com
consciência. Mas, se me pedirem para ficar outros cem dias trancafiada,
aí sim talvez eu comece mesmo a acreditar nelas.
Os registros
Há dias a crônica “2050: memórias da pandemia”, do colunista
Antônio Prata, martela na minha cabeça e me faz pensar nos tipos de
registro que estamos construindo dessa experiência um tanto inusitada.
No texto, escrito para a Folha de S. Paulo, o escritor imagina as maneiras
com as quais as pessoas vão recordar esse momento histórico daqui a 30
anos. Os depoimentos, todos ficcionais, vão de entregador de aplicativo a
cidadão de bem; de uma mulher que experimentou sexo virtual durante
o isolamento a quem nunca acreditou que houve uma pandemia; de uma
criança de cinco anos que só se lembrava que os pais liberaram Ipad e
doce à vontade na época a um sujeito que passou meses e mais meses
se drogando. A narrativa de Prata é divertida e capta bem um pouco da
complexidade do que estamos testemunhando. Mas algo nela atinge um
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incômodo que me é muito particular e que já se prolonga desde o começo
do confinamento: o uso das redes sociais e os registros da pandemia. Já
abandonei as redes algumas vezes durante o confinamento. Já voltei a
acessá-las em várias oportunidades também. Ora acho que são insuportáveis, ora tenho certeza de que não posso abandoná-las. A razão disso
(e pode ser um problema só da minha bolha) é que elas agora são minha
dose de contato mais imediata com o mundo exterior e isso me faz ter
que lidar com uma série de embates quando acesso o feed ou a timeline.
As temporalidades múltiplas que aparecem nas imagens me deixam em
dúvida se estamos mesmo em uma pandemia. Às vezes parece que sim,
às vezes que não. No meu círculo virtual, por exemplo, estão bombando
os conteúdos de beleza. Em geral, são pessoas próximas falando de
cabelo, maquiagem e autocuidado em uma quantidade que não existia
pra mim antes do coronavírus. Se por um lado esse movimento é uma
resposta à criatividade que o momento exige, por outro, dá ares de vida
normal a uma condição histórica que pode ser tudo menos normal ou
normalizada. Por conta disso, me irrito quando postagens desse tipo
aparecem muitas vezes ao longo do dia, mas também me sinto aliviada
de ver como meus amigos e minhas amigas estão se reinventando em
um contexto tão desfavorável afetivo, social e economicamente. A mim,
não cabe julgar se eles (as) estão menosprezando a escalada assustadora
da doença (e não se trata disso, naturalmente). Mas sei que tem algo aí
me incomodando e que, muito provavelmente, é o efeito maquiador das
redes sociais o que causa desconforto do lado de cá. Afinal, como bem
diz uma velha amiga, “quem vê post não vê corre”.
Futuro à vista?
No podcast diário que escuto, já se perguntam o que faremos quando
chegar a próxima pandemia. O restaurante mais famoso (e um dos mais
caros) da cidade se organiza para reabrir. O prefeito anuncia, receoso,
que vai aderir ao plano de reabertura gradual. O comércio do município
vizinho dá sinais de que em breve vai voltar a funcionar como antes e os
estabelecimentos investem, sem pudor, no aviso de que estão tomando
todos os cuidados em seus espaços físicos, agora reabertos. Diante
dos presságios cada vez mais comuns, a impressão mais clara da nossa
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pandemia neste momento é a de que estão tentando adiantar nosso
futuro a todo custo, seja ele uma segunda onda da doença, seja uma
tentativa (de saída, fadada ao fracasso) de retomada da antiga rotina.
Cá, no meu canto, só sinto vontade de adiantar o dia em que anunciarão
a descoberta de uma vacina. Só. Evito pensar no dia em que sairão as
fotografias do instante em que foi aplicada a primeira injeção contra
coronavírus no mundo. Ou no dia em que o Brasil receberá as primeiras
doses. Ou em quando vou rever a enfermeira que aplica vacinas em
mim desde criança. Como já se sabe, pode ser que leve meses entre um
acontecimento e outro, o que deixa o futuro longe demais e causa certo
desalento. Prefiro pensar pequeno. Aproximar mais o porvir do presente
caótico no qual nos encontramos. A previsão de que até o fim de 2020
teremos uma imunização comprovadamente eficaz é animadora, permite
sonhar um pouco. Ao mesmo tempo, não extingue os medos do agora
nem ofusca a necessidade de permanecermos atentos, fazendo cada um
a parte que lhe convém. Se for para pensar em algo a longo prazo, quero
imaginar que, no futuro, quando a trajetória da vacina estiver sendo
contada para as próximas gerações, ainda será possível lembrar que este
foi um momento de dor e luto, mas também de alguma parca esperança.

4) Uma inflexão
28 de julho de 2020
Poucos antes do encerramento deste exercício, recebemos, aqui em
casa, a notícia de que minha tia, uma senhora de 62 anos, está contaminada pelo novo coronavírus. O diagnóstico chegou quando já se
acumulavam quatro dias de internação no hospital de campanha da
cidade. Mas, antes mesmo do resultado positivo, a família já enfrentava
momentos de angústia: o surgimento dos primeiros sintomas, a necessidade de começar a lidar com o protocolo elaborado pelo poder público
municipal, a notícia - já no terceiro dia - de que ela precisaria colocar
um cateter por conta do baixo nível de oxigênio, a espera pelos exames
e, principalmente, a impossibilidade de fazer algo que pudesse ajudar de
alguma maneira. Essa mescla de preocupação, impotência e incerteza
nos colocou diante de uma nova experiência da pandemia cujo cerne é o
medo de não conseguir voltar a ver (e sentir, e tocar, e abraçar), algumas
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pessoas se e quando algum grau de normalidade se instaurar. Ficarmos
um pouco mais próximos dessa possibilidade foi o suficiente para enxergarmos tudo de outra maneira, revermos as prioridades, reativarmos
os medos antigos e criarmos novos. Redobramos os cuidados pessoais,
estabelecemos uma rotina de contato (virtual, claro) mais assídua com
os parentes e temos tentado minimizar a distância que o isolamento
impõe. Por sorte, no mesmo dia em que os exames atestaram a presença
do vírus, minha tia teve alta e recebeu ordens para ficar isolada em casa.
Está melhor, comendo bem e se cuidando, apesar de ainda não estar
curada. Há alguma tranquilidade por ora. A pandemia, porém, segue a
galope e, nela, um dos meus, agora, virou número.

Acesse:
Crônica “2050: memórias da pandemia”, de Antônio Prata: https://www1.
folha.uol.com.br/colunas/antonioprata/2020/07/2050-memorias-dapandemia.shtml

Capítulo 3

Voos mentais
Cláudio Henrique Vieira

17 de abril de 2020 - Diários como estética de uma nova era
Cresci ouvindo a minha mãe dizer que não sobrava tempo pra
pensar na vida. Ela tinha mais o que fazer. Até mesmo a menopausa
passou em branco, sem sentir ou dar-se conta dos calores excessivos e
demais sintomas que acometem a maioria das mulheres. Eram tantas
as demandas em casa, no trabalho, no casamento, que o viver para
D. Terezinha não combinava com pausas. Pois bem, sua intensidade,
energia, alto astral preenchiam o ambiente, davam vida à nossa casa, à
nossa existência. Francamente, não sei se as pausas fizeram falta a ela.
Lembrando Caetano: “Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é!”.
Minha mãe sabia.
Fazendo um corte irracional, um salto no tempo, eis que chegamos
em 2020. Me vejo, vejo o mundo inteiro em pausa involuntária, todos
recolhidos em casa com a sensação de letargia coletiva e congelamento
do tempo. Estamos vivos ainda? Demora um pouco para percebemos
que sim, mas impedidos de uma mínima circulação, diante de um break
forçado.

58

IMAGENS E IMAGINÁRIOS DA PANDEMIA

Não por acaso, uma das traduções de break é q-u-e-b-r-a. Nossa
rotina e nossos planos foram quebrados ao meio. Quebra lembra dobra,
dobra remete a devir, que por sua vez opera no fluxo, e fluxo é tempo,
devir-tempo. E o que esse devir-tempo tem sinalizado ou produzido
em termos de ações, reações, sensações, devaneios, resultados? Com o
perdão do uso desta última palavra de conotação tão capitalista, utilitarista.
Cedo ainda para afirmações ou resultados definitivos. No horizonte
apenas ensaios, possibilidades, tentativas, erros, novas tentativas. As
pausas forçadas são orientadas por acontecimentos que escapam ao
nosso controle, pertencem ao campo da insegurança, das incertezas, do
instável e movediço; ao contrário das pausas planejadas previamente,
com tempo para começar e terminar, que operam no campo da garantia
que o mundo segue normalmente, enquanto miramos outros horizontes,
e um dia retomamos do ponto de partida ou de outro escolhido por nós.
A pausa provocada por uma pandemia, conjugada com um home
office inesperado, pelo menos num primeiro momento, gera angústia,
ansiedade, medo. Será que dou conta de mim 24 horas, sete dias por
semana, isolado em casa? Por outro lado, o home office tem suscitado
questionamentos do tipo: por que não adotei esse estilo de vida antes?
Outros: por que não permitia a mim e aos meus funcionários? Tudo
bem! Aprendizados.
Fato é que a pandemia levou ao isolamento social, que levou ao reinventar-se dentro de quatro paredes e compor com o tempo -, oferecer
resistência não parece uma boa alternativa. Temos vivido um constante
devir-outro, mas o outro que habita em cada um de nós. A pausa gerada
pela ausência de circulação, sobretudo, dos corpos gerou aquilo que, se
no teatro estivéssemos [talvez estejamos] chamaríamos de “pausa dramática”. Essa reinvenção trazendo no banco do carona a pausa dramática,
talvez nem seja tão “re” assim, soa mais como um olhar para o que já
estava ali, há tempos, e não percebíamos ou evitávamos.
E onde pretendo chegar depois dessa ‘volta à lua’? Aos diários de
isolamento ou diários de quarentena, uma das alternativas encontradas
por muita gente ao redor do mundo como alívio das tensões provocadas
pela pandemia, suporte emocional, registro de memória. Confesso que
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venho me surpreendendo, positivamente, com o número de pessoas
escrevendo, “de um tudo”, como se dizia antigamente.
Os diários pipocam nas redes. Um dos primeiros foi o Diário do coronavírus em Wuhan, registros de um casal chinês, sobretudo da esposa,
uma enfermeira que percebeu o excesso de internações de pessoas com
o mesmo sintoma, no hospital onde trabalhava, e decidiu compartilhar em suas redes a situação inusitada e preocupante. Logo, surgiram
diários com abordagens, recortes e formatos diversos. Destaco: O diário
de Almodóvar e a pandemia dos filósofos, as impressões e experiências
do cineasta e pensadores como Bruno Latour e Paul Preciado sobre
a pandemia; Diários de um comissário de bordo, vídeos com a nova
rotina do comissário Lucas Manente; Relatos de quarentena, o estudante
brasileiro Caleb Guerra conta a vida que levava em Wuhan, antes da
pandemia; Na quarentena, podcast do Estadão sobre os cuidados com a
saúde e sugestões de entretenimento.
O cenário de filme de terror se mostrando campo fértil para os
diários. Pessoas presas em fronteiras ou mesmo num quarto de hotel
sem poder retornar às suas casas, suspeitas e especulações de contaminação em curva ascendente, mortes de parentes e amigos. Apreensão e
medo tirando o sono de todos. Pra completar, a cada semana um lugar
diferente do Globo atingido pelo coronavírus.
Fato que chama a atenção também é um outro papel que os diários
vêm assumindo, em meio ao caos: questões básicas do cotidiano, até
então feitas no automático ou vivenciadas fora de casa, dando origem a
milhares de registros: do simples preparo do café da manhã, passando
pelo almoço, até a última refeição ou leitura antes de dormir. Cuidados
com as plantas e os animais, outra infinidade de publicações. Atividades
físicas para se fazer em casa, caindo no gosto do povo, quase sempre em
forma de vídeos amadores. Colocar a leitura e as séries em dia, escrever
resenhas a respeito, testar ou resgatar receitas antigas, parece uma das
práticas recorrentes entre os quarenteners, inclusive é o meu caso. Cozinhar eu sempre soube, mas quase nunca o fazia, comia fora ou comprava
pronto. O isolamento me obrigou a rever esse e outros comportamentos
como: administrar melhor o tempo em frente ao computador, ao celular,
nas redes sociais.
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Para muitos, o propósito do diário parece simplesmente desabafo,
partilha, identificação, pertencimento a um grupo. Para outros, além da
partilha ou registro corriqueiro, a escrita torna-se uma forma de lidar
com o tempo estendido do dia ou lidar consigo mesmo. O refúgio nas
palavras assume um papel, ainda que inconscientemente, de mimetizar
experiências. Os diários permitem uma (re)elaboração, um dar-se conta
de algo que não está localizado num tempo ou espaço, uma vez que a
pandemia nos desterritorializa.
Os diários ressignificam, dão novos contornos à existência em isolamento. A expressão querido diário - apropriada pelo Sensacionalista nas
publicações da Revista Veja -, ao mesmo tempo que soa irônica, anacrônica, inapropriada para uma situação de pandemia, remete ao tempo
da adolescência em que o futuro é algo distante, em construção, alivia a
sensação de fracasso, devolve o direito ao sonho.
O ato de escrever nos mantém de pé. Para além da materialidade do
papel ou máquina, pressupõe exercício de pensamento, ação e interação.
Através do texto me aproximo do que não posso tocar, sentir, viver. Um
fora-dentro no tempo que ora é poético, ora pragmático, circunscrito
ao movimento pulsante do relógio, do sol ou da lua, do corpo que pede
(ou grita) por alimento, movimento, cama, repouso e que eu não tenho
o controle que julgava ter. O meu universo mínimo, particular, maximizado no relato que vai tecendo uma rede de signos e significados,
compondo uma trama da qual pode emergir a estética de uma sociedade
isolada nos anos 2020, e/ou pós apocalíptica.
Um caudal de histórias, muitas das quais, em outro contexto, ou não
experimentaríamos ou não perderíamos tempo em registrar, sequer
existiriam. Dramas e traumas, desafios e descobertas, ou a banalidade
do vivido sem pensar, ganhando status literário. Como sempre, o cotidiano fornecendo material para leituras sociais, filosóficas, políticas,
ambientais, existenciais. Se as histórias e memórias individuais registradas nos diários de isolamento vão compor a memória coletiva de uma
era é pergunta a ser respondida na posteridade.
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01 de maio de 2020 - E daí?
Todos os dias acordo, abro a janela e, do vigésimo primeiro andar,
vejo o horizonte, Belo Horizonte. Ruas quase vazias, o movimento dos
carros reduzido à metade, por consequência, a poluição ambiental e
sonora. Gratidão! Fico ali por um longo tempo. Mais um dia ou menos
um dia? Tudo é relativo. Tomo um pouco de sol no rosto. Vitamina D.
Pego o celular e ‘faço a ronda’, como se diz no jornalismo. Dou um
passeio pelos portais de notícias, sites, fanpages, Instagram e Twitter. Ao
longo do percurso, paro aqui, paro ali no mar de futilidades publicadas.
Rumo à cozinha. Hora de preparar o café da manhã. Mas a imagem
aérea das centenas de covas abertas em Manaus, não me sai da cabeça.
Como se estivesse tendo um pesadelo acordado. Cenário da primeira
ou da segunda guerra? Auschwitz? Não. Brasil, 2020.
O Whatsapp começa a disparar. Um mix de mensagens de trabalho,
amigos enviando links de matérias sobre o crescimento assustador do
número de mortos e infectados no Brasil, em comparação com outros
países; gráficos e mais gráficos, outro ministro a pular do barco, um novo
show de horrores do mandatário máximo do país em rota de colisão
com tudo que não lhe é espelho.
Deixo o celular por alguns instantes. Café é sagrado. Independente do isolamento social, jamais começo o dia sem preparar, sentar
e tomar com calma. Volto ao celular para responder algumas mensagens. Mais um shot de notícias: carreata e buzinaço dos empresários em
prol da reabertura do comércio, em Belo Horizonte. Leio no site BHAZ
a resposta do Prefeito, Alexandre Kalil: “quem tem medo de buzina é
cachorro distraído...que não foi eleito por meia dúzia de lojas”.
No corredor do meu andar, ‘as tias do zap’ conversam sobre política. Mostram-se solidárias à ‘coragem’ do presidente, preocupadíssimas
com um possível golpe em curso para tirá-lo do poder por estar fazendo
a coisa certa, ser um homem simples, do povo. Isso não é piada, nem
ficção. Ouvi estarrecido, em alto e bom som.
O dia segue. A concentração para as tarefas demora chegar. Ando em
círculo, ligo o computador, olho pra bancada cheia de livros da minha
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pesquisa do mestrado, repasso mentalmente a agenda do dia, corro na
cozinha pra lavar a louça do café e adiantar os preparos do almoço - mise
en place, como dizem os franceses.
Abro na página da Uol e a manchete, acompanhada da imagem de um
senhor com a mão à testa, rouba minha atenção: Idoso negro é acusado
de furto em hospital e esposa morre após confusão. Leio a matéria e
descubro que aquele homem acompanhava a esposa, internada em um
hospital do Rio Grande do Sul, e foi acusado, injustamente, de um crime
e tratado de forma violenta pelos policiais. A esposa presenciou a cena e
morreu de infarto, horas depois. Quando a polícia percebeu o equívoco,
a violência desnecessária e o custo dessa violência, era tarde demais.
Difícil, mas retorno aos afazeres. Leio um pouco, ensaio a escrita.
Nem uma coisa nem outra tem rendido, infelizmente. Tento distrair
intercalando demandas acadêmicas com o trabalho da TV, onde as
coisas fluem melhor por ser algo mais pragmático e dentro de uma
lógica já incorporada.
Recebo no zap a mensagem de uma importante iniciativa da equipe
da deputada estadual Andréia de Jesus [PSOL MG/Muitas]. A longa
mensagem é sobre uma seleção de grupos sociais que precisam de ajuda
da população. As famosas vaquinhas virtuais em prol de: quilombolas,
indígenas população carcerária, ocupações, profissionais do sexo, população de rua, trabalhadores ambulantes e camelôs, população LGBTQI+,
famílias do Congado. Nem tudo está perdido. Tem gente pensando em
gente, ainda. Recupero minhas energias e sigo com os afazeres.
De vez em quando, volto à janela, miro o horizonte, o asfalto, a
cidade desacelerada. Sinto falta do barulho. Vai entender.... O dia segue
seu curso, eu esqueço o relógio, a inspiração vai chegando e quando
me dou conta, já são duas da tarde. Almoço? Bem, vou comer qualquer
coisa pra não perder o embalo.
No início de abril, decidi incluir na minha rotina uma atividade física
possível de ser realizada em apartamento: a prática da yoga. Tempo de
equilibrar as energias pra dormir melhor, ter mais disposição e concentração. Cuidar das plantas, ler e ouvir música são hábitos anteriores à
pandemia, apenas preservei.

VOOS MENTAIS

63

O atual cenário me lembra o clássico de Hitchcock, Os Pássaros, 1963,
um filme carregado de sentidos filosóficos e psicanalíticos, ainda que o
mestre do suspense recusasse o segundo rótulo. O ataque dos corvos às
pessoas dialoga com os tempos distópicos que vivemos, em que tudo
parece fora do lugar. A relação entre os seres humanos e, sobretudo,
homem-meio ambiente está em franco litígio.
Resgatei da memória e da gaveta, o clássico Não verás país nenhum,
do Ignácio de Loyola Brandão. Sociedade dominada pelo militarismo/
autoritarismo, crise ambiental, falta d’água, comida, calor excessivo,
parte da Amazônia vendida a estrangeiros, nordestinos migrando para
o sul do país, um presidente lunático.
Qualquer semelhança com o momento atual [não] é mera coincidência.
Leio no blog da editora Boitempo a entrevista com Noam Chomsky,
em que o analista político alerta para os riscos do crescimento mundial
do ultranacionalismo, regime que tem escanteado a questão ambiental
em prol do capital, mesmo gerando sucessivas crises sociais e ambientais. A pandemia teria surgido no bojo dessa crise.
Chomsky afirma que a configuração política que vem se desenhando
põe em risco, além do meio ambiente, a democracia e pode nos levar
de volta ao autoritarismo. Ao mesmo tempo, a pandemia sinaliza para
possíveis lições de convivência e argumentos em favor da assistência
universal à saúde, notadamente a mais profícua no atendimento às
vítimas e combate ao covid-19, responsável por mitigar uma catástrofe
sanitária ainda maior.
Se Chomsky tem ou não razão o tempo dirá, trata-se de uma discussão
que renderia um artigo específico, dada a complexidade das questões
levantadas pelo pensador.
Enfim, os dias passam. A ‘nova rotina’ vai se impondo e a gente se
adaptando ou se virando como dá. As notícias – fakes e verdadeiras,
embora as verdadeiras pareçam duras demais para acreditarmos –
vão caindo em nossa caixa de e-mail, whatsapp e demais redes sociais
virtuais. Vamos digerindo. Por outro lado, os depoimentos, as histórias,
as trocas, os diários têm sido um alento para quem compartilha e quem
lê. Os textos fazendo emergir narrativas e textualidades várias, um sem
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números de tramas que, num futuro-presente, vão contribuir para a
leitura do cenário atual. Ou não.

15 de maio de 2020 - Interiorização
Hoje, me deparei com um ensaio intitulado: Pandemia e neurotização
da vida: como será o amanhã?, de autoria do pesquisador e mestre em
psicologia, Lucas Veiga. O autor discute, dentre outras questões, o que
chama de interiorização, ou seja, o fechamento em si, que acarreta possíveis neuroses. Ao longo do texto, Lucas destaca que o futuro está sendo
forjado agora e que esse sintoma da interiorização, produzido no mundo
e nas subjetividades, é algo que exige atenção redobrada por provocar
ou potencializar a dificuldade em lidar com tudo aquilo que está fora de
nós. Sentimentos como alteridade e coletividade acabam se perdendo
no tempo. O ‘acostumar-se ao espelho nosso de cada dia’, acaba virando
uma armadilha e pode nos levar a confrontos ou rejeições a tudo o que
não nos for espelho, no mundo pós-apocalíptico.
A elaboração textual-psicológica do autor não é tiro no escuro, exercício de futurologia ou segredo de liquidificador, e encontra eco no
comportamento de muitos de nós, jovens, velhos ou crianças; parentes e
amigos; profissionais e pesquisadores de áreas diversas, mundo afora. E
nós, os ditos preocupados com o que há de vir, podemos também estar
enredados nessa trama da interiorização sem que estejamos nos dando
conta.
Independente da ‘psicologização’ do atual cenário, inescapável e
inconteste, essa interiorização, que pode ou não levar a neuroses, revela-se como algo a ser observado também pelo aspecto arqueológico, uma
arqueologia do indivíduo, arrisco aqui uma aproximação com a arqueologia do saber, no sentido foucaultiano: “O estudo do espaço no qual se
desenvolve o pensamento, assim como as condições deste pensamento,
seu modo de constituição”. Mas em que espaço e condições estão sendo
desenvolvidos os pensamentos? As experiências e saberes estão sendo
produzidos sob quais bases?
Não dá para elaborar, fabular a história de uma era pandêmica descolada dos inúmeros atravessamentos advindos desta; temporalidades e
historicidades afetando e sendo afetadas por novas experiências, saberes
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e pensamentos resultantes de uma sociedade em isolamento, indivíduos
vivendo sob a égide da autossuficiência [ou autoengano].
Um componente desta historicidade é o outro negligenciado que a
interiorização, no sentido apontado por Lucas Veiga, provoca. E esse
outro, do qual nos distanciamos cada vez mais, lembra as considerações
do antropólogo Carlos Rodrigues Brandão, citado no artigo A questão
da alteridade, de João A. Frayze-Pereira: “O outro sugere ser decifrado
para que os lados mais difíceis do meu eu, do meu mundo, da minha
cultura sejam traduzidos também através dele, de seu mundo e sua
cultura”. A pergunta, respondida em certa medida pelo texto do Lucas,
é: o isolamento não parece despertar ou reforçar a indiferença ao outro
e ao decifrar-se pelo espelhamento nesse outro?
A convocação ao isolamento num dado espaço, ou ilha, como temos
lido por aí, à primeira vista pressupõe o distanciamento físico mas não,
necessariamente, indiferença, perda de empatia, ausência de percepção
do mundo exterior - ainda mais em plena era digital, da hiperconectividade. Importante atentarmos ainda para o isolamento na condição de
‘canto da sereia’ que nos distancia do que nos incomoda – interna ou
externamente -, ou não nos atinge diretamente; para o risco de ofuscar
aquilo que já tínhamos certa indiferença, consciente ou inconscientemente. Quais aprendizados e saberes estaríamos forjando nesse cenário?
Da minha ilha, lembro das culturas indígenas em que o eu não existe.
O coletivo prevalece sobre o individual. Não por acaso, independente
da etnia, os povos nativos se autodenominam parentes. Percebo nossos
ancestrais como referências a seguir se quisermos uma sociedade menos
patológica e ensimesmada. Nunca me pareceu tão urgente o abandono
das ilhas, ainda que virtualmente, ou como diria Lucas Veiga, a desinteriorização. Eu ainda não sou capaz de dimensionar a minha interiorização. E você?

30 de maio de 2020 - Normal pra quem?
Em uma sociedade permeada pela dinâmica de ações nas quais a
palavra sensibilidade parece letra morta, resgatar gestos e sentimentos
de aproximação com o que nos humaniza é urgência - do corpo e da
alma. É preciso pensar vínculos que ajudem a ressignificar a existência,
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romper a dialética capitalista onde tudo é performance e mercadoria, e
o mercado no papel de senhor absoluto, imprimindo racionalidade até
onde não é seu lugar.
A expressão: ‘juntos somos um time’, tão comum nas empresas, é
competitiva na sua origem porque time pressupõe partida (não partilha),
que pressupõe adversário, adversário incita o desejo de vencer, vencer
o outro. Gestos de aproximação desprovidos de segundas intenções,
muitas vezes, tornam-se desacreditados, afinal, o outro é meu adversário
em potencial, não apenas uma PESSOA que se achega para possíveis
trocas humanitárias.
A pandemia revelou-se oportunidade para revermos esse olhar, nos
colocou diante do efêmero, da finitude, nos mostrou limites e excessos.
Um tempo do retorno ao sensível, da valorização das subjetividades.
Sem essencialismos, falo aqui da possibilidade das pessoas se desconectarem, ainda que parcialmente, da racionalidade predatória. O ‘tenho
que’ [fazer, competir, consumir] perdeu sentido. Hora de desobrigar-nos do cumprimento de certas agendas, da necessidade de mostrar ou
provar algo para alguém o tempo todo.
No momento atual, nomearmos sentimentos, emoções e o próprio
momento é desafiador. Aquela velha história: só afastando da ilha para
enxergá-la, só não sabemos quando, em que condições, muito menos
a nossa capacidade de leitura. Uma nova realidade se apresenta, novas
narrativas surgem. O que me faz recuperar o ensaio: Quarentena: porque
você deveria ignorar toda a pressão para ser produtivo agora, de Aisha
Ahmad, professora universitária em Toronto, Canadá. Aisha fala sobre
cobrança, autocobrança, sobretudo, no meio acadêmico, e a necessidade
de se libertar dessa condição. Produtividade, publicações, dar respostas,
pensar no futuro, estar bem, tudo isso ganha status de opressão, pressão
psicológica, em flagrante anacronismo, descompasso com a realidade
que bate à porta, sem pedir licença.
Vale lembrar que a expressão ‘novo normal’ deriva de new normal,
que se referia às condições posteriores ao crash financeiro 2007-2008. O
termo passou a ser usado em variados contextos para nomear algo anteriormente considerado anormal para, digamos, forçar uma normalidade
em condições adversas.
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Ao mesmo tempo, esse conceito tem contornos de preconceito e
manipulação. O que seria normal ou anormal? A que interesses atenderia enxergar o momento sob esse prisma? Existem sim individualidades, diversidade de ideias e comportamentos, variações nos cenários sociais, culturais, políticos, econômicos e muitas possibilidades de
leituras. Taxar a situação atual e os comportamentos sociais de novo
normal é, no mínimo, questionável e arriscado.
Normal, novo normal, velho normal, anormal...não importa. O fato
é, nunca ficou tão evidente como agora a necessidade de se pensar o
coletivo, embora pareça contrassenso já que nos encontramos em isolamento, encerrados nas nossas bolhas. Mas é justamente na ausência, na
falta, naquilo em que eu não me basto, que me aproximo do outro. Somos
seres gregários, por natureza, com exceções, naturalmente. Abandonar
a condição de indivíduo, em determinados instantes, nos reabastece e
constitui uma forma de liberdade. Liberdade se realiza também na troca,
no encontro.
Enfim, seguimos em isolamento social, sem saber onde tudo isso vai
dar. Em linguagem popular: “tudo junto e misturado”. Um turbilhão,
uma roleta russa constante. Mas precisamos seguir tecendo nossas histórias, que vão constituir nossas memórias, dizer de um tempo e sua historicidade. Parafraseando os filósofos: ‘o que permanece é a mudança’.

13 de julho de 2020 - Q-U-A-R-E-N-T-E-N-A
No começo, 40 dias parece tempo demais, difícil resistir com sanidade
física, mental, psicológica. Torna-se pouco depois de 100. C-E-M dias
sem convívio social, aquele à moda antiga, anterior ao mundo virtual:
do toque, do esbarrão, troca de olhares, do cheiro, troca de fluidos,
da tensão [de toda ordem] que surge quando vários corpos dividem o
mesmo espaço, o mesmo ar, disputam o mesmo microfone, a mesma
cadeira ou posição privilegiada na sala de aula, no teatro, cinema, areia
da praia, no bar ou restaurante. Até aquele velho [manjado gesto] de
mexer no celular pra não ter que cumprimentar ou sequer olhar pra tal
pessoa, ou a mudança de calçada, pelo mesmo motivo.
Elevadores sempre foram polêmicos: mix de medo, incômodo, gente
folgada esbarrando ou mesmo empurrando quem está ao fundo, super
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lotação, cheiros desagradáveis, paradas intermináveis quando você
precisa chegar logo ao seu andar [ou saída]. Mas não é que o contexto
de isolamento social nos coloca diante de dois únicos dilemas? Tomara
que entre no máximo mais um(a) pessoa, daí teremos uma mínima interação/socialização e com relativa segurança; ou: essa única pessoa está
ou não contaminada, já que vamos ficar tão próximos durante alguns
segundos ou minutos? Confesso que a segunda preocupação não me
pega, na atual conjuntura.
Antigamente [leia-se: antes da quarentena], a gente ouvia: o Ministro
tal ao deixar o cargo ficará em quarentena, antes de retomar os trabalhos na empresa da qual é sócio para evitar conflito de interesses; fulano
chegou da África com suspeita de tal doença, ficará em quarentena.
Tais situações, não nos causava o menor desconforto porque era algo
estanque, fora do nosso mundo: não somos políticos, não viajamos para
a África, ou seja, nossa vida segue N-O-R-M-A-L-M-E-N-T-E. Mal sabíamos que a palavra Q-U-A-R-E-N-T-E-N-A cairia como uma B-O-M-B-A em nossas cabeças.
Há quem diga ter sofrido um menor impacto. Motivos alegados: já
trabalhava em home office; quase não saía de casa; sempre foi antissocial, vivia mais isolado; a cidade anda muito violenta; o trânsito um caos;
e por aí afora. Tudo bem. Cada um sabe de si. Uma questão que, em
tese, vai ao encontro do paradigma das liberdades: individuais, sociais,
culturais, políticas.
O embaraço surge quando nos percebemos diante da ausência de
liberdade para as escolhas. Até o ser humano mais ensimesmado tem o
desejo, ainda que esporadicamente, de acessar sua liberdade de ir e vir,
sem amarras, usando no máximo a máscara social, aquela que encoraja
determinadas ações ou encobre características socialmente polêmicas.
Tudo aquilo que nos obriga, que emerge da falta, cai no campo da resistência, da não aceitação, da desnaturalização.
Em, A proliferação dos diários da quarentena como sintoma, publicado na revista Época, no mês de abril de 2020, o jornalista e escritor
Henrique Balbi, aponta duas sugestões para driblar a vida ensimesmada, oriunda do isolamento social: um exame rigoroso de si mesmo, o
mais distante possível da autocomplacência, cujas paixões, sofrimentos,
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medos, conflitos passem da primeira pessoa do singular para a do plural;
e a abertura ao mergulho interno. Embora a circulação corporal nos
espaços comuns de acesso às ruas esteja restrita, permanece a possibilidade dos voos mentais a outras regiões, outras ideias e outras pessoas.
Uma infinidade de paisagens à espera de quem as percorra, de quem se
atreva a explorá-las. Basta abrir-se.
Balbi comenta que diários, leituras, cartas ou mesmo trocas de e-mail
possam ajudar abrir janelas e portas, acessar caminhos e praticar os
ditos voos mentais, mesmo que mediados por aparatos tecnológicos. E o
que seria de nós sem esses voos? São eles que nos ajudam a navegar por
temporalidades distintas, acessar [ou fincar] novos territórios, sentir
os espasmos da vida, os movimentos pulsantes e caleidoscópicos dessa
nave estelar chamada existência.
Nada está dado. Nunca esteve. Tudo é, sempre foi transitório. A
pandemia é o componente [extremo] que faltava para nos lembrar o não
controle da nave estelar, da fluidez do tempo e efemeridade da vida; que
o mais importante é o instante vivido porque este não volta, exceto na
lembrança de um frame congelado pelas lentes de um fotógrafo.
Encerro descrevendo o encontro, no elevador, com meu vizinho,
ator do Grupo Galpão. Eu o cumprimentei e perguntei pelas famosas
lives. Queria saber se o Galpão estava fazendo e a quantas andavam. Ele
respondeu, por ele, claro, não pelo Grupo, que teatro não é live; teatro é
life. Pede interação e presença do outro, além do virtual. Não se rendeu
a elas e que, em 2021, o Galpão estará de volta, nos palcos, juntinho da
plateia.
Para os crédulos, como eu, Deus o permitirá. Enquanto isso, e-mails,
cartas, livros, quintais, plantas, bichos, portas, janelas, músicas, filmes,
artes em geral, ainda que em modo virtual, nos permitam pintar quadros
e mais quadros desse momento, nos ajudem a praticar voos mentais para
uma sobrevivência, minimamente, digna.
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Acesse:
BBC - Diário do coronavírus em Wuhan:
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-51918331
Revista Serrote - O diário de Almodóvar e a pandemia dos filósofos
https://www.revistaserrote.com.br/2020/04/links-da-quarentena-odiario-de-almodovar-e-a-pandemia-dos-filosofos/
Youtube - Diários de um comissário de bordo
https://www.youtube.com/watch?v=56bg2pfUKnU
Estadão - Relatos de quarentena
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,diario-da-quarentenaparte-1-nao-consigo-esquecer-a-parte-da-minha-vida-que-deixei-emwuhan,70003193762
Podcast - Na quarentena
https://brasil.estadao.com.br/blogs/estadao-podcasts/estadao-lancana-quarentena-podcast-para-ajudar-a-viver-melhor-em-tempos-decoronavirus/
Coluna do Sensacionalista na Revista Veja - Querido diário
https://veja.abril.com.br/blog/sensacionalista/querido-diario-daquarentena/
Site BHAZ - Prefeito Alexandre Kalil e a flexibilização do comércio
https://bhaz.com.br/2020/04/28/kalil-flexibilizacao-covid-19/
Uol - Idoso negro é acusado de furto em hospital e esposa morre após
confusão
https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2020/04/27/
idoso-negro-e-acusado-de-roubo-em-hospital-e-esposa-morre-aposconfusao.htm
Blog da Boitempo - Entrevista com Noam Chomsky
https://blogdaboitempo.com.br/2020/03/26/chomsky-nao-podemosdeixar-o-covid-19-nos-levar-ao-autoritarismo/
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Ensaio - Pandemia e neurotização da vida: como será o amanhã?
https://descolonizando.com/pandemia-e-neurotizacao-da-vida-comosera-o-amanha/
Artigo - A questão da alteridade
http://www.revistas.usp.br/psicousp/article/view/34486
Artigo - Quarentena: porque você deveria ignorar toda a pressão para ser
produtivo agora
https://medium.com/@rntpincelli/quarentena-porque-vc-deveriaignorar-toda-a-pressao-para-ser-produtivo-agora-3f4f0b8378ae
Revista Época - A proliferação dos diários da quarentena como sintoma
https://epoca.globo.com/henrique-balbi/coluna-a-proliferacao-dediarios-da-quarentena-como-sintoma-24387194

Capítulo 4

Início sem fim: reflexões do cotidiano
em 100 dias de quarentena
Maurício João Vieira Filho

22 de março de 2020 — O que acontecerá adiante?
Quando recebi o e-mail do professor Bruno Leal com a proposta de
escrevermos nossas experiências durante o período de isolamento social
provocado pela pandemia do coronavírus, achei uma oportunidade
ideal para exprimirmos nossas afetações. Baseada na tese de doutorado
de Rennan Mafra (2011), em que o pesquisador estudou a experiência
pública da dengue em Belo Horizonte, a atividade se tornou uma tentativa de apreendermos nossas vivências que têm exigido constantes adaptações.
No primeiro dia de isolamento social, 18 de março de 2020, em minha
cidade natal, Conselheiro Lafaiete, começo a escrever sobre esta experiência conturbada de pandemia. Nunca vivi um momento tão difícil e
repleto de dúvidas. Quando tudo isso passará? Quando retomaremos
nossas rotinas? Perguntas que não têm respostas e não há como fazer
previsões. Poucos dias antes do início do isolamento, ainda em Belo
Horizonte, alguns momentos começavam a modificar meu cotidiano.
Na segunda-feira, dia 16 de março, durante o trajeto no ônibus
interno da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), um estu-
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dante começou a espirrar. Imediatamente, todos os olhares se voltaram
para ele, que, diante do constrangimento, resolveu fingir que nada
havia acontecido. Outra situação que destaco foi durante minha ida ao
supermercado, no sábado, dia 14, em que dezenas de pessoas estavam
comprando “como se não houvesse amanhã”. Na fila do caixa, um senhor
começava a falar as seguintes frases: “este vírus vai dizimar um terço da
população”, “estou estocando comida e gasolina, só saio de casa para ir
ao mercado e à farmácia”, “ei, moça (chamando a atendente do caixa ao
lado), você vai morrer, está na linha de frente, tem que usar máscara,
lavar a mão e álcool em gel”, “comprei as últimas embalagens de álcool
em gel que tinham aqui”, e assim foi a conversa dele com as pessoas que
estavam ao seu redor.
Naquele momento, comecei a pensar como existem pessoas egoístas
e insensíveis. Mesmo com todas as recomendações das organizações de
saúde orientando para não estocar produtos e para a compra moderada
de álcool em gel, vemos o individualismo reinar em tempos de crise. O
pensamento apenas em si, como o desse senhor na fila do supermercado, faz com que a situação seja pior para quem já sofre com a desigualdade no Brasil. Ele deve ter uma condição econômica favorável para
comprar tantos produtos ou, como mesmo disse, “estocar”, no entanto,
deveria pensar no coletivo. Falar para a atendente do supermercado que
ela vai contrair o vírus não ajuda em nada. Pelo contrário, ela está ali
trabalhando por ser, infelizmente, obrigada pelo supermercado, que não
se preocupou com a sua saúde e o seu bem-estar, nem sequer oferecendo
equipamentos de proteção.
Nota-se, ainda, a invenção de informações. Recebi mensagens e ouvi
boatos desde “curas milagrosas” até que o vírus está sendo disseminado propositalmente por pessoas de esquerda — “comunavírus”. Cada
atrocidade, cada bizarrice, cada perigo, em meio a esse momento, nos
assusta e causa indignação.
Vale lembrar cada fala do presidente tratando a Covid-19, doença
causada pelo coronavírus, como “histeria” e “gripezinha” (CONGRESSO
EM FOCO, 2020). Em 20 de março, Bolsonaro usou tais palavras em
uma coletiva de imprensa ao lado do ministro da Saúde, na época, Luiz
Henrique Mandetta. Dias antes, 15 de março, domingo, em Brasília,
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Bolsonaro compareceu às manifestações organizadas por apoiadores em
prol de seu mandato, mesmo sabendo de todos os riscos que a aglomeração poderia causar. Naquele dia, aconteceram outras manifestações
em cidades do Brasil (G1, 2020a). Destaca-se que ele havia feito exame
para diagnóstico da Covid-19, após várias pessoas próximas receberem
o resultado positivo para a doença. Mesmo que Bolsonaro alegue que
não tenha tido nenhum sintoma ou que seus exames deram negativo,
ele poderia ser um vetor de transmissão da doença, além da irresponsabilidade por apoiar movimentos de aglomeração. Cabe apontar que o
resultado deste exame foi divulgado somente em maio (CNN BRASIL,
2020a).
Outro ponto que nos deixam atordoados é o crescente número de
casos confirmados e de mortes. O que podemos fazer é nos cuidar,
lavar as mãos frequentemente e evitar sair de casa. Enquanto as aulas
da universidade não voltam, posso permanecer em minha casa fazendo
atividades. Minha mãe, por exemplo, não. Posso citá-la, já que iniciou
um novo emprego em um supermercado no fim do mês de março. Ela
não pôde ficar em casa, se não seria demitida ou nem mesmo contratada. É complicado pensarmos que, para muitas pessoas, o trabalho e
os riscos diários continuarão, uma vez que as contas não vão parar de
chegar e será necessário comprar determinados produtos básicos para
viver. A desigualdade é cruel e assustadora.
Apesar da complexidade do momento, no avançar da crise e da proibição de sairmos às ruas para protestar, aplaudimos os profissionais
que continuam trabalhando pela população e conseguimos manifestar
nossas indignações nas janelas com os “panelaços”. Cada batida ecoava
nossa repulsa contra toda essa violência. Mesmo com cada pessoa em
sua janela, seguimos lutando juntos.

1º de maio de 2020 — Quase um Big Brother: dilemas rotineiros
da quarentena
Terminou a temporada do Big Brother Brasil 20 (BBB), um dos
programas de entretenimento da televisão que acompanhei em meio
à quarentena. Já havia se tornado rotina comentar o episódio com os
amigos e falar sobre as vivências daquelas celebridades confinadas. O
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BBB e a novela “das nove” reprisada se transformaram em momentos
diários de distração. Compartilho o questionamento de alguns amigos:
o que vamos assistir nessa quarentena a partir de agora? Por enquanto,
evito ligar a televisão durante o dia. É triste ver os noticiários cobertos
com notícias de mortes, mais casos confirmados de Covid-19, e violências cometidas por governantes do país. Ignorância destrói.
Está sendo difícil lidar com tudo isso. Durante a última semana, o
momento de maior felicidade foi a vitória da participante Thelma no
BBB, um sopro de esperança para nós. Com leveza e sinceridade, ela
ganhou o prêmio. Chorei naquele instante e, com certeza, junto a muitas
outras pessoas que estavam acompanhando.
Eu assistia ao confinamento na televisão e vivia um em casa, trancado
e evitando ao máximo sair. Conviver não é fácil, ainda mais após anos
morando fora da casa onde passei grande parte da minha vida. Curioso
que estamos sentindo falta de conviver em sociedade, mas conviver
dentro de nossas casas pode ser uma árdua tarefa. Respirar, contar até
dez e seguir. E assim vou indo.
Sem dúvida, nunca imaginaria que viveríamos isso um dia. Um
ano atrás, eu não pensava em quantas coisas aconteceriam comigo,
mas nunca, em hipótese alguma, que estaríamos sofrendo com uma
pandemia, vivendo com medo e ansiedade. Minha rotina tem se resumido as leituras do mestrado, trabalhar, conversar com amigos. Dias
que parecem ser iguais, mas são completamente diferentes. Mesmo
repetindo essas atividades constantemente, cada dia tem sido uma experiência única com altos e baixos. Se eu disser que estou bem, estarei
mentindo. Às vezes, a tristeza predomina, outras vezes, me vejo tomado
pela esperança, e outras, nem sei dizer o que sinto.
Em conversa com um amigo que está morando fora do país, ele
descreveu esse período como um clima de velório e penso que realmente
está assim. Tudo muito triste, incerto, duvidoso e perigoso. Queria um
afago para respirar um pouco mais aliviado. As poucas notícias que
aparecem em meu feed nas redes sociais me deixam estarrecido. Em
minha cidade, por exemplo, pretendiam reabrir o comércio. Nem sei o
que dizer sobre isso. É arriscado, é triste, é inseguro.
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Resolvi escrever este registro do diário de quarentena ouvindo
Madonna. Mais do nunca, a arte tem se tornado tudo para nós. Seja o
entretenimento televisivo, uma série, um álbum favorito. A arte tem essa
capacidade de nos acolher em momentos bons e ruins. Madonna, indiretamente ou não, está contribuindo para esta experiência. Suas canções
sempre criticam e refletem o presente, porém acabam mirando o futuro.
O seu último álbum, Madame X, lançado em 2019, parece um prenúncio
para muitas situações que vivemos agora. “Not everyone is coming to the
future/ Not everyone is learning from the past” (Future – Madonna featuring Quavo), será?
Enfim, acredito que não tenha conseguido expressar o que estou
sentindo neste momento porque nem eu mesmo sei. Cada dia é um
sentimento diferente, uma mistura de sensações. Infelizmente, a angústia
prevalece, mas espero superá-la. Amanhã não sei. Cada dia está de um
jeito.

15 de maio de 2020 — Isolamento social e a montanha-russa de
emoções
Quase dois meses já se passaram desde o início do isolamento social.
Relatar esta experiência está sendo um grande exercício. Quando abro
o documento de texto para escrever, começo a refletir, tentando rememorar acontecimentos que estão me marcando. Tem sido duro e desanimador em alguns momentos.
Os dias continuam sendo únicos com a aparência de iguais e monótonos. Acordar, respirar fundo, ligar o computador, ler as notícias, abrir
um livro, tomar um café, assistir televisão, ouvir música, pesquisar,
conversar e dormir novamente. Organizar o tempo é a tarefa mais
complicada. Tento seguir as atividades que planejei, mas me perco.
Talvez seja pelo local onde estou e como ele me influencia. Basicamente,
a rotina ganhou forma e se repete diariamente. No entanto, estou com a
sensação de que o tempo está passando cada vez mais rápido. Parece que
pisquei e a noite já chegou e com ela uma mistura de sensações.
Esperança, ansiedade, aflição, medo, incertezas, alegrias, angústias. São muitos sentimentos ao mesmo tempo. Não saber como será o
amanhã traz uma série de dúvidas. O horizonte está nebuloso e incerto.
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“O que acontecerá depois da pandemia?” Uma pergunta com múltiplas
hipóteses como resposta. “Será que a sociedade se modificará após tudo
isso e se tornará mais justa e solidária?” Dias atrás, navegando pelo
Instagram, encontro um vídeo de um estudante pesquisador perguntando, com base em Judith Butler, quais corpos importam (ou não) para
o poder neste contexto de pandemia? Para esse governo, as vidas são
apenas números. Uma morte pouco importa. Falta humanidade e sensibilidade.
O presidente dizer que vai fazer churrasco, depois desmentir e culpar
os veículos midiáticos, e, no mesmo fim de semana, brincar de jet ski
(PODER360, 2020), além de ser conivente com as violências sofridas
por jornalistas (G1, 2020b), reflete o quanto, para ele, pouco importa
a vida. Quem está morrendo não importa para o poder político e para
o atual presidente. “E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê?” marca
isso (FOLHA DE S. PAULO, 2020). É muito triste. Doeu ver a secretária da Cultura rindo das mortes do período da ditadura militar (CNN
BRASIL, 2020b). Desrespeito, desumanidade e insensibilidade. Dói ver
o descaso com a cultura, tão importante para nós sempre e, principalmente, durante essa pandemia.
O isolamento em casa, porém, proporcionou algumas mudanças,
como aprender a cozinhar, participar de alguns eventos on-line por lives,
ler mais, criar projetos e encontrar caminhos para a minha pesquisa de
mestrado. Durante este período, os seguintes temas começaram a me
chamar atenção, em função da dissertação: pornografia, corpo e sexo.
Espero conseguir refletir adiante sobre dados que estou coletando sobre
o consumo de pornografia em tempos de pandemia, fundamentalmente,
no site Pornhub. Algumas perguntas pairam pela minha cabeça neste
momento: quais corpos são importantes naquele espaço? E por que eles
importam neste período?

29 de maio de 2020 — Desencontros de corpos
Antes de iniciar a escrita deste trecho, fiquei pensando sobre o que
relatar. Não sabia se começaria com minha experiência de ter saído à rua
após 64 dias de isolamento social ou se abordaria a situação política que
estamos vivendo e que tem afetado nossa experiência.
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Pois bem, dia 21 de maio, quinta-feira, precisei ir ao centro da cidade
para resolver alguns problemas urgentes. A data ficou marcada em minha
memória, porque, naquele momento, tive uma sensação muito estranha
e inexplicável. Desde o momento que entrei no ônibus, comecei a reparar
as pessoas, as lojas e todos os locais que passei com mais atenção, algo
que talvez antes não fazia. Rostos tampados por máscaras apenas com
olhares assustados, desconfiados e com medo. Qualquer barulho de
tosse já deixava todos em alerta e procurando de qual direção veio o
som. Notei que as pessoas caminhavam com passos rápidos, havia filas
para entrar em vários estabelecimentos, lojas com as portas entreabertas
sinalizavam o medo da fiscalização realizar uma abordagem e ordenar
o fechamento, estavam penduradas dezenas de faixas nas fachadas com
a frase “estamos atendendo por WhatsApp” e anunciando a entrega
de qualquer compra por delivery, álcool em gel nas portas também se
destacava. Ver com os próprios olhos essa situação me assustou.
Durante as últimas semanas, outros momentos me marcaram e fiquei
pensando em algumas questões. Como meu interesse de pesquisa no
mestrado está sendo estudar a pornografia, corpo, sexo e mídia, sigo
procurando informações que possam contribuir para o estudo. Nestas
buscas, me deparei com dados sobre o aumento do tráfego no PornHub,
plataforma direcionada para compartilhamento de vídeos pornográficos,
em que apontam crescimento nos números de cliques diários no site em
todo o mundo. No Brasil, a situação não foi diferente, o maior aumento
foi constatado no dia 11 de maio registrando 30,6% a mais de acessos
em comparação com um dia regular no mês de fevereiro (PORNHUB
INSIGHTS, 2020). Tendo em vista o contexto de crescente número de
acessos e a situação do isolamento social, o site decidiu liberar gratuitamente os conteúdos pagos. Tal estratégia foi utilizada por outros sites
deste mesmo segmento e em aplicativos de encontro, como o Grindr.
Curioso apontar que as buscas por termos “Coronavirus”, “Quarantine”, “Covid” se destacaram nas pesquisas feitas pelos usuários do
Pornhub. As estratégias foram adotadas por estas empresas para contribuir para o isolamento social físico. Contudo, alguns questionamentos
surgem. Esses corpos, expostos e em evidência na pornografia, importam
para nós apenas como entretenimento ou satisfação de prazer? Como o
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arranjo mercadológico do capitalismo atua sobre esses corpos expostos
e os corpos que os assistem? De que maneira o Pornhub aproveita deste
período da pandemia para lucrar e intensificar as lógicas de consumo
sobre esses corpos? Será que estes lucros com o aumento dos acessos
serão revertidos para programas de combate à Covid-19? A estratégia de
liberação de conteúdo premium realmente contribui para que as pessoas
fiquem em suas casas e evitem contatos físico e sexual com outras? Cabe
destacar que, dentro dessa lógica capitalista e a necessidade de apresentar uma boa imagem para o mercado, o Pornhub produziu uma série
de vídeos chamados The Cleanest Porn Ever, cujo objetivo, segundo o
próprio site, é apresentar vídeos instrucionais com dicas básicas para se
manter seguro e praticar sexo também seguro. São muitos questionamentos para refletirmos.
Para encerrar este trecho, não poderia deixar de comentar o
momento político que vivemos e como está nos impactando e alterando
nossas vidas. Tensão política em meio a uma pandemia com presidente
e seu filho fazendo declarações inconstitucionais. Bolsonaro ameaçando
o Supremo Tribunal Federal (CARTA CAPITAL, 2020). Crise política
que aumenta. Ataques intensos à democracia. Tudo isso em tempos de
pandemia, em que pessoas estão morrendo, sofrendo com as perdas e
com as circunstâncias impostas pelo alastramento da doença. Tempos
difíceis.

12 de junho de 2020 — Como os corpos estão lidando com a
ausência de contato com outro?
Dia dos Namorados, 12 de junho, uma data que para muitos é importante ser comemorada presencialmente. Em tempos de isolamento e
de mudanças em nosso cotidiano, a comemoração tem que acontecer,
ou pelo menos deveria, sem o encontro dos corpos. Uma data que a
carência pode ser maior, a vontade de se relacionar também aumenta
e o desejo de ter contato com o outro cresce. Aproveitando o ensejo da
data, nesta seção, procuro refletir sobre o encontro dos corpos durante
este momento. Fazendo uma alusão ao nome desta proposta “experiências públicas em condições privadas”, questiono: como os corpos estão
experienciando o isolamento social sem a presença física do outro? De
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que maneira as relações que aconteciam de forma presencial se modificaram? Há modos de suportar esse distanciamento?
Ouvindo meus amigos, a sensação compartilhada é de vazio. Sem
poder encontrar o outro, vivenciar um relacionamento ou simplesmente
estar próximo a alguém. Nas redes sociais, vemos um crescente movimento de memes ligados às formas de se relacionar que foram interrompidas e, especialmente, sobre estar solteiro nesta data. Sem ter toques,
beijos, abraços e contatos, as pessoas se viram obrigadas a manter, no
mínimo, dois metros de distância e utilizar equipamentos de proteção
individual, como as máscaras. Os memes se tornaram um escapismo
para lidar com a realidade de forma menos dolorida.
Neste momento, em que as recomendações dos especialistas da área
de saúde advertem para evitar proximidade, vemos pessoas “furando” a
quarentena, fazendo aglomerações ou indo visitar outras. É arriscado,
perigoso e irresponsável. Na reportagem feita pelo site Uol Tab (2020)
“Por que tem gente furando a quarentena pra transar — e por que isso
é ruim...”, um entrevistado afirmou estar burlando o isolamento para
ter relações sexuais: “A perspectiva de ficar meses sem sexo me deixou
bastante preocupado. Quando entendi que havia meios de rolar com
certos cuidados, resolvi arriscar. O sexo tem me ajudado a passar melhor
por essa pandemia” (UOL TAB, 2020, on-line). Ainda na matéria, são
apresentados casos de pessoas famosas que “escaparam” do isolamento,
bem como outras situações curiosas envolvendo grupos de pessoas que
marcam sexo em segredo e atores pornôs usando máscaras em suas
performances audiovisuais. A médica infectologista Gloria Brunetti
entrevistada pelo site alertou que a “furada de quarentena” para ter relações sexuais é uma irresponsabilidade e que devemos ter sensibilidade
e consciência. Apesar de estarmos vivendo um momento desgastante
e que nos deixa mal, é imprescindível que tenhamos cuidado. Após ler
esta matéria, continuei rolando a página e fui até os comentários dos
internautas. Entre os 116 comentários, destacam-se diferentes posicionamentos sobre a situação, desde pessoas conscientes sobre as formas de
contágio e a responsabilidade individual e coletiva durante a pandemia
até outras que preferem fingir e subestimar a Covid-19.
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Em uma rápida busca pela internet, encontram-se matérias de sites
jornalísticos abordando uma pesquisa sobre uso de máscaras durante
o sexo (TURBAN, KEUROGHLIAN, MAYER, 2020). Não se trata de
nada ligado a fetiches, mas uso de máscara de proteção individual. Os
pesquisadores fizeram uma escala, que varia de baixo a alto risco, para
classificação do perigo de se infectar com o coronavírus tendo relações
sexuais, na seguinte ordem de gravidade: abstinência sexual; masturbação; sexo por plataformas digitais; com pessoas em isolamento social;
com pessoas em isolamento que moram em casas separadas. Assim, a
indicação das máscaras foi dirigida para aqueles que estão confinados
em locais afastados um do outro e que vão se encontrar. No artigo, a
recomendação é que, reciprocamente, os parceiros estejam de acordo
com a relação e também não devam ter sintomas característicos da
Covid-19. Outro ponto enfatizado é sobre a higiene dos parceiros e do
local, indicando banhos antes e depois da relação.
Segundo o estudo, os indicadores de baixo risco são aqueles em
que a pessoa não terá contato físico com outra, quer dizer, abstinência,
masturbação e sexo on-line configuram níveis seguros. Cabe apontar
que os cientistas indicaram os problemas de privacidade decorrentes
da exposição em plataformas virtuais, trocar “nudes” ou fazer “videochamadas”. Os fatores de risco para a Covid-19 aumentam em casos de
relações sexuais presenciais, desde pessoas que moram juntas e estão
em confinamento, que podem se infectar em momentos de saída de suas
residências, até aqueles que moram em locais diferentes, o que intensifica as probabilidades de contágio e de exposição ao vírus.
Em momentos anteriores à pandemia, muitos sujeitos trocavam
nudes, flertavam ou iniciavam relacionamentos por meio das redes
sociais on-line, isto é, mesmo antes do vírus, o ambiente virtual já era
um espaço para vivenciar a sexualidade e conhecer novas pessoas, como
no Tinder, Grindr, Happn, etc. Com o agravamento da pandemia, entretanto, nota-se uma intensificação nas formas de relacionamento virtual.
Essa alternativa pode ser um alívio para conversar e “desligar” um pouco
deste momento. Assim, diante da intensificação do uso de aplicativos
para relacionamentos, as empresas desenvolvedoras destas plataformas
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criaram funcionalidades específicas para atrair os usuários, assim como
disponibilizaram outras, antes restritas para assinatura.
Após ler a matéria do Uol Tab (2020), os comentários na mesma
página, conversar com amigos e ver as estratégias do PornHub e de aplicativos de relacionamento, fiquei pensando: até que ponto tais medidas
anunciadas por estas empresas contribuem para o distanciamento social?
Ou foram apenas estratégias de marketing para captar mais usuários?
Até que ponto as pessoas estão respeitando o distanciamento social?
Antes de encerrar, vamos refletir sobre a data do Dia dos Namorados e seu impacto sobre as lógicas de consumo. Em condições sem
pandemia, o mês de junho registra um aumento nas vendas em diferentes setores econômicos em virtude desta comemoração. É curioso
apontar que esta data foi criada pelo publicitário João Agripino Doria
— pai de João Doria Júnior, atual governador do estado de São Paulo,
em 1949 —, como estratégia para aumentar as vendas do meio do ano,
período em que, antes da instituição da comemoração, registrava queda
no consumo e, logicamente, no faturamento das empresas. Por isso,
Doria criou uma data para troca de presentes, o que, consequentemente,
impulsionaria a economia. Mais curioso notar que, hoje, em meio a
pandemia, a cidade de São Paulo reabriu o comércio de rua no dia 10
de junho de 2020 e os shoppings no dia seguinte, véspera do Dia dos
Namorados. Vale enfatizar que, em 10 de junho, o estado de São Paulo,
governado por João Doria Júnior, tinha 156.316 casos de Covid-19 e
9.862 vidas perdidas por conta desta doença, conforme apontado pela
matéria do site UOL (2020).
Para concluir, proponho que reflitamos sobre quais corpos importam
neste momento de pandemia. Por que eles nos importam (ou não)? Será
que na pornografia aquele corpo gravado e compartilhado no PornHub,
por exemplo, ou outra plataforma assistido pelas telas, só serve para
satisfazer o desejo? Ou ele satisfaz um desejo capitalista? A reabertura
do comércio, em meio à pandemia e ao epicentro da doença no Brasil,
visa atender aos interesses de quem? Do capitalismo? E os corpos que
estão nas ruas trabalhando? Eles importam? Até que ponto importam?
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26 de junho de 2020 — Quase 100 dias…
São quase 100 dias de quarentena e que nossas vidas se modificaram
completamente, de forma absurdamente rápida e inexplicável. Recordo
que estava começando uma nova trajetória acadêmica, em outra
universidade, com novas pessoas e oportunidades, mas, em virtude da
pandemia, tudo foi paralisado. Incertezas, dúvidas e medos marcaram
esses meses afastado do convívio social. A sensação foi um baque assustador. Além disso, sinto a exaustão que o momento trouxe para nossas
vidas.
No começo, pensei que fosse durar pouco tempo, porém as consequências só alastram e o horizonte continua duvidoso. Na última semana,
precisei fazer uma consulta médica. Depois de três meses, sair à rua
tornou-se uma atividade estranha. Colocar máscara, levar álcool em
gel na bolsa, tentar ficar o mínimo de tempo fora de casa tornaram-se
hábitos. No entanto, sinto que esse estranhamento aumentou vendo as
lojas cheias, pessoas nas ruas andando como se o vírus estivesse controlado, o número de veículos cresceu, longas filas, além de pessoas sem
máscaras e outras usando de forma errada. Entre a última vez que saí e
agora, tudo mudou.
Durante a espera na clínica médica, duas senhoras conversavam
sobre a pandemia e um dos assuntos apontados por elas foi a irresponsabilidade governamental diante da situação. Coincidentemente ou não,
dia 25 de junho, dia que escrevi este trecho, fez 36 anos da morte de
Michel Foucault. Nesse delicado momento, estudar sobre o poder, suas
estruturas e como ele nos atravessa em nossas relações sociais torna-se
mais que necessário.
Confesso que me sinto exausto. Que essa pandemia acabe quanto
antes. Os últimos dias foram difíceis, pessoas próximas sofrendo com
perdas, ansiedade e depressão. Sigo torcendo para que tudo melhore
logo.

10 de julho de 2020 — Quando será o fim?
A pergunta que mais ouvi neste período da pandemia foi: quando
isso vai terminar? Não vemos a hora dos casos de contaminação e mortes
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pararem, conseguirmos uma vacina acessível para todos e retomarmos
nossas atividades cotidianas de forma segura. Contudo, para responder
esse questionamento são necessários muitos estudos científicos. As
respostas não serão precisas e exatas, visto que há muitas variáveis que
influenciam no desenvolvimento do surto da Covid-19.
Um dos principais fatores é o isolamento social, cujo objetivo é
reduzir as aglomerações e, consequentemente, induzir o distanciamento
entre as pessoas. Tal recomendação foi indicada há mais de 100 dias.
Entretanto, seu cumprimento não foi seguido plenamente. Nos últimos
tempos em que precisei sair de casa e pelos relatos da minha mãe, que
está trabalhando diariamente fora, percebemos a grande quantidade
de pessoas na rua e uma parcela sem máscaras. Enquanto escrevia
este texto, observei a rua onde moro e a maior parte das pessoas que
passavam estavam sem máscara. Diariamente, a quadra de esportes do
bairro fica repleta de crianças e adultos desprotegidos. Infelizmente,
parece que existe um descrédito na existência do vírus e em seu potencial de infecção e transmissão.
Recentemente, o presidente do Brasil disse estar contaminado pelo
coronavírus. Contudo, mesmo assim, ainda age de forma irresponsável
colocando a vida da população em risco. Ele tira a máscara, isso quando
usa (e, por várias vezes, de forma errada), apoia uso de medicamentos
sem embasamento científico e, ainda por cima, grava um vídeo tomando
e exaltando um remédio que não teve comprovação. A ignorância é
absurda. Seu exemplo, que jamais deveria ser seguido, reflete na sociedade. A posição negacionista da existência do vírus e que visa minimizar a pandemia coloca todos em risco e, tal comportamento, reflete
no crescente número de casos confirmados e de mortes provocadas pela
doença. Ciência e educação, para ele, pouco importam. Prova disso que o
Ministério da Educação permaneceu sem ministro (CORREIO BRAZILIENSE, 2020) e antes o cargo era ocupado por alguém que atacava diferentes áreas do conhecimento. Acrescentam-se os cortes orçamentários
para as universidades e os constantes ataques políticos contra às instituições de ensino e pesquisa.
Vivemos tempos difíceis em que opinião e disseminação de qualquer
boato por WhatsApp, por exemplo, ganham mais relevância que as ciên-
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cias. Parece um delírio pensar que existem pessoas que desconfiam do
formato da Terra e da eficácia das vacinas, porém está acontecendo. Por
essa parcela da população e do governo, as ciências são desvalorizadas e,
consequentemente, seus desenvolvimentos são prejudicados.
Neste momento atravessado pela pandemia, as ciências são primordiais para a preservação das vidas. Por métodos e técnicas responsáveis,
são pensadas, constantemente, ferramentas para combate ao avanço do
vírus. É importante frisar que todas as ciências e educação são centrais
no desenvolvimento da sociedade e devem ser sempre reconhecidas por
seu papel essencial na humanidade.
Indico o primeiro podcast produzido pela Diretoria de Comunicação Institucional da Universidade Federal de Viçosa (UFV), no
Spotify (CIÊNCIA EM PAUTA #1, 2020). Entre as questões debatidas
sobre pesquisas, a divulgação científica e a importância da ciência
foram os pontos principais da reflexão. Vale a pena ouvir! Disponibilizado na mesma semana em que comemoramos o Dia da Ciência e do
Pesquisador, torna-se, mais do que nunca, fundamental mostrarmos a
importância das nossas pesquisas para a sociedade. Todas as áreas do
conhecimento são imprescindíveis para refletirmos todos os aspectos da
sociedade. A única maneira para superar a pandemia é com ciência. A
única forma de mudar a sociedade é com ciência.
Ao fim desse exercício de escrita, percebi que seu propósito maior
foi mostrar para nós que, apesar do isolamento e da ausência de contato
físico, não estamos sozinhos. Compartilhamos nossas angústias, dores,
felicidades, em meio à conturbação da pandemia. Experiências diferentes que têm pontos em comum. Tramas que se entrelaçam remotamente nesse emaranhado de vivências.
Ao fim deste texto, desejo cuidado. Encontrem-se de forma remota
pelas redes sociais e demais formas tecnológicas de manter contato virtual
e esperem esse triste momento da pandemia acabar para voltarmos aos
toques, contatos e abraços.
Que possamos nos abraçar em breve. Cuidem-se. Seguimos.
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Capítulo 5

Isolamento social, experiências musicais
indoor e algumas reflexões
sobre corpos confinados
Rafael Andrade

Introdução
Este compilado de textos teve como base algumas reflexões livres
sobre os corpos, as experiências musicais e as sociabilidades possíveis
ou não de serem vividas em um contexto de pandemia e isolamento
social. Cada tópico seguinte apresentado foi livre o bastante para tratar,
de forma ensaística, de assuntos diversos, relacionados ou não entre si,
que envolvem os interesses ditos. Entre esses assuntos, destacam-se,
de modo geral, as Lives musicais e várias questões que as atravessam,
as noções de “ao vivo” na comunicação e na performance musical e
as experiências singulares da presença dos corpos in loco ou não. Há,
também, momentos que reflito de modo mais particular sobre algumas
incidências e práticas que partem daí, como a relação entre os corpos nos
esportes, nos eventos musicais e em espaços públicos da cidade como
as ruas caminháveis e as praças musicáveis. Por fim, questões sobre as
experiências temporais do Lofi Hip-hop, dos relógios e dos surdos e de
festas populares também foram abordadas.
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1. A descoberta das Lives
(3/abril, 17° dia de isolamento)
Em tempos de reclusão e confinamento, fica claro que duas necessidades que por vezes são colocadas de maneira antagônica trabalham de
forma conjunta e complementar no auxílio à nossa sobrevivência. Não
é estranho ouvirmos que arte e entretenimento são coisas supérfluas.
E que, por isso, pesquisas que observam esses fenômenos são menos
importantes do que pesquisas realizadas em laboratórios das áreas das
exatas ou biológicas. Nosso contexto político atual tem mostrado reflexões nessa chave com a perseguição às ciências humanas e suas reflexões
culturais e sociais, de comportamentos, em relação à comunicação, ao
entretenimento, à arte. No entanto, o que temos visto nesse tempo de
reclusão é que tanto a biologia quanto a arte são importantes para a
nossa sobrevivência.
Enquanto profissionais da medicina, enfermagem, biologia e química
trabalham em maneiras de conter a disseminação do coronavírus, as
formas de comunicação, entretenimento e arte das mais diversas têm se
mostrado importantes para contribuir com a sobrevivência dos confinados contra o tédio, o mau humor e o estresse. É comum sabermos de
pessoas assistindo a filmes, séries, programas de TV (Big Brother Brasil
ou reprise de jogos de futebol), lendo livros, revistas, jogando videogame, escutando música, usando redes sociais de fotografias, de bate-papo, de chamadas de vídeo. Todas podem ser consideradas formas de
sobrevivência cotidiana, também, a partir do auxílio que elas nos trazem
como forma de pensar nossa experiência no mundo em um momento
tão difícil. Com todas essas possibilidades de entretenimento e formas
de comunicação, poderíamos pensar que ficar em casa seria tranquilo/
agradável ou que essas tecnologias bastariam para nos fazer sentirmos
confortáveis em casa. Mas algo ainda parece não estar tranquilo. Há
uma inquietude. Um áudio do Whatsapp que abro grita pra mim:
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaii meu deeeeeussss que vontaaaaaade de sair de
caaaaaaaaaassaaaa”.
Diante desse contexto de reclusão forçada tenho pensado, particularmente, em dois fenômenos que se modificaram consideravelmente em
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tempos de isolamento social: o consumo coletivo de música e a “mesa
de bar” (não necessariamente a mesa de bar, mas qualquer espaço que
contribui para o encontro de pessoas de forma distensionada), ambos
de forma presencial in loco. O que faz com que pessoas que têm possibilidades de entretenimento das mais diversas em casa (em um espaço
privado) precisem sair de casa? O que as pessoas não encontram em casa
que ainda faz com que elas precisem buscar (n)a rua? Tenho pensado,
na minha pesquisa de doutorado, no potencial criativo que os encontros
presenciais – e suas materialidades – permitem. O que a mesa de bar tem
que uma chamada via hangout não propicia? O que uma reunião tem
que uma troca de e-mails não resolva (eu não tenho opinião formada
nessa polêmica)? O que uma Live de um artista que você gosta não te
permite fazer em comparação com um ambiente no qual ele, você e
outras pessoas estejam compartilhando a presença física in loco? Parece
que essas respostas orbitam em torno da presença (GUMBRECHT,
2010) física, sensível e afetada dos corpos.
Trazendo para um nível pessoal, a música tem parte importante na
minha experiência sensível de estar em algum lugar que toca música.
Entre suas várias formas de experiência, ela pode funcionar como um
background comum, que possibilita que as relações se deem permeadas
por ela, por causa dela, de acordo com seus ritmos, velocidades, convites,
por causa de seu volume, seus intervalos, os instrumentos convocados...
Ela é um dos elementos que contribuem para a experiência física,
corporal e social de corpos que se encontram em espaços. Um elemento
fundamental. Muito da minha experiência com a música acontece dessa
forma. Gosto de estar em lugares de música, mas não necessariamente
para me envolver exclusivamente com a música ou com a/o artista... ou
me fechar em mim mesmo por causa da música. Experimento a música
buscando o contato e a comunicação com outros corpos. Dançar junto,
conversar em cima de um fundo musical particular, se envolver a partir
de convites que as sonoridades fazem. Juntos. Em comunhão.
Nesse período de isolamento, esse fenômeno aparece de forma muito
particular. Se eu estudo música ao vivo e in loco, passarei minha quarentena sem poder pensar empiricamente no meu fenômeno? Não. Artistas
da música das mais variadas vertentes têm usado as redes sociais para
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transmitirem (cantarem ou tocarem) sua música ao vivo. Essas situações
têm me feito pensar em algumas questões: 1) Como as interações entre
pessoas (podemos chamar aqui de corpos?) a partir da música nesses
ambientes digitais/virtuais são dadas? 2) Que tipo de discussão entre
escuta coletiva e escuta individual podemos realizar? Podemos entender
as Lives como formas de escutas coletivas? 3) O que é o “ao vivo”? O
que entendemos por “ao vivo” na comunicação se dá pela transmissão
em “tempo real” ou pela presença física compartilhada in loco? E o que
entendemos por “ao vivo” na música? Colocarei breves apontamentos
acerca desses três conjuntos de questões principais e, logo após, descreverei e rascunharei rápidas impressões sobre algumas Lives de artistas
que assisti nessas primeiras 2 semanas de confinamento.
Observei Lives tanto no Instagram, quanto no Facebook. Soube que
algumas também foram transmitidas pelo Youtube, mas não acompanhei nenhuma. De forma geral, as Lives ancoradas no Instagram e no
Facebook funcionaram a partir de uma transmissão audiovisual em
“tempo real”. A maioria era feita com apenas uma câmera e por vezes
tinha alguma captação sonora específica e por vezes era a da própria
câmera. Essa imagem audiovisual era transmitida em uma sala com
mais espectadores que poderiam interagir usando teclado alfanumérico
e emojis. Os espectadores, assim como o artista “dono da Live”, viam os
comentários que outros espectadores postavam. No Facebook, particularmente, notei ser possível criar uma sala “reservada” com amigos que
você poderia convidar. No Instagram eu não identifiquei essa possibilidade. Observei uma espécie de espaço digital criado para uma experiência mais ou menos comum da música. Esse espaço possibilitaria,
por exemplo, em menor ou maior grau, ver que pessoas conhecidas
ou desconhecidas estavam presentes virtualmente. Uma situação interessante me foi narrada: haviam abordado uma pessoa um dia depois
de uma Live com “Te vi na Live de fulana ontem, tudo bem?”. O flerte
parece ser uma instituição que ainda está funcionando no país.
Outra coisa que me chamou a atenção nesse formato de show é a
possibilidade de interação do artista com os comentários dos públicos.
Caso queira, quem se apresenta pode ler, comentar e responder comentários. No Instagram há a possibilidade até de convidar (ou permitir)
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alguém que está assistindo a Live fazer uma “entrada ao vivo” dividindo
ao meio a tela para uma conversa.
Em relação às maneiras de escuta (coletiva e individual, pública e
privada), gostaria de abordar duas coisas. A primeira era se essas formas
de consumo musical a partir das Lives se dariam em um âmbito privado
ou público? Coletivo ou individual? Poderíamos falar que se trata de
uma experiência pública em condição privada? Suspeito que há interseções interessantes aí. Mas, nesse primeiro relato, pretendo apenas
indicar possíveis questões que podem ser trabalhadas futuramente. A
segunda questão é que os meus interesses de pesquisa têm se direcionado para as escutas coletivas da música, em espaços de compartilhamento. O interesse nas escutas coletivas, entretanto, não seria a partir
de uma abordagem cultural ou social, mas individual: as relações que a
música tocada em um ambiente musical possibilita em um nível sensível
para os indivíduos. Neste caso, a escuta privada da música me interessa
em outras dimensões. Mas estou preocupado aqui com as relações que a
escuta coletiva proporciona.
Por fim, a questão do “ao vivo”. Para a comunicação, o “ao vivo” seria
algo transmitido: uma partida de futebol, uma entrevista, um “vivo”
televisivo. Para a música a noção de “ao vivo” parece ser um pouco diferente. Quando falamos de “música ao vivo” o que vem à nossa cabeça?
“Música ao vivo” não seria aquela música que a gente vai, presencialmente, ver e ouvir sendo executada? Essa é uma primeira observação,
pautada em regimes coletivos de escuta. A segunda vem de uma forma
de se produzir (e consumir) música. O “ao vivo” de certas canções
trabalha com a gravação da canção a partir de uma performance “ao
vivo”, com públicos. Normalmente esse tipo de produção é pautada em
uma participação do público que é notada pelo ouvinte/escutante individual posteriormente. Nesse caso, o “ao vivo” assume uma posição oposta
à “música de estúdio”. Assim, acho que percebi algumas possibilidades
de abertura de discussões sobre os “ao vivos”. As Lives observadas por
mim nesse período de confinamento, parecem, então, mais próximas de
um “ao vivo” comunicacional, na lógica da transmissão em “tempo real”,
e menos um “ao vivo” musical, que necessitaria da presença de públicos
in loco.
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***
Abaixo, para finalizar esse primeiro relato, listo algumas Lives que
acompanhei de forma sucinta e pontual, indicando: artista; tipo de
música; data e horário aproximado; local de transmissão1 e anotações
complementares.
1) Wanderley Andrade; brega paraense; 20 de março (1a sexta-feira do isolamento social), 20h. Facebook: No momento da Live,
coincidentemente, estava participando de uma chamada de vídeo
(também chamada Live?) com amigos, tomando uma cerveja virtual
(eu bebi a cerveja, mas o bar foi virtual), via aplicativo Zoom. Recebi o
convite do amigo Rafael José Azevedo para uma Watchparty2 no Facebook. Entrei na sala que ele tinha criado e mandei o link para algumas
pessoas que estavam comigo na chamada de vídeo do Zoom e que ele
(Rafael) também conhece. Já um pouco alcoolizado mandei corações,
pedi música e elogiei a apresentação do artista na Watchparty. Meu
interesse alternava entre as duas Lives: ora assistia ao show e interagia
com o artista, com a outra conversa em segundo plano, ora conversava
com amigos e deixava o show em segundo plano. Algumas pessoas da
chamada no Zoom também clicaram no link e compartilharam esse
momento comigo, essa co-presença (posso chamar assim?) nas duas
Lives.
2) Rennan da Penha; funk 150bpm; 21 e 28 de março (1° e 2°
sábados do isolamento social), 20h. Instagram: Sobre essas Lives
destaco a oportunidade de ver alguém que eu queria muito e não teria
1. Os links de acesso, quando houverem, para as lives e outros materiais citados ao longo
do texto estarão ao final, na seção “Acesse”. Em alguns casos as transmissões das lives não
foram registradas (principalmente as primeiras lives via Instagram e Facebook). Quando
as lives migraram, de uma maneira geral, para o Youtube, o arquivamento ficou mais
constante mas, mesmo assim, algumas lives também não ficaram registradas no site.
2. Watchparty é uma sala de vídeo (suspeito, inclusive, que o Facebook passou a chamar
essa ferramenta pelo seu nome em português, “Sala de vídeo”, durante a pandemia) que
pode ser criada para assistir um conteúdo que está sendo transmitido ao vivo através do
Facebook. Essa ferramenta permite assistir tal conteúdo juntamente com outras pessoas
convidadas que também estão presentes nessa sala de vídeo, criando assim um ambiente
digital de sociabilidade.
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tantas oportunidades presencialmente. Teria que fazer um esforço razoável para que isso acontecesse. Rennan é um DJ do Complexo da Penha,
zona norte do Rio de Janeiro. É dos principais Djs dos bailes que acontecem naquela região, que ficaram conhecidos por serem muito procurados. Há algum tempo foi preso por associação ao tráfico de drogas e
solto após a revogação da prisão em segunda instância. Rennan também
é um dos nomes mais conhecidos em relação ao funk 150bpm (batidas
por minuto), um funk mais acelerado que tem feito sucesso. Em suas
Lives, ele “colocou” músicas do 150bpm, interagiu no microfone e pegou
uma panela para participar do primeiro “panelaço” contra Bolsonaro. Vi
seu primeiro show com minha irmã (que também é entusiasta do funk) e
com minha mãe, que não é de todo desinteressada ou avessa. Chegamos
a dançar em algumas músicas na sala de casa. Entre as músicas do setlist
havia uma cuja letra falava algo em relação a “chegar o sofá pra lá” para
abrir espaço e dançar em casa.
3) Rafael Gonzá; viola; 27 de março (2a sexta do isolamento
social), 18h. Facebook/ Instagram: Rafael Gonzá é meu amigo. Conheci
em BH, mas ele mora em São José dos Campos (SP) já há uns 4 anos.
Não é famoso. Lança seu primeiro EP, Despedaçado, com 7 músicas,
na primeira semana de abril. Ele toca viola caipira. Suas canções são
autorais, apesar de tocar composições de outras pessoas também. Suas
músicas transitam entre o maracatu, a cumbia, o pagode (caipira) e o
cowntry. Quando toca outros artistas, costuma ser música caipira. Seu
show, assim como o de Wanderley Andrade foi em dia e horário propícios para abrir uma cervejinha em casa (sexta, 18h, a hora universal do
happy hour). Criei a Watchparty (no Facebook) que Rafael José tinha
usado na semana anterior e adicionei muitos amigos em comum. Mas
assisti ao show mesmo pelo Instagram (o som estava melhor e o sistema
de comunicação com o artista mais certeiro – ele lia com mais facilidade
nossos comentários). No repertório ele apresentou, em primeira mão,
as canções que seriam lançadas uma ou duas semanas depois. Seu show
fazia parte de um festival organizado por produtores e músicos de São
José dos Campos – SP. Era uma oportunidade rara de os amigos de BH o
vermos tocar. As interações com o artista no Instagram deixaram a Live
ainda mais interessante. Após o show, eu e outros 3 amigos começamos
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uma chamada de vídeo e continuamos bebendo até por volta das 2h da
manhã.
4) Tony Salles; axé / pagodão baiano / arrochadeira; 29 de março,
(2° domingo do isolamento social), 18h. Instagram: Tony Salles é vocalista e bailarino (normalmente no pagodão baiano vocalistas também
dançam) da banda Parangolé. É casado com a ex-dançarina do É o
Tchan!, Scheila Carvalho. Na Live de Tony Salles estiveram presentes,
entre uma música e outra, sua mãe (nome não identificado), Scheila
Carvalho e a filha do casal (nome também não identificado). A apresentação foi feita a partir de uma “preparação” das músicas com playback. A
música estava preparada com todos os instrumentos gravados e, inclusive, com a voz do vocalista, mais baixa que o de costume, compondo a
harmonia. Tony Salles tinha um microfone e cantava em cima do playback. Quando cantava sua voz se tornava mais forte do que a voz anteriormente gravada. O pagodão baiano, assim como o forró eletrônico,
tem uma gramática muito particular no que diz respeito à apresentação
das canções. Além da letra da música, é muito importante os comentários e comandos dados pelo vocalista. Dessa forma, com o playback já
gravado (com a letra da música), a Live permitia que Tony Salles usasse
o microfone para fazer comentários, chamar suas convidadas, interagir
com comentários, e indicar comandos e passos de dança para quem
assistia ao show. Scheila, a filha e a mãe foram chamadas diversas vezes
para dançar junto com o artista. E a Live era convidativa para a dança.
Particularmente, eu não estava com disposição de dançar em casa. Mas
foi uma Live bem interessante e animada.
5) Renata Chiquetto e Pedro Franco; MPB; 29 de março (2°
domingo do isolamento social), 21h30. Instagram: Cheguei à Live do
duo de MPB Renata Chiquetto e Pedro Franco a partir de uma sugestão.
Uma pessoa muito querida, Carol Resende, é amiga de Renata. Eu, particularmente, não conhecia. O duo faz releituras de músicas de diversas
vertentes musicais do Brasil colocando uma roupagem mais intimista:
voz (Renata) e violão de 7 cordas (Pedro). Sem dúvida, foi uma Live
diferente das demais e das que tenho participado no período. Inclusive
é um tipo de “música ao vivo” para a qual não pretendo olhar muito na
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minha pesquisa. Percebo que as apresentações mais intimistas necessitam de uma atenção mais detida, diferente da atenção difusa (dança,
comentários, conversação) que tenho procurado investigar em outros
tipos de escuta. No contexto de confinamento, em um domingo à noite,
gostei muito da proposta. Achei os números executados muito bonitos
(destaco a canção Mutirão de amor). Ouvi com fone para uma maior
concentração.
6) Odair José; brega; 1° de abril (3a quarta do isolamento social),
15h30. Instagram: A Live de Odair José fez parte de um festival maior
(se não me engano o “Fico em casa”). Estava passeando pelo Instagram
quando o próprio aplicativo me avisou que o perfil de Odair tinha
acabado de iniciar uma transmissão. Cliquei e o vi afinar o instrumento,
aquecer e, finalmente, iniciar seu show. A apresentação durou por volta
de 30 minutos e teve canções antigas e muito conhecidas (Uma vida
só, Vou tirar você desse lugar, A noite mais linda do mundo, Cadê você,
Nunca mais) e outras mais recentes (Hibernar, Rapaz caipira). Assim
que descobri a Live, acionei um grupo de amigos e amigas com as/os
quais fui ver, em 2019, presencialmente Odair José na Virada Cultural
de BH. Comentamos, na medida do possível (pois o show foi feito em
horário comercial), sobre a apresentação. Notamos e achamos interessante a escolha da ordem do repertório. A primeira música que Odair
tocou foi Hibernar, uma canção do último álbum, Hibernar na casa das
moças ouvindo rádio. Hibernar fala de ficar quieto em um lugar confortável até que as notícias ruins passem. No lançamento do álbum, Odair
falou abertamente sobre o contexto político desanimador. O álbum foi
feito nesse cenário, com esse pano de fundo. Aqui, em confinamento,
os sentidos são reconfigurados e Odair José reitera o pedido dos mais
sensatos: “Fiquem em casa até esse problema passar”. A segunda canção
executada foi Vou tirar você desse lugar, canção que ganhou destaque
por falar sobre um eu lírico que deseja tirar uma prostituta de uma
casa de prostituição. Ao tocar essa música, na sequência de Hibernar,
uma amiga comentou: “Ai, me tira daqui de casa, Odair”. Novamente, a
canção pôde ser ressignificada.
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2. A profissionalização das Lives: números, capitalização e
experiências do “ao vivo”
(17/abril, 31° dia de isolamento)
Três shows de música sertaneja transmitidos em “tempo real” pelo
Youtube nessa quarentena chamaram especialmente a atenção por
quebrarem o recorde mundial de acessos simultâneos no canal. O show
do cantor Gusttavo Lima, no dia 28 de março, contou com cerca de
750 mil pessoas. Uma semana depois, no dia 4 de abril, a dupla Jorge
e Mateus teve 3,1 milhões de views simultâneos. E poucos dias depois,
no dia 8, a cantora Marília Mendonça atingiu a marca de 3,2 milhões
de acessos. O maior público ao vivo em transmissões ao vivo no site,
até então, pertencia à Beyoncè, com cerca de 500 mil pessoas, em 2018.
Esses números mostram a grande adesão que essas Lives têm tido no
Brasil, aparecendo como uma das principais alternativas de acesso
à cultura nos tempos de reclusão. Quais seriam as causas de sucesso
desse formato? Voltarei a essa questão depois. Agora quero aproveitar os
números para falar, brevemente, de dinheiro – essa coisa chata que todo
mundo precisa se preocupar.
Uma das primeiras orientações de segurança à saúde dada em relação
à pandemia (e uma das que deve durar por mais tempo) é a não aglomeração de pessoas. Com a proibição do ajuntamento de corpos, qualquer
tipo de evento físico foi cancelado ou adiado (sem indicação de nova
data): eventos esportivos, sociais, profissionais, acadêmicos e culturais (entre eles shows e festas de escuta coletiva). Com o cancelamento
desses eventos, uma das principais preocupações de setores que movimentam capital a partir dos eventos foi em relação ao financiamento
de seus atores. Como capitalizar agora que os shows não podem mais
acontecer? Sem dinheiro de bilheteria, haveria outra forma de levantar
fundos? Não sei o que veio primeiro: se alguém vislumbrou o formato
das Lives como uma possibilidade de capitalização de artistas e seu staff
ou se as Lives vieram como uma alternativa “orgânica” à falta do lazer
físico presencial e, com seu sucesso, passaram a ser olhadas como um
espaço anunciável. O fato é que, com um mês de reclusão, as Lives de
artistas mais conhecidos no mainstream ficaram notadamente mais
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profissionais com a construção de cenários, inserção de marcas, uso e
operação de mais de uma câmera e captação sonora de maior qualidade,
essas duas últimas, creio, pela migração da hospedagem desses shows do
Instagram para o Youtube, que parece permitir maiores possibilidades
de escolhas técnicas. Gostaria de destacar esse movimento em algumas
Lives que acompanhei nessa segunda quinzena de isolamento:
- Jorge e Mateus: construção de cenário referente a uma garagem
(relacionada aos primórdios de qualquer jovem roqueirx), com elementos
que remeteriam ao universo hétero macho: equipamentos de esporte
radical, serralheria e uma geladeira de Brahma. Um garçom servia um
dos cantores que, de maneira moderada, degustava sua cerveja.
- Marília Mendonça: show realizado em uma sala (cômodo de casa)
preparada com iluminação característica (canhões de luzes verdes que
partiam do solo). A única coisa que “pesquei” foi uma inserção das
Havaianas. A artista pediu que os espectadores postassem nas redes algo
relacionado ao chinelo.
- Tony Salles: o cantor da banda de pagodão baiano Parangolé tem
feito shows todos os domingos. O relatado por mim no último exercício
foi realizado na sala de sua casa, transmitido pelo Instagram. O último
que vi foi no mesmo lugar, mas sua sala ganhou um paredão (equipamento que empilha caixas de som para dar uma potência maior ao som)
da Skol e teve duração maior, via Youtube.
- Bruno e Marrone: essa foi uma Live à parte. Para resumir a obra,
o Bruno bebeu todas (quem nunca?) e ficou visivelmente alcoolizado
na Live. Chorou, se declarou para o parceiro, chamou a família, beijou
a esposa, quase caiu, contou casos obscenos. Mas voltemos à questão
dos anunciantes: a Brahma montou o cenário com geladeiras e máquina
de chopp. Além da Brahma, marcas de álcool em gel e outros anunciantes também compuseram o cenário (não necessariamente o físico,
mas o cenário sonoro, com intervenções dos cantores para falarem
sobre os produtos). Entre os “melhores momentos” da Live, têm interações imperfeitas dos cantores com as marcas que patrocinaram a Live.
Entre os exemplos, Marrone conversou com o público e sugeriu que eles
tomassem vinho (com a Brahma como patrocinadora) e falou errado o
nome do álcool em gel diversas vezes.
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Além de marcas multinacionais, outras marcas regionais também
estão atentas às Lives de circulação mais local. É o caso observado em
Lives do brega recifense: Amigas, Mc Troia e Michelle Melo. Observei
inserções de títulos de capitalização (Pernambuco dá Sorte), cervejas
(Nossa – que tem a bandeira de Pernambuco como rótulo) e restaurantes
(um de comida japonesa que não lembro o nome).
Acontece que o underground também precisa se financiar: artistas
de nicho e/ou de pequeno porte que vivem da música (seja tocando
e “passando o chapéu”, seja artistas frequentes em pequenas casas de
show) também sofreram (quem não está sofrendo, né gente?) e, também
com as Lives, têm procurado tocar e se financiar. No entanto, parece
que a lógica não mercadológica (podemos falar isso?) continua valendo
para esses artistas. Dos shows que vi (poucos), destaco o Festival Fico
em Casa PB (versão paraibana do festival, de nível nacional), com show
de Totonho e os Cabra. A única fonte de renda que observei foi a contribuição voluntária de espectadores a partir de sites de “vaquinha”.
***
Eu comecei pensando em construir esse segundo relato para falar
sobre a rua, a falta dela, sobre espaço público e privado, sobre as timelines enquanto formas de transitar por ruas virtuais. Sobre a saudade
de ficar de madrugada na rua. De ver pessoas, trombar em desconhecidos. Mas o texto quis, desde o princípio, voltar ao tema das Lives. E
eu respeitei. Aqui vou tentar articular um pouco as duas coisas. Sendo
direto, acho que o sucesso das Lives tem a ver com duas coisas principais: 1) a transmissão “ao vivo”, de algo que acontece em “tempo real”
e que gera engajamento por estar acontecendo naquele momento, uma
espécie de agendamento; e 2) a possibilidade, por causa dessa primeira
característica, de interagir com pessoas em um desejo de sair do espaço
privado e passear pelo espaço público, aqui dado nas timelines, nas hashtags, nas comunidades, nos fóruns, etc etc etc.
1) Com a ausência de todo evento cultural ao vivo in loco ou transmitido em “tempo real” (jogos de futebol, shows, teatro, cinema) me
parece que resta, para nós, 3 coisas que “acontecem” em “tempo real” e
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que podem ser acompanhadas com engajamento: jornais, BBB e as Lives
(posso e devo estar esquecendo de outras). Com a diminuição desses
eventos, de acontecimentos que podem estar na ordem do dia de engajamentos, nos resta conversar sobre as notícias (políticas, econômicas e de
saúde), reality shows e Lives. Aqui, reitero, que a noção do estar acontecendo “agora” e poder ser experienciado de forma comum é importante
para um desejo de atualização, de engajamento, de conversar sobre e a
partir dos trending topics. Portanto, conversamos sobre outras coisas,
mas o que há de “ao vivo”, me parece estar, atualmente, com um cardápio
bem reduzido. Pra mim, esse é um dos elementos que pode dizer do
atual sucesso das Lives: a pouca oferta cultural de eventos “acontecendo”.
2) O outro elemento que pode dizer do atual sucesso das Lives reverbera de uma questão colocada no exercício anterior: com tanta opção de
entretenimento que pode ser acessado de casa, por que algumas pessoas
estão com saudade da rua? De sair de casa? O que a rua tem? Pra mim,
o outro motivo de sucesso das Lives é a possibilidade de encontrar e
compartilhar um certo espaço público, mesmo que digital, em “tempo
real”. Nesse caso, as timelines, as hashtags, as conversas de Whatsapp
ou Facebook, todos esses espaços parecem conter um pouco de possibilidade de fazer-nos sair de nossa individualidade e acessar um outro
comum.
***
Algumas observações soltas e/ou questões para depois:
1) Tenho observado um aumento na incidência de “cantorxs de
chuveiro” na minha vizinhança. A vizinha de cima canta Confortably
numb quando está feliz. Tem uma criança nas redondezas que inventa
músicas sobre o corona. Uma do prédio vizinho, sempre que vai tomar
banho, faz verdadeiros shows com repertórios muito ecléticos. O que
isso quer dizer? O cantar, assim como o dançar, é uma forma de manifestação física corporal que tem sido aprisionada em um ambiente privado
e, de alguma forma, precisa aflorar?
2) As músicas da sacada. Temos visto (eu, apenas a partir de notícias) outro fenômeno musical acontecer em tempos de Covid: músicos
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que vão para suas sacadas ou janelas fazerem “serenatas ao contrário”
para enviar sua música aos vizinhos. Aparecem saxofonistas, tecladistas,
escaletistas... iniciantes ou mais experientes. Isso me faz pensar: que
tipo de música é considerada de bom tom para ser tocada? Que música
agrada? Que tipo de música incomoda?
3) O sertanejo universitário, que foi mencionado no começo do
texto, foi responsável por quebrar recordes de acessos simultâneos
em transmissões ao vivo pelo Youtube. O que isso poderia dizer em
relação à forma de consumo offline de espetáculos a partir do gênero
musical? Esse gênero seria, também, responsável por grandes públicos
no offline? O que gêneros como o sertanejo universitário têm que faz
com que muitas pessoas procurem os eventos de música (offline e agora
online)? Qual a importância dos corpos presentes? Da experiência física
e imediata? Que outros gêneros também teriam essa abordagem? O axé?
O pagode?
4) Tenho observado também o lançamento de músicas temáticas
referentes ao momento que estamos vivendo. Aqui marco algumas
canções que descobri:
- Tierry - Já peguei coisa pior;
- MC Ray-Ban - Bactéria filha da p*
- Landon Tewers - Rona-19
- Shevchenko e Elloco ft Cardi B: Corona Vírus
***
Breves anotações sobre as Lives assistidas nesse período:
1) Jorge e Mateus; sertanejo; 4 de abril. Youtube: Não conhecia a
dupla sertaneja. Não teria visto não fosse minha irmã ter colocado na
TV. Estava fazendo outra coisa no computador, em outro cômodo. Mas
estava ouvindo desatentamente. Descobri que conhecia muitas músicas.
Ás vezes dava um pulo na frente da TV pra acompanhar algo. Acho que
foi a primeira Live que vi com uma produção significativamente diferente das anteriores, com bastante profissionalismo na técnica (cenário,
som, câmeras, edição, patrocínios). Foi uma Live mais “limpa”. Não
destaco muita coisa de meu interesse para além do que já foi dito.
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2) Marília Mendonça; sertanejo; 8 de abril. Youtube: Novamente
minha irmã que fez o procedimento de ligar a TV e “sintonizar” na Live.
Estava ao lado, mas concentrado em outra Live pela qual estava mais interessado (Amigas, do Brega de Recife). Também vi pouca coisa. Nessas
duas Lives aproveito para comentar algo que tenho percebido como uma
espécie de encontro em tempo real. Vi muitas pessoas comentando na
timeline (especialmente do Twitter) sobre as Lives e interagindo com as
músicas e o que se desenrolava na Live em tempo real. Acho que aí está
um dos grandes interesses das pessoas que procuram Lives.
Era exatamente isso (transitar pela timeline do Twitter) o que eu
estava fazendo na Live das 3) Amigas; brega; 8 de abril. Youtube. São
três cantoras de brega feminino de Recife (brega romântico cantado por
divas locais) que se uniram no Amigas. Suspeito que há um problema
com nomes e direitos pois há outra banda chamada Amigas do Brega
com uma ex integrante desta banda. Também notei um cenário específico e mais de uma câmera. Durante a Live estive presente na timeline do
Twitter acompanhando e interagindo com postagens de amigos e amigas
de Recife.
4) Bruno e Marrone; sertanejo; 9 de abril. Youtube: Para além do
já comentado, reitero que foi uma Live à parte, dados os momentos
cômicos: ebriedade, erros com patrocinadores, casos obscenos e tudo o
mais que o álcool, em alguns casos, propicia. Em todos esses pequenos
acontecimentos dentro da Live bombavam comentários nas timelines,
em uma espécie de consumir junto o que acontecia naquele momento.
5) Tony Salles; pagodão baiano. Instagram: Tenho visto essa Live
todos os domingos em seu canal no Instagram. Em relação ao que já falei
no outro exercício, pondero só o que já foi comentado neste: a sala de
sua casa ganhou um paredão da Skol, bem como uma mesinha alta com
um balde delas, para consumo do artista.
6) Rennan da Penha; funk 150 bpm. Youtube: Essa Live teve um
problema de transmissão. O link caiu várias vezes. E desisti. Mas
observo a mesma coisa em relação à Live comentada no exercício anterior: ganhou elementos mais profissionais. A anterior foi transmitida
indoor, em uma espécie de sala dentro de uma casa, pelo Instagram.
Essa foi feita em um terraço de uma casa, com a comunidade da Penha
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ao fundo, via Youtube. O início da Live teve um drone que sobrevoou a
comunidade até chegar no terraço que o artista estava.
Por falar em terraço, 7) Djonga (rap; 10 de abril. Youtube): fez uma
Live de sua casa em um terraço na zona leste de BH. Foi sua primeira
Live e teve grande repercussão nacional. A Live contou com seu DJ,
Coyote Beatz, e o próprio Djonga nos mics. A Live não teve patrocínios (não percebi, no mínimo). Por ser um fenômeno recente no Rap
nacional e por não ter feito shows e tantos lugares assim, suspeito que
essa apresentação possibilitou várias pessoas de o verem pela primeira
vez. Tal como as Lives de Rennan da Penha me possibilitaram vê-lo. E
tal como a Live de
8) Totonho; rock/côco/embolada; 7 de abril. Youtube. Totonho
é um músico paraibano, que normalmente está acompanhado de sua
banda, os Cabra. Totonho e os Cabra tem um som que transita entre o
rock, o côco, a embolada e outras referências. Foi a primeira vez que
tive a possibilidade de vê-lo ao vivo, online, uma vez que antes só havia
consumido seus álbuns e alguns poucos videoclipes. Sua apresentação
esteve dentro do Festival Fica em Casa PB. Como comentado, uma das
formas de apoiar a cena era a doação, organizada em sites próprios.
Contribuí com 25 reais. Adorei o show.
9) MC Troia; bregafunk. 11 de abril. Youtube: é um MC de bregafunk recifense. Sua Live foi realizada em um estúdio de produtores de
brega de Recife. Antes, outra banda de brega se apresentou. Não me
lembro quem. Troinha, como é conhecido, estava com 2 dançarinas e
1 dançarino, que inicialmente alternavam no cenário (para respeitar o
protocolo de distanciamento), mas que depois passaram a dançar todos
ao mesmo tempo. Destaco a presença também de um DJ, que colocava a
base da música e de dois apresentadores do evento que também interagiam com os músicos. Notei uma mesa de comida japonesa no cenário
(que era basicamente um chroma key com uma imagem que emulava
uma sala toda grafitada) para que os artistas comessem nos intervalos
das músicas e falassem o nome do restaurante.
10) Michelle Melo; brega-melody; 16 de abril. Youtube: Cantora de
brega romântico de Recife, foi das pioneiras na forma de cantar sussurando e gemendo. Sua Live foi chamada de “Cabaré da Melo” e contou
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com um cenário especial. Patrocinadores locais estiveram presentes.
Também notei uma tela que passava algumas fotos e comentários
enviados por seguidores.

3. A crise da música ao vivo, a catástrofe do isolamento e o
formato Live como alternativa
(1/maio, 45° dia de isolamento)
Parece que o mercado de música ao vivo já trazia problemas de
outras datas. Quem me alertou para essa questão foi o amigo e jornalista
de cultura do Jornal Estado de Minas, Pedro Galvão. Segundo ele e sua
matéria de 2018, já havia uma crise existente no mercado em relação
ao financiamento de música ao vivo de médio e pequeno porte em
Belo Horizonte, antes mesmo da catástrofe do isolamento do Covid3.
Na matéria, Claudão Pilha, um dos idealizadores d’A Obra, uma boate/
casa de shows localizada na Savassi, região centro-sul de BH, diz que a
questão passa pela dificuldade de mobilizar o público para sair de casa:
Hoje as pessoas não querem sair de casa: é caro, somando Uber, bebida, comida, valor da entrada. Ver show é um programa proibitivo
para muita gente. Uma ou duas décadas atrás, se você queria conhecer alguém, paquerar, fazer qualquer coisa, você TINHA QUE SAIR.
Hoje, você escuta o som do momento no Spotify e no YouTube, pede
o rango do restaurante favorito no ifood, até pra transar você mexe no
Tinder e pronto. (PILHA, Claudão, 2018)

A matéria aborda, principalmente, uma cena alternativa de BH mais
próxima de um underground autoral, citando espaços como Matriz,
Autêntica e A Obra. Além desse circuito de música autoral citado,
existem ainda outros espaços e eventos de música ao vivo na cidade que
podem funcionar a partir de outras lógicas, como os grandes festivais de
um certo mainstream (Pagode: SambaPrime; Indie-Pop-MPB: Sarará,
3. Penso as noções de “crise” e “catástrofe” muito a partir das discussões presentes nos
encontros de 2019 da Rede Historicidades dos Processos Comunicacionais, com a
“crise” sendo a condição instável e problemática da própria existência dos fenômenos e a
“catástrofe” enquanto um rompimento brusco com as condições vigentes e a possibilidade
de uma desorganização e reorganização dos fenômenos.
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Sensacional e Breve; Axé: circuito das micaretas), espaços descentralizados com atrações nacionais de gêneros musicais mais populares
(Bailão Venda Nova) e espaços que funcionam ao redor de um nicho
mais específico (bailes funk, eventos de cultura Hip Hop, sambas de
terreiro). O diagnóstico observado por Claudão, no entanto, talvez
possa dizer de um comportamento mais amplo do mercado de música
ao vivo em BH e em outras grandes cidades do país nos últimos anos.
Só um esclarecimento rápido antes de continuar: essa crise não fala
apenas de uma preocupação financeira com o mercado, mas de comportamentos de pessoas, de trânsitos, de ocupação de espaços, de envolvimentos com programas culturais e de entretenimento. É aí, talvez, meu
grande foco de interesse enquanto quem pesquisa comunicação.
Pois bem, corta pras lives. De alguma forma, parece que elas possibilitaram a ampliação e a diversificação dos públicos espectadores de shows
ao vivo. Artistas do sertanejo que lotavam grandes arenas de grandes
cidades (100 mil espectadores, talvez?) bateram a marca dos milhões
de acessos simultâneos em suas apresentações remotas na quarentena.
Lives de gêneros musicais com forte apelo regional – forró eletrônico, por
exemplo, muito concentrado no Nordeste – tiveram acessos de diversas
partes do país. Gêneros musicais urbanos, caso do rap, puderam ter
espectadores de áreas rurais e descentralizadas também. Vários artistas
que tocavam para poucos ou muitos milhares de pessoas puderam ser
vistos e ouvidos pelo triplo, de forma mais capilarizada e democrática –
nas lives não há camarote, área vip ou pista e normalmente não é cobrado
um valor alto para acessar.
O argumento que vamos defender aqui (Pedro Galvão contribuiu
muito mesmo nessa reflexão) é que o formato das lives pode ser uma
alternativa a problemas antigos. As lives não acabariam com os shows
presenciais (nem a futura volta dos shows presenciais acabariam com as
lives). E mais: as lives podem nem ser concorrência ao show presencial.
Pelo contrário. O fenômeno das lives pode dar mais força ao show in
loco. Além de shows, em si, as lives podem ser pensadas como espaços
de divulgação. Podem ser a propaganda da música ao vivo através dela
mesma.
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Pensemos no futebol. Há o futebol visto na TV e há o futebol visto
no estádio. Por que a transmissão televisiva não “matou” o futebol visto
in loco? Por que algumas pessoas, mesmo com o jogo sendo transmitido
de forma gratuita em sua TV, preferem sair de casa, se deslocarem até o
estádio, pagarem ingresso, assistirem ao jogo in loco sem a possibilidade
de replays vistos a partir de diversas câmeras e ângulos diferentes? –
em algum momento foi descoberto que a transmissão de jogos pela TV
rende uma boa grana aos clubes e federações e é o que parece acontecer
agora também com as Lives. E foi descoberto também no futebol – e
parece acontecer com a música – que os públicos são diferentes e gostam
de experiências diferentes.
O que se ganha e o que se perde em experiências de presença física
in loco e em experiências mediadas pela TV, como as lives? Essa talvez é
a questão que mais me interessa de forma geral. De um lado há a experiência física do bater cabeça do mosh do rock e do abraçar desconhecidos na hora do gol no futebol; do coro que grita de forma ensurdecedora “fogo nos racistas” ou “vamo virar galô!”; dos pulos em sintonia, da
dança. Do outro lado há a experiência de “limpeza” do som e da imagem,
do conforto, do replay, do detalhe, da proximidade com o artista do som
ou da bola com os zooms e outros movimentos de câmera ou captação
de áudio.
Se as lives passam a ser rentáveis por si mesmas e, ainda mais, passam
a ser um meio de divulgação, os eventos ao vivo podem se beneficiar
disso. Um exemplo que Pedro Galvão deu: Moraes Moreira morreu. É
um acontecimento na música brasileira. Shows-tributos poderiam ser
organizados como homenagens em formas de live de forma mais rápida
e simples (mesmo com a lógica das turnês presenciais em vigor, esperamos, futuramente). Além desses acontecimentos, efemérides, homenagens e outros eventos pontuais poderiam ser organizados de forma
mais rápida e transmitidos via live. Dessa forma, as lives poderiam ser
vistas tais como os videoclipes: seriam, ainda, mais um formato a ser
explorado na cadeia musical, de forma que as lives, os videoclipes e os
shows não competem, mas colaboram entre si.
***

112

IMAGENS E IMAGINÁRIOS DA PANDEMIA

Antes de passar a régua nesse assunto, queria fazer uma relação, talvez
impertinente, entre as aspas do Claudão Pilha com algo que descobri
esses dias: o Cocooning. Uma amiga, Bruna Brandão, me enviou uma
postagem do Instagram que falava sobre isso.
Cocooning, segundo a postagem, referia-se à
projeção de uma sociedade que estaria cada vez mais reclusa, escondida em casa em busca de mais controle e evitação do caos externo. Por um lado, isso aconteceu: o crescimento de serviços de deLivery, o boom do home-office, as cozinhas gourmet, os streamings
de entretenimentoe muito mais. Mas tendências e contratendências
são uma questão de perspectiva, afinal também cresceram os espaços de co-working, as festas e ocupações de ruas, o movimento
biker, as viagens e o Airbnb.

Em uma rápida ida ao Wikipedia, vejo que o Cocooning teria se “popularizado com o advento da internet e de novas tendências tecnológicas,
que propiciaram o ambiente ideal para o cocooning, ao trazer para a casa
o cinema (home theatres), a comunicação (computadores domésticos,
PDAs, telefones celulares) e a possibilidade de se trabalhar em casa”.
A fala de Claudão na matéria do Pedro parece nos alertar para essa
aversão à rua, à presença nos espaços dos shows, das casas noturnas.
Basta lembrar dos apps que ele cita (Spotify, iFood e Tinder) e a comodidade caseira que eles oferecem. No entanto, nesse período de quarentena, a presença física, a rua enquanto espaço público de possibilidades,
os espaços de escuta coletiva de música, os estádios de futebol, as salas
de aula, todos esses ambientes que nos tiram de casa, parecem estar nos
fazendo muita falta.
***
Preso em casa no 40° dia de quarentena (domingo, 26 de abril),
acho que consigo entender porque populações antigas do nosso planeta
observavam o céu: para entender seus ciclos, que faziam com que os
dias fossem diferentes uns dos outros. Quando havia mais sol ou menos,
calor e frio, chuva e estiagem. De quanto em quanto tempo esses ciclos
se repetiam. Como prever as melhores épocas para plantação, colheita,
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estocagem, etc. Como organizar os dias em ciclos e os ciclos em calendários.
Com os dias parecendo-se um com o outro, com o tédio, com a
falta de vitamina D, me peguei fazendo um exercício especulativo para
tentar prever se o sol pegaria na área externa que temos aqui em casa
no inverno. Se os dias que estamos vivendo, um após o outro, parecem
iguais, parecem ser o mesmo dia, o movimento do sol e sua incidência
em nossas casas com inclinações e horários diferentes ao longo do ano
mostra que o mundo ainda gira (ao redor de si próprio e do sol). Se
queremos tomar sol para recuperar a vitamina D, para colocar as suculentas para fazer a fotossíntese ou para pegar um bronze, observamos
essa variação.
É um domingo de outono no hemisfério sul e tem mais ou menos
1h30 que olho pro céu, olho pra minha área, e me pergunto porque o sol
tem incidido diretamente aqui apenas entre 10h30 e 11h40. Há algumas
semanas atrás parece que esse intervalo durava mais. Por que agora não?
Com a chegada do outono, o sol tem se inclinado ainda mais em direção
ao Trópico de Câncer, no hemisfério norte. No verão (eu me mudei pra
essa casa em novembro) o sol batia bem em toda a área e em quase todo
o dia. O sol passava a pino no seu movimento (movimento da Terra
na verdade) da zona leste para a zona oeste. Agora, se estou de frente
para a zona leste (saudades Estádio Independência e das amizades que
estão lá), o sol passa inclinado para a esquerda e encoberto por prédios
que ali estão durante todo o dia. Segundo meus cálculos, no inverno
não terei sol (casas e janelas viradas para o norte, caso não tiverem
nenhuma barreira, terão). Com as previsões de ampliação de lockdown
isso se torna um pequeno problema. Também, além das pessoas, sentirei
saudades do sol no inverno que se aproxima. “São frios são glaciais os
ventos da solidão”, Totonho já me prepara.
***
Músicas de quarentena:
- Rolling Stones – Living in a ghost town
- Iceage – Lockdown blues (dica do Igor Lage)
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4. Almas e corpos das ruas (e dos esportes) e o perder-se na
intensidade focalizada
(15/maio, 59° dia de isolamento)
Nesse período de suspensão de eventos e acontecimentos diversos tenho
sentido falta, especialmente, dos acontecimentos surpreendentes que os
esportes possibilitam. Sem conseguir assistir a qualquer tipo de esporte
inédito, aceitei – não sou exatamente um fã de séries – acompanhar a
série Last dance (Arremesso final), disponível no Netflix, que fala sobre
o período de 2 tricampeonatos do Chicago Bulls de Michael Jordan nos
anos 1990. Assisto a série sabendo alguns spoillers (sei pouco, pois só
comecei a acompanhar basquete há uns 3 anos) mas me surpreendendo
com o desconhecido, com os acontecimentos de má sorte e boa sorte
(LINGIS, 2018) que os esportes como um todo possibilitam: cesta, ponto
ou gol no lance final, ultrapassagens improváveis, erros, quedas. Os
esportes, pra mim, são como o cruzamento da Ipiranga com a Avenida
São João para Caetano: “alguma coisa acontece”; ou como a vida e a
morte para Raul Seixas: “alguma coisa pode acontecer”, inclusive nada.
A temporada de 98 tem sido tratada como especial, pois há uma
dúvida sobre a aposentadoria ou não de Michael Jordan que, confesso
a vocês, não sei qual será o desfecho. Mas isso me fez pensar em uma
questão interessante que costuma rondar esportistas que estão com o
dilema da aposentadoria: eles conseguirão ficar longe das quadras, das
piscinas, dos campos? Esses lugares que são arenas, terreiros encantados
de práticas, de espetáculo, que mobilizam vários corpos. Um corpo tão
apaixonado pela explosão física, pela competitividade, pela magia do
acaso, pela surpresa das jogadas, pela busca da perfeição, pela competição, conseguirá lidar, de um ano para outro, com esse rompimento
brusco de simplesmente não estar mais lá?
É assim que me sinto nesse período de isolamento. Precisei guardar
as chuteiras e sair do campo de qualquer jogo coletivo que eu jogava.
Foi-me tirada a possibilidade de jogar. Assim, sinto com saudade de
“estar perdido na intensidade focalizada” destes momentos, como diz
Gumbrecht em Elogio à beleza atlética e em um pequeno trecho de Nosso
amplo presente. Resumindo, sinto saudade de todos os momentos que
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me permitem estar perdidamente e intensamente focalizado, tal como
um atleta em quadra. Que momentos são esses? São momentos de uma
bela conversa com alguém que você gosta, de comemorar um gol e
sofrer por um gol tomado quando no estádio, de um cooper na rua, de
um trajeto feito de bike, de ver da rua o sol se pôr e a noite começar, de
discutir um texto que te instiga, de escutar coletivamente uma música
em um lugar legal, de uma pausa pro cafezinho na repartição.
Sinto saudade desses momentos pois esses momentos parecem abrir
tempos outros, fazem-nos arrancar da realidade que, via de regra, é
dura, mas que não precisamos, devemos ou conseguimos lidar com ela
sempre – uma vez que estar perdidamente distraído em qualquer atividade como as citadas, nos ajuda a esquecer das angústias. Luiz Antônio
Simas (2019) diz que fazemos festa pra driblar a dureza da vida, para
espantar a miséria: “A gente não brinca (...) e festeja porque a vida é
mole; a turma faz isso porque a vida é dura. Sem o repouso nas alegrias,
cá pra nós, ninguém segura o rojão”. Quando em casa, isolado, confinado, a dureza parece ser mais presente pois os momentos de desafogo
na rua não existem. Nossas vidas não se cruzam com as de ninguém em
cruzamentos e encruzilhadas, que estão vazias. Temos que nos virar com
o que temos. Temos que dançar conforme a música. E muita gente tem
dançado sozinha em suas casas.
Luiz Antônio Simas e Luiz Rufino lançaram, agora na quarentena, um
ensaio chamado “Encantamento: sobre política da vida”. Nele, dizem que
“encantar” é expressão que significa o canto que enfeitiça, inebria, cria
outros sentidos para o mundo; entendem “encantamento” como ato de
desobediência, transgressão, invenção e reconexão, como afirmação da
vida e capacidade de transitar nas inúmeras voltas do tempo; e “encantado” como aquele que obteve a experiência de atravessar o tempo e
se transmutar em diferentes expressões da natureza. Por fim, defendem
que o contrário de vida não seria a morte, mas o desencanto.
Tenho buscado, nesse período, me reencontrar com as situações
externas à minha casa da forma que dá. Além das lives, que têm se
mostrado um espaço de sociabilidade possível, da série de basquete,
que me lembra da beleza atlética do esporte, do conhecimento prático e
corporal e dos acontecimentos inesperados, fui ao clássico João do Rio
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(A alma encantadora das ruas) para ler sobre as ruas: o espaço público
e a arena de encontro, disputa e potência de experiências que nelas se
instauram. Segundo João, a rua é mais do que apenas um alinhado de
fachadas por onde se anda nas povoações, a rua é um fator de vida das
cidades; a rua é a estrada que permite que a gente caminhe e encontre
encontros, cruzamentos: “Os desgraçados não se sentem de todo sem o
auxílio dos deuses enquanto diante dos seus olhos uma rua abre para
outra rua” (RIO, 2008). A rua é entroncamento, é encruzilhada. Ela,
segundo João, está para as cidades como a estrada está para o mundo.
Ela liga, ela conecta, ela pode fazer alguma coisa acontecer. Diz ele:
Para compreender a psicologia da rua não basta gozar-lhe as delícias
como se goza o calor do sol e o lirismo do luar. É preciso ter espírito vagabundo, cheio de curiosidades malsãs e os nervos com um
perpétuo desejo incompreensível, é preciso ser aquele que chamamos
flâneur e praticar o mais interessante dos esportes — a arte de flanar.
Que significa flanar? Flanar é ser vagabundo e refletir, é ser basbaque
e comentar, ter o vírus da observação ligado ao da vadiagem. Flanar
é ir por aí, de manhã, de dia, à noite, meter-se nas rodas da populaça,
admirar o menino da gaitinha ali à esquina, seguir com os garotos o
lutador do Cassino vestido de turco. É vagabundagem? Talvez. Flanar é a distinção de perambular com inteligência. Nada como o inútil
para ser artístico. Daí o desocupado flâneur ter sempre na mente dez
mil coisas necessárias, imprescindíveis, que podem ficar eternamente
adiadas. Eu fui um pouco esse tipo complexo, e, talvez por isso, cada
rua é para mim um ser vivo e imóvel. Qual de vós já passou a noite em
claro ouvindo o segredo de cada rua? Qual de vós já sentiu o mistério,
o sono, o vício, as ideias de cada bairro? A alma da rua só é inteiramente sensível a horas tardias. (RIO, João do. A alma encantadora das
ruas, 2008)

Caí também no contemporâneo Luiz Antônio Simas, que escreveu,
recentemente, O corpo encantado das ruas. Em uma clara alusão a João
do Rio, Simas troca a “alma” pelo “corpo” e a “encantadora” pelo “encantado”. A alma ideal, romântica e utópica do flaneur de João do Rio,
praticamente inacessível, ganha corpos em Simas: passistas da escola de
samba, torcedores da geral do Maracanã, feirantes, mães de santo, balconistas... Sua filosofia dos botecos, tambores, estádios de futebol, feiras e
religiões de matrizes afro-indígenas corporificam e materializam tran-
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seuntes. Em Simas, os corpos povoam as ruas com cara, com problemas,
histórias, desejos, traumas e ameaças particulares.
O que me chama a atenção em João do Rio e Simas é enxergar a
vida que acontece nas ruas: as ruas enquanto espaços que permitem
que a vida aflore e aconteça e enquanto espaços que têm vida própria,
quando ocupados e praticados. Aílton Krenak, outra leitura de desafogo da quarentena, também fala sobre o caráter vivo dos rios, árvores,
céus e montanhas. As ruas e os rios têm personalidades, têm vida.
Para Simas, as ruas ganham vida e encanto quando crianças brincam,
quando homens e mulheres vadeiam, quando festas e feiras acontecem,
quando caminhos se abrem e pessoas se encontram. E as ruas perdem
vida quando esses lugares de encontro somem ou são transformados em
lugares de passagem, em territórios funcionais, desencantados.
***
Para não dizer que não falei das lives (ainda falando de ruas), toda essa
saudade de transitar pelas ruas das cidades me fez embarcar com Alceu
Valença em uma viagem interessante no seu show-live, no domingo dia
3 de maio. Em Pelas ruas que andei, Alceu canta as ruas do Recife, em
lugares que também andei quando morei lá: a Madalena, a av. Conde da
Boa Vista, Rua do Sol e Rua da Aurora (que faz esquina com a Mamede
Simões, minha rua preferida de Recife), Rua das Ninfas... Quieto em
casa, a gente passeia pela memória e pela imaginação. É uma forma de
não ficar aprisionado. Mas o que mais me instigou nessa live foi outra
rua, uma de Nova York, onde Tesoura do Desejo se desenrola:
Ela vem atravessando a rua vestida de preto. Ele esperando do lado
de cá com um frio na barriga, em frente ao bar Melon. Ela morria de
medo. Medo de vê-lo e se lembrar daquele sonho bom, que fatalmente
viraria pesadelo. Ele chama pra entrar. Ela não quer. Ele nota que ela
cortou os cabelos. Ela diz que foi a tesoura do desejo, o desejo de mudar.
“Como um pé na bunda pode virar uma canção tão linda!?”, penso.
Penso que em 10 segundos se vive uma vida na rua. Penso também nas
ruas vazias de encontros na quarentena. Que triste é uma rua sem vida.
Que triste é uma vida sem rua! Parece que nada acontece. Caetano não
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cruza a Ipiranga com a Av. São João. Iracema não é atropelada. Alceu
não toma um pé na bunda.

5. Lo-fi Hip Hop e temporalidades pandêmicas
(29/maio – 73° dia de isolamento)
Esse exercício fala sobre Lo-fi, mais especificamente sobre o Lo-fi Hip
Hop. Antes de começarem a ler, se quiserem, podem acessar o canal
do Youtube “lofi hip hop radio – beats to relax/study to” ou a playlist de
mesmo nome no Spotify. Se quiserem, também, podem deixar a música
tocando enquanto fazem a leitura.
***
O Lo-fi não é exatamente uma novidade – já na década de 1970/80
existem registros de produções desse tipo. Mas nesse período pandêmico passei a olhar com mais atenção para essa estética/gênero/movimento sonoro, mas também visual. Lo-fi, pra quem não conhece, é um
termo que diz de uma pequena/baixa fidelidade na produção (Lo-fi = low
fidelity). Esse termo ganha destaque na música nos últimos anos a partir
de canções organizadas em playlists que se aproximam muito da ideia
de música ambiente, de música de fundo, música minimalista, música
de mobília e até “música de elevador”, que descobri ser uma expressão
pejorativa. Esse tipo de música tem sido consumida, entre outras formas
possíveis, como música para trabalho, música para estudos, música para
aumentar a concentração, música para relaxamento – é só notar que
essas playlists normalmente já vêm descritas como “to study”, “to relax”,
entre outros.
Interessante, nessa abordagem, notar a função/finalidade desse tipo
de música. As pessoas, ao que tudo indica, colocam playlists de músicas
lo-fi para estudarem melhor, para se concentrarem, para aumentarem
sua produtividade, para relaxarem. Daí surgem alguns questionamentos:
Seria uma espécie de “não música” ao ser consumida como música de
acompanhamento? Uma música para não ser notada, não percebida?
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Uma música com finalidade? Que tipo de elementos sonoros são usados
para estimular essa concentração? Que tipos de notação, de ritmo, de
repetição são usadas para conseguir esse “objetivo” da música Lo-fi? Que
tipo de voz, quando há, é usada? Que tipo de instrumentos? Quais sonoridades emergem dessas produções? Possivelmente há outras formas de
experimentação e escuta dessas músicas. As questões que levanto aqui
vão ao encontro desse tipo de consumo que temos observado, a partir de
uma espécie de criação de um background sonoro confortável e propício
para a concentração ou relaxamento.
Mas o que essa música e essa forma de escutá-la teria a ver com
esse nosso período de isolamento? Minha capacidade de concentração
está bem prejudicada. Agora, depois de 70 dias, tenho me sentido mais
adaptado e concentrado, mas, mesmo assim, a concentração, a produtividade e todos esses termos que vivíamos buscando no mundo pré-pandêmico, profissional e acadêmico, estão prejudicadas. Vira e mexe
lanço mão de playlists desse tipo para conseguir desligar um pouco das
angústias cotidianas e concentrar nos textos, nas reflexões, nas produções… Agora, durante o isolamento, ainda mais. O Lo-fi Hip Hop me
ajuda: relaxo, concentro, me acalmo, me sinto mais focado. A concentração no que leio e escrevo é inversamente proporcional à atenção ao
que ouço, quando ouço. Enquanto leio e escrevo de forma concentrada,
a música que escuto dessa playlist que talvez você esteja escutando agora
passa como algo que não sei o que é. Não sou capaz de dizer o que estava
ouvindo há 10 segundos se alguém me pergunta. Que tipo de música é
essa? Coloco a música para não ouvi-la. Estranho.
Para além das questões sonoras, o lo-fi tem um braço visual muito
forte e que parece corroborar com essa utilização da sua sonoridade.
A imagem de uma jovem estudante é uma das primeiras imagens
que aparecem (e se repetem) se pesquisarmos “lofi” no Google. Caso
queiram, façam essa busca, é interessante. Um caderno, um livro, um
computador. Fones de ouvido. Lápis ou teclado. Cenário com livros e/ou
outros cadernos. Normalmente em um quarto ou escritório que possui
outros elementos: cadeira, rede ou cama (como lugar confortável de
concentração e relaxamento), plantas, pets, abajures, xícaras, quadros,
janelas com paisagens... Os cenários usados nas imagens que respondem
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à busca de “lofi” corroboram para uma ideia de espaço e escuta privados:
de isolamento, de concentração, de fechamento em si. Poderíamos falar
um pouco sobre os traços (que lembram animes) e cores (que variam
entre tons pasteis e tons neons – existe isso?), mas gostaríamos de
pularmos rapidamente para outra coisa: as temporalidades.
Parece, para mim, que essa estética audiovisual nos remete para
uma ideia de presente forte, amplo. Para o bem e para o mal. Essa estética parece nos dar certa tranquilidade (como oposição à ansiedade)
para nos concentrarmos no momento presente. E parece ser acionada
também como um momento inevitável ao cruzar com nossa realidade
pandêmica, como única possibilidade possível: não há a ideia de futuro
nessas imagens. O eterno presente, do cotidiano como “mais um dia” ou
“menos um dia”, ao mesmo tempo nos prepara para o que é possível de
ser feito aqui e agora e nos angustia com a falta de perspectiva de futuro.
Essa relação imagética-sonora temporal do Lo-fi me fez lembrar de
Raquel Assunção Oliveira, uma colega de mestrado em Pernambuco que
pesquisava temporalidade nas pinturas de Edward Hopper: cenas que
parecem terem sido congeladas durante um certo movimento, imagens
que evocam uma duração. A sensação de que algo, inevitavelmente, iria
acontecer nessas imagens. Talvez o pé na bunda de Alceu, em Tesoura
do desejo. Cenas cotidianas, privadas ou públicas, que dão uma ideia de
movimento, de um presente amplo também.
Essas imagens estáticas de Hopper, que parecem sugerir movimento,
se cruzam, pra mim, com as imagens em movimento do lo-fi. Além das
imagens estáticas, o lo-fi trabalha com gifs e imagens com pequenos
movimentos que se repetem. Uma duração eterna. Para se ter uma ideia,
existem canais no Youtube que transmitem esse tipo de música 24h/dia.
Além da música, essas imagens com pequenos movimentos são veiculadas: a jovem estudante escreve, apaga, escreve. O gatinho que está ao
lado, em cima da mesa, balança o rabo. Alguma luz acende e apaga. A
chuva cai pela janela. Isso se repete durante horas. Em um canal que já
acessei, uma câmera presa ao para-brisa de um caminhão, virada para
a estrada, mostra o percurso desse caminhão: nada mais. O caminhão.
A estrada. O caminhão se desloca pela estrada. Isso com a música ao
fundo. Também encontrei um exemplo com ônibus.
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***
Depois de terminar este texto, conversando com um amigo, ele me
disse que acha o Lo-fi meio agitado, e que atrapalha um pouco sua
concentração. Lo-fi funciona, segundo ele, quando ele faz algo mais
mecânico. Mas para fazer algo reflexivo não rola. Para isso, ele sugeriu a
playlist “Classical Reading”. Conversando com esse mesmo amigo, disse
que queria traduzir a palavra “background” que usei no final do terceiro
parágrafo. Ele falou de “atmosfera”. Gostei da sugestão. Pode ser interessante pensar atmosfera, ambiência e stimmung (GUMBRECHT, 2014)
do Lo-fi Hip hop.

6. O tempo e o ritmo; o relógio e o surdo
(12/jun – 87° dia de isolamento)
“Eu sei que é junho, esse relógio lento, esse punhal de lesma, esse
ponteiro”.
Alceu Valença – Junho
“Uma vez, enquanto faziam amor, Sabina viu-o espreitar para o relógio e
percebeu que ele se esforçava por apressar a conclusão”.
Milan Kundera – A insustentável leveza do ser
"Desde que eu caí na malandragem nunca mais olhei as horas. Agora
querem me enterrar com uma bosta de um relógio”.
Quincas Berro D’água (o filme, de Sérgio Machado, baseado no livro
de Jorge Amado)
“A pressa abandonara os cinco amigos, era como se o tempo lhes
pertencesse por inteiro, como se estivessem mais além do calendário,
e aquela noite mágica da Bahia devesse prolongar-se pelo menos por
uma semana”.
A morte e a morte de Quincas Berro D’água – o livro, de Jorge Amado

***
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No início as telas eram a melhor forma de eu conseguir “sair de casa”.
Com o passar dos dias, elas se tornaram onipresentes no meu dia: redes
sociais, pdfs, rascunhos de emails, páginas de Word, Youtube, TV, Lives…
Tenho me sentido cansado das telas e buscado refúgio em dois outros
lugares: na literatura (olhando pra tela do Kindle, é verdade) e na música,
com um headfone que comprei recentemente e chegou pelos Correios.
Com o novo headfone tenho me sentido semelhante ao Miguilim de
Guimarães Rosa quando coloca os óculos pela primeira vez: parece que
as coisas passaram a ter um detalhe bonito que eu não tinha percebido
antes. Por o headfone ser externo, ele isola o som de fora deixando o que
escuto nele mais limpo e nítido: a guitarra no meu ouvido esquerdo, o
baixo no direito, a percussão atrás e a voz em cima. Escuto cada coisa
crescendo e se movimentando perto de mim. Do alto dos meus quase
três graus de miopia e astigmatismo, às vezes tiro os óculos à noite, em
um exercício intencional, e dou uma caminhadinha na pequena área
externa daqui de casa (que não tem pegado sol, mas tenho me dado bem
com a lua) sem conseguir focalizar muita coisa pelas vistas. A falta de
foco na visão tem me ajudado a descansar as vistas. E, enquanto isso, o
ouvido vai aprendendo a escutar mais os detalhes que vêm do headfone
novo.
Em uma espécie de mistura de sentidos e de fontes entre literatura
e música, passei a perceber a percussão como uma marcação do tempo
que nos impele a mover o corpo no seu ritmo. A materialidade (as ondas)
do som agindo diretamente no nosso corpo. Luiz Antônio Simas diz
algo sobre isso. Fala sobre os surdos no samba (SIMAS, 2019). Alejandro
Vainer também. Fala sobre como os graves na música lembram as
batidas do coração da nossa mãe que, segundo ele, é das primeiras coisas
que ouvimos (VAINER, 2017). Penso também o beat no funk e no rap.
Eles marcam o ritmo. Penso se “ritmo” e “tempo” são sinônimos. Possivelmente não. Certamente surdos (e beats) e relógios trabalham com
tempos. Mas suspeito que são tempos diferentes. Quincas Berro D’água,
no filme, diz que depois que caiu na malandragem nunca mais olhou
as horas. No livro, Jorge Amado diz, no animado velório de Quincas,
que a pressa abandonara os cinco amigos e que parecia que o tempo
lhes pertencesse por inteiro como se estivessem além do calendário. Que
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relação de experiência do tempo seria essa, além do calendário e das
horas de um relógio? Em uma boa roda de samba esquece-se das horas
do relógio4 enquanto, de outra forma, vivencia-se o tempo do surdo,
do tamborim e do ganzá, que parece que trabalham em outro ritmo.
Será que posso pensar que o relógio, nesse sentido, trabalha em uma
marcação capitalista de um tempo útil que pode atrapalhar um entregar-se à experiência de duração dos prazeres? Penso em Tomás, personagem de A insustentável leveza do ser, que enquanto fazia amor com
Sabina foi flagrado por ela preocupado com as horas. Os instrumentos
percussivos, por outro lado, marcariam tempos não capitalistas, mais
próximos às batidas de um coração?
***
Contradizendo-me, duas das experiências que mais achei interessantes nessa quarentena aconteceram nesses últimos dias e foram via
tela do computador, ambas no Youtube. A primeira na quarta, dia 3 de
junho: um duelo de sinuca valendo 33 mil reais, transmitido em “tempo
real” com narração e comentários de um canal especializado. O duelo
entre Baianinho de Mauá e João Paulo Gladiador teve quase tudo que eu
andei reclamando de saudade dos esportes em reflexões passadas: virada,
jogadas plásticas em tempo real, surpresas, aposta dobrada, vitória da
“zebra”, uma multidão assistindo (algumas irresponsavelmente in loco
e outras milhares no Youtube), narração e comentários e até efeitos e
animações gráficas.
Resumidamente, Baianinho é atualmente o melhor jogador de sinuca
do Brasil. Rola por aí uns vídeos dele fazendo umas jogadas impressionantes. Os adversários normalmente não aceitam jogar com apostas “1
para 1” com ele. O “patrão” de João Paulo Gladiador apostou 11 mil e o
de Baianinho o dobro. “Patrão” é o patrocinador. O jogador que ganhasse
4. “Quando eu entro numa farra // não quero sair mais não // vou até quebrar a barra // e
pegar o sol com a mão”. Forró no escuro - Luiz Gonzaga. E ainda: “O sol da Vila é triste //
samba não assiste // porque a gente implora: // sol, pelo amor de Deus // não vem agora
que as morenas // vão logo embora”. Feitiço da Vila – Noel Rosa. E, por último: “Todo
tempo quanto houver pra mim é pouco // pra dançar com meu benzinho numa sala de
reboco”. Numa sala de reboco – Luiz Gonzaga
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16 partidas primeiro (melhor de 31) levava os 33 mil, juntamente com
seu “patrão”. Gladiador engatou impressionantes 11 vitórias seguidas e
saiu de um 5x8 para vencer o duelo por 16x8 em cima do favorito Baianinho. No “pós-jogo”, que é a repercussão que as TVs e rádios fazem
logo que os jogos transmitidos terminam, falaram o vencedor – incrédulo; o perdedor – chateado; e o patrocinador do perdedor – ainda mais
chateado.
A segunda tendência que eu não conhecia e achei curiosa e interessante são os vídeos em primeira pessoa de caminhadas por cidades. Os
vídeos podem ser encontrados no Youtube ao digitar “walking in” no
campo da busca. Daí é só escolher em qual cidade você quer “passear”
virtualmente em HD. Na noite de quinta, dia 4 de junho, cliquei em um
vídeo de caminhada por Tokyo ao anoitecer. O vídeo tem 40 minutos. Vi
um pouco, relaxei e com poucos minutos caí no sono. De trilha sonora
ouvia, no meu headfone, Portishead. Esse interesse, acho, se assemelha,
em partes, ao que eu relatei no último relato, em relação às temporalidades do Lo-fi. Lembro que mencionei um vídeo de músicas Lo-fi que
as imagens eram de uma câmera presa ao para-brisa de um ônibus e
transmitia apenas seu trajeto, mais nada. Em tempos de isolamento e
com pouco acesso à rua, tenho “viajado” nessas formas de trânsito: uma
espécie de caminhar, de flanar, de descobrir novidades que a rua apresenta. Mesmo que remotamente e mesmo que os vídeos sejam de outros
tempos, pré-Covid.
Tenho me interessado em pensar sobre as atividades que só seriam
possibilitadas pela presença in loco e suas reconfigurações possíveis a
partir das tecnologias. Viajar de ônibus, caminhar por ruas desconhecidas e assistir a shows são algumas delas. Alguns jogos estilo “simulador” também. Soube que existem simuladores de pesca, de gestão de
fazenda, além dos clássicos simuladores de corrida ou de aviões. São
formas de conseguir escapar de dentro de casa, apesar da necessidade
das telas.
***
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Detendo-me um pouco mais sobre a dimensão de presença in loco
da música ao vivo (meu fenômeno de pesquisa) e suas reconfigurações a
partir da pandemia, tenho novidades. Tenho, junto com Fran e William,
que também escrevem nesse livro, participado de um seminário promovido pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul – IFRS e que recebe
pesquisadores e pesquisadoras do Grupo de Pesquisa de “Comunicação,
música e entretenimento” da Intercom, cujo título é “Som e música em
tempos de pandemia”. No primeiro encontro, na segunda, dia 8/jun, as
apresentações enfatizaram as Lives com algumas entradas diferentes:
plataformização, regimes de presença, agenciamentos de roteiro, performance de autenticidade e intimidade, além de novas mediações e formas
de capitalização. Como comentei, minhas inquietações estão relacionadas à dimensão da presença e experiência corporal dos eventos musicais e, nesse sentido, elaborei uma pergunta sobre o que as Lives não
conseguiriam “saciar”, tais como o trânsito dos corpos, o toque, cheiro,
algumas danças e outras questões que a dimensão do encontro que a
presença in loco e só ela poderia permitir. Como resposta recebi um
caminho interessante para pensar a partir de corpos imaginados e projetados por um lado; e, por outro lado, talvez mais interessante ainda,
soube que tem sido organizadas festas virtuais de bregafunk (gênero
musical ligado a cidade de Recife), nas quais as pessoas participantes
têm interagido com a música e com as outras pessoas participantes de
forma bastante intensa com dança, flerte e chegando até, em algumas
situações, a troca de nudes e conteúdos mais explícitos de forma generalizada. A ideia é tentar fazer uma observação participante. Risos.
***
Músicas de quarentena:
- Mc Rebecca – Tô presa em casa
- Rennan da Penha – Vai Lorena
- Playlist “My covid tunes”: O site https://musictaste.
space/ cruza alguns dados do Spotify criando uma playlist
das músicas mais ouvidas durante o período de isolamento.
- Mc Rick - Depois da quarentena
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7. O São João de Campina Grande: Parque do Povo e heterotopias
(26/jun – 101° dia de isolamento)
Tivemos, nessa semana, o dia de São João, um santo da Igreja católica,
muito ligado à colheita. Durante todo o mês de junho muitos brasileiros
fazem (fariam, não fosse a pandemia) festas e celebrações cristãs-pagãs
para ele, Santo Antônio e São Pedro. Os três formam a santíssima trindade das festividades juninas, principalmente no Nordeste. A celebração
dos três dá origem a festas populares de vários tipos: pequenas quermesses ligadas às paróquias, festas escolares e até grandes eventos com
suporte do poder público, como é o caso das festas juninas de Campina
Grande (PB) e tantas outras de cidades pequenas, médias ou grandes do
Nordeste.
Durante todo o mês de junho e em todo mês de junho, na cidade
de Campina Grande, uma superestrutura que foi prévia e rapidamente
levantada e construída fica em funcionamento em uma grande praça,
localizada bem no centro da cidade, o Parque do Povo. Em um espaço de
42 mil metros quadrados (equivalente a 6 campos de futebol), espalham-se palcos (principais e secundários), palhoças (casas para dançar forró
pé de serra), restaurantes, bares, barraquinhas, arena para campeonato
de quadrilhas, fogueira, stands promocionais... uma “cidade do forró”
quase toda feita de tapumes. O espaço é público com entrada controlada
de pessoas (mediante revista apenas, pelo que me lembro – frequentei
esse espaço em três ocasiões até hoje: 2012, 2016 e 2017) e fica aberto
todos os dias da semana em Junho. Seu funcionamento é basicamente
noturno, com abertura das atrações gastronômicas, alcoólicas e musicais por volta das 18h, podendo ter espaços abertos antes disso, principalmente lojinhas e stands promocionais.
A programação musical é basicamente forró, de todos os tipos: pé de
serra, eletrônico, estilizado, mais puxado ao sertanejo universitário, forró
de duplo sentido. Pelo que eu me lembro, às segundas a programação era
religiosa, com música gospel. Mas de terça a domingo, a programação
era pagã. Restaurantes e bares famosos da cidade abriam suas filiais de
tapume nesse espaço. São 30 dias intensos de festa. Grandes artistas da
cena, como Elba Ramalho, Wesley Safadão, Marília Mendonça, Xand
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Avião, Solange Almeida, Flávio José, Genival Lacerda, além de outros
mais lado B, como Lucy Alves e Cabruera e ainda músicos e bandas
menos famosas e mais genéricas passam por lá. O circuito de festas no
interior do Nordeste é um importante ativo financeiro para músicos da
cena. Esse ano, por causa da pandemia, o Parque do Povo está, em junho,
como é durante todos os outros meses do ano: sem nenhuma estrutura
de tapume montada para a celebração dos santos juninos.
Minha ideia, nesse exercício, é perceber esses espaços que passam
a ser significados, praticados e “encantados” por causa da presença das
pessoas e que estão esvaziados e impraticados por causa da pandemia,
mas não só. Assim como o Parque do Povo excepcionalmente sem povo
nesse junho de 2020, podemos pensar na Cidade do Rock, do Rock
in Rio, cheia durante os fins de semana do evento, mas não praticada
nos outros 11 meses do ano, nos estádios de futebol que uma vez por
semana recebem 20, 40, 60 mil pessoas e que nos outros 95% do tempo
ficam vazios, as ruas de Olinda na quinta-feira de cinzas (a quarta já foi
incorporada na programação momesca). Também os cinemas, teatros e
casas de show, lugares feitos para receber pessoas muitas vezes em forma
de aglomeração. Parece que esses espaços, quando recebem pessoas,
se tornam outros espaços, inauguram tempos outros, são espécies de
“portais” para um espaço encantado. No entanto, são efêmeros. Quando
acaba o milho, acaba a pipoca, acaba a pamonha, o mingau, o munguzá,
a canjica.
Quando passamos pela roleta e subimos as escadas e, de repente,
avistamos o gramado do campo de futebol, parece que adentramos um
espaço especial. Quando entramos em uma sala de cinema. Quando
pegamos nossa cartela individual, abrimos a porta e descemos a escadinha d’A Obra, na Savassi, em BH. Quando entramos em uma igreja ou
um terreiro. Quando entramos na “cidade do forró”, montada no Parque
do Povo, em Campina Grande. Esses espaços outros que se abrem
pra nós, penso, abrem também temporalidades outras. Outras formas
de experiência espaço-temporal que, mesmo inscritas em uma certa
cotidianidade, criam dobras. Não é que esses espaços sejam e estejam
apartados de uma temporalidade cotidiana ou de uma espacialidade
“externa” a esses portais. Nem que estejam apartados cultural e socialmente das temporalidades e espacialidades cotidianas. Eles podem ser
acessados de formas cotidianas, mas parecem ter a possibilidade de se
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tornarem eventos, em momentos e situações particulares, com durações
particulares. E se entramos nesses lugares, também saímos. É o que diz
Foucault (2009) no texto “Outros espaços”, sobre as “heterotopias”: “As
heterotopias supõem sempre um sistema de abertura e fechamento que,
simultaneamente, as isola e as torna penetráveis”.
Voltando ao São João de Campina Grande, para finalizar, acho que
ele tem algo de particular em relação aos outros exemplos que dei.
Aquele espaço, aquela cidade, é ainda mais efêmera do que os estádios
de futebol, do que as igrejas e os cinemas. Aquela cidade dentro de outra
cidade existe apenas durante 30 dias. Aquele espaço localizável geograficamente é um espaço que tem um prazo de validade, um tempo de
existência. As esquinas, os restaurantes, barracas e palcos que estão ali,
quase que de uma forma cenográfica, durante todos os dias de junho
e que possibilitam variadas formas de sociabilidade, deixam de existir
logo após o encerramento do evento. No dia seguinte, aquela cidade é
desmontada, restando uma grande praça que será praticada de outras
formas. E assim como acontece com o fim do carnaval, reestabelece-se
uma certa “ordem natural das coisas”, uma volta à “realidade”, que estava
“suspensa”.
Hoje atingimos a triste marca de 100 dias sem poder passar por
fendas e portais semelhantes. Resta-nos a memória, a imaginação criativa e a paciência.

8. Considerações. Finais?
(10/jul – 115° dia de isolamento)
Olhando pra trás, para esses quase 120 dias de reclusão, percebo que
preenchi boa parte do meu tempo de forma objetiva. Com trabalhos
acadêmicos e domésticos. Descobri que sou apaixonado (já gostava
antes, mas a paixão veio na quarentena) por lavar louças – com meu
potente fone novo então, nem se fala. Descobri também algumas trilhas
sonoras que ajudam na concentração e no relaxamento. Preferi preencher a mente com trabalho para focar na atividade, na técnica, na
execução das pequenas e grandes tarefas diárias e cotidianas e não nas
notícias desanimadoras que chegam por todos os lados.
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Quando não estava trabalhando, estava procurando relaxar. Buscando
ainda pequenos prazeres diários, indoor. Muitos desses, infelizmente,
tinham como única saída a tela/ecrã e o ambiente digital. Participei de
chamadas de vídeo, assisti Lives, série (só a do Michael Jordan), filmes,
futebol europeu sem torcida e com simulações dela, transmissão ao vivo
de jogo de sinuca, fiz tour virtual em primeira pessoa no Japão, joguei
videogame. Tela demais cansa. Por isso, alternava com prazeres e desafogos fora delas: literatura, música alta no headfone novo, caminhadas
circulares na areazinha de fora tomando sereno pra tentar ficar sereno,
observação do céu.
Foquei nas tarefas, mas nem assim consegui zerar minha lista. Pensei
que, felizmente ou infelizmente, a lista de tarefas é um combustível pra
viver o dia a dia e um dia de cada vez. Mas tão triste não poder burlar
uma listinha e deixar alguns itens pra amanhã, encerrando o expediente
mais cedo e indo pra rua desopilar. Ou pra depois de amanhã, contando
que “amanhã” poderia ser um dia “perdido” por causa da ressaca.
Pensei, muito por causa da proposta desse exercício, em diversos
assuntos que me interessavam. Pensar neles foi ótimo para, simplesmente, pensar neles. Pensar em outras coisas, que não a condição de
isolamento social e desgoverno federal. Pensar em coisas que me
motivam, que me interessam, que pesquiso ou posso pesquisar. Coisas
que diretamente conversam com meu fenômeno de pesquisa ou não:
experiência de moradias, de vivências e trânsitos na cidade, experiências de escutas coletivas em ambiências digitais ou não, sociabilidades
em ambientes digitais e físicos, de marcações de ritmos e marcações
de tempos, enfim, um sem fim de pensamentos que transitaram entre
aspectos da experiência e condição pandêmica como privado-público,
campo-cidade, temporalidades-espacialidades, digital-não digital, online-offline.
Acho que consegui me adaptar. Reconheço meus privilégios e como
eles ajudam nisso também. A capacidade de (certa) adaptação trouxe
junto, por fim, um medo de ter me adaptado demais. O medo do embrutecimento e da perda das capacidades cognitivas presenciais: ainda
saberei conversar com pessoas? Ainda saberei dançar? Ainda desejarei e
gostarei da rua? Como será que encontrarei a rua depois que isso passar?
Nos reconheceremos?
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Acesse:
Live Marília Mendonça. Disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=s-aScZtOfbM
Live Bruno e Marrone. Disponível em: https://www.youtube.com/watc
h?v=iPuvOgj4hbU&list=PLfIm7AVaUsRUN2paA76G_ncvCr9Ly3lGa
Live
Amigas.
Disponível
watch?v=MZr4cwNBkmk
Live Mc Troia. Disponível
watch?v=6RI1w3HLCsw

em:
em:

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/

Live Michelle Melo. Disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=g2nsqbUf_Bs
Live Totonho. Disponível em: https://youtu.be/gT3K3mVlaR8?t=8135
Live
Djonga.
Disponível
watch?v=qCfmNTGnv2s

em:

https://www.youtube.com/

Live Alceu Valença – Tesoura do desejo. Disponível em: https://www.
youtube.com/watch?v=3tIoY7LgtYA
Música Tierry – Já peguei coisa pior. Disponível em: https://www.
youtube.com/watch?v=KtzZL_2e1x8
Música Mc Rayban – Bactéria filha da puta (acapella). Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?- v=qqduvXOxwR8&t=16s
Música Mc Rayban – Bactéria filha da puta (funk). Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=uKebFJzaezs
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Música Landon Tewers – Rona-19. Disponível em: https://www.youtube.
com/watch?v=gsd3vt-Z2Rg
Música Schevchenko e Elloco ft. Cardi B. - Coronavirus. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=kmLShmn0ERE
Música Rolling Stones – Living in a ghost town. Disponível em: https://
open.spotify.com/album/78s6su3Cox4tVqNi6uTuCR
Música Iceage – Lockdown blues. Disponível em: https://open.spotify.
com/album/5fdUWM1mG6DqKAUiJZKlg7?si=QOohlFFeSOaOSiiu2b
gBVQ
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Capítulo 6

Crise nas Infinitas Terras:
Covid-19 e o Multiverso da Pandemia
Lettícia Gabriella Carvalho de Oliveira

Resumo
A vida é permeada de multiplicidades, e em meio às dicotomias
nunca vivemos no singular. Tudo acaba sendo plural, mostrando muito
mais do que apenas dois lados. Vivemos múltiplas experiências ao
mesmo tempo em que não vivemos experiências outras; somos muitos
em um só, e um só em muitos. Para a psicanálise, cada indivíduo é
influenciado por pelo menos três aspectos da personalidade – ego, superego e id – onde muitas das ações humanas seriam condicionadas pelo
inconsciente. Paralelamente, no mundo das histórias em quadrinhos os
heróis e heroínas que permeiam as páginas por vezes se despem de suas
personas heroicas e vivem conforme um quarto aspecto, o alter ego, o
lado mortal que permite que eles se aproximem da humanidade. Para
Superman, o jornalista Clark Kent; para Thor, o Dr. Donald Blake; e para
o Homem-Aranha, o jovem Peter Park.
As experiências vividas em ambiente privado em meio ao isolamento social me permitiram uma oportunidade ímpar de observação
das múltiplas realidades inerentes ao cotidiano, assim como de minhas
próprias personas distintas. Se por um lado a heroína se apresenta como
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uma pesquisadora confiante e determinada, e que se apoia no conhecimento em seu registro das experiências, o alter ego aparenta ser uma
mulher ansiosa, por vezes amedrontada e que frequentemente pensa
no que ainda está por vir. Seus registros são como blocos de notas,
enquanto a heroína quer experienciar a aventura completa em seus
capítulos. Mas, com o passar dos meses a faceta heroica pesa sobre sua
coadjuvante, e um ponto de virada – sutil, mas presente – faz com que
ambas se confundam, unindo-se num esforço para enfrentar as batalhas
e vilões necessários. Nossa história só está começando, então prepare-se para embarcar em uma aventura pelo Multiverso da Pandemia nas
próximas edições!

Incerteza
Alter ego, março de 2020
Encaro a página em branco enquanto busco palavras rebuscadas
para compor a ideia que me propus a levar à cabo: escrever um relato
pessoal sobre os tempos de isolamento social decorrentes da pandemia
desencadeada por um novo vírus, relacionando os eventos cotidianos
às tramas das histórias em quadrinhos. A busca por referências me leva
tanto a reportagens e relatos sobre o número de casos, curva de contágio
e medidas preventivas quanto à arcos de HQs, onde super-heroínas e
heróis travam épicas batalhas contra vilões megalomaníacos que criam
patógenos (alienígenas ou não) para dizimar a humanidade e instaurar
crises infinitas. Durante a escrita, oscilo entre dois extremos: por vezes
pensando em abandonar a ideia para investir em outro tipo de relato, e
em outras extremamente empolgada com as possibilidades. Para falar
a verdade, estes têm sido meus modos primários de encarar as coisas
desde que tudo começou.
Tento começar projetos novos ou concluir os em andamento, invento
formas diferentes de (re) organizar a casa, tento uma receita que há
muito pensava em fazer, ligo para a família e os amigos com uma frequência cada vez maior, assisto os filmes em DVD que mais gosto da
coleção, e, de modo geral, faço planos para “quando as coisas melhorarem”. Mas preciso dizer que é cada dia mais difícil manter a produti-
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vidade, a positividade e mesmo a sanidade em meio à realidade. Muitos
são os dias em que não me sinto bem, momentos em que penso em tudo
o que nos cerca e na proporção da pandemia, neste inimigo que chega de
forma silenciosa, mas inegavelmente letal. Não estávamos preparados,
e tampouco sabemos agora como proceder de maneira minimamente
efetiva diante de algo que faz com que tenhamos que modificar múltiplas realidades. Acredito que nossa maior dificuldade no momento é
compreender a multiplicidade das vivências.
Há os que estão enclausurados em suas casas temendo o adoecimento (de si mesmo ou dos mais próximos). Há os que fazem das idas
ao mercado a última conexão com a vida prosaica que conheciam. Há os
que aproveitam da consequente suspensão das atividades de empresas e
instituições para a promoção de sociais. Há os que não podem “se dar
ao luxo” de ficar em casa – os que não a tem e os que precisam mantê-la.
Há ainda tantas outras realidades, a maioria das quais não conhecemos
ou mesmo sequer podemos imaginar. Estamos, assim como Jane Foster,
quando Odin exige que ela prove seu valor, enfrentando o Desconhecido
(Revista Thor #136, 1967). Por mais que esta não seja a primeira vez que
a humanidade enfrenta uma pandemia, para nós, os que a vivem, ela é
como nenhuma outra, diferente de todas sobre as quais apenas lemos
nos livros de História ou ouvimos falar. Em um momento como esse, a
tecnologia pode nos unir ou nos afastar, o medo e a ignorância nos tiram
a razão, e a incerteza, uma velha inimiga em tempos de crise, faz com
que não seja possível dimensionar os danos, prever o que nos espera em
nossos horizontes de expectativa.

Volume 01. Guerras Secretas
A Heroína
Em seu livro Sobre a Escrita (2015), Stephen King compartilha
pensamentos e notas sobre se colocar em palavras o que quer que seja,
e, para o autor, o ato de escrever pode ser encarado com nervosismo,
animação, esperança ou até desespero, “aquele sentimento de que nunca
será possível pôr na página tudo o que está em seu coração e em sua
mente” (KING, 2015, p.96). Entretanto, nunca se deve encarar a página
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em branco de maneira leviana. Mesmo que tenhamos dificuldade em
expressar o cotidiano e suas múltiplas realidades, o sentido mostra-se essencial, afinal, “a palavra é apenas uma representação do sentido.
Mesmo nos seus melhores momentos, a escrita quase sempre fica aquém
do sentido como um todo” (KING, 2015, p.105). Nas mãos dos que o
tomam como ferramenta, o texto assume muitos papéis e, em momentos
como este, de isolamento, em que barreiras são levantadas contra um
inimigo invisível, há de ser o registro da minha vivência nestas guerras
secretas.
Começou com relatos vindos da China, visto que ainda no início
de 2019, dois biólogos chineses publicaram um estudo chamando a
atenção para possíveis surtos futuros de Corona vírus desencadeados
por morcegos, porém sem grande impacto na comunidade acadêmica
internacional. Hoje creio que nem mesmo eles esperavam que, cerca de
dez meses depois, a previsão se tornaria realidade: nas últimas semanas
do mesmo ano médicos chineses apontaram um aumento considerável
do número de crises respiratórias na cidade de Wuhan, no leste da China
e, em poucos dias, descobriu-se um novo tipo de vírus, parente próximo
da SARS (Síndrome Aguda Respiratória Grave) e da MERS (Síndrome
Respiratória do Oriente Médio), responsáveis por epidemias virais nos
anos de 2002 e 2012, respectivamente. Como nas distopias, o Sars-CoV-2,
como foi batizado, se estendeu rapidamente por mais de uma centena
de países, desencadeando uma pandemia que, dentre outras coisas, teve
como efeito imediato o isolamento social massivo.
Mesmo diante das notícias alarmantes que tomavam cada vez mais
espaço nos jornais e nas redes sociais, em meados de fevereiro não imaginávamos que a epidemia tomaria grandes proporções. Entre os amigos
próximos, falávamos sobre o semestre que se iniciaria e a indignação
com o cenário político brasileiro. As reuniões em bares eram semanais, e o clima despreocupado parecia duradouro. Lembro das rodas
de conversa ainda no início de março, onde discutíamos a situação do
vírus em outros países, como China, Japão e Itália, em parte ignorando
o fato de que esta realidade pudesse nos alcançar. Entretanto, quando o
primeiro caso suspeito no Brasil foi anunciado, lentamente a crise foi
tomando forma. Fronteiras e lojas começaram a ser fechadas, produtos
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se esgotaram nas prateleiras, empresas adotaram o home office como
nova forma de trabalho, escolas e universidades fecharam as portas por
tempo indeterminado e todos foram aconselhados a permanecerem em
casa, num isolamento voluntário. Na moradia estudantil onde moro, das
mais de trinta pessoas residentes, apenas sete permaneceram na cidade.
Apesar do acesso constante às notícias de outros países, por muito
tempo as medidas para que a proliferação do vírus fosse evitada não
foram devidamente respeitadas (e me questiono se um dia serão). Muitos
se negaram a acreditar nas consequências futuras, pautando-se em irresponsabilidade e ignorância, definindo a pandemia como “uma gripezinha”, um alarde sem necessidade que em nada afetaria aqueles “com
porte de atleta”. E, enquanto uns corriam para os mercados temendo
uma crise de abastecimento futura, outros aproveitaram o momento
para aumentar preços ou anunciar falsos tratamentos milagrosos. Foram
tantas notícias falsas que a própria Organização Mundial da Saúde
(OMS), classificou a situação com o Covid-19 como uma “infodemia”,
uma epidemia de informações mentirosas. A incerteza tornou-se personagem principal, e junto de seus coadjuvantes, medo e egoísmo, passou
a protagonizar cenas cada vez mais frequentes no cotidiano.
Em março, assim como o vírus, os relatos começaram a se espalhar.
A primeira morte no Brasil havia sido confirmada há apenas três dias,
no dia dezessete de março, em São Paulo, quando o vídeo de um homem
indignado em meio à superlotação dos supermercados viralizou nas
redes sociais. De pé sobre um dos caixas, ele disse: “Pessoal, por favor
gente! “Tá” lotado aqui, “cês” tão de brincadeira! As pessoas tão morrendo
aqui no hospital, na Cachoeirinha, “pra” todo lugar. Olha isso aqui ó! Tão
comprando as coisas a mais, porque o excesso? Tem gente que vai receber
dia cinco e não tem dinheiro “pra” comprar, quando chegar aqui não tem
mais nada!”. Segundo levantamento feito pelo portal de notícias UOL,
a corrida aos supermercados no período levou ao aumento de até 35%
nas vendas de produtos. Por todo o país, a procura por álcool em gel –
produto indicado pelas autoridades de saúde para prevenção e combate
ao Covid-19 – começou a gerar tumulto. O produto levou clientes desesperados à avançarem sobre um carregamento recém-chegado e à quase
saírem no tapa na disputa por quem conseguia comprar mais frascos do
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produto. Em São Paulo, a polícia chegou até mesmo a registrar casos de
saque, fazendo com que os supermercados ampliassem suas equipes de
segurança.
Recomendação essencial visto o número de casos crescente, a quarentena voluntária fez com que muitos reagissem com histeria. Assim
como os vídeos, as fotografias também tomaram conta das mídias, se
tornando uma forma cada vez mais recorrente (e potente) de relato. Em
um registro compartilhado em seu perfil pessoal numa rede social, a
escritora britânica Milli Taylor expôs a situação em um supermercado
na Inglaterra, em meados de março. Na foto, um idoso segura uma lista
de compras em meio à sessão de papel higiênico, lenços de papel e sacos
de lixo, sem nada nas prateleiras. Na legenda, ela escreveu: “Esta situação parte o meu coração. Estamos juntos nisto, podemos começar a agir
como tal?”. Em outra imagem, compartilhada no Twitter pelo jornalista
Seb Costello, uma idosa chora ao se deparar com prateleiras vazias do
corredor de comida enlatada em um supermercado na Austrália. Por
meio da hashtag #StopHoarding (pare de estocar, em tradução livre),
internautas começaram a fazer apelos para que as pessoas parassem de
estocar produtos durante a pandemia, e as lojas passaram a adotar o
sistema de produtos por cliente para evitar o esgotamento.
Próxima edição: O início de um novo capítulo e as múltiplas realidades no Multiverso da Pandemia! Nossa heroína e seu alter ego têm
enfrentado uma dupla de poderosos inimigos que buscam impedi-la em
suas reflexões: Ansiedade e Bloqueio Criativo, vilões já conhecidos entre
pesquisadores e escritores em geral. Agora, ambas terão de unir forças
para derrotar seus algozes e seguir em frente nessa jornada, pesquisando
sobre o multiverso nas histórias em quadrinhos, as doenças que abalaram
a humanidade e ainda os vírus criados ou representados pelos comics –
além de como estes se incluem nas narrativas. Será que elas conseguirão
encontrar a arma mais poderosa de todas, a inspiração, para tecer reflexões acerca das relações estabelecidas entre estes universos? Os pensamentos se tornarão mais claros e este projeto fará sentido? Confira na
próxima edição!

Continua...
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Bloco de Notas
Alter ego, abril de 2020
Quando se para de contar os dias, a ansiedade torna-se mais frequente
do que qualquer outra coisa. Os cômodos se tornam pequenos demais,
familiares demais – a solidão é uma escolha, e não é. O isolamento é
voluntário, mas também imposto por convenções sociais. As prefeituras
passaram a aplicar multas caso não se use máscara, e tornou-se humanamente impossível passar um só dia sem falar do assunto, o grande
elefante branco na sala do mundo. Acho que, nestes mais de quarenta
dias de reclusão, não vivi um sequer sem ouvir as palavras “corona vírus”,
“covid-19” ou “pandemia” pelo menos uma vez. Está em todo lugar, o
tempo todo. De certa forma, sufoca. No alto de meus devaneios, penso
principalmente nos que já se encontravam em situações como essa, da
falta de perspectivas... os seres invisíveis descritos por Neil Gaiman na
obra Lugar Nenhum, publicada em 1997.
Nas raras oportunidades que tenho para sair de meu confinamento
em uma moradia universitária vazia, reparo nos ônibus, na falta de gente
nas ruas, nas pessoas em varandas e janelas. Reparo ainda na resistência
de alguns (muitos) em seguir as normas de prevenção ao avanço cada
vez mais drástico do vírus e em como, de um momento breve a outro, a
realidade como a conhecíamos foi drasticamente alterada – e ouso dizer
que não será reestabelecida. Você imaginava sair e ver todos de máscara,
não poder entrar em contato com pessoas próximas ou fazer da solidão
companheira? À medida que o sol nasce e se põe em uma sequência
inabalável, os momentos de crise são frequentes, o cenário se torna mais
tenso, e meus pensamentos se mostram mais confusos, acelerados e
desconexos.
Em algum momento, me dei conta de que todas as promessas de um
novo ano foram esquecidas, e creio cada vez mais que estamos vivendo
em uma espécie de limbo saído diretamente da série “The Good Place”
(2016). As publicações de #tbt são cada vez mais frequentes, as pessoas
parecem ter descoberto agora o recurso “live” de uma rede social, as
reuniões online revelam toda uma nova realidade, uma faceta cada vez
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mais pessoal de cada um de nós. As relações são, mais do que nunca,
mediadas pelos aparatos tecnológicos.
Como previu McLuhan, as práticas de comunicação entre as pessoas
se estruturam a partir das mídias disponíveis para as relações, fazendo da
mídia a principal protagonista desses laços. Os meios como a extensão do
homem, atrelados à noção de interatividade. Penso frequentemente na
colocação do autor em seu livro A Galáxia de Gutenberg: A formação do
homem tipográfico (1972), onde ele afirma que, uma vez preso ao sentido
da visão, o homem tipográfico teria deixado de lado a possibilidade de
aprender por outros meios, através de outros sentidos (MCLUHAN,
1972). Com as múltiplas realidades profundamente alteradas, me questiono como experienciar o mundo, e como (ou quando) poderemos
voltar a aprender por outros meios. Concluí que não aguento mais me
deparar com a irresponsabilidade e ignorância dos que governam (“e
daí?”), e tentei até mesmo bloquear as notícias por um tempo, numa
clara – porém falha – tentativa de manter a paz de espírito. Estamos
parados no tempo, e a vida segue e não segue seu curso.

Volume 02. Multiverso da Pandemia
A Heroína
O conceito dos universos múltiplos foi abordado no último artigo
do astrofísico britânico Stephen Hawking antes de sua morte, denominado “Uma Saída Suave para a Inflação Eterna?” (A Smooth Exit from
Eternal Inflation?, no original em inglês). Desenvolvido em parceria
com o físico Thomas Hertog, da Universidade de Leuven, na Bélgica,
o estudo parte da teoria da inflação eterna, onde, após o Big Bang, o
cosmos teria começado um processo gradual de expansão. E, enquanto
algumas áreas continuaram a se expandir – mesmo que em um ritmo
mais lento -, outras teriam parado de inflar por completo, formando
bolhas de espaço estático. Em outras palavras, as regiões do espaço não
teriam evoluído na mesma velocidade, criando diferentes universos-bolha, e, nas que a expansão seguiu seu curso, a energia foi convertida
em matéria e radiação, o que formou os planetas, as estrelas e as galáxias.
A partir desta teoria, seria possível afirmar que nós mesmos e tudo o
que conhecemos estaríamos contidos em uma dessas bolhas, abrindo
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margem para a existência de incontáveis mundos. E é daí que vem a
ideia de multiverso como prevista pela teoria da inflação eterna. Isso
porque a discussão sobre múltiplos universos não é recente, e atravessa
a história da filosofia, passando pela ficção científica e então ao campo
da física teórica.
Para Hawking, não estamos confinados a um único universo, mas
as descobertas do cientista nos levam a crer que o número de universos
possíveis é consideravelmente menor do que propõem outros pesquisadores. Hertog, co-autor do artigo, diz que o multiverso seria um mosaico
de pequenos universos de bolso onde cada bolso é diferente dos outros.
Já segundo Sabine Hossenfelder, do Instituto de Estudos Avançados de
Frankfurt, Alemanha, estes universos diferentes poderiam até mesmo
colidir visto que se mostram completamente desconectados. Contudo,
ainda segundo Hawking, as leis locais de física e química podem até
diferir dentre os universos que juntos formam um multiverso, mas, se a
escala de universos diferentes for extremamente numerosa ou até infinita, a teoria não poderia ser testada, pensamento que pressupõe que a
teoria da inflação eterna estaria errada, e que o cosmos teria um certo
limite de expansão.
Tomando como ponto de partida princípios da Teoria da Relatividade Geral de Eistein, que descreve o funcionamento de corpos muito
grandes (como planetas), e que não cabe na mecânica quântica, que
pressupõe partículas no nível dos átomos, Hertog explica que o principal problema com a questão da inflação eterna é o pressuposto de
um universo de fundo existente, envolvendo a Teoria da Relatividade
proposta por Einstein e tratando os efeitos quânticos como pequenas
flutuações em torno dele. Entretanto, a dinâmica eliminaria a separação
entre a física clássica e a quântica, tendo como consequência a dissolução da teoria de Einstein na inflação eterna. Para solucionar o conflito
entre as teorias, o estudo propõe o uso de uma terceira, que seria responsável por construir uma ponte entre as duas físicas, a Teoria das Cordas.
Acrescentando complexidade ao tema já intrincado dos universos
múltiplos, esta propõe a ideia do princípio holográfico, onde nosso
Universo seria como a projeção de uma superfície 2D em uma forma
3D. A teoria permitiu a Hawking e Hertog desenvolver uma variação
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do princípio, que projeta nossa quarta dimensão (o tempo), na inflação
eterna, reduzindo-a a um estado sem tempo em uma superfície espacial
do início do Universo. Segundo Hertog, ao rastrear a evolução de nosso
Universo até o início, em algum ponto foi possível chegar ao limiar da
inflação eterna, onde nossa noção familiar de tempo perde seu significado. De modo geral, o último estudo de Hawking reduz a escala de
múltiplos universos prevista pela teoria da inflação eterna ao fazer do
tempo uma variável determinante.
Já nos quadrinhos, de acordo com o escritor Brian J. Robb (2017),
o conceito de multiverso teria sua primeira aparição nas páginas da
DC Comics, através de uma trama intitulada “Flash de dois mundos”,
na revista “Flash #123”, de setembro de 1961. Na época, o editor Julius
Schwartz, os ilustradores Carmine Infantino e Joe Giella e o escritor
Gardner Fox se uniram para desenvolver o conceito da Terra-Dois, uma
Terra alternativa habitada pelas versões originais dos super-heróis da
editora dos anos 1930 e 1940. As reinvenções modernas existiam no
presente, na Terra-Um, enquanto a Terra Primordial era habitada pelos
leitores da DC na vida real. O conceito passaria a ser desenvolvido de
forma mais complexa nos próximos anos, e “permitiria uma enorme
diversificação de personagens e conceitos” (ROBB, 2017, p.162). Na
história, o Flash (Barry Allen) caiu em uma dimensão alternativa ao
vibrar as moléculas para obter invisibilidade, e lá encontra Jay Garrick, o
Flash da Era de Ouro. A partir daí o universo compartilhado da editora
se expandiu em decorrência das infinitas novas possibilidades disponíveis através do conceito, e os heróis originais passaram a habitar mundos
completamente separados e distintos, mesmo que por vezes um roteirista ou outro não resistisse em promover reuniões entre eles.
Posteriormente, a Marvel Comics também adotou as inúmeras linhas
temporais e novos mundos começaram a surgir, principalmente através
das séries de eventos mais populares da editora, como formas divergentes dos muitos resultados possíveis para as batalhas. E, permeando os
enredos, o Multiverso 101 é uma coleção de universos alternativos “que
compartilham uma hierarquia universal”, além de uma “subseção do
Omniverso maior, a coleção de todos os universos alternativos” (DATABASE, 2020, s/p). Segundo uma história publicada na edição número 43
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da série “What If? ” (1977), o tempo se passa de forma diferente em cada
um dos universos, podendo estar ocorrendo no passado ou no futuro,
e muitas destas novas dimensões nascem devido à viagem no tempo.
Na trama, a Eternidade afirma que “existem aspectos quase infinitos em
si mesma”, o que acabou por estabelecer o posicionamento oficial da
Marvel sobre a natureza fundamental do Multiverso (MARNELL, 2019,
s/p).
Em termos gerais, o Multiverso Marvel é composto por doze
universos principais, sendo: Terra-616 (o Universo Prime), Terra-1610
(Maravilha Final), Terra-982, Terra-811, Terra-295, Terra-2149, Terra58163, Terra-65, Terra-807128, Terra-311, Terra-90214 e Terra-982
(2099). Segundo a roteirista Blair Marnell (2019), o primeiro é de longe
o mais importante, uma vez que, iniciada na revista “Fantastic Four #1”
(1961), a “Terra-616 é o Universo Marvel como o conhecemos, e seu
legado remonta a 1939. Enquanto a linha do tempo rolante mantém as
coisas modernas, o universo 616 continuou ininterrupto” (MARNELL,
2019, s/p). Já a Terra-1610 foi criada há quase duas décadas, através da
linha de quadrinhos Marvel Ultimate, que tinha como objetivo criar
versões modernas (e geralmente mais jovens) para os personagens clássicos, abrindo caminho para uma nova geração de leitores.
Um bom exemplo é a apresentação de Miles Morales como o novo
Homem-Aranha (Ultimate Spider Man), após a morte de Peter Parker
no Universo Supremo. Após o evento “Guerras Secretas” (2015), Miles
passou a integrar o Universo Prime (Terra-616). Nem todas as linhas do
tempo oferecem um final feliz para os heróis, e a prova disso é a Terra811, introduzida na história intitulada “Dias de um futuro esquecido”
(“Uncanny X-Men #141 e #142”, 1981). Na trama, os X-Men e quase todos
os grandes heróis caíram diante dos Sentinelas, num futuro controlado
por inimigos e máquinas, onde mutantes como Rachel Summers (filha
de Jean Grey e Ciclope) foram transformados em armas contra a própria
espécie. Embora estas sejam algumas das principais linhas temporais
do Multiverso Marvel, este está em constante expansão, sendo sempre
possível o surgimento de um novo universo a cada viagem no tempo ou
entre dimensões.
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Outro tema recorrente nas histórias em quadrinhos, em especial da
Marvel Comics, são os inimigos invisíveis, vírus mortais que desencadeiam pandemias e assolam a multiplicidade de universos, podendo ser
mais letais até mesmo que os vilões mais populares. O grupo de heróis
mutantes X-Men já enfrentou inúmeros episódios pandêmicos nos
quadrinhos, como o Vírus Legado, que, embora não seja muito popular
fora das páginas das revistas, é um dos mais famosos dentre os títulos da
editora, visto que os arcos em que aparece são dramáticos e têm como
resultado muitas mortes. Criado por Conflyto, clone maligno de Cable,
o vírus devastou vários mutantes através de suas três variantes, ativadas
quando um indivíduo com o gene X utiliza seus poderes após contrair
a doença. Ao final da saga, o herói Colossus se sacrifica para encontrar
uma cura definitiva para a ameaça após a morte de sua irmã, Illyana
Rasputin.
Representado nos cinemas em 2015, no filme Vingadores: Era de
Ultron, o Vírus Ultron criado nos quadrinhos conseguia se auto reproduzir em qualquer indivíduo, transformando-o em uma extensão da
inteligência artificial Ultron e criando uma rede interconectada de exércitos auto replicantes. O robô superpoderoso e dotado de tendências
assassinas criado por Hank Pym, o Homem-Formiga original, precisou
ser detido mais de uma vez pela equipe de heróis Vingadores. Seguindo
a mesma linha, o Vírus Tecnorgânico ou Transmodal, é capaz de transformar qualquer tecido vivo em tecnologia, fazendo com que as células
funcionem como máquinas individuais que armazenam as informações
de seus portadores. O vírus, que também afetou os X-Men, é originário da raça alienígena conhecida como Tecnarquia, seres transmorfos
que vasculham o universo à procura de seres vivos para infectar e se
alimentar de sua energia vital. Fora das páginas, a história da humanidade também está marcada por pandemias, e, por mais que o vírus
causador da Covid-19 já tenha infectado milhões de pessoas em todo
o mundo e causado milhares de mortes, o cenário é semelhante ao que
já aconteceu em momentos passados. Dentre algumas das mais letais,
estão a Peste Bubônica, Varíola, Cólera, a Gripe Espanhola e a Gripe
Suína (H1N1).
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Por mais que possa parecer um artifício narrativo muito utilizado
nos comics ou mesmo um cenário construído nas distopias e histórias de ficção científica tão presentes em nosso cotidiano, a pandemia
desencadeada pelo vírus vai muito além das páginas – tanto dos livros
de História quanto das histórias em quadrinhos. Aqui, proponho uma
ideia de multiverso que não cabe inteiramente na perspectiva científica e ou na dos comics em si – pois ambas supõem a existência de
universos físicos diferentes –, mas sim uma que, ao se servir destes
exemplos, evidencia pequenos universos simbólicos dentro daquele
em que vivemos de forma múltipla. Pensar a multiplicidade das vivências e o que elas envolvem neste momento ímpar é pensar também que
não estamos isentos. Mesmo que tenhamos o conhecimento de nossos
espaços de experiência, diante dos horizontes de expectativa estamos
constantemente travando disputas – por vezes ignorando o passado na
esperança de um futuro livre de intercorrências, de crises em nossas
infinitas terras.
Próxima edição: Depois de uma missão intensa ao multiverso, a
heroína e seu alter ego precisam voltar o olhar aos futuros em disputa
e à multiplicidade das vivências como implicação do Covid-19 e a crise
nas Infinitas Terras! O paralelo entre o mundo da arte sequencial e a
sequência da vida realmente se confirmará? E mais! Um antigo inimigo
retoma para atrapalhar os planos da nossa dupla dinâmica: o Prazo!
Como elas conseguirão lidar com suas limitações e resquícios de antigas
batalhas para concluir este projeto no tempo determinado? Confira na
próxima edição!

Continua...
Equilíbrio
Alter ego, maio de 2020
Olhando em perspectiva, meu interesse pelas histórias em quadrinhos começou há muitos anos. Minhas primeiras lembranças das
páginas coloridas e sequenciais vêm ainda da infância, quando minha
mãe – professora da rede pública e estadual de ensino de Teresópolis,
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Rio de Janeiro –, se especializou em alfabetizar através dos gibis. Títulos
como “Turma da Mônica”, do quadrinista Maurício de Souza, “Mafalda”,
de Quino, e “Peanuts”, do cartunista Charles M. Schulz, faziam parte do
dia-a-dia. Somado a isso, minha tia coleciona as revistas da turminha
do Bairro do Limoeiro desde os seus treze anos de idade, fazendo com
que as tramas tomassem conta de nossa casa (hoje já são mais de três
décadas de coleção). Dito isso, hoje percebo que minha relação com os
comics é permeada de dualidades: ao mesmo tempo que as tramas me
fascinavam com seus universos fantásticos e personagens superpoderosos, também intrigavam, inspiravam e suscitavam questionamentos
– o que levou à escolha dos quadrinhos como objeto de análise.
Com sua roupagem acessível e capaz de alcançar os mais diversos
públicos, para mim as revistas sempre corresponderam a um espaço
privilegiado de representações sociais. Afinal, como aponta Barcellos
(2000, s/p), “dos cenários aos enredos, passando pelos personagens,
tudo nas histórias em quadrinhos pode ser visto como uma apropriação
imaginativa de conceitos, valores e elementos que foram, são ou podem
vir a ser aceitos como reais”. Durante a graduação em Comunicação
Social, me propus a incorporar os quadrinhos à rotina acadêmica e,
ao final do curso, lancei às histórias em quadrinhos um olhar crítico
e comunicacional, questionando de que forma o personagem Capitão
América (1941), da Marvel Comics, poderia ser considerado um instrumento ideológico do discurso norte-americano durante quatro períodos
de conflito.
Já no mestrado, a pesquisa tem como foco principal o protagonismo
feminino, não apenas na materialidade em tinta e papel, mas em uma
cultura de quadrinhos para muito além das páginas. Isso porque, como
nas palavras de Miranda e Oliveira (2017, p. 2), as tramas tanto constroem uma realidade fictícia quanto estabelecem fortes ligações com a
vida em si, “funcionando como uma extensão do “eu” daquele que as
produz”. Nos dias de isolamento, tenho aproveitado o tempo fora do
tempo para colocar as leituras em dia, principalmente as que podem me
auxiliar na escrita da dissertação. Contudo, dia desses me deparei com
um título curioso, que ganhei ainda em 2018 de um familiar que também
vê nos quadrinhos potencial para muito além do entretenimento.
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Em “As 7 Leis Espirituais dos Super-Heróis” (2012), o médico Deepak
Chopra, conhecido por seu trabalho sobre espiritualidade, e seu filho
Gotham Chopra, roteirista de quadrinhos e produtor de cinema, tecem
reflexões sobre como os heróis podem ser considerados uma versão
contemporânea dos grandes personagens das mitologias clássicas, e se
propõem a expor didaticamente sete princípios básicos transformadores
presentes tanto em mitos gregos e indianos quanto nas histórias em
quadrinhos, consumidas nas últimas décadas por um número expressivo de leitores. Num primeiro momento, não dei muito pela obra,
porém, no decorrer da leitura criei associações e tirei lições valiosas,
principalmente em tempos de pandemia. No processo, uma passagem
em especial me chamou a atenção:
Grandes histórias de super-heróis são as nossas. Metáforas dos desafios e conflitos que enfrentamos na vida e os poderes – ou a sabedoria
interior – que precisamos garimpar dentro de nós para superar esses
desafios e evoluir constantemente. As lutas que Batman trava nas ruas
e nos becos de sua cidade são as mesmas que encaramos em nossa própria vida. O ambiente, os personagens e a trama se combinam
para criar grandes histórias mitológicas do bem contra o mal, mas os
desafios com que esses heróis se deparam ecoam em nossas próprias
experiências. Eles se mostram em nossa vida como conflitos emocionais com aqueles que amamos e com os quais trabalhamos, dilemas
espirituais e éticos deflagrados pelo choque entre ciência e espiritualidade e a angústia existencial que emana da tecnologia em constante
evolução que nos cerca. Todos nós, meros mortais, estamos sujeitos a
essas avalanches de mudança. Muitos estão constantemente tentando
encontrar e encaixar “sentido” em uma compreensão do mundo rígida e estática. Mas podemos aprender com os super-heróis que criamos juntos. Com suas provações e seus triunfos, com suas forças e
fraquezas, podemos aprender a perceber nossas próprias batalhas cotidianas. Se conseguirmos nos valer das habilidades deles, descobriremos um poço de conhecimento e um guia de vida com profundas
implicações para a transformação pessoal e global. Essas habilidades
são um segredo para maximizar nosso potencial como indivíduos e
melhorar coletivamente o mundo, uma ação de cada vez. E a Lei do
Equilíbrio é nosso único ponto de partida (CHOPRA, 2012, p. 23-24).

De outro modo, um dos maiores ensinamentos que podemos receber
dos super-heróis e suas épicas tramas é que eles “sabem que a única
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forma de superar qualquer desafio é se voltar para dentro” (CHOPRA,
2012, p.24). Na filosofia oriental, acredita-se que a evolução de alguém
pode ser medida de acordo com o quanto este se sente confortável com
o paradoxo, a contradição, a confusão e a ambiguidade. Batman (1941),
um dos mais famosos heróis da DC Comics, é conhecido como o Cavaleiro das Trevas, uma vez que, embora proteja os fracos e atue sob a luz
da justiça, são a escuridão e as sombras seu maior combustível. Mesmo
seus muitos atos heroicos não apagam seu passado trágico e o sentimento de injustiça que determinam a grande maioria de suas ações. Há
quem diga que seus maiores adversários, como Coringa e Charada, nada
mais são do que representações de seu próprio caos contido. Eles são
como seus pesadelos dotados de vida, seus sentimentos mais profundos
que, caso venham à tona, podem subjugá-lo e fazer com que se transforme em seus algozes. “Ele existe no fio da navalha, sempre em risco,
tentado pela escuridão, mas raramente tomba” (CHOPRA, 2012, p.22).
Mesmo que num primeiro momento possamos pensar as histórias em
quadrinhos apenas como entretenimento, elas não deixam de nos representar. Nós somos uma amálgama das energias e forças contidas nas
páginas, somos tanto expectadores quanto parte atuante das narrativas
de super-herói.
Todo aquele que já sentiu a necessidade de cobrar respostas ou
se vingar após uma injustiça já experimentou dos sentimentos que
impelem nomes como Demolidor, Jessica Jones e o Gavião Arqueiro, em
“Vingadores: Ultimato” (2019). Os super-heróis se mantém equilibrados
à medida que entram em contato com sua própria consciência, entendendo que a vida “é uma confluência de sentido, relações e contexto”
(CHOPRA, 2012, p.24). Eles equilibram as forças opostas, como luz e
trevas, criando assim uma identidade poderosa. Ainda nas palavras de
Chopra (2012), “o equilíbrio é fruto não apenas da capacidade principal
de descobrir equilíbrio entre todas as forças opostas do universo, mas
também da capacidade de reconhece-las e de se valer delas” (CHOPRA,
2012, p.25). Valendo-me da experiência e ensinamentos das muitas
heroínas e heróis que há tempos acompanho, tenho tentado me manter
equilibrada, ou buscar o equilíbrio domando o caos que me habita e me
cerca.
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Em tempos de isolamento, percebo que é ainda mais fácil mergulhar na escuridão, deixar que a ansiedade nos domine e bloqueie nossos
pensamentos. Trazer o passado à tona pode se tornar uma constante,
e as experiências de todos os tipos são potencializadas – como um fio,
cada vez mais tensionado e com risco de partir. Contudo, mais do que
nunca é preciso lidar com a contradição, a confusão e a ambiguidade.
Por mais que não tenhamos materializado nosso lado mais sombrio,
sabemos como reconhece-lo, como ele se mostra e sabota nossos planos.
É preciso olhar criticamente para nossas múltiplas realidades internas e
individuais para que possamos expandir nossos horizontes à multiplicidade das vivências externas e coletivas, e efetivamente buscar o equilíbrio entre elas.

Volume 03. Crise nas Infinitas Terras
A Heroína
Em A estrutura da vida cotidiana (2000), a filósofa Agnes Heller tece
reflexões acerca do cotidiano, chamando a atenção para a heterogenia
do mesmo enquanto a vida de todo ser humano, já dado em nosso nascimento. Ela explica que o cotidiano é o tempo da ação, permeado de
hierarquias (mutáveis) e relações de poder, onde escolhas são necessárias para se estar nele. É ainda dotado de heterogeneidade temporal,
contendo presentes, passados e futuros de modo a não ser necessariamente comparado ao presente, ao passo que nele todos os tempos são
vividos de forma heterogênea. Para Heller, somos simultaneamente um
ser humano qualquer e um indivíduo particular, e, nesta articulação, a
autora chama a atenção para o humano genérico, onde o eu faz parte
de um nós. De outro modo, como um ser socialmente e historicamente
constituído, o humano genérico seria uma dimensão do sujeito social,
quando eu me percebo como nós – somos seres constituídos socialmente ao mesmo tempo em que constituímos a sociedade. Para além
disso, destaca que existem realidades diversas dentro deste cotidiano,
fazendo com que seja um lugar de conflitos e tensões. E, ao voltarmos
o olhar para o multiverso da pandemia em que nos encontramos, os
tensionamentos se fazem presentes.
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O fato é que não estamos enfrentando a (s) crise (s) da mesma forma.
Em um artigo publicado na versão digital do jornal El País, ainda em
março, Eliane Brum aborda questões inerentes aos futuros em disputa,
levantando a máxima de que o vírus somos nós (ou uma parte de nós),
além de salientar que podemos viver Gênesis ou Apocalipse - ou apenas
mais da mesma brutalidade. No texto, a colunista fala ainda sobre
mudanças climáticas, desigualdades, guerras, governos e outros tópicos
que questionam sobre nosso papel em tudo o que ocorre no mundo. Para
a autora, ao tratarmos as crises enfrentadas como guerras, temos dois
caminhos individuais capazes de determinar o coletivo: “nos tornando
melhores do que somos ou nos tornando piores do que somos” (BRUM,
2020, s/p). À exemplo de Batman, que busca constantemente o equilíbrio entre luz e trevas, esta é a principal batalha que enfrentamos hoje
atrás de nossas portas, afinal, “momentos radicais expõem uma nudez
radical. Isolados, é também com ela que nos viramos [...] O duro é ser
chamado a ser e ter medo de ser. Porque é isso que momentos como este
fazem: nos chamam a ser” (BRUM, 2020, s/p).
Ao usarmos a palavra guerra (mesmo que secreta), é preciso olhar
cuidadosamente para o inimigo, afinal, o vírus, um organismo que só
segue o imperativo de se reproduzir, sem consciência, moral ou escolha
não é de fato o maior algoz que devemos enfrentar. O existencialismo
defende que, antes de tomar qualquer decisão, não somos nada, e vamos
nos moldando a partir de nossas escolhas – liberdade essa que resulta
em angústia. Isso porque, ao percebermos que nossas ações servem de
espelho para a sociedade, nossos projetos pessoais entram em constante conflito com os projetos dos outros, fazendo com que estes tirem
parte de nossa autonomia. Ao mesmo tempo, é pelo olhar do outro que
reconhecemos a nós mesmos e, visto que tal convivência expõe nossas
fraquezas, o filósofo francês Jean-Paul Sartre (1970) afirmou que o
inferno são os outros. Todavia, ao pensarmos a pandemia e suas múltiplas realidades, Brum (2020, s/p) expõe que, “a forma como vivemos
neste planeta nos tornou vítimas de pandemias”, de modo que, no fim
das contas, “o inimigo somos nós”. Ainda segundo a autora,
O vírus não permite fingimentos. Ele possivelmente saltou de um
morcego, espécie cujo habitat também destruímos, para se hospedar
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no organismo dos humanos. Nada mais fez do que tocar sua vida de
vírus. De repente, homens e mulheres do mundo inteiro que fingiam
não ter nem corpo nem limites, transbordando na internet, tiveram
que se haver com a própria carne e com os próprios contornos. Já não
há mais como escapar do corpo. E já não há mais como permanecer
refestelado no próprio umbigo (BRUM, 2020, s/p).

Extinguimos espécies e modos de vida, e, em nosso furor de dominantes, podíamos tudo. Olhando em perspectiva, a pandemia vem
nos mostrar que não temos todo o controle que acreditávamos ter, e,
a exemplo das mudanças climáticas anunciadas exaustivamente por
pesquisas e relatórios ao longo dos anos, o tempo da humanidade pode
passar, mas o planeta permanecerá aqui - vivendo ciclos e ciclos, caindo
e se reerguendo em infinitas Terras. Ainda conforme explica Brum
(2020, s/p), mesmo que usemos o termo humanidade para classificar
aqueles que passam pela crise desencadeada pelo vírus, “não há homogeneidade aí, não existe um genérico chamado “humano”. Assim como
não estamos todos no mesmo barco”. Os mais atingidos pelos grandes
problemas que nos assolam, como o superaquecimento global, são
os que menos contribuíram para provoca-los – e o Covid-19 expõe o
mesmo apartheid. É notável a divisão entre aqueles que tem o direito a
não ser contaminados e os que aparentemente podem ser, de modo que
a primeira morte pelo novo vírus no Rio de Janeiro foi de uma mulher
que trabalhava como empregada doméstica e não recebeu da patroa o
direito à dispensa remunerada para aderir ao isolamento. A patroa, rica,
branca e de classe média alta, também não julgou necessário mencionar
que já sentia os sintomas do coronavírus após voltar de uma viagem à
Itália. Para Brum (2020, s/p), “essa primeira morte no Rio é o retrato do
Brasil e das relações entre raça e classe no país, expostas em toda a sua
brutalidade criminosa pela radicalidade de uma pandemia”.
Ao pensar sobre minhas próprias dificuldades, muitas são as vezes
em que me sinto pequena em meio a tais tensões, linhas aparentemente
distintas em uma grande textualidade tecida pela pandemia, mas que
estão fortemente entrelaçadas. Desencadeada pela morte de um homem
negro de quarenta e seis anos assassinado por um policial branco em
Minneapolis, Minnesota, no dia 25 de maio de 2020, uma tensão se fez
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presente em nossas infinitas Terras, e uma onda de protestos emergiu
em meio à pandemia, se estendendo para muito além dos Estados
Unidos. O racismo, que nunca deixou de ser pauta, tomou mais uma
vez as mídias de todo o mundo. George Perry Floyd Jr., morreu sufocado e em meio a súplicas (“por favor, não consigo respirar”), enquanto
o policial se mantinha ajoelhado em seu pescoço durante uma abordagem por supostamente usar uma nota falsificada de vinte dólares em
um supermercado. Segundo registros, o policial se manteve quase nove
minutos ajoelhado sobre o homem, e após os primeiros seis Floyd já
estava desacordado. O assassinato brutal e criminoso, registrado em
vídeos e amplamente divulgado, gerou inúmeros desdobramentos.
Os protestos pacíficos começaram a ser realizados na primeira semana
de junho e, em Washington DC, a capital dos EUA, ativistas e funcionários municipais pintaram a expressão “Black Lives Matter” (Vidas Negras
Importam, em tradução literal) na 16th Street, uma das ruas que levam
à Casa Branca. O movimento se espalhou principalmente pelas redes
sociais, levando artistas a se manifestarem e um número cada vez maior
de pessoas a discutir mais uma vez sobre a desigualdade e a disparidade
racial. De acordo com um levantamento realizado pela BBC News, em
relação aos brancos, as pessoas negras brasileiras e norte-americanas
possuem menos escolaridade, acesso à saúde e emprego, além de possuírem mais chances de morte pelo novo vírus e em intervenções policiais.
E, mesmo que representem 55% da população brasileira e 13% da americana, são sub-representados no sistema político e também na indústria
cultural. Na pandemia causada pelo novo coronavírus, a taxa de letalidade entre pessoas negras é 2,4 vezes maior do que a entre brancos, e,
conforme dados do Ministério da Saúde, as hospitalizações de pessoas
negras com síndrome respiratória aguda grave representam quase 23,1%
do total. Para além disso, quase oito entre dez pessoas assassinadas no
Brasil são negras, e uma das principais causas é a violência. Em uma fala
proferida no programa “Papo de Segunda” (GNT), em junho, durante
uma análise sobre o racismo no Brasil e casos de violência policial,
como os que levaram à morte de João Pedro e Ágatha, o rapper Emicida
declarou:
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Semana passada a gente tava aqui falando o quão destruidor de futuro, não só das pessoas pretas, mas do futuro desse país, era viver em
um lugar onde uma criança de 14 anos está cumprindo sua quarentena em casa, e é alvejada por uma bala de um grupo de outras 72 que
arrebentaram sua casa, sacou? Eu fiquei pensando aqui antes que eu
nem sou o cara mais antigo desse programa, mas só no tempo que eu
tô aqui, quantas crianças pretas foram mortas pelo estado brasileiro?
Ágatha, Davi, João, semana passada João Pedro, e esses são os casos
que a gente vê ganhar visibilidade [...] Se a gente vai pro norte, se a
gente vai pro centro-oeste, e pega a situação das tribos indígenas, a
gente tem situações mais desesperadoras que essa, que já faz a gente
chorar [...] A gente só aceita debater o racismo se a gente for pautado
pelos Estados Unidos. O racismo do Brasil pode seguir matando à
vontade. Nadando de braçada. Eu não tenho mais nem palavra pra
descrever como é a situação que a gente vive [...] Era pra esse país
estar pegando fogo mesmo, e o fato dele não estar, fala tudo que uma
pessoa preta tem que saber sobre ele. A gente está em solo inimigo,
a gente tem que se proteger como a gente puder, porque a gente está
por nossa conta e risco, nesse grande projeto assassino de preto que é
o Brasil (EMICIDA apud AMARO, 2020, s/p).

Em uma reportagem publicada em maio no portal de notícias UOL,
o jornalista Herculano Barreto Filho já alertava sobre os impactos do
vírus nas favelas brasileiras, tornando o cenário muito mais preocupante do que indicam os números oficiais. Depois de mostrar sua força
destrutiva na Ásia, Europa e nos Estados Unidos, o novo coronavírus
chegou aos aglomerados de casas das cerca de 6.300 favelas do Brasil,
onde muitas registram escassez até mesmo de água para manter as mãos
higienizadas. Segundo o demógrafo e pesquisador José Eustáquio Alves,
quase doze milhões de brasileiros vivem nas favelas, e “a alta densidade
demográfica desses lugares aliada à falta de serviços básicos os torna
terreno fértil para a proliferação do coronavírus” (ALVES, 2020, apud
BRUNO & CERQUEIRA, 2020, s/p). Desde que a pandemia chegou
por aqui, estudos paralelos coletados nas unidades de saúde de dois dos
maiores conjuntos de favelas do Rio de Janeiro, a Rocinha e o Complexo
da Maré, indicaram que o número de óbitos reais seria até quinze vezes
maior em comparação aos registros oficiais, uma vez que a transmissão
comunitária nestes locais é quase inevitável.
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Tendo em vista a situação de vulnerabilidade social que permeia os
grandes complexos, os moradores são obrigados a deixarem suas casas
para trabalhar diariamente, o que agrava o problema. Isso porque,
poucos são aqueles que no cenário atual podem se “dar ao luxo” de trabalhar em casa ou mesmo de se ausentar do trabalho. O sustento precisa
ser garantido, e não é possível aderir à quarentena. Outra realidade que
segue quase invisível é a da população que vive nas ruas das cidades
brasileiras, considerada um dos grupos mais desprotegidos contra a
pandemia do novo coronavírus (ao lado das periferias e povos indígenas).
Aqui, a intensificação da vulnerabilidade econômica e a falta de acesso
não apenas aos serviços de saúde, mas também a informações acerca do
vírus são os principais fatores que contribuem para o contágio e morte
de um número crescente de pessoas. Em um levantamento realizado em
2015, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) estimou que
cerca de cem mil pessoas estariam em situação de rua no país, contudo,
o Brasil não possui números oficiais atualizados sobre a população total.
O que se pode concluir é que o contingente cresce ano a ano devido
à recessão e ao aumento do desemprego, e agora, com a pandemia, os
números devem ser ainda maiores. Além das dificuldades enfrentadas
para higienizar as mãos ou ter acesso a máscaras de proteção, com a
menor circulação de pessoas as doações de comida também são mais
escassas, as vagas nos abrigos oferecidos pelas prefeituras não são suficientes e as oportunidades de acesso à renda quase inexistentes.
Temos ainda as diferentes realidades dos que podem trabalhar em
casa, em sistema de home office, daqueles que precisam trabalhar presencialmente, como nos serviços essenciais ou profissionais autônomos.
Estar em casa torna-se uma espécie de privilégio, ao mesmo tempo em
que apresenta outras dificuldades. Em algumas empresas, os horários
de trabalho não foram flexibilizados, mas estendidos. Os prazos estão
cada vez mais curtos, e a pressão, cada vez maior. Para os que precisam
se deslocar até os locais de trabalho, os ônibus estão lotados, o número
de clientes diminuiu. Nos mercados, farmácias e padarias, muita gente
indo e vindo – de forma que as medidas de segurança nem sempre são
efetivas. A quarentena dos profissionais de saúde também é diferente.
Isolados, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e técnicos de enfer-
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magem passam mais tempo nos hospitais do que em suas casas – e, em
alguns casos, não voltam para elas com medo de transmitir o vírus às
famílias. Lembro de assistir à uma reportagem do “Fantástico” ainda em
junho sobre a realidade destes profissionais durante a pandemia, onde,
em um hospital em São Paulo dedicado exclusivamente ao tratamento
de pacientes idosos, a equipe resolveu morar no local durante a quarentena para reduzir os riscos aos que lá eram tratados.
As esposas, maridos e filhos eles viam vez ou outras através das janelas
de vidro, numa tentativa de aplacar a saudade dos momentos perdidos.
Uma das profissionais inclusive havia descoberto a gravidez durante o
confinamento, e se sentia cada dia mais ansiosa em relação ao futuro.
Isso porque, ao combater na linha de frente os riscos são ainda maiores.
Conforme explica Douglas Corrêa (2020), as profissões com maior
número de registros dentre os casos confirmados de síndrome gripal
por Covid-19 foram técnicos e auxiliares de enfermagem, seguidos de
enfermeiros e médicos, e, fora os aspectos físicos, os emocionais e psicológicos dos profissionais também são levados em conta, uma vez que
não apenas o número de óbitos de pacientes aumentou, mas também a
morte de parentes e colegas de trabalho.
Próxima edição: A fantástica saga de autoconhecimento e produção
de reflexões sobre o multiverso da pandemia chega ao fim! Além de uma
reflexão sobre a arte sequencial e suas origens, heroína e alter ego unem
forças para concluir esta jornada levantando questionamentos acerca
dos futuros em disputa no pós-pandemia. Seria essa uma Guerra Infinita? Confira na próxima e última edição!

Continua...
Arte Sequencial
Alter ego, junho de 2020
Arte é, antes de tudo, a forma como o ser humano se expressa. Para
dar vazão a sentimentos e emoções, desde a pré-história utilizamos
da criatividade para nos relacionar com a vida através de plataformas
e materiais os mais diversos, de modo que, ao representarmos nossas
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realidades, estas possam ser contadas, recontadas e compartilhadas. Nas
palavras de Scott McCloud (1995, p.166 e 167), “por ser independente
de nossos instintos evolutivos, a arte é a maneira de afirmarmos nossa
identidade como indivíduos e sair dos papéis pequenos que a natureza
nos atribui”, mesmo que ela também tenha utilidades do ponto de vista
evolutivo. Para o autor, a arte possui três funções principais, sendo
o exercício da mente e do corpo, que não estão recebendo estímulos
externos; a arte como forma de auto expressão, atuando como catarse
de desequilíbrios emocionais e auxiliando na sobrevivência mental das
raças; e, talvez a mais relevante para nossa sobrevivência como espécie,
a arte como condutora de grandes descobertas, servindo como base
exploratória para a linguagem, a ciência e a filosofia. De certo modo,
“em quase tudo o que fazemos, há pelo menos um elemento de arte”
(MCCLOUD, 1995, p.168). Em sua apresentação no TEDxGhent, em
2014, a curadora Katerina Gregos afirmou que, se desprovidos de imaginação – a única coisa que nos distingue como seres humanos de outras
espécies sem arte –, a banalidade da realidade seria intolerável. As
variadas formas de expressão artística são o reflexo do desenvolvimento
humano e das culturas das sociedades, provocando a análise e o debate
acerca das realidades e estimulando a consciência dos indivíduos para
com os problemas, virtudes, agonias e belezas inerentes ao ser humano.
Utilizamos da arte para desafiar opiniões cimentadas e visões padronizadas ou problemáticas, e como uma espécie centrada em nós mesmos,
nos vemos em tudo, atribuindo “identidade e emoção onde não existe
nada”, transformando o mundo à nossa imagem (MCCLOUD, 1995, p.
32 e 33).
McCloud (1995, p.194) também atribui à arte o papel de ponte
entre as mentes, visto que “todos vivemos num estado de isolamento
profundo” e, por mais que recorra a outros, nenhum ser humano é capaz
de saber o que é ser o outro de fato e o que este sente de forma precisa.
Sendo assim, “todas as mídias são um subproduto de nossa incapacidade de comunicação mente a mente”, sendo os meios pelos quais os
pensamentos são transformados em formas e podem atravessar o
mundo físico, “reconvertendo-os por um ou mais sentidos de novo em
pensamento” (MCCLOUD, 1995, p. 194, 195 e 196). De certo modo,
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tudo o que vivenciamos estaria dividido em dois reinos, o dos sentidos e
o do conceito. Nossas identidades, que não podem ser vistas, ouvidas ou
tocadas, são ideias que pertencem ao mundo conceitual, enquanto tudo
o mais – o mundo externo à nós -, é parte do mundo sensorial. Indo
além de nós mesmos, “logo descobrimos que os objetos do mundo físico
também podem atravessar e possuir identidades próprias ou, sendo
nossas extensões, começam a brilhar com a vida que nós lhes emprestamos” (MCCLOUD, 1995, p. 39 e 40).
Desde que a pandemia começou e o isolamento social voluntário
foi instituído como medida para se evitar a propagação do vírus, li
um número considerável de obras sobre histórias em quadrinhos: dos
primórdios da arte sequencial a seus formatos, estrutura e formas narrativas. Deixando de lado a tecnicidade da produção de HQs, percebi que,
mesmo que em um primeiro momento as tramas se mostrem como uma
mídia despretensiosa voltada apenas para o entretenimento, um observador mais atento pode tornar-se capaz de enxergar para muito além
dos limites da página, descobrindo todo um novo mundo de possibilidades. Para Eisner (1989, p. 11), as histórias “são usadas para ensinar
o comportamento dentro da comunidade, discutir morais e valores, ou
para satisfazer curiosidades”, além de dramatizarem relações sociais,
propagar ideias ou extravasar fantasias por meio da expressão criativa dos indivíduos. E, ao dispor “figuras ou imagens e palavras para
narrar uma história ou dramatizar uma ideia” (EISNER, 2005 p. 5), a
Arte Sequencial caracteriza-se como uma forma artística e literária e um
veículo de expressão criativa.
Brian J. Robb (2017) salienta que, “histórias de super-homens,
humanos dotados de poderes além dos meros mortais, são tão antigas
quanto a história da humanidade, assim como desenhar” visto que
“desenhos em cavernas na França e na Espanha, executados entre 10
mil e 25 mil anos atrás, registraram eventos cotidianos e feitos heroicos”
(ROBB, 2017, p. 22). Acredita-se que os primeiros contadores de histórias tenham usado “imagens grosseiras apoiadas por gestos e sons vocais
que, mais tarde, evoluíram até se transformar na linguagem” (EISNER,
1989, p. 12), e que, com o passar dos séculos, a utilização de novos materiais e o surgimento de plataformas diversas afetaram de modo signifi-
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cativo a arte da narrativa, resultando também em novas formas de se
relacionar imagens e palavras.
Das pinturas nas cavernas e dos hieróglifos egípcios registrados nas
tumbas, de cerca de 1300 a.C., passando pelas frisas gregas e a Coluna
de Trajano, em Roma, do ano 113, e pelos exemplos da arte sequencial
medieval remanescentes, como a Tapeçaria de Bayeux, na França (uma
peça de setenta metros de comprimento de tecido bordado que detalha a
conquista da Inglaterra pelos normandos, que começou em 1066), até os
códices mexicanos, formas primitivas de livros encadernados, de 1500,
e os manuscritos pictóricos astecas pré-colombianos, “descobertos” por
Hernán Cortés em torno de 1519 e 1521 durante a invasão e colonização
da América pelos espanhóis, “homens e mulheres criaram imagens que
contavam histórias, geralmente sobre aventuras ou feitos fantásticos”
(ROBB, 2017 p. 22). Para McCloud (1995), dos vitrais que retratam
cenas bíblicas em ordem presentes nas igrejas às Nenúfares, uma série de
aproximadamente 250 pinturas a óleo do pintor impressionista francês
Claude Monet, é possível empregar a definição de arte sequencial.
Em uma obra publicada em 1989, Will Eisner utiliza o termo para
descrever as histórias em quadrinhos, e destaca a tira diária de jornal e os
comic books como os principais veículos da arte sequencial nos tempos
modernos. Neste contexto, quando as figuras são partes de uma sequência, mesmo que em um número limitado, a arte da imagem é transformada na arte das histórias em quadrinhos. Todavia, mais do que um
objeto específico, como “revista”, quadrinhos é um termo que merece ser
discutido, visto que se refere ao meio em si, ou, como sugere McCloud
(1995, p. 6), a “um recipiente que pode conter diversas ideias e imagens”.
Ademais, como um meio monossensorial, os comics contam apenas com
o sentido da visão para transmitir um mundo de experiências, afinal,
dentro dos quadros, todas as informações – sejam sons, cheiros ou
sensações –, são transmitidas visualmente. Aqui, como descreve Daniele
Barbieri (2017, p. 115), a imagem “transforma um fragmento de realidade em uma peça do discurso”. Os quadrinhos agem como intermediários entre o narrador e o público, levando a “uma dança silenciosa
do que é visto e não visto” (MCCLOUD, 1995, p.92), onde, mesmo que
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não perceba a situação completa ou mesmo tenha certa consciência da
forma, torna-se possível para o leitor compreender a mensagem.
Creio que o potencial para abordar questões profundas que permeiam
a vida humana, como problemas sociais, representatividade e relações
de poder, não foi descoberto logo de cara. Foi preciso que os quadrinhos
percorressem um longo caminho até que fosse possível se estabelecer
como um meio em si mesmo, como uma linguagem capaz de expressar o
mundo através de sua forma híbrida de palavras e imagens – e que segue
em constante evolução. McCloud (1995) destaca que o caminho dos
grandes narradores, os criadores que utilizam os comics como meio, é o
aprimoramento constante da habilidade de se transmitir ideias através
das histórias em quadrinhos, e completa afirmando que “o futuro dessa
forma aguarda participantes que acreditem realmente que a aplicação
da arte sequencial, com seu entrelaçamento de palavras e figuras, possa
oferecer uma dimensão da comunicação que contribua para o corpo da
literatura preocupada em examinar a experiência humana” (MCCLOUD,
1995, p. 138 e 139). Ainda em abril, quando dei início a esses registros,
sentia medo e os dias eram permeados de incertezas. Não digo que já
posso prever o que virá, mas encontrei nas palavras e imagens, nessa
arte híbrida e sequencial, um certo conforto. Por mais que nenhum herói
das páginas vá aparecer para salvar o dia, posso eu mesma vestir-me de
conhecimentos, e como uma heroína sem muitos holofotes, ajudar no
registro desse período ímpar de nossa própria história. Agora, mais do
que nunca, é chegada a hora de unir os dois lados: o alter ego incerto
e a face heroica que busca certezas, contando com a ajuda de autores
diversos e seu poder com as palavras.

Volume 04. Guerra Infinita?
Heroína e Alter ego, julho de 2020
Quando tudo começou, nos propusemos a embarcar em uma intensa
e longa jornada ao multiverso da pandemia, permeado de guerras
secretas e crises nas infinitas Terras. Agora, ambas chegamos a um
limiar: mais uma vez, enfrentamos o Desconhecido. Dos tempos que
virão, a única certeza é a mudança. Não apenas de hábitos, mas de tudo
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o mais que nos cerca. Assim como nos acostumamos com os cintos de
segurança, racionamento de energia após o apagão e com a própria
internet e as novas tecnologias – hoje extensões de nós mesmos –, é mais
do que possível imaginar um mundo onde persistam os rígidos hábitos
de higiene e o distanciamento social. Como dizem por aí, é o “novo
normal”, onde o cuidado para evitar novas contaminações é a principal
regra. Menos beijos, abraços ou apertos de mão, menos eventos com um
número incontável de pessoas aglomeradas, menos deslocamento entre
um lugar e outro. Menos passageiros nos ônibus, metrôs e trens, menos
circulação nas ruas, menos alunos em escolas e universidades. Mais
máscaras, sistemas de controle do número de indivíduos por espaço,
escritórios com pelo menos metade do tamanho atual, mais pessoas
trabalhando em casa, mais aulas online.
A crise econômica, já tão presente em nossas múltiplas realidades, é
só mais uma dentre as que temos de enfrentar. Nas palavras do escritor
americano Peter C. Baker (apud GUROVITZ, 2020, s/p), “é uma dúzia
de crises emaranhadas numa só, e todas se desenrolam imediatamente,
de modo inescapável”. Talvez, neste futuro que não se sabe quando
chegará, possamos ver a sociedade como mais do que “uma massa
de indivíduos competindo uns contra os outros por riqueza e status”
(BAKER apud GUROVITZ, 2020, s/p). Talvez, em um pensamento
ousado e extremamente otimista, possamos deixar de ocupar o papel do
inimigo, da mais cruel e devastadora doença que assola o planeta, para
nos transformarmos na cura – ou em um caminho para ela. A sociedade
precisa se tornar outra, e o humano genérico tem que emergir, tornando
o eu em nós. Assim como nas histórias em quadrinhos, a reinvenção
após grandes eventos é necessária e não se pode escapar dela. Mesmo os
seres dotados de habilidades fantásticas não são capazes de parar a roda
da mudança, e ao enfrentar os problemas que surgem (sejam pandemias, vilões megalomaníacos ou mesmo seres de outros planetas), reconhecem que nada será amanhã do jeito que era ontem. Nas palavras de
Chopra,
Vivemos em uma época difícil, e numa encruzilhada. Por um lado,
arriscamos nossa extinção e a de nosso planeta pela combinação devastadora de antigos hábitos tribais e tecnologias modernas com a
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capacidade de eliminar todos os seres vivos do planeta diversas vezes.
Por outro lado, também temos um sistema nervoso por intermédio
do qual o universo se torna consciente de si mesmo. Mais do que nunca, temos os meios e o conhecimento para criar um admirável mundo
novo no qual nosso atual estágio de sobrevivência do mais apto pode
evoluir para a sobrevivência do mais sábio (CHOPRA, 2012, p. 15 e
16).

Mais do que nunca, os futuros estão em disputa. E, se você nos
permite um último paralelo com os comics, acreditamos ser importante citar o enredo do filme “Vingadores: Guerra Infinita”, lançado
nos cinemas em 2018. Na trama, o vilão Thanos consegue reunir todas
as joias do infinito, dotadas de grande poder, e as utiliza para extinguir metade de todos os seres vivos do universo. Não só a Terra, mas
inúmeros planetas sofrem os efeitos de seu plano, o qual acreditava
essencial para a manutenção das raças. Em outras palavras, para ele o
extermínio era a chave da sobrevivência. Para os que ficaram, restou
a dor decorrente da perda e o sentimento de culpa por ainda estar no
mundo, respirando. Dito isso, creio que vivemos em uma espécie de
guerra infinita, onde as desigualdades, a irresponsabilidade de muitos
e a negligência dos governantes faz com que as perdas aumentem dia
após dia. No Brasil, o sucateamento do Sistema Único de Saúde (SUS),
assim como da educação, o desmatamento da Amazônia, a manutenção
dos sistemas de opressão e violência baseados em raça, gênero e classe,
a propagação de notícias falsas, a desvalorização da ciência, o descaso
com as medidas preventivas e a alienação de grande parte população
promovem o mesmo extermínio.
Antes do vírus, já vivíamos há muito tempo travando batalhas, nossas
guerras secretas. A multiplicidade das vivências sempre esteve aí para os
dispostos a reconhece-la, e o Covid-19 apenas a expôs de formas diferentes. Como ele chegou e não se mostra muito disposto a nos deixar,
será que o que nos resta é a guerra infinita? Agora, ainda incertos do
que nos aguarda, esperamos ansiosos pela tão comentada vacina, mas
mesmo ela não será como uma solução mágica que poderá restaurar a
visão que tínhamos do cotidiano. Mesmo permeada de tensões, desigualdades, preconceitos e muitas outras questões, a vida que conhecíamos
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era “melhor” sem o temido vírus. É preciso reconhecer nossos próprios
privilégios, e a partir deles dar a ver a multiplicidade das vivências. Na
sequência da produção lançada em 2018, “Vingadores: Ultimato” (2019),
a solução encontrada pelos heróis para restaurar a normalidade foi a
viagem no tempo, onde, voltando à vários momentos do passado, estes
puderam impedir os planos do vilão. Todavia, não temos essa opção.
Durante o texto, heroína e alter ego tentaram evidenciar as possíveis aproximações entre as múltiplas realidades dos quadrinhos e as da
pandemia, mas, o tempo não é uma delas. Nas páginas se pode tudo: ir
de um século ou universo a outro, curar com o toque ou mesmo reviver
os mortos. Mas fora delas, em nossa materialidade fora dos espaços
confinados de tinta e papel (ou mesmo durante o tempo de duração
de um filme), não podemos voltar ao tempo que precede aquele que
vivemos, do mesmo modo que não podemos restaurar as quase 90
mil vidas perdidas por conta da doença no país. Mais do que nunca, o
modo como escolhemos lidar com as intercorrências determina nossos
caminhos, e de fato nunca mais seremos os mesmos. Ainda segundo
Chopra (2012, p. 16), “essa escolha será moldada pelas qualidades que
desejamos, qualidades que podemos identificar e emular em alguns dos
grandes heróis e heroínas que habitaram as lendas e o histórico de nossa
civilização por todos os tempos”. Novas crises virão, novas pandemias
podem nos alcançar, novas realidades serão sempre evidenciadas ou
invisibilizadas, e, neste ciclo constante de mudanças em infinitas Terras,
cabe a cada um de nós ocupar nossos lugares na História, frequentemente fazendo da arte nossa principal forma de registrar o mundo.

Fim?
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Capítulo 7

Vertigem da Pandemia
João Carvalho

À guisa de introdução
Os textos a seguir foram escritos por um professor universitário de
escola particular e doutorando com pesquisa sobre o ensino de jornalismo. Eles são compreendidos como registros dessas dimensões de
minha vida adicionados ao contexto dos primeiros 100 dias da pandemia.
Ansiedades, curiosidades, raivas, medos e alegrias tudo vivido de forma
mais íntima e intensa, em poucos metros quadrados e em uma vastidão
virtual. Nesse turbilhão os textos transitaram entre alguns propósitos
bem distintos, mas demarcam, a meu ver, uma transformação em “cotidiano” da situação de pandemia. Em primeiro momento, entrando atrasado no projeto, me propus um registro de sentimentos, acontecimentos
e leituras públicas das primeiras semanas; depois para me organizar no
desafio da escrita tentei a busca por um objeto analítico que pudesse
focar os textos; por fim experimentei alguns conceitos e modos de escrita
a partir das experiências vivida. O conjunto é bastante desigual, mas que
parece traduzir certa trajetória intelectual e emocional particular, que
permitiu algum aprendizado e microinsights.
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Vertigem da pandemia
Parte 1 - Pré-quarentena – De fevereiro a março
A pandemia na China, pelo que vejo, não preocupa a imprensa.
Temos que trazer os brasileiros presos por lá, mas o governo tem medo.
O Irã agora se torna o segundo país em crise: casos explodindo, quarentena e hospitais cheios. Ainda não há muitos gráficos que ilustram as
matérias on-line; apenas relatos distantes. A crise começa a se agravar
na Itália, havendo a certeza de que o vírus chegará ao Brasil. A questão
não é mais se, mas quando chegará por aqui. Pouco depois leio sobre a
quarentena na Itália: falta de respiradores e hospitais lotados. Agora é
certo de que haverá um desastre no Brasil. Nos corredores da faculdade
e nos grupos de WhatsApp pode-se ouvir que as aulas serão suspensas.
Quando entraremos em quarentena? Como serão os próximos dois
meses?

Quarentena oficializada na escola (16 de março de 20

20)

Vejo memes e postagens no Twitter que dizem que o tempo dos vazios
cotidianos vai aumentar. Assistiremos a filmes, séries e colocaremos as
leituras em dia. Não! De repente, tudo vira remoto. É preciso adaptar-se aos sistemas, à pedagogia etc. Os grupos ficam intensos. Em poucas
horas há 100 mensagens. As pessoas compartilham problemas, dúvidas
de sistema, sucessos, alegrias e pequenas conquistas. Saio da rádio e dos
portais para me informar mais pelo Twitter. Na timeline da plataforma
há muitos gráficos, algo que começa a se tornar onipresente. Eles dão o
aspecto de cientificidade às análises e inauguram uma espécie de tentativa de vidência.
]Adaptar-se não é fácil. Rodízio para tomar conta da casa e do filho.
Estou reaprendendo a cozinhar; algo que era quebra-galho agora é
rotina. As aulas têm sido sincrônicas e são mais cansativas do que na
modalidade presencial. Os grupos de WhatsApp não tratam necessariamente de notícias da pandemia. Todos são de trabalho e, por isso, são
notícias em geral relacionadas à educação. Não há políticas ou números
da pandemia. Essa regra é quebrada no primeiro panelaço. As pessoas
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comentam como o bairro de cada um está. Ouço as panelas enquanto
leciono. Os caminhos para um objeto de análise se mostram?

Diário de isolamento - Segunda quinzena parte um (30 de
março de 2020 a 18 de abril de 2020)
A rotina já está mais estabilizada. Percebo no Twitter que cada vez
mais gráficos são usados para analisar a situação e as projeções futuras.
Um biólogo, Atila Iamarino, aparece como grande especialista, quase
guru da pandemia. É um sujeito a ser ouvido. Ele vai ao Roda Viva
da TV Cultura alertar que o pior está por vir e defender a ciência. A
disputa política ganhou divisórias entre os que seguem a ciência e os
que a renegam; nesse caso, a extrema-direita. O vírus se mostra extremamente político.
As lives de música sertaneja tomam conta, assim como a cantoria
do vizinho que as acompanha, nem sempre afinado. As análises dos
gráficos começam a comparar o Brasil com a Itália, os Estados Unidos,
a Espanha, a França e a Inglaterra. Os gráficos chamam a atenção
certamente pela leitura de Mary Poovey (1998) sobre a história do fato
moderno. Pode ser um ponto de investigação. Há uma narrativa dos
gráficos na pandemia? O que eles dizem e o que ocultariam? Principalmente vindo do Twitter, lugar enviesado de opiniões entre semelhantes,
sempre enquadradas dentro da mesma bolha. Nota de caminho a testar:
começar um repositório de gráficos e seus textos.
Outro ponto que chama a atenção é o evidente uso político e fluido do
termo técnico. Luiz Henrique Mandetta, ministro neoliberal – anti-SUS
(Sistema Único de Saúde), lobista dos planos de saúde e que votou pelo
teto dos gastos –, se tornou um homem técnico do governo. Suas ações
seriam apolíticas, e agora ele se torna um grande defensor do SUS. Essa
é a tônica da cobertura. O oposto ao ministro técnico é o próprio Jair
Bolsonaro. O presidente se alimenta das controvérsias da construção do
conhecimento para tentar encontrar formas de conviver com a doença.
Parece não se importar com quantos morrem com o vírus que, para ele,
nada mais é que do “uma gripe”.
O esporte está em reprise. Vive da memória. Há transmissões de
grandes jogos do passado e comparações entre épocas nos programas de
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debate. Para a seleção, mostram-se as vitórias, exceto a de 1982; para os
clubes, vários campeonatos com diversos vencedores. Tudo parece sem
cor. Voltamos até, no máximo, 2000 e, no caso da seleção, até 1970.
Pergunto-me quais as conexões possíveis de tudo isso. Parece não
haver nenhuma, um caos em alta velocidade. Certo de que o que mais
tem me capturado a atenção tem sido o Twitter. Há a facilidade de
brincar com o filho e ler ao mesmo tempo. A velocidade das atualizações
também é um fator que chama para o uso.

Parte dois (18 de abril de 2020 a 1º de maio de 2020)
À procura de um percurso analítico
O caminho dos gráficos no Twitter não parece mais muito prolífico. No começo, vários gráficos eram compartilhados com projeções e
comparações, deixando a impressão de que seriam um forte fio condutor
da narrativa da covid-19. Porém, passados mais de um mês de confinamento, já não se mostram tão presentes na minha conta. E não chegam
com periodicidade; talvez recortes ou algum objeto específico podem se
mostrar produtivos.
Separei alguns gráficos que foram entregues de forma algoritmicamente determinada, ou seja, conforme a plataforma apresentava mensagens com gráficos das pessoas que eu seguia. Dizer “algoritmicamente
determinada” é se entregar a uma caixa preta, aos fluxos das mensagens.
Sem questionamentos. Temos deixado muito nas mãos invisíveis dos
algoritmos: uma nova opacidade.
É possível notar que os gráficos se organizam a partir de localidades
(países, estados e, muito raramente, cidades), tempo e número de infectados ou mortos. Sobre o ponto de vista geográfico – e territorial – os
gráficos, em sua maioria, são parametrizados por país. Os textos que
acompanham raramente contextualizam os países comparados. Não
há indicação de tamanho, densidade ou renda per capita. Os gráficos
focados no Brasil costumam apresentar divisões por estado. Entretanto, um esquema específico chamou a atenção por fugir à regra o que
mostrava a evolução da cidade de Blumenau, em Santa Catarina:
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FIGURA 1: Figura 01: Gráfico sobre a evolução na cidade de Blumenau.
Aceso em 27/4/2020.

O gráfico mostra o aumento de casos após o relaxamento do isolamento na cidade. É compartilhado como caso emblemático aquilo que
acontece se os civis não levarem o isolamento a sério. Os dados da cidade
de Blumenau se tornam importantes, principalmente em função de uma
imagem que circulava poucos dias antes. Um shopping reabriu, recebeu
os clientes com um saxofonista e os lojistas aplaudiram os consumidores. Especialistas dizem que o aumento ainda não pode ser creditado
ao relaxamento do isolamento. Há um delay entre ações, contaminações
e mortes. Uma temporalidade mórbida.
Na comparação entre os países, chama a atenção a ausência de uma
correlação entre países latino-americanos e dos países africanos, da
América Central, do Caribe e da Oceania; indício da nossa geopolítica
cultural. Outra ausência nos gráficos coletados é o recorte socioeconômico. As notícias de impacto da covid-19 nas favelas chegam pela mídia
comunitária (Voz do Morro, Central Única das Favelas, Diário do Centro
do Mundo etc.). Os tweets possuem artes, mas não gráficos propriamente
ditos, nem mesmo fontes alternativas circulando na grande mídia. Nos
gráficos, os países são como protopersonagens a serem analisados em
suas curvas ao longo do tempo. Eles possuem desempenho em uma
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espécie de maratona. Ao correlacionar os textos, nota-se um enquadramento. Os países com menor curva se mostram melhores, mais “civilizados”, mais “científicos”. Os demais são “bárbaros”, “condenados”.

FIGURA 2: Gráfico comparativo entre os países.
Acesso em 22/4/2020.

Na forma como são colocados, os gráficos são indícios de fatos que
resistem a contextos: são absolutos e não teorizados. Seria interessante
perceber como são tratados em diferentes veículos e como são percebidos. No caso dos tweets com gráficos separados – como é de se esperar
–, não se discute o mérito dos argumentos; apenas a interpretação política é reforçada. Há também a percepção de algo grande, histórico e de
certa falha de corresponder a tal momento.
A sensação de ler as notícias para além dos gráficos é a de que não há
tentativa de relatar ou registrar o presente, mas o futuro. De certa forma,
as matérias com gráficos apontam não para trajetórias passadas, mas
para especulações sobre o futuro. Isso torna a leitura da cobertura mais
angustiante. Toda a ansiedade compartilhada com os alunos, os colegas
de trabalho e a família diz muito mais sobre o que será o mundo pós-pandemia e, principalmente, quando será esse mundo. A doença em si
pouco me chama a atenção e a dos demais à minha volta. Temos pressa
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e medo de que o presente se torne passado e o futuro chegue. A perspectiva de fim da pandemia diminui; parece que ela será prolongada.
Há também uma sensação de paralisação do tempo histórico. As
notícias políticas reforçam esse sentimento. Uma novela a que se tem o
prazer e a angústia de acompanhar. Os momentos dessa quinzena mais
marcantes foram a demissão do ministro da Saúde e a saída de Sérgio
Moro do governo. Mudanças radicais que modificam muito pouco. Há
no ar um clima de tudo ou nada. A pauta de todas as notícias que acessei
e que chegaram até mim foram esses recortes políticos. Muitos criticaram que essas trocas desviam o foco do combate à pandemia, mas elas
fazem parte do vírus. Não aconteceriam dessa forma e momento sem
ele. Minhas redes e caminhos têm parecido excessivamente jornalísticos.
Na sala de aula, nas duas escolas em que trabalho, o tema da covid-19
apareceu em trabalhos de duas disciplinas das quatro que leciono, em
disciplinas não jornalísticas. O assunto surgiu em uma aula de audiovisual em que os alunos deveriam produzir curtas ficcionais. Nesse período
ficaram apenas nos roteiros. Dos mais de 70 trabalhos, apenas três
abordam diretamente a pandemia. Dois tratam da solidão, da angústia e
dos ataques de pânico provocados pela situação. Já outro tenta lidar de
forma cômica com a alienação em relação às informações midiáticas.
No caso dessa última proposta, o coronavírus foi substituído por uma
doença que transforma as pessoas em zumbis. O personagem principal
ignora as informações sobre o vírus e termina devorado por um zumbi.
Em outra disciplina – também de produção audiovisual –, mais ao
final do curso, há uma dupla fazendo um documentário com entrevistas
quinzenais com pessoas de diferentes idades e com diários sobre suas
vivências na pandemia. Pedi para incluírem no documentário, mas
como quase jornalistas, eles parecem incomodados. Um dos alunos se
diz pouco afetado, pois sua família está de mudança e pensa mais nisso
do que na pandemia. Mas parece haver algo a mais além da mudança que
não foi dito. De qualquer forma, mesmo que ele não admita, a pandemia
está o afetando.
Como professor, ficamos divididos. Para nós não é fácil, mas é preciso
acolher os alunos. Somos até mesmo pressionados a fazer isso. Há uma
sensação de paralisia ou de pouca ação possível tanto pedagógica como
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psicologicamente. Todos começam a se sentir cansados. Talvez o que
temos é falta de experiências correlatas. As disciplinas jornalísticas não
parecem sentir tanta falta, o problema maior são as de produção de
vídeo. O jornalismo se faz (e ensina) sem presença física. Lamentável.

Parte três (16 de maio de 2020 a 31 de maio de 2020)
Pandemia em transe
Nesse novo período de isolamento houve poucas mudanças na rotina
de casa. A grande diferença aconteceu nas terças à noite. Marina começou
a dar aulas de modo remoto para uma pós-graduação. Com isso, nosso
filho me acompanhou em uma aula sobre o Cinema Novo. A experiência foi confusa e intensa para nós dois. Próximo do fim, ele estava
exausto pedindo para dormir – algo que não tem sido comum nesse
período. Na semana seguinte, porém, não se repetiu. Ao ser avisado de
que teria que me acompanhar na aula se não fosse dormir mais cedo,
Joca preferiu o sono. De qualquer forma, me fez pensar sobre os efeitos
da quarentena nele. Que tipo de marcas, que memórias ficarão? Certo
dia Joaquim disse estar desanimado. Não parece algo certo para uma
criança de quatro anos dizer. Dias melhores virão.
A Europa começa a planejar e executar seus planos de reabertura
da vida. No Brasil, o “jornalismo de futuro” diz que será um processo
diferente. O cenário desenhado para cá é de caos e falta de futuro.
Não teremos economia, emprego, saúde ou segurança institucional até
sabe-se lá quando. Esse cenário, distópico e despótico, adquire materialidade nas reuniões on-line dos professores. Aviso dado: o próximo
semestre não será bom. A inércia e a falta de mobilidade se tornam
sensações futuras. Não há nada para fazer e nenhum lugar que se possa
ir para resolver as coisas. Nem tomar as ruas nem fugir. O mundo é um
apartamento.
Os gráficos voltam a aparecer com maior intensidade no meu Twitter
em função do número crescente de contaminados e mortos que crescem
no Brasil. Eles são sempre compartilhados na rede por cientistas políticos, economistas e jornalistas. Conforme nos aproximamos de 10 mil
mortos, os gráficos se tornam mais frequentes de novo. Mórbida relação
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algorítmica. Os gráficos se organizam por tempo versus país versus morte
ou tempo versus país versus infectados, mas surge uma nova relação na
mídia: tempo versus morte por milhão versus país. Nas manchetes dos
sites prevalece o crescente número de mortes ou infectados em 24 horas.
No governo há reclamações sobre a falta de relativização do número em
função do total da população. Um cálculo matemático frio e mórbido,
ou seja, a média é boa; somos muitos. Se considerarmos que o número
de mortes aumenta nas periferias, esse comentário parece dizer que
quem morre é facilmente substituído, pois são muitos.
No dia 7 de maio apareceu para mim o primeiro gráfico que mostra
a diferença de porcentagem de morte entre brancos e negros no Brasil.
O esquema foi compartilhado por Thiago Amparo, advogado, professor
da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e, também, colunista da Folha de
S.Paulo. Há apenas dois comentários de usuários nesse gráfico, um
número menor do que tenho visto nos outros. Um deles é irônico e
apresenta a fala do dono da XP Investimentos, que diz que o pior da
pandemia já passou.

FIGURA 3: Gráfico comparativo das mortes por raça no Brasil.
Acesso em 7/5/2020.

182

IMAGENS E IMAGINÁRIOS DA PANDEMIA

Em geral, os comentários nos tweets de gráficos transitam entre
alertas para subnotificações, comparações entre países e ironias políticas. Alguns perfis chamam a atenção, como o de Luiz Nassif, jornalista,
que leva seu site a análises mais aprofundadas. Já outro perfil, “Medicina em debate”, criado por médicos, procura interpretar didaticamente
os dados, ainda que haja pouco comentário (ou debate) naquilo que é
postado.
Fiz uma pesquisa sobre o coronavírus no Google para ver se aparecia
algum hotsite jornalístico que compilasse gráficos e dados, mas ao
digitar esse termo o buscador leva o usuário a uma “página especial” do
próprio Google, contendo gráficos de dados do mundo, dicas, sintomas
e uma curadoria de sites jornalísticos com informações. Uma espécie de
proteção anti-fake news. O Google assume a função de gatekeeper, (re)
institucionalizando certos jornalismos como mediadores da verdade;
uma ação “benevolente” que esconde os deslizes éticos “googlonianos”
com as notícias falsas.
Estão longe de serem os únicos culpados; mas quando o discurso da
plataforma, ou seja, sem responsabilidade, é útil, ele é acionado. Nessa
mesma busca também não encontrei nada fora das grandes mídias locais,
não apareceu coberturas alternativas sobre Belo Horizonte ou Minas
Gerais. As buscas foram leves e rápidas, o que certamente não dizem da
falta de existência desses sites, mas sim da dificuldade de aparecerem
para mim. Meus traços virtuais são muito midiacêntrico.

Parte quatro (30 de maio de 2020 a 13 de junho de 2020)
Tecnociência no ensino durante a pandemia
Nesse período de pandemia tenho focado em um conjunto de leituras
sobre técnica e tecnologia para a pesquisa do doutoramento. A ideia é
problematizar o conceito de técnica usado na rede acadêmica e burocrática, e o que isso diz sobre o jornalismo nos textos. Aqui tentarei
percorrer a experiência pandêmica com alguns instrumentos de localização que tenho tido contato na exploração sobre a técnica e a tecnologia. De certa forma, a intensidade da presença tecnológica no dia a dia
tornou subtextos do cotidiano em presenças fortes, trazendo à tona, de
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forma mais nítida, as contradições, os tensionamentos e os paradoxos.
Não que eles estivessem ausentes no cotidiano antes, mas sua presença
transpassava de maneira mais transparente ou naturalizada, e agora se
torna experiência viva.
As leituras transitam entre André Lemos (2016) e a sua pesquisa
sobre cibercultura; Bruno Latour (2019) em sua reflexão sobre os modos
de existência; Martin Heidegger (2007) em um ensaio sobre a essência
da técnica; Gilbert Simondon (1969) e a sua biofilosofia do modo de
existência do objeto técnico; e Jürgen Habermas (2014), com seu ensaio
sobre técnica e ciência como ideologia. Nesse conjunto criado a partir da
interconexão de referências diretas entre eles, alguns conceitos despertaram a atenção por sua pertinência nessa experiência da pandemia e,
principalmente, como são manifestadas em falas, tweets e textos que
chegaram até mim.
Heidegger (2007), Simondon (1969) e Habermas (2014) falam a
partir de uma sociedade ocidental profundamente industrializada, já
apontando para um período pós-industrial; em outros termos, uma
sociedade informatizada e digitalizada. Já Latour (2019) e Lemos (2016)
falam mais diretamente no tempo da sociedade da informação. Entretanto, há entre os textos traços comuns sobre o olhar para a tecnologia
e a sociedade. O mais claro dos pontos compartilhados é a premissa de
que a tecnologia moderna se torna estruturante e central nas sociedades
contemporâneas como nunca antes. Os objetos técnicos nos cercam
e nos inserem no mundo de forma diferente de períodos anteriores
desse quase infinito guarda-chuva espaço-tempo chamado sociedade
ocidental (também conhecida como sociedade capitalista ou, simplesmente, sociedade).
Outro ponto é a tarefa proposta por eles: é preciso compreender a
tecnologia para não ser dominado por ela. Esse domínio não se trata de
uma visão à la Exterminador do futuro, ou seja, não se trata do controle
ditatorial das máquinas sobre os humanos como uma briga entre espécies, mas de submeter a vida a uma lógica mecânica, que também é política e cultural. Para Heidegger (2007), por exemplo, não compreender
a essência da tecnologia é não saber a sua verdade e viver em função
das máquinas. Já Habermas (2014) identifica a técnico-ciência como
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agente de uma dupla função ideológica: uma emancipatória e outra de
dominação das relações de classe com o sistema capitalista. Ele também
aponta para uma ideologia própria da tecnologia com uma pulsão para o
novo e para a exclusão daqueles que não a dominam ou compreendem.
Nesses dias pandêmicos, o domínio da tecnologia sobre a vida parece
caso perdido, e ter conhecimento disso parece não fazer diferença. Como
disse um tweet-ditado que vi: “Antes lutávamos contra o sistema, já hoje
para que o sistema não caia”. A tecnologia se estabeleceu como presença
cultural, política, econômica, social e, no meu caso, pedagógica e quase
totalitária nesse período de isolamento. Realmente meu pensamento
costuma ser sempre para que a internet, o sistema e as plataformas
não caiam. Seria um buraco negro ficar desplumado. A virada para um
ensino remoto mostrou ser um momento de muita frustação e tensão
com a clara emergência do que significa esse ser dominado pela tecnologia. Mais do que um conceito, foi uma sensação.
A completa inadequação dos métodos de ensino, a dificuldade de
postura, a profusão de plataformas, as mensagens de instrução, as dicas
de colegas, a falta de toque físico com os amigos e parentes e a sobrecarga emocional com a mudança salientaram, para mim, a clara ilusão
de que, antes da covid-19, sabíamos como lidar ou tínhamos algum
controle sobre os objetos técnicos à nossa volta. Circulamos como se
tivéssemos algum domínio sobre o programa dos aparelhos (FLUSSER,
1985) que nos circundam como se fôssemos homens de racionalidade
técnica (HABERMAS, 2014) que sabem e controlam o limite entre
a tecnologia e o humano. Gilbert Simondon (1969) aponta que acessamos, na verdade, apenas a superfície dos objetos técnicos, os entendemos apenas na sua interface com o mundo, mas não compreendemos
suas entranhas, suas tecnicidades. A falta de intimidade (FALABRETTI;
OLIVEIRA, 2018) nos leva para o que Simondon chamou de uma idolatria do objeto técnico e seu poder incondicional.
O discurso de exaltação da tecnologia apareceu nas duas primeiras
semanas nas congratulações dadas pela instituição de ensino em que
trabalho, sobretudo pela rápida mudança realizada por professores
e alunos. O sentido geral foi “Dominamos a tecnologia, e assim não
deixamos a educação parar” ou “Não interrompemos sonhos. Graças
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a um grande esforço, estamos revolucionando a educação!”. Estranho
é pensar que, ao que parece, o parâmetro de sucesso é a apropriação
da própria tecnologia, e não necessariamente o processo de ensino. A
impressão é que a aprendizagem é um objeto e, por isso é adaptável,
transferível, sob qualquer circunstância e tecnologia. A pergunta que
me inquietou, e que não foi dita fora dessas linhas, foi: o que exatamente
no ensino torna a presença fundamental? Haveria algo essencialmente
presencial no processo de aprendizagem? É possível transferir por
completo o domínio da tecnologia e o aprender? Nesse momento não
há tempo para problematizar; são exigidas posições e soluções firmes.
Já devemos saber a resposta. A manutenção do semestre, do sistema de
ensino, é o fim para a tecnologia. O resto é, quiçá, pergunta para o futuro.
Toda a intensa experiência de mudança do modelo presencial parece
ter revelado a face de uma ideologia sobre aprendizagem e ensino, que se
torna cada vez mais imbricada com a tecnologia. A pandemia deu uma
amostra da visão do futuro para a educação, em que o aprender precisa
ser empacotável, mensurável e digital para circular de forma mais facilitada em diferentes substratos, sejam físicos ou virtuais. A escala aumenta,
e o número de alunos e dinheiro cresce. A régua primeira, e quase única
na pandemia, foi se a mudança gerou evasão. A pergunta feita para o
professor passou a ser quantitativa: quantos alunos sumiram? Quantos
estão entrando (e participando) na sala de aula virtual? No íntimo, a
sensação foi de que todos eram ausentes. Ao contrário do que relatava
alguns colegas, a sensação era de ser dominado pela tecnologia, e nunca
a dominar.
Os objetos técnicos se tornam – nos discursos dessa ideologia tecnopedagógica – libertadores de restrições físicas e econômicas, pois flexibilizariam o acesso e barateariam o ensino. O aprendizado é embalado
em um conteúdo de fácil compartilhamento. Há listas disponíveis com
recursos virtuais pedagógicos, vídeos gratuitos que explicam como fazer
aulas on-line ativas, interessantes e atrativas. O sistema pode quase tudo!
Mas não resgatar os excluídos dessa ideologia. Todo esse esforço freou a
dificuldade de acesso e o controle dos alunos e professores à tecnologia.
Alguns não possuem os aparelhos necessários, outros acessam de forma
precária, outros não conseguem desvendar os processos. “Não consigo
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escrever um texto no celular”, “Estou no interior e sem acesso à internet”,
“O link não funciona”, “Minha internet caiu”, “Meu login não funciona”,
“A matéria não aparece” e “Você não responde aos meus e-mails” são
alguns dos limites que aparecem para mim no momento.
A tecnologia como ideologia (HABERMAS, 2014) tem múltiplas
facetas na educação. Ela liberta, facilita, restringe, exclui, domina e
padroniza, mas não é exclusiva do momento de pandemia. Ela é uma
cultura (SIMONDON, 1969; LATOUR, 2019; LEMOS, 2016) já existente há tempos na aula presencial, que tem na tecnologia seus artefatos culturais. No encontro físico, passamos filmes em arquivos digitais,
usamos computadores, impressoras e até celulares. Então do que exatamente alunos e professores dizem sentir falta? A impressão é de que, no
processo de aprendizagem, o que sentimos como ausência – além da
execução dos hábitos e das relações de sociabilidade – nesse momento
pandêmico e que ainda é uma lacuna na tecnologia é a performance
(ZUMTHOR, 2014).
Esse texto da ação e os movimentos efêmeros dos corpos dos professores e alunos fazem falta. Me pergunto qual o papel e a importância
desse texto para a aprendizagem. Na aula remota a sensação da falta de
corpo, de ser apenas imagem, é estranha e cansativa. A tecnologia nos
domina e quase retira esse texto, impondo outro ritmo e outra dinâmica.
Porém, mais problemático é pensar que essa performance de forma
alguma exclui a tecnologia, já que esses mesmos corpos performados
na presencialidade não estão livres dela. Mas a relação é outra, é mais
íntima. A performance e o movimento dos corpos parecem ter alguma
importância no meu processo de ensino. Estaria me forjando em um
peripatético

Parte cinco (14 de junho de 2020 a 30 de junho de 2020)
Modos de vivência
Esta semana tento tornar inteligível uma sensação específica da
pandemia: uma espécie de modo de vivência particular (pandêmico)
que articula com maior evidência modos de existências diversos, dos
quais dois se realçam: o político e o técnico (ou tecnológico). Como
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modo de vivência, digo de forma específica, recortada pelo acontecimento de experiência do tempo e espaço. Já os modos de existência
falam das qualidades das coisas que nos rodeiam que conferem uma
“autoridade”. Parece haver uma correlação entre as temporalidades
do modo de vivência pandêmico e o modo de existência técnico, que
reforça certa. A vivência dessa situação tem parecido um parêntese
suspenso, fora do fluxo histórico, que brevemente será superado em um
retorno para algo novo. Nesse período o que notamos são a emergência
de determinados conflitos pela disputa dos “modos de existência” que
ganharam relevância. Os modos técnico, político e científico ficam no
centro dos conflitos.
Em sua contínua investigação antropológica sobre os modernos,
Bruno Latour (2019) utiliza o conceito de “modos de existência” para
entender como os modernos produzem suas individuações, isto é, como
produzem diferenciações. Os modos de existência resgatam um olhar
ontológico que procura as qualidades pelas quais as coisas e as pessoas
criam diferença e consequentemente autoridade. O cientista pode falar a
partir do científico, o advogado, ou juiz, a partir do jurídico ou o técnico
a partir da tecnologia porque sabem operar as qualidades desses modos
de existência. Como qualidades Latour entende que isso significa definir
uma lista de coisas que informem o que há de jurídico nos objetos do
direito, o que há de científico nos objetos da ciência, o que há de religioso nos objetos da religião etc. Não se trata de fixar o que são as instituições ou sujeitos modernos, mas de entender que tipo de continuidade
perpassa entre os elementos heterogêneos, que permite tecer fronteiras.
Resgatar essa dimensão significa retomar a autoridade dos saberes. A
ciência ou o cientista não precisariam relativizar ou se justificar por falar
de maneira científica; haveria nele uma autoridade.
O que vemos e sentimos são disputas de modos de existências em
nossas vidas, nesse modo de vivência pandêmico. As disputas que
evocam e misturam constantemente as autoridades da técnica, da ciência
e da política, muitas vezes nas mesmas pessoas. A disputa entre Bolsonaro e o Ministro da Saúde mostra essa mistura: um evoca a ciência
outro a política. Porém, os dois na verdade por trás das tentativas de se
diferenciar pelas autoridades supostamente evocadas misturam modos
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de existências. Bolsonaro afirma que decide pelo olhar política, mas
com estudos e relatos que chegaram até ele. Luiz Henrique Mandetta, o
ministro, que se ampara na ciência médica, mas se expõe na mídia como
líder político. Outro espaço de disputa é o da vacina. Bolsonaro insiste na
cloroquina e Doria apresenta a vacina paulista. A origem das vacinas em
teste, os modos de fazer, sua distribuição são disputas técnicas, políticas
e científicas. Lemos que a vacina deve ser tratada de forma científica,
porém seus métodos podem ser apressados em nome da política e da
econômica. Assim, o que demora dez anos para ser aprimorado ficará
pronto em poucos meses. Aceitamos todas as disputas pelos modos de
existência, pois queremos mesmo é sair desse modo pandêmico de vida.

Parte seis (1º de julho de 2020 a 13 de julho de 2020)
Uma crônica do fim que não terminou?
O modo de vida pandêmico entra em um momento particular de suas
temporalidades, pois parece que a sua dimensão de ruptura e catástrofe
estão se dissipando. Há um sentimento de normalização e superação
que desloca a ideia de suspensão do tempo e da história que circulava no
começo da experiência. Os testes das vacinas, o retorno do comércio, o
fim do semestre acadêmico, a volta do futebol, o encerramento da experiência; enfim, todas essas manifestações dão margem a um tempo de
pós-pandemia. Brota a perspectiva de que algo passará e se tornará, em
fotos e vídeos, um sintagma de “isso foi assim” (BARTHES, 2009).
Por outro lado, o tão almejado plateau dos gráficos ainda mostra ser
uma tendência distante, o que delongaria o presente estado das coisas.
Entre os tweets com gráficos, o tom tem sido “eu avisei”, parecido com
um vidente que confirma o destino que traçou no passado para quem o
consultou. O grande exemplo é Blumenau, primeira cidade a reabrir o
comércio. Agora, o prefeito clama pelo distanciamento social diante do
colapso do sistema de saúde. Antes, quando os estudos já apontavam
para um crescimento, os especialistas não garantiam a relação entre o
aumento de casos e a abertura do comércio. A prefeitura também diminuiu o problema e se dizia no controle da situação. O destino se cumpriu
para quem não seguiu a ciência, dizem os críticos de Twitter. Assim,
há sensações de temporalidade ambíguas: por um lado, a normalização
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e o fim do semestre; por outro, um fim que nunca chega, mas que já
queremos e estamos vivendo. Parafraseando a música “O fim não tem
fim”, parece eternamente próximo, presente e distante ao mesmo tempo.
Confuso.
Paradoxalmente, é o fim do semestre acadêmico – fora a pressão por
notas e a correção dos trabalhos –, que confere a estranha sensação de
normalidade, experiência já vivida. A mediação técnica pouco acrescenta de diferente. Os alunos já procuravam por e-mail, mensagens
em redes sociais e, em alguns casos, telefone. A sensação também é de
normalidade por continuar a lecionar no próximo semestre. Parece que
ainda estou sobrevivendo e escapando da catástrofe, de outra ruptura
de vida.
A sensação de pós-pandemia – do futuro que já chegou – vem,
por exemplo, do retorno do futebol. O que nunca havia parado voltou
primeiro lá fora e, agora, no Brasil, com o campeonato carioca. Mas o
esporte retorna com uma melancolia, sem importância. E não é pela falta
de torcida, mas pelas mortes que quase poderiam encher um estádio
vazio. Uma ausência quantitativa forte. Jogos natimortos. É estranho que
o futebol dê, hoje, uma sensação de futuro apressado, embora tenha sido
ele que mais acionou o passado e a memória com as reprises de jogos.
Passados individuais/coletivos, como os jogos a que assisti – a exemplo
da Copa do Mundo de 1994, de 1998, a Libertadores e os Mundiais do
São Paulo de 2005 –, que remetem a alegrias e sensações passadas de
comunhão. Futebol sempre foi isso para mim.
Mas uma das experiências mais marcantes foi também a mais individual. Foi pelo inverso do que aciona, em geral, a memória do esporte
na mídia. Foi por uma derrota. Evidentemente o jogo não foi reprisado,
mas em função dos outros ele retorna à superfície do presente. Trata-se
da derrota do São Paulo para um time argentino na final da Libertadores
de 1994. Eu estava na quinta série e morava na capital paulista. Assisti
ao jogo na surdina, já que estava proibido de ver a peleja por causa do
horário. “No dia seguinte tem aula!”. Esperei todos irem dormir e liguei
a televisão da sala no mudo apenas para ver os pênaltis perdidos pelos
jogadores do time. O que marcou foi um misto de excitação pela desobediência e frustação. Os riscos, para alguém da minha idade, foram

190

IMAGENS E IMAGINÁRIOS DA PANDEMIA

altos e a recompensa, triste. Depois disso não consegui assistir a disputas
de pênalti por um bom tempo. Excentricidade que dava, eu achava, mais
graça à comunhão do futebol, já que havia história.
Os jogos que não vi à época, principalmente os da seleção brasileira,
já vêm enquadrados em uma memória construída do jornalismo esportivo. A Copa do Mundo de 1970 é “a melhor seleção de todos os tempos”.
A Copa de 1982 é “a tragédia de Sarriá”. A Copa de 1962 é conhecida
como “o triunfo de Garrincha, o homem do povo”. Já a Libertadores
de 1992 trata da “ressignificação da Libertadores da América”. Essa
memória futebolística coletiva é dos poucos espaços em que o Brasil
é núcleo central e único protagonista. Não somos derrotados; sempre
deixamos de ganhar. A seleção não vence sem méritos ou por motivos
nebulosos. Não há política, racismo, machismo nem desigualdades. É
um imaginário de nação limpa e pura, sem a ironia que muitas vezes
parece estar presente nos relatos de história e memória coletivas nacionais.
Há também uma estética técnica que demarca os jogos. A textura
da imagem, a cor, os uniformes, os movimentos e os tipos de luz delineiam épocas. Para os aparelhos de hoje, as imagens antigas precisam
ser enquadradas por duas barras pretas nas laterais. A forma quadrada
já não pertence à cultura das telas. Boris Kossoy (2014) chama isso de
traço histórico da técnica fotográfica (e videográfica). A fotografia pode
ser lida de forma historiográfica tanto em sua qualidade de objeto técnico
como em seu conteúdo. De certa forma, essa experiência dos indícios
históricos da técnica do vídeo refuta a afirmação de Roland Barthes
no belo livro A câmera clara (2009), em que afirma que o vídeo não
produz passado, pois em função do movimento sempre traz a imagem
para o presente. Para ele, o movimento mostraria uma leitura do “agora”,
pois vejo as pessoas se mexerem e agirem no meu tempo presente. Mas
outras camadas de passado se sobrepõem. Até mesmo os movimentos
envelhecem; não são os de hoje. O ritmo, o jeito de correr, chutar e cabecear são diferentes. A presentificação dessas imagens parecem de outro
lugar, e não do suporte. Elas vêm de um quadro de memória midiática coletiva que aciona, para mim, sentimentos de comunhão com uma
ideia de brasileiro.
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Capítulo 8

Em tempos
Bruno Souza Leal

 03 de abril de 2020 – (Grade)
Ao buscar relatar a experiência do coronavírus, com suas consequências cotidianas, sociais, institucionais etc., opto por um exercício
de micronarrativas, que pretende registrar em pequenos fragmentos
informações, reflexões, experiências. Essas micronarrativas falam “de
dentro”, ou seja, do que sucede à minha volta, em casa e nas minhas
esparsas saídas; falam também “de fora”, do que me chega via portais
de notícias, rádio, TV, redes sociais. Falam, porém, antes de tudo, desse
meio de caminho entre estar isolado e arrodeado; de ser alcançado por
ações tendo um limitado espaço para agir; falam de uma espera e de
expectativas e também de escolhas, atitudes, caminhos.
1.

“De fora”

Sumiços
Acompanhando os portais noticiosos e um pouco a TV, chamam a
atenção os sumiços, as ausências. Nada chegou até a mim sobre o coronavírus na África, continente frequentemente narrado por suas pragas
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e desastres e, agora, outra vez deixado de lado em detrimento do que
ocorre na Europa, nos Estados Unidos, na China.
Na China, na Coréia, na Indonésia...e quase nunca na Índia. Demoro
mais de uma semana para saber como o país superpopuloso e desigual
experiencia e lida com a pandemia. Foi no dia 23 de março que vi uma
pequena nota no G1. Dias depois, me deparei com a notícia que o país
colocava toda sua população de mais de 1 bilhão e 300 millhões de habitantes em isolamento social. Desde então, outra vez o silêncio.

Morte ao sul do Equador
A América Latina quase não aparece, para mim, via noticiários. Há
notícias da Argentina, da Venezuela, algumas do México e um grande
vazio envolvendo Uruguai, Paraguai, Chile, Colômbia, Bolívia, Peru,
isso sem falar nas Guianas.
Já Equador é notícia no Uol e no El Pais em função do número de
mortos. O colapso equatoriano é dos cemitérios e dos serviços funerários. Há descrições de cadáveres insepultos e números de mortos à espera
de cuidado. A notícia é que o drama está concentrado no sul do país, em
torno de Guayaquil. Uma autoridade equatoriana declara entender que
“quando chegar” em Quito, na capital, a situação será melhor.
Com o colapso, as famílias têm que conviver com seus mortos por
dias e dias. Há notícias de ruas com cadáveres à espera de serem recolhidos.

Não há campeão
O campeonato nacional de voleibol feminino, a Superliga, foi interrompido em função da pandemia, no dia em que se iniciariam as quartas-de-final. Nenhum time foi consagrado campeão e o primeiro colocado
na fase classificatória foi indicado para representar o país no campeonato sul-americano, sob protestos de algumas jogadoras e clubes. Uma
dessas jogadoras declara em O Tempo e outros portais sua frustração
por uma disputa sem fim... mas afirma ter sido essa a melhor decisão.
Já o campeonato masculino, também Superliga, está à espera. Os
clubes optaram por suspender temporariamente a disputa, até de 19 de
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abril, e ver então as condições de retomada. “Não poderíamos tomar
essa decisão sem tentar outra solução”, declara o dirigente de um clube
mineiro, novamente em O Tempo. Razões econômicas foram apontadas,
em outros sites, como fundamento para essa decisão e também como
obstáculo: se os prejuízos dos times e patrocinadores justificariam o não
cancelamento, os contratos com os jogadores, que vencem em maio,
podem tornar inviável ou mesmo fajuta a retomada.

Renascimento
Fernanda Torres compara, em sua coluna no Uol, o coronavírus com
a peste negra da Europa Medieval. Lembra ela que a peste foi um evento
decisivo para que um estado de coisas desaparecesse e se iniciasse o
Renascimento. Há, em seu texto, um diagnóstico triste, macabro, sobre
o presente, acompanhado de uma esperança otimista. Afetado pelo
texto, perguntei-me quanto tempo levou entre o fim de uma peste e o
começo de um novo tempo. Algumas décadas, ao menos, algo que não
terei pela frente. Sem um grande renascimento para mim, restam-me
então as pequenas esperanças. Isso se o vaticínio otimista estiver certo.

Sem prazo
Em meio ao zapping, em 31 de março, ouço, como de relance, Merval
Pereira afirmar, com autoridade, na Globo News, que após 30 de abril
a vida começará a voltar ao normal. Foi a primeira vez, desde o início
da pandemia, que me deparo com uma expectativa quanto ao fim desse
estado de exceção. O noticiário, porém, assim como as autoridades instituídas, lida com o cotidiano da pandemia e parece muito cauteloso em
dizer quando “tudo vai passar”.
A ausência de prazos e o cuidado com as expectativas flutua entre estimativas provisórias e horizontes sugeridos, jamais afirmados. Pode-se
dizer que a pandemia cancelou o futuro e impôs uma espera? A catástrofe é vivida como crise, numa espécie de indecisão, incerteza ou medo
de outro caminho que não viver dia a dia, presentemente, “presenteístamente”, em que pesem relances de certeza, de esperança ou de desejo...
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A fala de Merval Pereira parece indicar uma mudança de tom. No
dia 1º de abril e também no dia 2, surgem já notícias, ainda que poucas,
que indicam explicitamente um prazo para que a saiamos dessa situação excepcional. Como sairemos e especialmente o que dá sustentação
a esses prazos ainda permanece envolto em mistério.
2.

“De dentro”

De cada lado da calçada
David sai para passear com os nossos cachorros todos os dias. Na
segunda-feira, não encontrou ninguém, vivalma, carro ou ônibus na
rua. Na terça, novamente um bairro vazio. Na quarta, cruzou com uma
mulher que passeava do outro lado da rua com seu único cachorro.
Cumprimentaram-se à distância. Na quinta, silêncio. Na sexta, cruzou
com a mesma mulher. Trocaram palavras, cada um do seu lado da
calçada. Falaram de cães, de raças, de cuidados com os bichos.
Nesse dia, eles passaram também por pessoas que trabalhavam na
limpeza urbana, desbastando o mato que cresce em calçadas.

Panelas
No dia 24 de março, boa parte do bairro bateu panelas aos gritos de
“Fora Bolsonaro”. Nós também! O barulho começou no vizinho ao lado
e chegou dos fundos e da frente de casa. Houve um crescendo e depois
uma cadência, como se um pequeno bloco de Carnaval parasse para se
ouvir, retomando o batuque. Ouvi poucas panelas batendo nos demais
dias, até o 31 de março, quando novamente o barulho ganhou volume.
No período que antecedeu o golpe parlamentar, apenas uma vez ouvi
uma panela tímida arrulhando contra Dilma Rousseff.
Descobri que colher de pau e frigideira velha de aço ruim fazem um
barulhinho bem bom!

Ruas
Saio na quinta, dia 2, de carro, para tentar fazer uma caminhada. O
buraco na esquina da minha rua foi recém-consertado. A rua segue vazia
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até que, em um trecho do bairro, vejo oficinas mecânicas e floricultura
abertas, algumas poucas pessoas caminhando, indo e vindo. Chego na
lagoa sob chuva. Há duas ou três pessoas correndo, passam duas pessoas
de bicicleta. Duas equipes fazem reparos na iluminação pública. Volto
para casa, por outro caminho, e sigo por uma pequena avenida deserta,
com seus bares e comércios fechados. De volta ao bairro, vejo a loja de
roupas, ao lado da padaria entreaberta. O açougue está cheio, com cerca
de seis pessoas em pé, a espera de serem atendidas.

“Se afastem pessoas”
Uma vez ou outra na semana, saio a caminhar na Lagoa da Pampulha.
Vou de manhã, no lado norte da lagoa, de modo a garantir “uma atividade física solitária ao ar livre” e cheia de cuidados no retorno para
casa. Na quinta, me deparo com grupos de pessoas caminhando juntas
e com homens marombados, sem camisa, se exercitando nos equipamentos instalados pela prefeitura. Não vi nenhuma garrafa de álcool em
gel com eles. A kombi que vende água mineral e água de coco está lá,
funcionando, assim como o rapaz que oferece massagens relaxantes de
10 minutos a, creio, 10 ou 20 reais.
No sábado, no início da caminhada, encontro Rafael, de bike e sem
camisa, dando a volta na lagoa. Ele para a bicicleta e seguimos caminhando, mantendo distância de segurança, por um tempo. Passamos
por pequenos grupos e pessoas sozinhas correndo ou caminhando. Em
algum momento, passa um carro branco e um homem, também branco,
grita para todos: “Olha o coronavírus, gente! Se afastem!!”

A grade
Moro numa casa verde, com um pequeno jardim predominantemente verde na frente, separado da calçada por uma grade verde. Há
dois oitis bem verdejantes no passeio, em frente à grade. Meus cachorros
se divertem, ao longo dia, latindo, do lado de cá da grade, para os que
passam. Eles têm predileção por motos. Em dias normais, crianças e
adolescentes indo ou voltando da escola se entretêm provocando os
bichos, que, com isso, entre motos e provocações, levam sua vida
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pública. De uns tempos para cá, quase não ouço (ou “ouvo”, como disse
o governador) os latidos dos cachorros, do lado de cá da grade. E a caixa
de correios não tem nenhuma carta, só os mesmos folhetos publicitários
de duas semanas atrás, que me recuso a retirar dali.

 17 de abril de 2020 – (Espera)
O fluxo de memes em torno do coronavírus diminuiu. Passados os
primeiros dias, os impactos iniciais, as adaptações e ajustes decorrentes
da pandemia e do isolamento social, uma outra rotina se estabelece. A
pandemia não é novidade. Ela e o distanciamento social são o sentido de
fundo do dia a dia em casa, um outro cotidiano sem os rituais diários, de
trabalho, de sociabilidade, de lazer, de afetividade.
Esse outro tempo ainda é marcado pela imprecisão da expectativa.
Não se sabe quando essa nova rotina vai acabar e uma outra normalidade se instaurará. As previsões continuam imprecisas: maio, junho,
julho, agosto. Não se configuram como prognósticos e sim como apostas,
quase adivinhações.
O jornalismo parece perdido nesse hiato impreciso de um outro
tempo. O acompanhamento das notícias ao longo do dia é desconfortável: há uma promessa de acontecimentos, mudanças, novidades e uma
realidade de repetição, mais do mesmo, um não sair do lugar pautado
pelas rotineiras crises oriundas da Presidência da República e pelos
dados, conselhos, orientações, cuidados relativos à pandemia. Não há o
que dizer: falar de novo, o mesmo, apenas para passar o tempo e esperar.
Uma crítica forte ao jornalismo, publicada no Facebook por Renato
Janine Ribeiro, aponta para o excesso de opiniões e o rareamento de
fatos e acontecimentos nos noticiários. A crítica, por si, não é nova. No
atual contexto, aponta para a falta de densidade do jornalismo, para
sua incapacidade de atuar independentemente na prospecção de fatos,
personagens, histórias, e para esse “falar a reboque” do presidente e suas
crises, da profusão de opiniões. Num contexto em que se busca afirmar a
ciência para além das opiniões e impressões, em que circulam fake news,
depoimentos, testemunhos e “leituras do mundo” imprecisas e imperfeitas, o jornalismo atua na afirmação de sua aparentemente autorizada,
veemente, sedutora, reiterada e séria opinião.
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As expectativas quanto ao pós-pandemia parecem se dividir em duas:
o anseio pela “volta à normalidade” e a crença de que “nada será como
antes”. Diante da catástrofe, então, tem-se uma espécie de nostalgia
restauradora, constituída em torno do desejo de volta ao já conhecido e
habitual; e um sentimento apocalíptico, incerto quanto ao que virá, mas
seguro que o mundo e o futuro não serão mais como eram antigamente.
Possivelmente, as duas visões estarão corretas: tudo voltará ao normal e
nada jamais será igual.
Há também a sensação de que o que virá, após esse hiato de um
outro tempo, mostrará suas garras, exporá sua face aos poucos. Só se
saberá o que é o mundo novo, que novo normal é esse, assim devagar, na
sucessão de dias, meses, anos. Enquanto isso, esse tempo outro presente
é atravessado pelas temporalidades do passado recente: reuniões, trabalhos, compromissos, afetos. Esse tempo outro intervalar é a crise em
gerúndio, acontecendo, em processo, ainda por apresentar os resultados
das imprecisas decisões que se toma, das que se hesita tomar, e das que
se padece, das que se espera. E se espera para ver.
As temporalidades atravessadas nesse hiato temporal têm imagens:
caixões nas ruas do Equador, a incapacidade de se decidir se o campeonato de vôlei masculino terminará sem campeão, se o campeonato
mineiro de futebol continuará; o aumento da violência contra mulher;
a diarista, com sete filhos, esfomeada, sem trabalho, sem renda, sentada
solitária num degrau de calçada depois de passar o dia pedindo comida;
a grande fila para pegar cesta básica oferecida pela Prefeitura de Belo
Horizonte na entrada dos supermercados. Imagens da vida em espera,
seus caminhos e suas (des)esperanças.
Ao redor da grade verde, há mais pessoas nas ruas, ainda que o
passeio com os cachorros de manhã siga como um exercício de solidão
no concreto das calçadas. Há também a decepção com o mundo online
ou em streaming: menos rico e diverso, apesar de excessivo, necessitando
sempre da busca por um sabor peculiar, talvez com menos glutamato de
potássio e outros químicos que os tomem comestíveis e acessíveis a mais
e mais pessoas. Há o corpo, nos seus limites; há, por fim, o esforço de
abertura de outros mundos e ainda outros tempos, pelas imagens, pela
música, pela leitura, pela escrita. Sem espera.
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 01 de maio de 2020 - (Acronias)
Retomo, nesse terceiro relato, a uma estrutura próxima às primeiras
micronarrativas, com um foco comum: a desorganização temporal que
vivemos.
1 - De fora (Há grade)
As imagens de caixões e corpos a espera de enterro em Guayaquil,
Equador, que apareceram aos poucos e discretamente no noticiário,
antecipam e esperam as do Brasil. A Guayaquil de hoje e de quinze
dias atrás é o futuro de Manaus, onde, já na semana passada, familiares
exigiam a abertura de caixões para saber se eram de seus parentes os
corpos a serem enterrados. Numerosas valas de cemitério foram abertas
em São Paulo, depois em Belo Horizonte, à recusa e à espera de Guayaquil e de Manaus. Nesse outro presente da pandemia, futuros, agoras e
passados se misturam, as temporalidades se confundem.
Não haverá campeão na Superliga de vôlei masculino. Os campeonatos de futebol estão suspensos, em meio ao debate de quando retornarão. Os canais desportivos debatem, e debatem, e debatem os futuros
possíveis e suas consequências. E mostram campeões, num cotidiano de
reprises de lutas, de Jogos Olímpicos de anos diferentes, de campeonatos
de futebol e de vôlei diversos. Hoje, vemos ontem, anteontem e bem
antes disso. Em O Tempo, a seção “As últimas do vôlei” dedica matérias a um tricampeonato conquistado na década de 1980. E anuncia-se e
narra-se crises financeiras, vendas de jogadores, cortes de salário, encerramentos de atividades. O dia na crônica esportiva midiática é um ir e
vir temporal que fratura desesperada ou vertiginosamente o presente.
Fala-se de reabertura do comércio e de flexibilização do isolamento
no mesmo dia em que o número de mortes bate recorde. Deseja-se,
vislumbra-se o fim do isolamento. Há medidas e protocolos sendo
elaborados enquanto um juiz decreta lockdown em cidades do Maranhão. Betim volta atrás nas medidas de flexibilização, diante da primeira
morte na cidade. O secretário de saúde explica na TV que se trata de
uma pessoa de “grupo de risco”, ou seja, uma morte previsível. A espera
é cada vez mais impaciente e organiza-se em uma rotina provisória, que
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olha para o futuro com ansiedade. “Retornaremos” em junho, em julho,
em agosto. As expectativas ficam mais fortes, pedem agora planos e
planejamentos. Mas continuam se revelando como apostas assombradas
pelo que não se sabe, não se controla ou se esqueceu.
A economia mundial não será mais como antes, diz o ex-presidente
Lula, em entrevista. Entre os que desejam a “volta à normalidade” e
quem entende que tudo mudará, a economia, porém, é desconhecida.
Não se reconheciam as 40 milhões de pessoas “invisíveis”, por serem
pobres e excluídas, por viverem em tempos liminares, não muito
congruentes com aquele dos reiterados compromissos com as “reformas
estruturais” liberais que, sendo algo antigo, são a promessa do novo. Os
PIBs de vários países “despencam” no primeiro trimestre, indicando
uma recessão como a de 1929 (ou seria a de 1992? ou de 2008?); estados
e municípios anunciam que podem não pagar os salários em maio, o
presidente de um plano de saúde manifesta sua confiança na rápida
recuperação... da economia!
2. De dentro (Há grade)
No pequeno jardim aqui de casa, as plantas crescem no seu ritmo.
Sem jardinagem. Uma delas me lembra uma beldroega. Hoje, creio que
a beldroega é chamada de PANC - planta alimentícia não convencional.
Na minha infância e adolescência, ela era muito comum em hortas, em
geral tratada como invasora. Lembro de falas de meu pai sobre salada
de beldroega e como muitos “antigos” gostavam dela. Não me lembro se
meu pai gostava ou não de beldroega. Ele provavelmente também não se
lembrava, nos tempos antes de sua morte. E diante da suposta beldroega
do jardim, não sei se estou mirando o passado remoto, se diante de uma
lembrança ou se vislumbrando um futuro sugerido pelo presente engajado.
O fluxo de memes do coronavírus que me alcança se estabilizou: não
tão intenso como nos primeiros dias, mas num ritmo calmo, regular,
talvez pelo impacto da concorrência com as crises políticas de Brasília.
Os temas se modificam, se ampliam. Com isso, as narrativas meméticas que elaboro como parte desse exercício se tornam mais diversas
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e, de certo modo, mais difíceis. Há mais histórias sendo contadas e a
contar, todas elas reorganizando os memes anteriores, que deveriam ser
esquecidos, por tão perecíveis. Entre memes velhos, novos e aqueles que
chegam “fora de hora”, desenrola-se uma experiência temporal desnorteada e, ainda sim, possível.
Há mais pessoas na rua. A ida ao supermercado virou possibilidade
de conversa e de encontro. Saio da loja e, na pequena praça, funcionários
e outras pessoas conversam espalhados, quase todos sem máscara. Um
deles fala de pasto e de braquiária. Na clínica médica, as funcionárias
reclamam das máscaras e, polidamente, rendem conversa. Na farmácia,
deparo com olhares ansiosos na expectativa de reconhecimento ou
hospitalidade para além das máscaras. Sonhos, fantasmas e expectativas
se reposicionam na rotina da espera.

 15 de maio de 2020 - (Embaralhamentos)
O fluxo de memes em torno do coronavírus despencou de vez. Nos
grupos que sigo, nos últimos quinze dias não circulou quase nada referente à pandemia, que concorreu com dois eventos de regularidade
própria: o Dia das Mães e as crises do Governo Federal. Entre eles, a
pandemia perde lugar, absorvida pelas temporalidades contraditórias
desse que é cada vez mais chamado de “novo normal”.
“Novo normal” se revela ela mesma uma expressão contraditória,
pois diz de dois tempos, e isso mais de uma vez. O termo designa esse
presente outro, cada vez mais rotineiro, que vivemos; designa também
o mundo que resultará da experiência da pandemia. Tanto esse futuro
impreciso, que sabemos que chegará, quanto a sua espera, por sua vez,
abrigam paradoxalmente algo de “novo”, de diferente, e de igual, de
regular, de “normal”.
Os ritmos desse presente outro parecem abrigar essas e outras contradições. Os dias se alternam então entre um passar aparentemente suave
entre esses tempos e os impactos dos choques entre eles. A espera se
torna então a convivência rugosa, às vezes áspera, de tempos longos,
breves e imprecisos. Os hábitos e as expectativas então regulares, vinculadas ao que eram antes do isolamento, são vividos junto às rotinas e
incertezas que já se tornam familiares após mais de 30 dias de quaren-
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tena. São experienciados junto também de sonhos, planos, desejos e
projeções incertas e precárias que alcançam o quando e o que acontecerá
assim que “tudo isso acabar”. Entre esses muitos tempos, tentamos nos
ancorar e nos balançamos forte, doce ou (tentamos) pacificamente.
O intenso fluxo de memes do Dia das Mães recupera e reitera a
regularidade anual do calendário comum e institucionalizado. Assim
também são os feriados, a diferença entre dias úteis e fins de semana,
horários de referência para trabalho, descanso, alimentação. Ao longo
da quarentena, recebi e dediquei votos de “bom fim de semana”, “bom
domingo”, “bom feriado”, como se a vida seguisse o mesmo ritmo de
antes. Ao mesmo tempo, me perco nos dias, na semana e no mês (que
dia é hoje mesmo?); trabalho e descanso em regularidades distintas;
estranho os votos que recebo e desejo ao mesmo tempo que os enuncio.
Como uma personagem da série televisiva que retrata o trânsito de uma
velha e uma emergente Inglaterra, perguntamos: “O que é, quando é um
fim de semana?”
A sobreposição de tempos no ritmo contraditório da espera tem
ainda a cadência das crises presidenciais. A cada dia, a cada semana,
uma declaração, um ato, uma denúncia, reações, indignações. E, assim,
esperamos que as crises políticas, que a pandemia alcance o ponto de
inflexão, que a curva descenda, que soluções se vislumbrem. Por engajamento e responsabilidade, parece que é o melhor que podemos fazer. É
assim que vivemos, por enquanto. O despertar de cada dia é o confronto
com ânimos, impaciências, desânimos, esperanças, desalentos. Na rotina
das atividades em tempos em conflito, ora dispostos, ora esmorecidos,
lidamos com o inquérito presente em toda a espera: o que fazer, agora...?
Vejo-me em diversos momentos do dia sonhando, pensando, desejando viagens. Um amigo de outra cidade diz, em e-mail, que sente
saudade de nossos encontros, sempre em viagem. Entre uma (in)atividade e outra, me vêm flashes de caminhadas por ruas e casas na Argentina, na Espanha, na França, no México. E em Belém, em Salvador,
Recife, João Pessoa. Que vontade de conhecer Macapá e a República
Tcheca! Vêm imagens em tom de saudade de Montevideo e de Cuiabá.
E de aeroportos! Com amigos, num chat, falamos de Cumuruxatiba.
Pesquisei numa manhã caminhos e cidades possíveis. Busquei mapas
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e imagens, vislumbrei paradas, hotéis, comidas, companhias. Senti
vontade de praia, apesar do sol e de suas queimaduras. O que fazer...
agora?
O isolamento social limita nosso cotidiano, nossas ações, interações,
relações, movimentos. Estamos empobrecendo de diferenças, imprevistos, diversidades, heterogeneidades. Os dias são os mesmos, continuam novamente a cada dia. Daí a necessidade, para muitos, de ter fim
de semana, de marcar o feriado e a noite de sexta. Manter o calendário
de antes é preservar a continuidade para além desse tempo presente
outro, garantindo o normal no novo de agora e de daqui a pouco. Apesar
disso, acasos, imprevistos estão à espreita, não cessam de acontecer,
fazendo oscilar o novo normal da espera, indicando caminhos e possibilidades. Recebo, em meio a uma reunião, um áudio de alguém que
conheci há mais 30 anos, falando sobre uma situação que desconhecia.
Numa manhã, vejo a piauí do mês na grama. Antes, mal tinha tempo,
na maioria das vezes, para passar os olhos pela revista. Hoje, sento e
saboreio histórias ao longo da manhã, à espera da hora do almoço. A
seção esquinas traz pequenas narrativas da pandemia. Achei bobas, em
sua maioria. Não alcançam a complexidade das falsas esperas.

 29 de maio de 2020 – (Apostas)
Desde que começou o exercício, decidi atentar-me à dimensão
temporal dessa experiência inédita. No início, observei o que me pareceu
ser um “tempo presente outro”, caracterizado pela suspensão de planos
e expectativas, das rotinas cotidianas e dos modos de sociabilidade e
a instauração de um momento peculiar, quase como um hiato, uma
espécie de presente temporário. Esse tempo outro é marcado, em grande
parte, para mim, pela espera. Se o presente é um hiato provisório, as
rotinas e hábitos que se constituíam eram também pouco perenes, soluções possíveis, por enquanto, assentadas na expectativa de que tudo
voltaria ao normal.
Aos poucos a ideia do normal recuperado ganhou contornos diversos.
Havia aquelas e aqueles que pareciam entender que ‘tudo voltaria a ser
como antes”. Para esses, a espera seria curta. Não importa se durasse 30
ou 60 dias, seria um espera breve e, após ela, as rotinas e projetos ante-
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riores se restaurariam. Havia também aquelas e aqueles que apostavam
na direção oposta: “nada seria como antes, amanhã”. O “presente outro”
se revelaria então como uma transição, não como hiato; passagem e não
espera. Nesse momento, uma posição e outra e também as indicações de
prazos, datas, términos, começos, eram para mim apostas. A incerteza
e os estágios iniciais de um processo histórico peculiar não forneciam
a meu ver nenhuma sustentação para prognósticos ou outras predições
que não a de um lance de dados casuais.
À medida que os dias se sucediam e os modos de viver a pandemia
e o isolamento social se tornavam mais usuais, presente e futuro
ganharam outra imagem: a da contraditória expressão “novo normal”.
Parecendo conciliar as antagônicas ideias de tudo ou nada seria como
antes, o “novo normal” abriga também as rotinas novas do presente
outro, a transição para seu fim, a continuidade de algumas práticas e
a restauração de uma normalidade igual e diferente à que tínhamos. A
imprevisibilidade inicial como que foi substituída, ou melhor: passou a
ver vivida como uma resignação. A aposta quanto ao que virá não tem
mais um momento dramático, pois vem na duração de uma espera cada
vez mais materializada em rituais, processos e afazeres - insuficientes,
mas possíveis.
O ritmo do que seria uma espera se deu e ainda acontece pontuado
pelas crises políticas e pelo desenrolar da pandemia. Do mesmo modo
que a cada semana há uma nova crise, há também números desconhecidos e a repetição de recomendações, de alarmes, de imagens, de
depoimentos, de mortes. Limitados pelo confinamento, pelo distanciamento social, em nossos deslocamentos físicos e em nossas interações,
empobrecemos: de diversidade, de acasos, de diferença, de mudanças,
de expectativas quanto ao futuro. O que virá? Não sabemos. Tememos,
desejamos e nos resignamos em viver sem confiar nas projeções que
fazemos e que circulam à nossa volta.
Nos primeiros momentos da pandemia, surgiram livros, artigos,
escritos sobre a experiência, suas significações e suas consequências. Aos
poucos, essa produção surpreendente e extemporânea (“mas já????”)
raleia-se, rapidamente vira documento histórico sobre impressões
velozmente deixadas para trás. Assim como livros, sucedem-se séries,
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filmes, canções, canções, canções, textos, livros, artigos... e nada anda,
ao mesmo tempo que algo se transforma. Na correnteza de reuniões e
ações práticas, a sensação de que a vida dá voltas: decisões vão e vem,
são desditas pouco depois de assumidas; projeções (apostas?) são feitas
e refeitas. O dia a dia registra os esforços de fazer alguma coisa e algo é
efetiva e rotineiramente realizado, como quando executamos de novo e
outra vez as mesmas tarefas domésticas.
Nesse suceder, a espera se transforma agora em transição. Passado
e futuro se precipitam nas expectativas de retomada, nos modos como
condições atuais permitem. Fala-se da volta de eventos esportivos. A
crise política anuncia – a se confirmar - seu fim de modo dramático.
A Universidade planeja a volta às aulas – em caráter remoto e emergencial. Marca-se a volta das reuniões do grupo de pesquisa; planeja-se
o processo seletivo da pós-graduação; fazem-se defesas, qualificações e
escolha de bolsistas. A antiga rotina recompõe-se e ao mesmo tempo
coloca-se... à distância.
O que nos espera? A imprevisibilidade, talvez ainda resignada,
mantém-se viva e incômoda. Como estaremos semana que vem? A
agenda definida ontem estará mantida? Faz sentido fazer planos para
2021? Que 2021 haverá? A precipitação do fim, da espera, dá relevo ao
que parecia ser apenas impaciência, enfado ou provisoriamente resolvido: ainda não há como predizer o futuro, mesmo sabendo que a
predição é condição necessária para a inteligibilidade do hoje, do aqui,
do agora. Por tanto, seguem-se as apostas.

 12 de junho de 2020 – (Trabalho)
O fluxo de memes em torno do coronavírus e da pandemia voltou
a cair, de modo bastante expressivo, nos grupos que acompanho. Não
fosse uma ou outra pessoa que se dispôs a encaminhar alguns poucos
memes, não haveria nada para subir para a memeteca esses dias. Mesmo
nesse fluxo baixo, reconheci uma outra linha narrativa, pequena, mas
presente, até então muito tênue. São os memes de home office, com seus
comentários sobre essa aparente mudança (e sobre as mudanças de
aparência) que vem com essa a princípio nova experiência laboral.
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Falsamente nova, me parece. Até pelo uso do termo em inglês, home
office está associado às dinâmicas contemporâneas, inovadoras, que
alteram os modos do trabalho, graças também ao impacto das igualmente novas tecnologias de informação e comunicação, as TICs. O
imaginário contrapõe o escritório moderno, cercado de vidro, ou aquele
de baias com computador, ao qual se vai vestindo roupas mais formais, e
uma mesa na cozinha, num espaço específico da casa, no qual sentamos
mal penteados e de bermudas, chinelo e camisetas. Home office, no
Google Translator, para usar um recurso popular e vinculado às TICs,
é “escritório em casa”, mas creio que pode ser traduzido também por
“trabalho doméstico”. E, nessa forma, ele é bem antigo.
A tradução soa impertinente. Como comparar a limpeza de um
banheiro ou a faxina numa sala com o levantamento de dados financeiros, a gerência de fluxos de produção, análises desta ou daquela
ordem, todos muito sérios, intelectuais e vinculados a competências e
habilidades inacessíveis à maioria de nós? Nos tempos de pandemia,
muitos descobriram, porém, que lavar banheiro ou mesmo fritar batatas
requer habilidades e competências que não são tão corriqueiros assim.
Um dos memes, nessa linha narrativa, é o de uma senhora negra, caricaturalmente configurada como uma empregada doméstica simples, de
mais idade e pobre, sentada no sofá, de perna cruzada, rindo, passando
um tutorial à patroa de como fazer algo na cozinha... Agora é que são
elas, não é mesmo?
Boa parte do comércio brasileiro se desenvolveu numa confluência
entre a rua e a casa, com nítidas marcas das relações de gênero e étnico-raciais. Nas cidades mineiras pequenas, havia a figura da quitandeira,
geralmente mulher, casada ou “de família”, que fazia pães, bolos e
biscoitos “pra fora”, por encomenda, ou para a venda de porta em porta.
Nesse caso, ou eram os homens da família que faziam o percurso ou as
mulheres “da rua”. No século XIX, muitas dessas mulheres “da rua” eram
escravizadas, outras eram forras. Não eram mulheres “direitas”, por certo.
Em cidades maiores, frutas, verduras, “coisas de horta e fazenda”, além
de produtos diversos, feitos à mão ou em pequenas oficinas caseiras,
eram vendidos na rua, em feiras. Esses movimentos faziam parte da alma
encantadora das ruas, mas eram também trabalhos domésticos. Mesmo
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hoje, há todo um comércio ambulante, a pé ou de carro, que pontuam
o dia a dia das cidades, com a venda de produtos diversos, muitos deles
alimentícios, alguns ainda feitos em casa, como doces e bolos de pote.
Fazer algo em casa para fora, para outro lugar, não é uma experiência
nova no mundo do trabalho. Nem mesmo o caráter intelectual desse
trabalho. Um perfil que li, tempos atrás, do Sérgio Buarque de Hollanda,
certamente um dos intelectuais brasileiros mais importantes do século
XX, fala de como sua esposa e as mulheres da casa lidavam com a rotina
dele, que passava horas num cômodo, em torno de livros e papeis. O que
muda então com o home office? Parece, pela linha de raciocínio adotada
até aqui, que ele explicita a presença de uma tradicionalidade, aparentemente tornada arcaica pelas dinâmicas do trabalho da fábrica da revolução industrial e que se consolidam no século passado. Uma tradicionalidade que, agora, volta a mostrar sua força.
Se pertinente, esse caminho não exclui outros. Num filme dos anos
90 de Robert Altman, uma moça passa os dias em casa, falando ao telefone, enquanto cuida de si, do lar e dos filhos, e o marido trabalha fora.
Ficamos sabendo, não me lembro se muito rapidamente ou se ao longo
da história, que ela não era simplesmente uma mulher fútil e fofoqueira,
mas que trabalhava em serviços de pornografia por telefone. Algo
similar hoje às live cams de sites pornográficos ou do Only Fans, só que
sem imagem. Home office? Sem dúvida...
Se há algo que a experiência de home office da pandemia explicita é
essa sobreposição desses trabalhos domésticos de tempos diferentes. Em
casa, há que cuidar da louça, da comida, da limpeza, das plantas, dos
filhos, dos bichos, e há que produzir aquilo que nos é exigido pelas relações do trabalho “externo”, “industrial”, “moderno”. Parece que a tradicionalidade “antiga”, supostamente arcaica, “popular”, se renova, mas de
modo tal que a “rua” se torna algo virtual, ao mesmo tempo expandido
e pouco concreto, pois vinculado a tempos digitais, “novos” e supostamente incompatíveis com esse passado.
Nas produções audiovisuais, duas imagens recorrentes de “trabalhadores home office”: os nerds, em geral homens malcuidados, com poucas
habilidades sociais, muitas vezes já diagnosticados psiquiatricamente,
que ficam diante de computadores e parafernálias em ambientes escuros,
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sujos e caóticos; e as mulheres intelectualizadas, mais chiques, mais
upper class, muitas vezes louras, muitas vezes professoras, psicológicas,
designers, sexólogas, que atuam em casas bem iluminadas, confortáveis e limpas, que abrigam escritórios meticulosamente organizados....
mesmo que seja através deles que um filho abelhudo promova a sua (e a
dos colegas) sex education.
Por essas produções, ainda há marcas de classe, étnicas e de gênero
no trabalho doméstico em tempos de TICs. Boa parte da população
brasileira não faz home office: continua trabalhando pra fora, como a
costureira de hoje e de antigamente. Bater laje no fim de semana, em
família, é home office? Para muitas pessoas, sair de casa para trabalhar é
uma conquista transformadora. Para outros, voltar a trabalhar em casa
é deparar-se com um tempo que se imaginou superado, é perder a cidadania. Não parece haver nada de tão novo em muitas modas e tendências “atuais” e “contemporâneas”. O futuro que apontam essas “novidades” diz mais de imbricamentos, talvez desconfortáveis, de realidades
e tempos já existentes que de rupturas. Ao invés de sinal de progresso,
home office talvez seja sua falência: continuamos, como antes, trabalhando pra fora, e a novidade que a tecnologia traz só se dá em diálogo
com uma tradicionalidade impossível de ser esquecida, em todas as suas
contradições.
Uma nota final é inevitável. O home office faz ver uma mudança
infeliz de vocabulário, sobre a qual aliás tem uma responsabilidade
parcial. Quando nos encontrávamos no dia a dia de deslocamentos e
atividades, era comum dizermos de uma “conversa”, de um “café”, de
um “almoço” ou de um simples “me encontrei com”, “vou me encontrar com”. Agora, os protocolos formais das interações mediadas pelas
TICs fazem que mesmo interações descontraídas, quase casuais, tenham
que ser agendadas, que se organizarem numa linearidade cansativa, que
seguir alguns protocolos (como o microfone desligado no momento em
que estamos em silêncio). Nossos encontros agora são todos reuniões.
Nunca desejei tanto que ficassem os encontros e acabassem as
reuniões.
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 26 de junho –(Loop)
Ia escrever outra coisa. Até poucos minutos atrás, havia decidido que
o texto de hoje seria sobre o horizonte do fim do exercício e a experiência dos 100 dias de pandemia e isolamento social.
No entanto, hoje fui ao banco. Ao Banco do Brasil da praça de
serviços da UFMG. Entrei no campus após mais de 100 dias. Reencontrei um lugar verdejante, muito iluminado, com sombras refrescantes.
Faz calor hoje de tarde, na Pampulha. Poucos carros estão estacionados
na rua e nas áreas reservadas da Fafich e da Faculdade de Letras. Quase
ninguém caminha por ali. Na praça de serviços, uma pequena fila na
porta da Caixa Econômica Federal. Uma única pessoa sentada na área
de convivência. Na saída do banco, passa por mim um passarinho, que
me lembrou um tico-tico. Caminha tranquilo, cuidando da sua vida, e
quase indiferente à esparsa presença humana.
Mas não foi exatamente por ir ao banco que mudei de ideia. A ida
ao campus foi motivada por um assunto prático – um pagamento – e um
encontro rápido, com a Ângela, minha colega. Cumprimentamo-nos na
porta da Fafich, aonde não pude entrar e de onde ela saiu. “A Fafich está
uma tristeza”. Vazia e suja, diz ela, que completa: mas os gatos estão bem
alimentados.
Foi estranho reencontrar com alguém com a qual nos últimos 100
dias conversei com bastante frequência por praticamente todos os
recursos tecnológicos: e-mail, mensagem de whatsapp, áudio, chamada
de vídeo, Skype, Hangouts, Conferência Web, Meet... E ali estávamos os
dois, sem poder nos tocar. Nada de beijos e abraços. Nada de sorrisos
visíveis, já que os rostos estavam cobertos por máscaras.
Caminhamos juntos até o Banco do Brasil. Falamos de coisas práticas
e da experiência do isolamento. Do peso de tantos dias de quarentena.
Foi então que Ângela me deu a percepção que mudou o curso do
texto: “É como se estivéssemos sempre no mesmo dia. Todos os dias são
a mesma coisa”. E a criatividade para fazer variar o dia a dia parece ter se
cansado: nada de inventar pratos e atividades, agora é meio que fazer o
que já dá certo na levada da quarentena.
Na agência bancária vazia, subo até o caixa. Ninguém no segundo
andar, apenas um segurança e um funcionário, este escondido atrás de
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um biombo. Converso rapidamente com o segurança: “Nossa, como é
trabalhar num banco vazio?”. O dia não passa, diz ele, olhando para as
fileiras de cadeiras azuis, limpas e silenciosas. No caixa, um moço de
cabelos castanhos. É só o que posso dizer da pessoa que vejo por detrás
de uma proteção de acrílico, de uma máscara e da rapidez com que me
atendeu.
A sensação de loop parece contradizer o dia em que fui ao campus e
ao banco depois de tanto tempo. Parece contradizer a conversa e o reencontro. Já a brevidade das trocas, as máscaras de todos nós, não.
Muita coisa aconteceu nesses 100 dias. Mas a sensação de mesmo,
de repetição, de prisão, só cresce. Cada dia me parece uma luta contra
o tédio e o desânimo; é um exercício de criatividade existencial diária.
Não que esteja sendo muito ruim. Menos ruim que imaginaria, aliás.
Mas não significa que seja bom.

 10 de julho - (Acabou?)
Não, certamente não. Viveremos a pandemia, o isolamento e suas
consequências ainda por um tempo incerto, mas que com certeza não
será curto. Não sabemos o que virá e já aprendemos que conjecturar
sobre o futuro é fazer uma aposta quase inútil. Para além do hábito e do
conforto mental provisório, essa aposta não abole a imprevisibilidade
típica do futuro, intensificada por uma situação histórica aparentemente
única para todos nós que a estamos vivemos.
No fluxo de memes sobre a pandemia, houve alguns poucos que trouxeram referências a outras situações históricas semelhantes, em especial
à gripe espanhola do início do século XX. Quem viveu aquela situação
não tinha ideia do que se desdobraria a seguir no século recém-iniciado.
Vivemos algo parecido agora. Talvez estejamos efetivamente no início
do século XXI, que, apesar de ter um parâmetro cronológico de 20 anos
atrás, é agora que ele tem seu marco inaugural. Mas pode ser que não.
Outra vez, nos deparamos com as expectativas contraditórias que
pontuaram o início da pandemia e que se cristalizaram na expressão
antinômica “novo normal”. Tudo voltará a ser o que era ou nada será
como antes? Tudo será novo e ainda o mesmo? O tempo que parecia,
num primeiro momento, ser um hiato, um “tempo presente outro”, vai
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se revelando contraditoriamente o começo de algo diferente e igual ao
que já está. Por mais que haja uma peculiaridade, em nossas vidas, dessa
experiência histórica, essa sensação de transição é pertinente a todo e
qualquer período temporal, simultaneamente ruptura e continuidade.
Se assim compreendemos esse tempo da pandemia, ele como que se
“desencanta”, afrouxa-se em sua dramaticidade, o que não diminui em
nada seus impactos cotidianos.
Ontem, dia 9 de julho, conversei com pessoas de diferentes círculos,
por distintas razões. Fiquei sabendo da inédita crise de depressão do
companheiro de um amigo ocorrida no final de semana anterior; troquei
ideias com outro amigo sobre seu desconforto físico crescente, ao meu
ver vinculado ao estresse emocional; ouvi o relato preocupado de uma
amiga, sobre uma conhecida que não conseguiu resistir psicologicamente
ao isolamento social; tive momentos de muita gargalhada com o relato
de outra amiga que dizia que as pessoas de sua pequena família, depois
do contato intenso deste ano, já estavam fazendo planos concretos para
se mudarem cada um para um estado diferente.
Não é fácil viver em isolamento. A ausência dos rituais, situações
e qualidades indissociáveis da sociabilidade nos faz mais pobres, mais
presos, mais limitados. O acaso não deixa de se fazer presente, mas se
dá em um cotidiano fechado, regulado, que impede ainda mais forçadamente que sua potência disruptora se instaure. Mesmo no dia a dia
vivido de modo mais rotineiro, contamos com algo de imprevisto, de
sorte. Esperamos por isso, sabemos que é assim. Circunscritos a espaços
restritos, vimos nossos rituais cotidianos se reduzirem e desaparecem
exatamente aqueles mais abertos ao acaso. Não é que estejamos sem
sorte, é que há menos lugar para ela. Talvez porque estejamos vivendo
toda essa circunstância histórica como um grande acaso, um lance de
sorte materializada em azar.
Quando pensei nesse último texto, pensei em escrever sobre o “bom”
da pandemia e do isolamento. É doloroso dizer isso, talvez seja até indecente pensar assim. Mas há um silêncio no dia a dia que, se é base para
ansiedade, é também a abertura para uma calma, um assentar das coisas.
Ficar parado pode ser uma viagem pelo que procuramos, desejamos,
construímos, pelo que nos afeta, nos envolve, nos mobiliza; uma jornada
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sem escolha, não necessariamente boa ou ruim. Ouvi de duas pessoas
próximas, no último mês, algo como “não mudou tanto a minha vida
assim” ou “tô achando ótimo esse isolamento”. As frases não eram em
nada irônicas. Talvez indiquem uma grande adaptabilidade ou sejam
decorrentes de estilos de vida que prescindam de muitas interações cotidianas.
Seja lá como for, a vida segue, impondo adaptações, entre rupturas e
continuidades, em processos múltiplos dos quais temos apenas consciência parcial e sobre os quais dispomos apenas de algum circunstancial
poder de agência. Não sabemos aonde a experiência individual, coletiva
e histórica da pandemia nos levará. Os desafios que ela impõe à nossa
compreensão se manterão por muitos anos, mesmo que aparentemente
sejam esquecidos ou reduzidos a números, tal como a gripe espanhola
em muitos livros de história. Talvez seja precisamente isso que incomode, angustie, demande ação, reação, imaginação: números assustadores, histórias vividas, encerradas, em curso.

Capítulo 9

Efemérides da melancolia em cem dias de
regime pandêmico
William David Vieira

Tiro um momento, de início, para fazer, com foco na primeira pessoa
do singular, um pequeno parágrafo de introdução e elucidar algumas
questões. Achei por bem dividir estes escritos em sete ensaios, como
comecei a pensar depois de um tempo escrevendo durante a pandemia
de COVID-19. Os textos, marcados ao início de cada ensaio com sua
data de entrega para a leitura do grupo de pesquisa Tramas (o Núcleo de
Estudos Tramas Comunicacionais: Narrativa e Experiência), funcionam
como efemérides da melancolia (tema central dos destemperos nesses
escritos e que tanto me afetou nesses tempos, da prostração à resistência), já que registram dias especiais (de entrega), variados, disformes,
diante de uma rotina também diferente, mas que acabou por se tornar
igual. Subimos a bordo sem saber quando ou se desceríamos. Ainda
desceremos? Não se engane, portanto, ao ler a expressão “cem dias de
regime pandêmico”. Optamos por um registro temporal como ponto
cravado de um fluxo de pensamento, mas sabíamos que a pandemia não
se encerrava com cem dias. Ao contrário, fomos arremessados ainda
mais a um tempo que, com diuturnidade, desde seus arroubos iniciais às
“últimas” consequências, vai se arrastar.
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1. O tempo não é pra já
Efeméride melancólica da vez: 03 de abril de 2020.
Dores emulsificam o tempo? Em cenas reais de horror, como as do
mundo de agora, elas ameaçam diluí-lo, sem poder evaporá-lo na medida
em que brindam com ele. Mas participam-no de suas urgências e dizem
reelaborá-lo. Como na dor da imensidão de mortes, vivida forçosamente
a cada dia e que faz do luto o infinito de um tempo enquanto durar
o ápice da perda ou enquanto ela passar do menos suportável para o
mais aturável. Para emulsionar algo, é preciso apanhá-lo em sua liquidez
– na força de um rio que, como tal, o tempo corre – e uni-lo a outro
líquido, tornando-os compêndios de algo esboçado agora em suspensão.
Assim funciona o tempo: o cultural, o vivido, o simbólico, o dos sonhos
interrompidos e cheios de rupturas e frestas. E até mesmo o tempo que
pudermos imaginar, seja para desejar, seja para rejeitar.
É risível conceber a dor como unidade de tempo: a dor da espera por
alguém, a dor da despedida, a dor das consequências de uma pandemia
sem precedentes e seu isolamento físico e também social. Tudo isso
caminhou para se tornar a ordem dos dias em uma sociedade dita até
mesmo – e ousada, pomposa ou ilusoriamente – pós-moderna, e tão
presumidamente contemporânea, nova ou única quanto uma mudança
de programação em família no domingo à tarde, o píncaro de uma
velha tradição, nada pós-moderna, para muitas famílias, e contra a qual
poucos têm ânimo e poder para combater. Quando o caos se instala em
geral na sociedade e sua dor nos atinge em tempo e por meio do tempo,
tudo parece falhar, até mesmo a programação de domingo, porque a
vida se torna urgente. Porém, numa imensidão de impossíveis e contratempos: ver a avó distante, ter que preencher os dias com algo para fazer,
correr atrás de um exame médico que precisa ser feito e cuidar da saúde,
querer inutilmente controlar o caos lá fora, nas ruas, que mais parece ser
pior aqui dentro onde bate algo muito parcamente, ter que contar com o
apoio e o patrulhamento virulentos do Estado – trocadilhos e redundâncias à parte; e ambas as “ajudas” tão insidiosas quanto o próprio vírus do
caos muros afora e corações adentro. E mais: lutar contra os desmandos
de um Estado que perpetua toda a crise e, por fim, depararmo-nos com
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nosso próprio “autodescontrole” quando os caos interiores também
se tornam pandêmicos e quando o vilão lá fora se metamorfoseia no
tempo, em outra unidade deste, e todos se põem a dar cartadas num
jogo aparentemente sem fim e arrastado.
Tudo parece urgente quando o tempo é emulsificado. Falo de uma
experiência pessoal, de algo que se dá aos meus olhos. Tudo é urgente
na dor, que ardilosamente goza ao lentificar ainda mais os dias, na
contramão de nossas esperanças e de nossos desejos de outras experiências, à parte do isolamento. “Não se afobe, não / Que nada é pra já”,
poetiza Chico Buarque na composição Futuros Amantes (1993). É penoso
saber, entretanto, que isso deve ser aniquilado pela dor? Ou nos enganamos e seus limites não alcançam o tempo, dosando-o e refutando-o?
Em verdade, a dor não se mede pela unidade de tempo da canção, mas
cria sua própria variável e suas condições. E, em um ato mais cruel, essa
incógnita não nos faz embeber de um desejo de que tudo isso se torne
uma rede de nostalgia porque esta simplesmente não se deixa tecer. Ou
está em emulsão com e como o tempo e está muito longe de ser fiada, ou
seu valor sequer será considerado para moeda de troca qualquer, pois
se finca apenas na renúncia de nosso interior – o querer que tudo isso
acabe, ainda que impunemente.
Emulsificar o tempo seria pô-lo em suspensão? Mas que tempo é
esse, que aceitaria ser transformado em tal condição? Seria afetá-lo de
algum modo didático e ilusório, como fazem a dor, o caos, a pandemia
e tantas quantas forem suas mazelas análogas? Travadas em filigranas,
as tramas do tempo decifram-se apenas por si próprias. Mas o erro está
em pensar que o caos de uma pandemia, como figura de dor, controla
o tempo, ainda que ameace sua emulsão. O vírus não é um amálgama
ou uma cruel e impune mácula, que resta como mais uma das ruínas
da modernidade e do egoísmo social, seja qual for sua origem e dadas
as suas terríveis consequências. Ele é, na contramão dessa aritmética
mais sensível e menos racional – sob a ótica da dor –, um dos ramos
do tempo, quando olhamos para sua mutação, seu tempo de incubação,
sua sobrevivência, quanto importa e até quando importa ou por que
nos importamos, ou ainda como seremos importados nessa ideia de um
tempo suspenso, como no caso da crise sanitária de agora.
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Em todos os casos, a dor, o caos e a pandemia – como apartados ou
um único fato em comum – importam, porque são feitos do tempo, e de
nós falsamente se apossam como senhores dele, mas, como ele próprio e
fruto de suas celeumas, vão passar e tomarão seu lugar nessa confluência
abrupta e incontrolável do leito do rio que sempre se move e se enverniza numa veste de emulsão – que assim permanecerá e será, de fato?
Em suspenso, estamos somente nós, enganados com a falsa ausência de
um destino pela frente e repousando em dor, ainda no estágio do menos
suportável, porque os dias não indicam haver nada à espera de nosso
aval. Estamos, porém, sem parar de avalizar o tempo, conjugando-o num
luto diário, em busca da conquista das terras do mais aturável. “Não se
afobe, não / Que nada é pra já.” Nem mesmo o tempo.

2. A cripta da distopia
Efeméride melancólica da vez: 17 de abril de 2020.
Nesses dias de quarentena, assistimos a uma egolatria vingar como
verniz da teimosia e da incredulidade de líderes que ignoram a pandemia.
Como não se deixar assolar por números ilusoriamente frios, como estatísticas de morte, em gráficos e planilhas, que parecem bater à porta de
um país à beira do colapso? Manchetes do Brasil e de outros países do
mundo que mergulham nessa situação durante a pandemia do coronavírus remodelam a vida ordinária, ao contrário do que esses mandatários pregam. Leio no site do jornal norte-americano The Washington
Post que nosso país foi colocado ao lado de Belarus, Turcomenistão e
Nicarágua na lista de líderes que negam a gravidade da pandemia.
No Brasil de agora, vemos cada vez mais camadas de gestos ficcionais, imaginativos, sendo construídos sobre o que ousamos chamar
de real – igualmente dotado de produções imaginativas. Os homens
brancos, heterossexuais e cis, de classe média alta ou classe alta, das
pomposas elites, seguidamente se perpetuam no poder e mandam.
Como historicamente ocorreu. Para se ter uma ideia, manifestações de
rua dessas classes, munidas de seus SUVs (veículos utilitários esportivos, conhecidos pela imponência que geram com sua altura), acontecem para bradar pelo fim do isolamento social. Negligencia-se o vírus.
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Ignora-se a morte. Implora-se pela volta ao trabalho daqueles que ao
menos puderam ficar em casa por algum tempo, em isolamento. Ao
mesmo tempo, como consequência do “apelo” anterior, exige-se que se
mantenha o trabalho dos que sequer puderam, em algum momento, ter
uma chance de isolamento. Por fim, silenciam-se a fome e os direitos dos
mais pobres. O que muda?
Se o que está dado em nossa compreensão como real – os números
e a gravidade da pandemia – não obedece aos desejos de seu oponente
(como os líderes que questionam a pandemia), constrói-se um novo
olhar, também ficcionalizado e realizado aos olhos de quem o projeta e
dele se serve. Contido, apartado do ordinarismo distópico em que os dias
se transformaram, esse real tenta convencer os outros a acreditarem na
singeleza de sua ficção: não é preciso ser médico para curar a pandemia
– a verdadeira ameaça. Basta, a essa enfermidade ultrajante, o bálsamo
do totalitarismo. A partir disso, produzem-se e circulam inúmeras fake
news sobre a pandemia, dos modos de cura à própria periculosidade da
crise sanitária. Entretanto, se um vírus comunista – uma das fake news
que circula nessa época – se apossa dos sustentáculos do neoliberalismo,
a ficção deve urgir como sua salvaguarda e como protetora de elite e das
elites.
Quando essa cripta da distopia (da pandemia, do real em que agora
vivemos) se abre como ameaça aos poderosos, resta ao mundo assistir à
destruição e, novamente, pagar a conta pelos privilegiados de sempre? É
doloroso saber que o imperativo do trabalho, o afrouxamento da quarentena e a aniquilação do bom senso estão disponíveis para o cardápio da
primeira classe, que sentencia o proletariado ao risco da morte. Estamos
quase a anunciar: “a desgraça vem em três parcelas e custa seiscentos
reais”, como se alimentar aqueles que têm fome, sustentar aqueles que
não conseguem mais fazer por si, acabasse se tornando um fardo para
o Estado. O vírus da economia, do fracasso do país, assumiu status de
maior importância que a diária ameaça à vida, instalada ao redor do
mundo. Essa é apenas outra armadilha da ficção roteirizada diuturnamente pela incredulidade. De fato, a conta virá. Todavia, para os mais
vulneráveis em saúde e condições socioeconômicas, tanto sob a ótica do
vírus, quanto pela perspectiva da economia, e isso sem pensar na corroboração simultânea de ambos. Mas a cripta recém-aberta da distopia
reserva segredos não dados à ficção – que a nega cruelmente –, posto

226

IMAGENS E IMAGINÁRIOS DA PANDEMIA

que, ainda como invólucro protegido nos mundos subterrâneos, essa
mesma cripta já vinha a ser enlameada com a organicidade do real.
Tudo está a depender das novas cartas a serem ditadas por essa
dimensão orgânica e em seu sortilégio por desmantelar as entranhas e as
cada vez mais baixas e vis ações da ficção – sempre diretamente ligadas
às incredulidades de seu criador como exercício imaginativo autolegitimado. Para atravessar esse novo bosque da ficção, mais próximo de uma
turfeira, o pensador italiano Umberto Eco, um dos responsáveis por
dissecar o texto da ficção, teria de se aventurar na cripta da distopia como
membrana dotada de lucidez e que recobre o real (quase um novo real,
da união pela distância) e atiça novamente capitalismo e comunismo, ou
ricos e pobres, bem como luta de classes e, tristemente, devaneios ególatras de mandatários, os quais poderíamos compreender nas bases do
que autores como o filósofo esloveno Slavoj Žižek estão por definir como
uma espécie de patologia do obscurantismo, arremessado defronte a seu
tempo findo pré-anunciado – como aponta uma publicação do Instituto
Humanitas Unisinos. Nessa metáfora da turfeira, também chamada de
paul, segundo a geografia dos ecossistemas, compreende-se uma zona
pantanosa na qual, ainda que haja grande biodiversidade, predomina um
solo – e, no geral, um sistema – em constante fragilidade. Não obstante
se reconheça a emissão de metano nesse ecossistema, evidencia-se
parcamente a decomposição de matéria orgânica. Altamente inflamável,
a turfa que se acumula em progressão nesses terrenos está para a ficção
como esta demonstra seu acúmulo de uma demagogia da ilusão: a ficção
sempre age como combustível progressivo (ou substância inflamável) de
seus correligionários e adeptos, atritando-se com o real e tecendo nele
gestos ficcionais, mas se choca com outros reais e suas criptas distópicas,
que acabam por desvelar, também, mais ficções.

3. Do abrigo, da melancolia e do tempo: devaneios de
quarentena em regime de pandemia
Efeméride melancólica da vez: 1º de maio de 2020.
Abri a janela para ver se era cedo, tarde ou demasiado tarde. Não
me lembro do dia; era segunda ou até mesmo quarta-feira, o que não
importa muito, já que os dias se tornaram mais iguais. Cedo ou tarde
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tampouco importam. Mas não confio mais nas horas da tela incandescente do celular. Parece que, a qualquer momento, entraremos numa
órbita absurda e todos os satélites vão parar de funcionar. Talvez, o sol
vai se esquecer de surgir e pôr-se a pino. Talvez, não haverá sol nessa
nova órbita. Ou, mais talvez, quem sabe, nós é que sequer nos poremos
a brilhar. Tudo está estranho. Já diziam os amigos do Clube da Esquina:
“sei que nada será como antes amanhã”.
Fechei a porta do quarto para não ouvir o som da tevê na sala. “E
daí?”: fagulharam, em meus ouvidos, aquelas palavras torpes de alguém
que não se importa com a morte dos outros, que não se condói pela
dor alheia. Condoer-se pela dor. Redundância das mais banais e xucras
para os homens incrédulos desse momento. O abrigo do lar nos protege
do vírus da pandemia, mas nos afeta com a boçalidade cada vez mais
doentia da opressão.
Insisto em abrir a janela no dia seguinte. Entre gritos da mulher
que perdeu seu gato de estimação e sons estampados de malucos nos
terraços violentados por um churrasco que não deveria acontecer –
talvez aquele dia fosse domingo; e o anterior, sábado –, eu só me punha
a pensar que há muito não chovia. Talvez chova máscaras da próxima
vez. E a terra fique com cheiro de álcool, esterilizada, mas ainda (e por
isso) com ressecamento. Entre mais gritos desesperados à procura do
gato, cabeças pululavam pelo parapeito desenhado no muro arremessado defronte a minha janela e se faziam interrompidas apenas pelas
hastes da grade afixada sobre o muro. Do pouco que via, eram pessoas
saindo do trabalho, num horário atípico, em regime de turno. Para eles,
poderia ser um dia qualquer. E tudo tem vontade de se normalizar.
Em que tempo de pandemia estamos?! Para mim, seriam mais alguns
minutos de falta de ar, melancolia, ansiedade, tempo qualquer que fosse,
cedo ou tarde do dia ou da noite, opressões televisivas e estatais, gatos
perdidos pela vizinhança regada a churrascos avassaladores e devaneios
de quarentena – corrompida por uns, respeitada por outros. O abrigo
parece uma prisão. Estamos quase inférteis e insossos nessa tentativa de
isolamento, cada vez mais necessária e dura.
Pensamentos entrecortados, misturados, segurança no isolamento,
medo pelo tempo e a angústia dessa prisão. Felizmente – e infelizmente –
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não conheço nenhum dos que estão se arriscando (ou sendo arriscados)
a passar nas ruas. Nenhuma daquelas cabeças me é familiar. Tampouco
vi gato algum ou fui convidado para churrascos aviltantes. Nenhum
destes faz parte do meu círculo social, embora a preocupação também
exista. Refugiado e quarentenado em uma cidade pequena, do meu trânsito na infância e adolescência, esse desconhecimento do outro me faz
bem e me tranquiliza – como se os meus estivessem seguros, ainda que
ilusoriamente –, enquanto essa ausência de familiaridade também me
soa como algo estranho, estarrecedor e, na mesma medida, alarmante.
Dormir e sonhar deixam de ser a ordem do dia para qualquer um
que os almeja quando o que se tem são doses diárias de devaneios, para
não dizer pesadelos. Devaneios com o agora, para ironizar ainda mais
a situação, porque, do futuro e até mesmo do passado, não sabemos.
Para os pessimistas, nunca o presente havia sido tão imperativo. Para os
otimistas – ou mesmo sonhadores –, ainda mais imperativo, enquanto
restam apenas devaneios. E não há realistas quando os dias não se fazem
entender – mas quando é que se fizeram? Por fim, para os incrédulos
aqui narrados, que saqueiam o posto dos realistas e o corroboram à sua
irracionalidade, o presente é uma teimosia, uma insidiosa fixação, um
delírio, uma “fantasia”, uma “histeria”, uma “gripezinha”, um “medinho”,
“está indo embora”... “E daí?” – fagulham novamente, em meus ouvidos,
signos de outro triste devaneio.

4. O jornalismo durante a pandemia do novo coronavírus
Efeméride melancólica da vez: 15 de maio de 2020.
Manchetes desta semana, que assombram o Brasil na crise da saúde
da COVID-19, algumas em ordem aleatória de cronologia: “Cinquenta
mil deixaram de diagnosticar câncer por falta de exames”; “Caixa não
libera novos pagamentos do auxílio emergencial há duas semanas”;
“Bolsonaro assina MP que livra agente público de punição na pandemia”;
“PF prende cinco por compras suspeitas para hospitais de campanha”;
“Enfermeiros dormem em colchões no chão em hospital no Maracanã”;
“No Rio, a fila por um leito já tem mil pacientes”; “Brasil tem 13.993
mortes e 202.918 casos confirmados de coronavírus”; “No dia em que
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o Brasil tem mais de 13 mil mortes confirmadas na pandemia de coronavírus, o presidente Bolsonaro desautoriza publicamente o ministro
da saúde Nelson Teich”; e “Teich deixa Ministério da Saúde antes de
completar um mês no cargo”.
Percorrendo essas catástrofes manchetadas de veículos não tão
distintos da mídia massiva e hegemônica brasileira, com linhas editoriais à parte, cada um, não parece ser uma tarefa tão árdua estabelecer uma leitura que delineie como se comporta o jornalismo durante
a pandemia. Entretanto, essa facilidade não se mantém. De um lado,
como apontam alguns apoiadores do governo brasileiro, a mídia está
carregando um cemitério nas costas – tal como afirmou Regina Duarte
em entrevista à CNN Brasil à época. Ainda do mesmo lado, por parte
dos apoiadores do presidente da República, a mídia elabora teias ardilosas para atacar o governante. Na contramão, parece não haver notícias
felizes e tampouco cobertura completa, que possa dar conta de toda a
trama que se arregimenta em nossas vidas, tão íntimas e únicas, incapazes de serem representadas em sua inteireza pelo jornalismo. Todavia,
reduções da complexidade do problema como essas acabam apenas por
reforçar a prática jornalística que se estabelece diante de nossos olhos e
de nossa dor.
De fato, a última leitura parece ser a mais condizente com o que se
apresenta a nós. Mas a prática de cobertura do jornalismo durante a
pandemia não é de hoje. É de pandemias do sempre, do dia a dia, dos
regimes de violência e corrupção. Fissuras na cobertura jornalística
existem para qualquer assunto e se arrastam de veículo a veículo. Por
que, então, agora, tornou-se comum ouvir a expressão “não aguento
mais ler/ver/ouvir jornal”, oriunda, nesses dias, de pessoas que avidamente consumiam telejornais como o Jornal Nacional e toda a programação do canal pago GloboNews? Na última semana, ouvi a frase de
inúmeras pessoas e fiquei me perguntando: quando a leitura mudou?
Pensei em duas rápidas e superficiais possibilidades, embora ambas
caminhem para um mesmo fim, uma crise de diálogo entre jornalismo
e público. Ou essas pessoas desistiram do contrato do sortilégio provocado pelas experiências estéticas do envolvimento convocado pela
mídia, agora assimilado como puramente melancólico (no sentido da
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prostração), sôfrego, depressivo, estressante e ansioso (como também
me definiram esses mesmos sujeitos), ou essas pessoas perceberam que
suas vidas sempre sofreram – e seguem sofrendo – tentativas inúteis
de serem retratadas por tais discursos jornalísticos e, agora, acabaram
por darem conta de que se tornaram a notícia, a estatística – não como
quando se vê uma notícia sobre corrupção no poder público e se sente
vítima por conta dos impostos pagos, mas sim porque sua vida tem
afetação direta e é mais um número nos porões da pandemia, a correr o
risco ainda de ver sua foto no “rol dos mortos” no site G1, uma empreitada frustrante – para mim – de abarcar a dor mais íntima de cada um e
humanizar as vítimas fatais, como se demandassem um grau a mais de
humanização. Por que demandariam?
Não há público que se sustente quando o que se vê, lê e ouve nos
sites de notícias é apenas um relato abafado da dor e da melancolia, sem
que estas se transformem em resistência e sem que se veja um futuro
esperançoso pela frente. A catástrofe da pandemia, sem um olhar de
perspectiva passível de ser lançado, embora isso seja suscitado, afeta
também o jornalismo, mas não somente em suas rotinas produtivas e
no âmbito econômico, e sim numa crise de representações, a tocar, por
exemplo, na ideia da morte como recurso para fazer com que os brasileiros despertem para os perigos da pandemia e sigam o isolamento
(uma das fichas apostadas pelas Organizações Globo e seus veículos de
mídia). E isso parece ocorrer quando os papéis destinados às pessoas
nesse mesmo jogo das representações é insuficiente para dar conta das
experiências de cada um (seja isolado em suas casas, seja em seus trabalhos frente a pandemia), ou quando o jogo ético e moral do jornalismo
é posto em xeque pelos descrentes do vírus, quando as vozes supostamente abarcadas pelas narrativas são cada vez mais silenciadas e assim
por diante. Para se ter uma ideia, o Jornal Nacional, principal produto
jornalístico do maior veículo de mídia da família Marinho, a TV Globo,
decidiu abolir o gráfico de exibição da forma corpórea/biológica do
novo coronavírus para exibir, em vez disso, no telão ao fundo do noticiário, em suas abordagens da pandemia, fotos das mais de 13 mil vítimas
brasileiras até agora. Essa medida foi descrita pelo próprio apresen-
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tador William Bonner como essencial para que se entendesse que não se
tratava de números, mas de vidas perdidas para a doença.
Entender, em uma noção de completude, a que se resume toda
a prática de cobertura do jornalismo durante a pandemia é impossível, dada a complexidade e dados os atravessamentos discursivos e
de sentido nas narrativas. Aqui, tentamos percorrer algumas leituras
possíveis. Contudo, esses atos passaram a ser renegados pelas vozes
mais dissonantes que os percorrem ainda que ilusoriamente ou em suas
presunções de representatividade.
Na queda de braços com a COVID-19, há como se comprazer da dor
quando se tem a ideia de, a qualquer momento, pode se tornar parcela
da soma dos óbitos? Há como se comprazer da dor quando o jornalismo
sinaliza ser outra catástrofe em meio à pandemia, sem perspectivas de
resistência, conquanto isso seja convocado quase automaticamente pela
catástrofe? Mas como enxergar a continuidade e a reconstrução quando
tudo ainda está turvo? Tampouco, haveria como se comprazer da dor
quando se percebe que apenas narrar ou relatar mortes empilhadas sobre
mortes, dia após dia, tornou-se a ordem da vida, quase anestesiada e não
mais nova pela repetição das altas taxas de falecimento e ainda mais
catastrófica pela incapacidade de empatia dos incrédulos, que tentam
ludibriar a pandemia e alimentam o vazio da dor da morte entoado pelo
discurso jornalístico como recheio das manchetes?

5. Viramos a esquina do amanhã para ver o passado
Efeméride melancólica da vez: 29 de maio de 2020.
Não é a primeira vez que fazemos tal conversão. O futuro está
cada vez mais próximo. Todo dia está. Todo dia o é. Pois se faz ironicamente de passado – o “ex-presente” das temporalidades. E assim,
de novo, viramos a esquina do amanhã para ver o passado. Quando
os dias parecem mais do mesmo, não há diferença no didatismo que
escolhemos para viver e regular o chamado tempo humano. Mas sequer
houve, em algum momento. Cansado de olhar para fora da janela, para
o jornalismo, para as questões do meu interior, para a política governamental, retorno agora à ficção – ainda que haja tons de tal vestimenta em
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tudo o que vi até o momento e acabo de elencar aqui. Fui tomado pelo
mais recente comercial da plataforma Globoplay e novamente me veio
uma invasão de nostalgia, melancolia e vazios. Enlameado na música
O Portão, do cantor Roberto Carlos, o referido anúncio da plataforma
da família Marinho, tido por muitos também como justamente tocante,
nostálgico e melancólico, traz o aviso da inserção de novelas de sucesso
da emissora carioca a cada duas semanas no catálogo do streaming.
Rapidamente, acabaram por me invadir como um soco no estômago
imagens que vi há anos, como a trágica morte de Fernanda, personagem
de Vanessa Gerbelli em Mulheres Apaixonadas (2003) – novela de
Manoel Carlos e que volta no Globoplay –, embalada pelo grito de susto
da ainda criança Salete, vivida por Bruna Marquezine, ao sentir que sua
mãe teve a vida ceifada cruelmente em um tiroteio no Rio de Janeiro, e
também imagens que não vi originalmente, como uma cena de Antônio
Abujamra – a quem muito admiro até hoje e alguém que faz falta no
cenário midiático, artístico e intelectual – em Que Rei Sou Eu? (1989),
novela de Cassiano Gabus Mendes e outra a ingressar no Globoplay. A
proposta do streaming é trazer um novo título quinzenalmente, começando com A Favorita (2008), de João Emanuel Carneiro, que entrou “no
ar” no site no último dia 25 de maio. O folhetim é outro marco de uma
fase da minha vida. Poderia ser definido temporalmente por novelas. De
volta ao comercial, com o anúncio “os clássicos estão voltando”, surge
um apelo ao sentimentalismo e apreço pelo passado como publicidade
de novelas em tempos de pandemia e vislumbres de catástrofe.
Aliado a isso, há ainda os versos “Eu voltei agora pra ficar / Porque
aqui, aqui é meu lugar”, da canção de Roberto Carlos, com cenas de atrações como: Tieta (1989) – de Aguinaldo Silva e que nunca vi, mas me
traz memórias afetivas da forma como é acionada no comercial –; Vamp
(1991) – de Antônio Calmon e que me lembra os primórdios do Canal
Viva, noveleiro que era à época ou antes disso e ainda ensaio ser, por
vezes, além de me trazer memórias de O Beijo do Vampiro (2002), outra
produção de Calmon –; e Chocolate com Pimenta (2003) – de Walcyr
Carrasco e que logo me traz à memória meus oito anos de idade, o sol
do fim de tarde da chegada da escola e do horário de verão após mais
um dia de aula na terceira série do ensino fundamental, e até mesmo
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corre como lembrança o cachorro-quente (em geral) como meu lanche
favorito do horário nessa época. Nos recortes de frames dos folhetins
na propaganda, os personagens surgem andando de um canto a outro,
como se estivessem se direcionando para frente, e abrem espaço a
outros personagens, quase como se estivessem num processo de transformação dos outros, nos outros, passando de corpo a corpo. Também
estão banhados em uma espécie de filtro que simula um VHS mofado,
com falhas, borrões, ou apenas retoma uma concepção de imagem dita
antiga. A essa altura do campeonato, com o número de casos e mortes
da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) explodindo no país, as
novelas em produção estão longe de serem retomadas. Por força maior
de segurança e saúde e também por questões financeiras, já que a crise
econômica bate à porta, também na próxima esquina, mesmo da Globo.
Nessa esteira, o vídeo e a estratégia da emissora carioca parecem ser
a de recorrer a uma adesão a essa proposta para o streaming de modo
quase nostálgico – pelo que apurei em conversas e nas redes sociais ou
nos comentários do próprio YouTube, site no qual o vídeo foi postado
após veiculações na tevê –, afetivo, inquietante e sentimentalista, mesmo
para quem não gosta de telenovelas. Vemos funcionar como contorno
à pandemia, conjuntamente, na percepção da passagem do tempo e
na ameaça de um futuro catastrófico, as imagens que dançam em tom
contextual quase afirmador de uma verve dramatúrgica como significação de uma história brasileira ou de um projeto midiático nacional.
De olho nas temáticas da ficção, desde apreensões nos folhetins não
comuns às nossas vidas até a inserção de assuntos no cerne de discussões vigentes anteriormente ou pautadas para figurarem como tal (como
visto em Mulheres Apaixonadas e nos temas abordados, como alcoolismo, violência de gênero, violência contra idosos), tudo isso reembaralha nossas experiências com as novelas e com o presente pandêmico,
ao tornar esse passado dos folhetins, agora à disposição no Globoplay,
como outra modalidade de vivência diante dos dias que correm.
Mas o tempo do passado reina também no presente. Não como
substituição, mas sim aporte de historicidade e significação em construção, a ser sempre validada, o passado é mesmo disputado no tempo
do presente: no presente que um dia chegou a ser e no passado que é
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agora graças a outro tempo presente. Isto é, um lampejo desenfreado das
ruínas passadas dos vários “hoje”. E, enquanto o amanhã não se anuncia
da forma como queremos, ludibriando nossas expectativas frustradas e
catastróficas por conta do vírus, enquanto a ordem do ontem também
não se faz outra vez presente como as novelas, que teimam em dar a
chance de falsamente revivermos rotinas, problemas, tipos e marcas
do passado, atrevemo-nos, uma vez mais, sofregamente, a virar uma
esquina do amanhã para ver o passado.
Assim como tomamos esta conversão, outra vez o faremos e já
ousamos contornar muitas, a partir de nossas vivências no presente.
As temporalidades se arremessam defronte a nossos olhos, conquanto
nos disponhamos dopados com o mais do mesmo e desejosos de nossos
didatismos de viver, controlar ou contornar o tempo humano. Trocaria
facilmente essa pandemia pelos meus cachorros-quentes de 2003.

6. Um cheiro pensativo, de continuidade e ruptura
Efeméride melancólica da vez: 12 de junho de 2020.
O escapismo é inevitável. É, mais que isso, primordial. Dia qualquer,
fim de tarde, por volta das 17h30, leituras e pensamentos seguindo a fio
– na medida do possível. Num ato crepuscular quase mediano a invadir
a janela da sala, sou tomado por um cheiro de pastel frito, misturado a
aroma incerto de padaria e de pneus de carro – em tom pastel, por que
não dizer? –, com poucos barulhos ao redor. O movimento de pessoas
nas ruas caiu com o aumento assustador do número de casos, que
tiveram uma queda por aqui e voltaram a subir. As pessoas estão cada
vez mais amedrontadas, mas permanecem indo e voltando no desejo
de sair às ruas. Eu também sigo amedrontado, mas sem desejo de sair.
E, para tentar controlar a sensação de pavor que me toma, me deixo
invadir por aquele cheiro e toda a estética provocativa que vem com ele.
Não era exatamente nostálgico ou de caráter melancólico, mas
poderia ser. Era algo pensativo. Sim, um cheiro pensativo, de continuidade e ruptura. E me fazia lembrar cada vez mais o movimento
das pessoas na cidade de Mariana, em Minas Gerais, naquele mesmo
horário, há um ano. Algo que foi interceptado por agora ou pelos agoras
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que se arrastam há alguns meses. Uma mistura de clima universitário
– por conta dos institutos de Ciências Sociais Aplicadas e Ciências
Humanas da Universidade Federal de Ouro Preto, localizados no município – invadia o centro da primaz de Minas, aliado a pessoas saindo
do trabalho, ônibus, carros, crianças saindo das escolas, cursinhos pré-ENEM e ensino médico técnico, autoescolas ainda em funcionamento,
padarias atraentes. O cheiro pensativo, de pastel com pneu de carro ou
o que fosse, era o cheiro de pessoas nas ruas, ou de pessoas ainda vivas,
em movimento, pulsando ou a quererem pulsar suas vidas por algo.
Tudo ainda bate, ainda vive, ainda resiste em meio ao caos da pandemia,
da crise política, das ameaças antidemocráticas, dos ataques racistas.
Sobreviveremos e resistiremos, ainda que seja para desejar voltar à vida
cotidiana, quase sempre banal, dita moderna e, por vezes, opressora. O
imperativo contemporâneo do “vai passar” nunca se fez tão presente e
as expressões culturais mais recentes levam-no ao front dos dias que se
repetem incessantemente. Paradoxalmente, a estética ordinária do dia a
dia parece ser o remédio para enfrentarmos os próprios dias que renegávamos por outra mesmice e dos quais agora temos saudade, nostalgia
ou o pensamento qualquer que exista por trás desse cheiro.
É o cheiro da experiência, da sociedade, da socialização, do sinal para
o ônibus no ponto, do café na cantina da universidade, da cerveja no fim
da noite, das mil e uma saideiras em lojas de conveniência de postos de
combustíveis às duas da manhã. É um cheiro mesmerizante, que vem
apenas quando de fato estamos diante dele ou quando mais precisamos
de sua organização temporal. É o cheiro da continuidade – dos dias, da
vida, dos desejos, do amor comum por qualquer coisa ou qualquer um,
da felicidade, do sentir-se especial, do sentir-se comum, do sentir-se
cômodo e aconchegado no sofá da sala de estar, do sentir-se invisível no
meio do movimento em turbilhão das cidades. É o cheiro irremediavelmente tedioso e viciante do sentir-se burguês, neste caso. Mas é também
um cheiro de ruptura – de denúncia da instabilidade, da volatilidade
dos processos ordinários, da fineza do tecido prosaico, da existência de
outras realidades e outros cheiros e mais ou menos burgueses, da ameaçada e ameaçadora sanidade mental dos homens. Não há sequer uma
ruína da “nova normalidade moderna” – e outra vez capitalista e tecno-
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lógica, dos deliveries mil aos cartões de crédito por aproximação, para
se evitar de digitar a famigerada senha – a dar conta de narrar a história
que se desenrola e que tentamos contornar. Mas o “[...] tudo ainda bate,
ainda vive, ainda resiste...” me anima, me faz querer respirar melhor,
tranquilamente, e não apenas sonhar. Viver tornou-se o imperativo dos
dias. Viver o cotidiano, a outra modernidade normal, burguesa, viciante
e tediosa de antes e sobretudo seus cheiros, para que não se tornem um
novo normal estranho, não se tornem outro ponto de reflexão, não se
tornem pensativos.

7. Extensões do espaço, do corpo... e do fim?
Efeméride melancólica da vez: 10 de julho de 2020.
Todo dia é um recomeço da continuidade que não acabou ainda,
mas vai. Vai? Na última data marcada para as contribuições no exercício sobre a pandemia – seria o dia 26 de junho –, deixei de fazer meu
texto. Parecia que não havia o que dizer, ao mesmo tempo em que havia
tudo e esse mesmo tudo já parecia ter sido dito. Um contínuo que não
acaba, por ser contínuo, mas precisa ser encerrado. Sinto que hoje (dias
depois, mas não o dia 10 de julho, ainda), último texto à frente, escrevo
de forma diferente. Escrevo de uma forma absurdamente bagunçada,
ilógica, redundante. Porque este mesmo hoje não começa ou termina
aqui. Este texto vem sendo ruminado em momentos distintos. É burilado aos poucos, mas nunca aperfeiçoado – está sempre pior. Percebi
que foram sete agrupamentos de narrativas meméticas (dos grupos
que ousei chamar de “A Estética Coronavírus”, aliados a alguns outros
grupos textuais de memes, e que foram destinados ao site do projeto,
não a este livro) e sete produções textuais de relato de quarentena/isolamento/pandemia/qualquer coisa que venha a ser isso. É inevitável fazer
um balanço agora. Mas não o faço no intuito de fechar algo que ainda
não acabou, e sim com o propósito de me atualizar, de dizer, saber ou
supostamente saber dizer ou dizer saber onde estou. Escolhi uma fonte
no Word que me era aprazível aos olhos e desfiz edições depois, brinquei com itálicos e negritos, sem muito ter o que fazer, e, por fim, decidi
escrever. Assim foi durante todo esse tempo. E onde estou agora?
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Nos últimos dias, vi pessoas que tentaram voltar a uma rotina anterior por força maior ou por vontade própria. Embora muitas continuem
tentando, não deu certo. Falta de interesse? Falta de vontade? Improdutividade? Ânimo? Incapacidade de resgatar energia de algum lugar
que, ao que me parece, ficou esquecido? Impedimentos médicos? Para
uma “gripezinha”, como proferiram alguns, entre outros impropérios,
essa pandemia está longe de acabar e cada vez mais é sentida. Por todos,
de um jeito ou de outro. Sem exceção. Portanto, não faço um balanço
em caráter de encerramento, embora a busca pelo fim seja uma força
latente. Ainda há um longo caminho a se percorrer.
E, pelo que vejo dos que compartilham o espaço comigo e também
vivenciam experiências próximas, os quarenteners que somos – ainda na
vibe de terminologias das narrativas meméticas – saímos menos e mais
prejudicados e abalados. Não menos e mais que outros que puderam
e/ou tiveram que fazer algum tipo de isolamento. Não se trata de uma
comparação. Saímos menos prejudicados porque pudemos nos proteger
mais contra o vírus e saímos mais prejudicados porque a sanidade
mental não é a mesma de antes e tampouco voltará a ser. Também não
comparo com a situação psicológica do que quiseram ou precisaram sair
de casa. Estamos todos nada gostosamente fodidos. Cansei de burilar
o texto, as palavras. Cansei de tudo. Cansei. Meses depois, voltam as
aulas. Talvez estejamos mais prejudicados. Mas repito: não são efeitos
de comparação. Falo apenas numa média de reações à vida percebidas
por entre os que me circundam. É um misto de “estamos sendo passados
para trás enquanto uns e outros cretinos furam a quarentena e pioram a
situação, mas precisamos fazer a nossa parte”. Entre os meus, ninguém
quer ser fura-quarentena, mas tive que fazê-lo em alguns momentos,
por questões pessoais. Vale a justificativa de sair para o estritamente
necessário, alargando um pouco o rol de ações que dessa forma compreendemos.
Cansei de me posicionar diante do espelho e me deparar com extensões do espaço (da casa e de seus cômodos), dos móveis (da cama e do
sofá, sobretudo), que poderiam ser também extensões do corpo (era e
ainda é impossível olhar para o computador e não ver meu rosto preso
nele, atado a lives; é ardiloso olhar para meus cobertores e enxergá-los
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como uma “ante-epiderme” do meu organismo, como se tivessem sido
fiados lá mesmo, poro a poro, pelo a pelo). Seriam, contudo, extensões
do fim? Do encerramento da normalidade de antes – cansei também
dessa porra de novo normal – ou do desejo de esvaziamento do urgente
agora? O fim é uma ilusão que perpassa inúmeros dos meus desejos e
decerto permanecerão de tal modo: somente catapultando interesses,
sem qualquer chance de penetração na membrana do real. Porém, foi
preciso ver tudo isso passar, ainda que sem um fim visível. De certo
modo, tudo segue passando. Até quando? E vai mesmo passar?
Doeu ver ou sentir – caso isso seja minimamente palatável – a dor
própria e dos outros, da pandemia às celeumas políticas, passando pelas
ocupações de leitos de UTI às manifestações antidemocráticas, indo do
regime da máscara e do álcool 70 às quedas de ministros e o rápido
surgimento de tramas em prol de uma necessidade nacional de “saneamento básico” – sim, necessária, mas estranhamente corporativista e em
momento bastante (in)oportuno, a depender da visada. Mais estranhamente ainda, precisamos até hoje que tudo isso passe, continue passando,
para que possamos igualmente passar, mas sem apelar para um esquecimento da pandemia e para o estabelecimento de um dia a dia mais
irresponsável (o novo normal? – Odeio essa expressão!). A sensação de
que estamos estagnados, em outra rotina, sem buscar muitas invencionices para almoços e jantares, sem querer cozinhar o mundo e controlar
a ansiedade de novas formas, sem querer limpar a casa que nunca se
suja como antes – apesar do medo iminente de um vírus invisível nas
superfícies que nos circundam –, tudo parece correr agora pelo imperativo do costume, de um novo modo de adaptação, sem muita criatividade, apenas repetindo o que deu certo. Enquanto isso, dissecamos a
própria vida, sujeita a outros modos de operação, a outras aritméticas.
Forçamo-nos a injeções de ânimo, a controles de ansiedade, a múltiplas
reinvenções da casa e de nós mesmos em isolamento, a cruéis buscas por
felicidade, a comidas e bebidas gostosas, a comidas e bebidas de sempre
e nada inovadoras, a não comer e beber, a comer e beber qualquer merda
desesperadamente para não perder o peso e adoecer, a vestir roupas mil
(de sair e de ficar em casa), a compras on-line, a não ter rotinas ou a
vivenciar rotinas de sempre, a romper com as extensões do espaço e do
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corpo, a reelaborar o que entendemos como fim – ora do normal anterior, ora da pandemia e nosso (meu) desejo de aniquilá-la. É o ponto
onde me encontro agora, neste balanço sobre o fim, mas nunca detentor
do próprio fim.
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Acesse
Canção Futuros Amantes, de Chico Buarque: https://music.youtube.
com/watch?v=S2Y8SVgWnnU&feature=share.
Canção Nada Será Como Antes, de Clube da Esquina: https://music.
youtube.com/watch?v=v6ZUwtAty8k&feature=share.
Canção O Portão, de Roberto Carlos: https://music.youtube.com/watch
?v=fti4QbaFww4&feature=share.
Comercial do serviço de streaming Globoplay – “As novelas estão
voltando”: https://www.youtube.com/watch?v=68K9_hAVMPw.
Entrevista de Regina Duarte à CNN Brasil: https://youtu.be/
v9gLHrP7RNw.
Publicação do Instituto Humanitas Unisinos sobre leituras feitas por
pensadores acerca da pandemia: http://www.ihu.unisinos.br/78noticias/596989-o-coronavirus-e-os-filosofos.
Reportagem do jornal norte-americano The Washington Post: https://www.
washingtonpost.com/opinions/global-opinions/jair-bolsonaro-riskslives-by-minimizing-the-coronavirus-pandemic/2020/04/13/6356a9be7da6-11ea-9040-68981f488eed_story.html.

Capítulo 10

Em espiral
Felipe Borges

3 de abril de 2020
Nós somos a lenda
No ônibus, uma senhora de idade, sentada ao meu lado, tossia.
Logo me vieram à mente as reportagens sobre o coronavírus que eu
assistira na noite anterior (15 de março), no Fantástico. Foi tão assustador ver as histórias sobre as pessoas infectadas (os cuidados, o sofrimento, as consequências) que comecei a sentir, ao longo do programa,
sintomas de que eu estava doente também.
O que mais me espantou, no começo da pandemia, foi a escalada
da situação. Na segunda-feira de manhã (16 de março), eu ainda caminhava pelas ruas, dividia assentos no ônibus com idosas resfriadas, fazia
planos para a semana. Ainda de manhã, tentei comprar álcool em gel
em duas farmácias, sem sucesso. O olhar e o tom de voz das atendentes
sugeriram o ridículo da minha pergunta: óbvio que não havia mais. Era
um prenúncio.
Algumas horas depois, já em casa, li as notícias e conversei com familiares e amigos sobre a situação. À tarde, percebi que não sairia mais por
um bom tempo, a não ser em casos de muita necessidade. Desde então,
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ir para as ruas ganhou ares de missão. Nas vezes em que precisei fazer
compras no supermercado, me senti como o Robert Neville do romance
Eu sou a lenda, de Richard Matheson: o personagem condenado a ficar
trancado no único lugar seguro, sua casa, mas que precisa sair de tempos
em tempos para encontrar mantimentos num mundo pós-apocalíptico,
mesmo sabendo que o inimigo está lá fora — e sempre seguindo um
restrito ritual de segurança forjado pelo medo.
O sentimento, nesses primeiros dias de quarentena, é o de uma existência cristalizada em pura expectativa: por uma tragédia anunciada,
por uma catástrofe monumental. Ficar em casa é evitar o pior. Vivemos,
assim, pelo amanhã, ou por um possível amanhã. Mudar a ocupação
do espaço significa alterar nossa experiência temporal. Aguardamos
um acontecimento futuro, uma promessa, praticamente uma certeza. A
doença virá, como um exército que se avizinha numa guerra, um cometa
em rota de colisão com a Terra, um vulcão em vias de explodir. E não há
muito a fazer, a não ser refugiar-se e aguardar. Como resumiram alguns
médicos em uma matéria do G1, é a espera por uma “chegada apocalíptica”.
Pensando bem, talvez o acontecimento já tivesse se passado. Afinal,
as pessoas contaminadas já estavam pelas ruas das cidades brasileiras:
mãos que pegavam, bocas que falavam, tossiam, espirravam, beijavam.
O inimigo estava com elas, oculto: nós apenas não sabíamos. Seria, pois,
um acontecimento alheio à consciência humana — nada mais apropriado, tendo em vista a natureza de nosso adversário, um vírus que
nos transforma em meros hospedeiros letais, cavalos de Troia em nossas
próprias casas. Esse Outro que nos invade e nos converte em algo diferente: não mais o familiar de nossos pais, irmãos, avós e amigos, mas
um Estranho, uma ameaça, alguém que deve ficar longe, alguém que
pode matar. O vírus define quem o contaminado é, antes mesmo de seu
próprio Eu. Viveríamos, logo, o pós-apocalipse, condição que enquadra
bem as imagens que agora ilustram o cotidiano: solidão, ruas vazias,
medo da falta de abastecimento. Um mundo que ficou para trás. “Quanto
tempo demoraria para que o passado morresse?”, pergunta-se Neville.
No Brasil, pudemos ver, com dias ou mesmo semanas de antecipação, a onda varrer a Europa, atravessar o Atlântico Norte e desaguar
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nos Estados Unidos. Acompanhar as notícias de lá era como assistir a
um filme futurista de horror: um amanhã de doença, morte e desespero
prestes a entrar em compasso com nosso espaço-tempo. Como acontece na simultaneidade de diferentes experiências temporais da qual
fala Reinhart Koselleck no livro Estratos do tempo, o mundo todo vivia
março de 2020, mas alguns países experimentavam uma realidade que
outros só habitariam dali a alguns dias.
A Europa e os Estados Unidos eram a imagem do nosso futuro.
Ironicamente, não mais numa ilusória e equivocada chave de progresso
vindouro. Pelo contrário. Talvez por isso o The Atlantic tenha convidado
italianos para gravarem depoimentos sobre o que diriam a eles mesmos
no passado: as mensagens versam sobre a necessidade de não sair, evitar
baladas, alertar os parentes mais velhos, levar a sério a situação. O vídeo,
na verdade, voltava-se para pessoas de outros países, ainda não devastados pelo vírus. Um exercício que aposta num certo individualismo,
talvez? A crença de que só levaríamos a sério as recomendações se elas
partissem de uma pessoa para ela mesma, pois a preocupação consigo
próprio seria a única possível.
Sinto que voltei no tempo. Um tempo de segurança, tranquilidade
e despreocupação logo encerrado. Em 25 de fevereiro, retornei de meu
doutorado-sanduíche em Nova York. Ao sair de lá, a situação ainda era
muito tranquila: não havia nenhum caso confirmado na cidade. Mas
já se viam mais pedestres do que o comum usando máscaras. Em seus
rostos, só se viam os olhos, que pareciam, dado o protagonismo solitário que ganhavam nas faces semiencobertas, mais arregalados, mais
assustados.
Constantemente, sou tomado por um pensamento: dei muita sorte
de ter voltado a tempo. É assustador ver as imagens de uma Nova
York vazia. O lugar que talvez melhor sintetize uma ideia contemporânea de “cidade” guarda uma potência assombrosa ao surgir deserto,
especialmente em pontos como a Times Square e a Quinta Avenida.
Ambientes nos quais se disputava, ombro a ombro, espaço com outros
transeuntes tornam-se a própria encarnação do limbo no qual vivemos:
diversos lugares aonde poderíamos ir, nenhum em que podemos estar.
A destruição, muito presente na memória nova-iorquina, desta vez não
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vem em explosões inesperadas de som e fúria: é silenciosa, traiçoeira e
invisível. Um vídeo que circulou no Twitter, no qual as vibrantes ruas
de Manhattan aparecem fantasmagoricamente desertas (sob a trilha
sonora do movimento “Lacrimosa dies illa”, do Réquiem de Mozart),
proporciona uma experiência estarrecedora. Assim como é assustador
ver fotografias das grandes cidades brasileiras vazias: o apocalipse/pós-apocalipse chegou aqui também.

FIGURA 1: Em sentido horário: Avenida Paulista, em São Paulo; Pelourinho, em
Salvador; Praia no Rio de Janeiro; Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte.
FONTE: CORONAVÍRUS..., 2020.

De Nova York para Nova Lima, onde moro. A experiência da quarentena me tem feito perceber um sentimento de isolamento geográfico
que sempre nutri: minha vida acontece mesmo é em Belo Horizonte;
meu bairro fica numa região que não é exatamente no município de
Nova Lima, mas em seus arredores. Logo, estou em um limbo entre as
duas cidades. A sensação é acentuada pela topografia: minha casa fica
numa região bem abaixo da estrada para BH/Nova Lima, e a paisagem
é formada por montanhas e morros ao redor, que aumentam a sensação
de afastamento.
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Logo, por mais que os dias se arrastem de forma diferente desde que
tudo começou, sinto que o isolamento ainda não alterou tão significativamente o cotidiano de minha casa. Ainda mais quando observo a
fauna da região: os pássaros que seguem voando pelo jardim, os teiús
que se escondem quando chegamos perto. Um tempo não-humano
que permanece alheio a tudo isso. Perceber que aquilo que se passa em
Nova Lima é o mesmo — em certa medida, é claro — que em São Paulo,
Salvador, Buenos Aires, Nova York, Joanesburgo, Madri e Tóquio gera
uma estranha sensação de proximidade. Uma conexão improvável, um
último estágio da globalização: o sofrimento vivido e materializado
mundialmente, por cada pequeno município, por cada grande cidade.
Ou, talvez, ainda não. Em meu bairro, algo me chamou a atenção.
Desde o início da quarentena, fui duas vezes ao supermercado. Na
primeira, a região estava deserta. Na segunda, que ocorreu dias após
o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, no qual ele clamava o
retorno à normalidade, algo mudou: era um sábado à tarde como outro
qualquer. Jovens fumando na rua, idosos sentados em bancos, pessoas
conversando na porta das casas. Isso mostrou como a fala do presidente reverbera, e tem força por si só, independentemente de decretos.
Tempos estranhos, nos quais ocupar a casa, e não a rua, tornou-se ato
político de rebeldia.

17 de abril de 2020
O novo (a)normal
Dou um passo para o lado e caio; num solavanco, acordo.
Não sou de lembrar muito dos meus sonhos. Desde que a quarentena
começou, porém, tenho me recordado deles com frequência — ao que
parece, várias pessoas têm relatado o mesmo. Nenhum dos meus sonhos
parece ter a ver diretamente com o que estamos vivendo, mas certamente há uma relação de causalidade aqui.
Constante, também, tem sido aquela sensação de começar a pegar no
sono, vislumbrar uma situação aleatória que parece ser um rabisco de
sonho e, de repente, pegar-se caindo, uma queda que leva a um violento
despertar. Provavelmente, um sinal de estresse relacionado ao momento
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atual. Pior ainda é, por dias seguidos, acordar cansado; não com sono,
mas exausto mesmo.
Isso me leva a pensar no discurso do “aproveite bem a quarentena”.
Ironicamente, são propostas polidas com a sugestão de que é importante se cuidar, se manter saudável. O que se segue é uma lista interminável de tarefas, ou melhor, obrigações: faça atividades físicas, tome
sol, durma oito horas por dia, não leia tantas notícias (mas não deixe
de acompanhar o noticiário), cuide das plantas, aproveite os momentos
de lazer (“já assistiu à nova temporada de Westworld?”; “ouviu os novos
álbuns da Fiona Apple e dos Strokes?”; “baixou os e-books gratuitos
da Amazon?”; “o Masp agora permite visitas virtuais, vai perder essa?;
“a Laura Carvalho agora tem um podcast, você não escutou, seu alienado?”; “como assim você ainda não assistiu à filmografia completa do
Kurosawa, não tem vergonha?”; “talvez seja hora de ler todo o Em busca
do tempo perdido, pois vai que você morre”). E nem estou entrando nas
questões de trabalho e estudo. Cada vez mais, as horas de descanso são
pautadas, regradas, ditadas.

FIGURA 2: Quadrinho de Lila Ash na The New Yorker.
FONTE: ASH, 2020.

Um dos filmes que vi nesta quarentena (eu juro que estou tentando
aproveitar o meu tempo) foi A seita (2015), de André Antônio. Sua
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história se passa em 2040, quando a humanidade já se aventura por
colônias espaciais. Um jovem dândi, porém, resolve voltar para sua
terra natal, Recife. Nesse futuro, já não se dorme, pois foi inventada
uma vacina que permite ficar acordado o tempo todo. Entretanto, por
algum motivo misterioso, as pessoas dormem no Recife. E o filme vai
mostrando a potência do gesto de não fazer nada e simplesmente sonhar.
No livro 24/7: capitalismo tardio e os fins do sono, Jonathan Crary
analisa justamente o sono como a única fronteira ainda não (completamente) ultrapassada pelo capitalismo em sua sanha pela produtividade.
Dormir tornou-se um ato de resistência. É um diagnóstico que vai ao
encontro do cenário esboçado por Paula Sibilia em O homem pós-orgânico, que mapeia algumas das utopias contemporâneas, como a da superação da organicidade do humano: dita visão defende os benefícios de
se livrar do corpo, esse peso que carregamos e que nos prende ao aqui
e agora, quando tudo o que queremos é estar em outro lugar, em outro
tempo.
A quarentena, nesse sentido, pode ser encarada como um chamado
para repensar tais impulsos e desejos. Afinal, o isolamento nos obriga
a, justamente, ficar quietos num só lugar. É claro que a internet está aí
para nos convocar para longe, e o medo para nos fazer projetar os piores
cenários no amanhã. Mas nosso corpo pode se tornar uma âncora neste
momento. Um “peso” não só útil, mas necessário, desejável.
Senti isso quando li, na semana passada, a notícia de que o pico da
doença no Brasil deve ser em junho. Ora, mas não seria no final de abril?
Nesse momento, ficou ainda mais evidente para mim que ninguém sabe
o que vai acontecer. Especialmente quando acabar a quarentena. Que tão
falado “novo normal” é esse? Quais sonhos vertiginosos nos esperam, se
é que esperam?

1º de maio
O que esperar quando você só está esperando
Sinto cada vez mais dificuldade em medir o tempo na quarentena.
Eventos que ocorreram há duas semanas parecem datar de um mês;
conversas por vídeo que agendei para daqui a alguns dias de repente
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já me colocam ligando o Skype ou o Meet. Isso talvez explique o fato de
eu me agarrar cada vez mais a rituais, a fim de criar um cotidiano que
confira aos meus dias uma noção de tempo e de controle. Um controle
que já ninguém mais parece ter.
Iludo-me inventando rotinas as mais banais: hora de ver filme, de
escolher uma receita nova para fazer, de cozinhar, de ler jornal, de andar
pelo jardim. O isolamento apresenta, afinal, uma chance de fazer várias
coisas em casa que, geralmente, ficam atropeladas pela correria do dia
a dia.
Tudo isso é uma forma também de evitar pensar sobre o que está
acontecendo e sobre o que virá, pois é isso que preenche as outras muitas
horas desses dias estranhos. Inclusive, tenho lido alguns textos sobre o
que se esperar do pós-pandemia. Outro dia, o amigo Phellipy Jácome
compartilhou um interessante ensaio de Silvio Waisbord, intitulado Los
falsos profetas de la pospandemia, acerca de uma ânsia que parece ter
tomado conta de grandes pensadores, tais como Judith Butler e Giorgio
Agamben, para antecipar o que virá, muitas vezes com base em... quase
nada. No caso de Slavoj Žižek e outros, por sinal, me incomoda um exercício marcado pelo wishful thinking: defende-se um cenário vindouro
que obedece, acima de tudo, àquilo que se deseja como futuro. Afinal,
não me parece muito fácil vislumbrar que o mundo pós-pandemia será
o calvário do capitalismo, de uma hora para a outra.
Por outro lado, não deixo de achar que esse tipo de ensaio guarda
uma força que não deve ser desperdiçada, ligada ao exercício imaginativo que o próprio Waisbord defende. Ao refletir sobre a análise de
conjuntura na obra Cultural studies in the future tense, Lawrence Grossberg explica que os momentos de crise são fundamentais, pois permitem
ver a arquitetura falha, lacunar e artificial que estrutura as formações
sociais; logo, são oportunidades para vislumbrar e propor mudanças. É
quando o rei está nu.
Como diz Georges Minois, na primeira página de História do futuro:
“Predizer é próprio do homem. É uma dimensão fundamental de sua
existência. Todos nós temos um pé no presente e outro no futuro”. Se
agimos sempre pensando no amanhã, não podemos nos desgarrar de
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uma expectativa, ainda que saber como será o futuro seja um desafio e
tanto, ainda mais na atualidade.
Mas, se é tão difícil imaginar como será o futuro, por que não propor,
justamente, o que parece inimaginável? Por que não acreditar na ocorrência do mais improvável? Por que não dar vazão aos nossos sonhos
mais absurdos? Se os tempos estão delirantes, deixemos nossos desejos
também o serem.
Pode ser um caminho produtivo para tornar este momento de crise
uma guinada transformadora. Porque outras pessoas também almejam
tal virada, mas para o lado contrário. Outro dia, na fila do supermercado,
um sujeito conversava com alguém e falava alto, para todos ouvirem:
“Comunista é tudo f%&*$#: se eles têm dois filhos e nasce um terceiro,
eles matam”. Quando os bots da internet ganham corpo e voz, empurrando um carrinho de supermercado cheio de pães, sabão em pó, frutas
e biscoitos, é assustador. Não nos enganemos: o outro lado também está
se movimentando, e para vestir novamente o rei.

15 de maio
A vista do abismo
No dia 04 de maio, à noite, saiu a notícia: a Prefeitura de Nova Lima
(cidade onde vivo) havia decretado a flexibilização do isolamento social.
Como se não bastasse, a primeira etapa do processo começaria já no dia
seguinte, com a abertura do comércio (incluindo salões e barbearias).
Para piorar, ainda nessa etapa, restaurantes e lanchonetes também poderiam reabrir, desde que respeitassem a distância de 1,5 metros entre as
pessoas no interior do estabelecimento.
É o modus operandi do presidente Jair Bolsonaro, do governador de
Minas Gerais Romeu Zema e, agora, do prefeito de Nova Lima, Vitor
Penido: decretam uma medida, ressaltando a necessidade de se respeitarem certas diretrizes para “garantir a segurança da população”; que
fica, na verdade, entregue à própria sorte. Todos sabem que nada será
respeitado e que a fiscalização será insuficiente, e o governo (vejam só)
lava as mãos. Uma terra de ninguém, mas onde o comércio está aberto,
ora.
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Na semana seguinte, Nova Lima brilhava em rede nacional: reportagens e chamadas ao vivo tomavam bons minutos de programas da
GloboNews, por exemplo. O absurdo da situação era mostrado no centro
da cidade e, principalmente, naquele limbo conhecido como Vila da
Serra, que fica na divisão do município com Belo Horizonte. Os playboys locais surgiram em toda sua glória nos bares e restaurantes lotados,
sem escrúpulos, sem distanciamento e sem máscara. A repercussão
negativa levou o prefeito a recuar na flexibilização.
Nas últimas semanas, um sentimento que tem me tomado, acima do
medo e da ansiedade, é o da raiva. O caso de Nova Lima se junta a outros,
como o de um cliente de um bar em Gramado (RS) que pediu para os
garçons servirem baldes de champanhe fazendo uma coreografia em
referência ao meme dos carregadores de caixão de Gana. Na tradição do
país africano, os carregadores dançam músicas animadas para celebrar a
morte de alguém que viveu muitos anos. A dança no bar, por sua vez, foi
um deboche sobre as mais de 14 mil vidas interrompidas precocemente
no Brasil. Outra fonte de raiva, é claro, é o presidente da República. Mas
isso já é nossa triste rotina há quase um ano e meio.
Outro dia, resolvi assistir a The hunt (2020) O filme, dirigido por
Craig Zobel e produzido pela Blumhouse (responsável por alguns dos
filmes de horror mais importantes dos últimos anos, como Atividade
Paranormal e Corra!), teve seu lançamento em setembro do ano passado
adiado devido a seu conteúdo controverso e aos ataques a tiros em El
Paso e Dayton, nos Estados Unidos (o filme contém cenas violentas com
armas de fogo). Acabou lançado em março deste ano, pouco antes de
a pandemia fechar os cinemas, o que fez a produtora disponibilizá-lo
em serviços de streaming. Pois bem: o filme trata da caça humana como
esporte, mas as semelhanças com Bacurau param por aí. O tema, na
verdade, é antigo: remete ao conto The most dangerous game, escrito por
Richard Connell em 1924. Em The hunt, um grupo de “progressistas”
da elite econômica dos Estados Unidos sequestra pessoas reacionárias,
ignorantes e produtoras de fake news para caçá-las num jogo sádico
como forma de vingança.
Gostei do filme, com ressalvas. Mas entendo perfeitamente quem o
detesta, justamente pela forma ácida como retrata uma suposta esquerda,
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ridicularizando suas preocupações com o que seriam “detalhes” — numa
constante vigilância no modo como seus pares falam ou pensam sobre
questões como minorias e meio ambiente — em meio à barbárie com
que tratam quem tem uma visão de mundo diferente. É justamente nesse
último ponto, a relação com o outro, que o filme escrito por Damon
Lindelof (criador das séries Lost, The leftovers e Watchmen) e Nick Cuse
me agradou.
Sem dar spoilers, o que ficou para mim é a necessidade não de abandonar problematizações, mas de ter cuidado no modo como tratamos
o diferente em tempos desesperadores como os atuais. A raiva, como
a que eu e muitos outros têm sentido, é combustível para desejos os
mais sombrios, que tomam nosso pensamento, invadem nossos sonhos
noturnos e diurnos, mobilizam nossa vontade. A fria brutalidade dos
personagens de The hunt (cuja violência extrema vai ganhando tons
cada vez mais debochados e satíricos ao longo da trama), justificada
pelas perversidades alheias, diz precisamente de um ódio que pode nos
invadir até nos transformar em sádicos levianos — levando, inclusive, a
erros e injustiças incontornáveis.
Não é que a raiva não seja legítima e não tenha uma potência, mas
é preciso saber direcioná-la, a fim de que não caíamos na crueldade
total. Como alerta Isabelle Stengers em No tempo das catástrofes, há uma
barbárie futura provavelmente mais aterradora do que a dos dias atuais.
Urge, assim, imaginar que tipo de resposta daremos a ela.

29 de maio
Escolha sua catástrofe
— Mas o tempo deve passar depressa para vocês aqui — opinou Hans
Castorp.
— Depressa ou devagar, como quiser — respondeu Joachim. — Propriamente não passa de modo algum; sabe? Aqui não há tempo nem
vida; não senhor, não há nada disso — acrescentou meneando a cabeça. E novamente levantou a taça (trecho de A montanha mágica, de
Thomas Mann).
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Os sonhos já não vêm com a mesma frequência e intensidade de antes.
“Nesses tempos de confinamento e incerteza, os sonhos são restaurativos, porque dão forma para angústia que estamos vivendo. Ajudam a
elaborar a realidade”, afirma o psicanalista Christian Dunker em matéria
no Uol. A escassez onírica seria um sinal de que estou me acostumando
à nova rotina, a esse mundo de transição, ao caos instalado no país?
Imagens distópicas e apocalípticas surgem todos os dias, então não
deixa de ser um alívio não levá-las comigo para a cama (algumas delas
ilustram o texto — faço votos de que o leitor durma bem).

FIGURA 3: João Doria em Mad Max 5: Acelera, Brasil.
FONTE: CNN Brasil

Ao final do primeiro mês de isolamento, senti uma ânsia por terminar
coisas: livros, séries, podcasts, tarefas domésticas as mais variadas. Me
angustiava a perduração de tudo; nada parecia andar, o acúmulo era
a ordem dos dias. Fiz várias listas de tarefas para ir marcando check,
me esforcei para finalizar algumas leituras inacabadas da tese e escolhi
minisséries para matar em poucos dias, assim como livros mais curtos
para ler.
Essa época passou. Isso ficou evidente para mim quando resolvi
escalar A montanha mágica, de Thomas Mann. A opção por um calhamaço, que esperava pacientemente para ser lido aqui na estante de casa
há quase dez anos, marcou uma virada, pois a perspectiva de terminá-lo
parece muito distante. E tudo bem.
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FIGURA 4: “Só tem Coca-Cola, pode ser?”
FONTE: MOYE, 2020

Comprei o livro quando havia acabado de entrar na iniciação científica, em 2010, na antiga pesquisa Narrativas do real (coordenada pelo
professor Bruno Leal, no âmbito do curso de Comunicação Social da
UFMG, entre 2008 e 2010), que abordava a experiência do telejornalismo. Fui motivado justamente por uma das leituras no grupo, de
alguns capítulos do Tomo II de Tempo e narrativa, de Paul Ricoeur. Em
um deles, o filósofo propõe uma reflexão acerca do clássico de Mann (e
não deixa de ser curioso que tal análise tenha me levado a comprar A
montanha mágica, uma vez que não entendi nada na época). A decisão
de finalmente lê-lo, agora, seria o indicativo de uma sincronização entre
meu ritmo e o dos dias atuais; uma aceitação, algo resignada, de uma
permanência, de um tempo que parece não andar, de um estado de
prisão no tempo e no espaço, tal como experimentam os personagens
do romance, confinados em um sanatório para tuberculosos.
Um tempo de eternidade, num espaço de limitação. Angustia acordar,
dia após dia, com ou sem sonho, para o pesadelo que é ler as notícias de
manhã. Bolsonaro parece levantar da cama cada vez menos constrangido
a dissimular a matéria-prima de seus sonhos: o golpe. A reunião ministerial que veio a público, aliás, confirma que não é apenas performance:
somos governados por um bando de autoritários e sádicos. Dizem que
chamá-los de “burros” é simplificar e reduzir o perigo que representam,
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então resolvi não fazê-lo por agora (mas acredito que dá para ser tudo
isso ao mesmo tempo).
Em Karen — um dos romances curtos que li na minha fase de marcar
check nas múltiplas tarefas dessa quarentena —, de Ana Teresa Pereira,
acompanhamos uma jovem que vai dormir e acorda, para seu espanto,
em outra cama, em outra casa, com outro nome: vivendo a vida de outra
mulher. A virada da página que muda completamente um livro traz um
conforto que jamais teremos, acordando dia após dia sob o jugo desse
governo.

FIGURA 5: Adam Driver depois de ler as notícias de manhã.
Fonte: HAN, 2020

A Itália sumiu do noticiário. Se antes nossos olhos se voltavam para
a Europa, em meio à escalada de mortos, agora descobrimos que nós
é que somos observados pelo resto do mundo: um país que empilha
cadáveres enquanto o presidente faz piada. Em artigo escrito para a The
New Yorker, Jill Lepore critica a recente onda de narrativas distópicas
por seu mal disfarçado prazer em chafurdar na lama do pessimismo,
aliado à falta de imaginação para propor mudanças e chamar para a
luta. “Escolha seu dilema atual; há um novo romance distópico para
combinar”, escreve Lepore.
Acho que, no Brasil, realmente podemos escolher uma catástrofe
diferente por dia: temos cenários desastrosos para todos os gostos.
Vejamos:
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Distopia totalitária (com toques de pornochanchada, regada a
golden shower, ministro desabotoando a camisa, tapas e beijos
com Alexandre Frota, ginástica com Paulo Cintura) - check!
Estado cristão autoritário (estrelando Damares, a Tia Lydia
tupiniquim) - check!
Epidemia apocalíptica (a famosa gripezinha) - check!
Terra de ninguém pós-apocalíptica (arme a população, é cada
um por si e o vírus por todos) - check!
Desastre ambiental (passa, boiada!) - check!
Decadência cyberpunk (patrocinada pelo sequestro da estética
vaporwave pela extrema-direita) - check!
Complô dos robôs (comandado não por mentes brilhantes tal
qual em Westworld, mas por figuras como Luciano Hang) check!

FIGURA 6: Parece que alguém leu Neuromancer e não entendeu.
FONTE: KNEIPP, 2019.

Mas as notícias da última semana me trouxeram alento. É reconfortante pegar um café quente, deitar com as cobertas nesse frio que vem
fazendo e acompanhar o desespero de Bolsonaro e cia. em resposta à
operação contra fake news. Isso ajuda a manter a esperança.
Quando Ernst Bloch fala sobre esperança na clássica obra O princípio esperança, está se referindo a um impulso de transformação, um
combustível a motivar as pessoas, uma energia cotidiana. Justamente
aquilo que, para Lepore, está em falta nas narrativas distópicas recentes.
A esperança, assim, é fundamental — mas deve ser alimentada para
levar a algo, para uma transição, e não como um fim em si mesma. Acre-
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dito que, somente assim, será possível superar a catástrofe nacional —
em cada uma de suas encarnações.

12 de junho
Na cidade que não se habita, à espera do que não virá
A ida mais recente ao combo supermercado/sacolão/drogaria reservava outra parada para mim. Precisava enviar um formulário para os
Estados Unidos (algo como uma declaração de imposto de renda), referente ao período em que morei lá durante o doutorado-sanduíche. Com
os Correios impossibilitados de fazer envios para o país, tive que apelar
para uma agência que faz entregas via FedEx.
A agência fica na Alameda da Serra, rua que comporta a elite belo-horizontina que mora em Nova Lima. Ao andar por lá, senti que corria
sério risco de contaminação: muita gente na rua, pessoas sem máscara,
movimento constante. Na verdade, em todo o caminho que percorri
nesse dia, indo até o centro de Nova Lima para levar as compras de
mercearia para a minha avó, a sensação é a de que tudo voltou ao normal
para boa parte da população.
O sentimento de limbo que a quarentena oferece mudou, para mim,
sua natureza nas últimas semanas. Antes, seus contornos eram mais
temporais; agora, sua manifestação mais forte é no espaço. Quando
preciso ir à rua, sinto que divido espaço com pessoas que parecem
habitar outra dimensão: uma cidade onde a contaminação está controlada, o número de mortos não aumenta espantosamente e tudo voltou a
ser como era. Onde foi parar o medo da doença?
Dentro da mesma cidade, realidades paralelas estão sendo vividas
com mais intensidade do que nunca. Pegando o caso de Nova Lima (onde
vivo) e de Belo Horizonte (onde sempre estudei, trabalhei e desfrutei
meus momentos de lazer), temos duas cidades nas quais o comércio já
abriu e, pelo que posso observar, muito dos antigos hábitos e rotinas
foram retomados — pessoas na rua, ônibus lotados, lojas cheias, gente
conversando na praça. Ao mesmo tempo, outros tantos habitantes de
ambos os lugares seguem obedecendo às indicações sanitárias: permanecem em casa e saem apenas em caso de necessidade, sempre de
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máscara. Me faz lembrar da premissa um tanto borgiana de A cidade
& a cidade, romance de China Miéville sobre duas cidades que ocupam
o mesmo espaço geográfico, mas constituem países diferentes. De fato,
parece haver uma barreira intransponível no Brasil de hoje. Como
dialogar, como construir algo coletivamente com esse outro lado, que
nega o cuidado com o próximo enquanto a doença e a morte rondam os
lares de todos nós?
Há alguns dias, por acaso, caí numa matéria da Folha de S. Paulo sobre
uma live da qual participou o empresário Jorge Paulo Lemann (segundo
homem mais rico do Brasil, cuja fortuna gira em torno de US$ 22,8
bilhões), e que teve como um dos temas a importância da filantropia no
pós-pandemia. A verdade é que, no tocante à filantropia, se você já viu
um milionário/bilionário falando a respeito do assunto, viu todos: não
há muito a dizer para além do discurso de que os mais abonados podem
ajudar a construir um mundo melhor por meio de doações.
Acreditar na filantropia como solução para os problemas sociais do
Brasil e do mundo seria cômico se não fosse trágico. Filantropos estão aí
há décadas e décadas e o cenário não parece ter melhorado muito. Não
por acaso, o historiador holandês Rutger Bregman fez um chamado no
World Economic Forum, em Davos, no ano de 2019. “Sinto-me como se
estivesse numa conferência de bombeiros e ninguém está autorizado a
falar sobre água”, ironizou Bregman. “Apenas parem de falar sobre filantropia e comecem a falar sobre impostos”. Sobrou até para o Bono, que
havia participado de uma mesa para falar de... filantropia. “Podemos
convidar Bono mais uma vez, mas precisamos falar sobre impostos. É
isso. Impostos, impostos, impostos. Todo o resto é baboseira na minha
opinião”, disparou o historiador.
O dinheiro doado por milionários e bilionários, que muitas vezes
ganha as manchetes dos jornais, pode até espantar a nós, meros mortais.
Até que, é claro, alguém faça as contas e veja o que esse valor representa
na riqueza total dos super-ricos. Mas a questão principal não é essa (e
não é nada complexa, na verdade): enquanto existirem milionários e
bilionários, haverá desigualdade social, e filantropia alguma corrigirá
isso. E, no fim, de que adianta alguém como Jeff Bezos doar milhões
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à caridade enquanto implementa condições análogas à escravidão para
quem trabalha na Amazon?
Arjun Appadurai, em The future as a cultural fact, defende que a ética
protestante, em seu caráter metódico, controlado e direcionado, não faz
mais sentido para analisar o espírito capitalista atual. Diferentemente
do que acontecia na época de Max Weber, os empresários de hoje não
seguem uma ética externa ao próprio capitalismo: eles obedecem, pura e
simplesmente, às regras internas do próprio sistema, num jogo selvagem
de acumulação desenfreada. Então, nem dá para dizer que os super-ricos
querem simplesmente expurgar, por meio da filantropia, uma culpa
cristã, pois nem isso eles sentem. Estamos, afinal, falando de uma elite
que, no Brasil e em vários outros países, pressionou pelo fim do isolamento social, alcançando seu objetivo nas últimas semanas, enquanto o
número de mortos por Covid-19 seguia (e segue) em escalada.
Durante meu doutorado-sanduíche, acompanhei uma conferência na
The New School intitulada “Resilient Futures: New Thinking on Climate
Change” (“Futuros resilientes: novo pensamento sobre as mudanças
climáticas”, em tradução livre). A fala final coube ao planejador urbano
Jonathan F.P. Rose, que batizou sua apresentação de “Pathways to planetary health” (“Caminhos para a saúde planetária”, em tradução livre).
No evento, Rose defendeu quatro caminhos para se criar um futuro
saudável para o planeta na era do Antropoceno: preservação de pelo
menos metade da Terra, construção de civilizações baseadas na consciência ecológica, economia regenerativa e altruísmo generalizado.
Chama a atenção o último item: altruísmo generalizado. Segundo
Rose, o altruísmo faz parte da história da humanidade, e jamais teríamos chegado aonde chegamos sem esse comportamento, que seria uma
capacidade adaptativa que remonta aos nossos primeiros ancestrais.
Rose não diz isso, mas podemos imaginar que, em boa medida,
dependeríamos do altruísmo da elite econômica para alcançar resultados satisfatórios no que se refere a um problema grave como a questão
ambiental. Afinal, é essa elite que detém os aparatos para resolver
problemas macroestruturais. Pensemos: estamos enfrentando, no Brasil
atual, não o desastre das mortes distantes e/ou indiretas causadas pela
alteração climática e pelo desmatamento, mas a catástrofe de milhares
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de falecidos cujas covas estão sendo abertas e fechadas neste momento,
a cada minuto, em todo o país.
O fato de Rose se referir ao Antropoceno poderia ser uma pista de
que ele tem um entendimento próximo ao de autoras como Isabelle Stengers. Nada mais equivocado. Ao abordar a intrusão de Gaia, Stengers
defende que o primeiro passo é assumir nosso desastre civilizacional,
reconhecermos que somos nossos próprios inimigos e, então, refazer
radicalmente nossa relação com o planeta, buscando respostas que não
estão no capitalismo. Não é, como propõe Rose, um desvio no caminho,
mas uma marcha à ré por léguas e léguas.
É meio difícil sustentar a posição do altruísmo, de uma espera pela
bondade de quem quer que seja, quando vemos cenas como a desta
semana no Rio de Janeiro. A ONG Rio de Paz promovia uma homenagem aos mortos pela Covid-19 na praia de Copacabana, fincando
cruzes na areia. Cruzes que foram sumariamente jogadas ao chão por
um idoso branco que fazia caminhada (sem máscara) no calçadão. As
imagens são de embrulhar o estômago. Mas experimentamos uma triste
redenção quando vemos outro homem, negro, fixando novamente as
cruzes e dizendo que perdeu um filho de 25 anos para a doença. Se não
dá para depender da boa vontade dos outros nem para homenagear
nossos mortos em paz — pelo contrário, quando é preciso brigar para
tal —, por que acreditar em altruísmo?
Falar de um futuro socialmente mais igualitário ou ecologicamente
sustentável e não rever as bases do sistema capitalista é, na melhor das
hipóteses, ingênuo. Na pior, é pura perversidade, pois o que é deixado
de fora desse jogo abre espaço para propostas vazias como a de Lemann,
Rose e tantos outros. Acreditar na filantropia ou no altruísmo como
salvação para o futuro é apostar numa maquiagem barata, pronta para
se desmanchar ao escorrer da primeira gota de suor. Ou da primeira
lágrima.
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FIGURA 7: Protesto da ONG Rio de Paz na praia de Copacabana.
FONTE: CÔRTES, 2020.

26 de junho
A dança
Uma senhora idosa passa a mão, distraidamente, sobre a borda
do carrinho que deixei estacionado ao lado da prateleira de biscoitos.
Um senhor se posta ao meu lado, ombro quase colado, disputando as
melhores batatas disponíveis no sacolão. Na fila do açougue, um casal
explica como quer que a carne seja cortada: “é pra churrasco”.
Os episódios da vida cotidiana que escapam ao confinamento
doméstico se resumem às poucas saídas para fazer compras. Saídas cuja
paranoia aumentou ainda mais diante da visível queda da preocupação
alheia. Na rua, é como se fosse um dia como outro qualquer. Na porta
do supermercado, apontam um aparelho que parece um revólver para
a minha testa, a fim de medir a temperatura e avaliar se posso entrar.
Tenho a impressão de que boa parte das pessoas só estão de máscara lá
dentro porque é obrigatório.
No Twitter, alguém comenta que, trancado em casa, se sente um
trouxa vendo as pessoas desrespeitando a quarentena. Outra pessoa
(com quem concordo) responde que não faz sentido se sentir assim,
pois, ao não sair, estamos fazendo nossa parte para dificultar a propagação do vírus. Em outra postagem, alguém diz que devemos parar com
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esse afã narcisístico de vigiar e criticar quem vai para a rua ou é descuidado: segundo ele, fazemos isso apenas para nos sentirmos melhores e
superiores.
Eu não consigo evitar: mentalmente, julgo e me irrito com a senhora
que passa a mão no meu carrinho de supermercado, com o homem que
se posta bem ao me lado no sacolão vazio (“será que ele não poderia ir
pegar as cebolas primeiro?”, penso), com o casal do churrasco. Talvez
eu queira me sentir bem comigo mesmo, talvez eu só deseje extravasar
a raiva, o cansaço e o estresse dos 100 dias da quarentena. Ou talvez eu
esteja apenas sendo injusto.
Numa matéria do El País, psicólogos explicam que estamos chegando
ao ponto no qual mesmo aqueles que defendem o isolamento acabam
saindo às ruas, devido à “fadiga da quarentena”: basicamente, o corpo
humano se cansa de ficar tempo demais em estado de alerta. As pessoas
começam a ceder. Ainda consigo ficar em casa, mas sinto que a disposição e o ânimo diário diminuíram um tanto nas últimas semanas. Seria
essa a minha fadiga? A qualidade do sono piorou bastante, com sonhos
agitados e uma constante sensação de acordar sem realmente despertar
e sem conseguir voltar a dormir no meio da madrugada, num looping
perturbador.
Em alguns dias, sinto cansaço; noutros, dor de cabeça; nas últimas
semanas, tive a sensação de ter me resfriado duas vezes (não era Covid-19
— eu acho). Estou doente? O que fazer para melhorar isso? Sigo avançando nas páginas de A montanha mágica e, num dos loopings noturnos,
peguei-me em um delírio lúcido no qual traçava paralelos estranhos
entre mim e Hans Castorp, protagonista do livro. Ele também se sentia
constantemente cansado e incomodado, dia após dia, sem saber do que
se tratava e nem como melhorar. Até que resolve medir a temperatura
— no caso dele, com um termômetro oral que demora sete minutos para
apresentar o resultado; no meu, com uma arma apontada para a minha
testa que leva um segundo para apitar. A conclusão: Hans precisa ser
internado; eu posso seguir para o supermercado. Ainda não sei como
termina a história dele. E nem a nossa.
No mesmo tuíte que criticava o narcisismo nosso de cada dia na
quarentena, comentava-se que não dá para cobrar das pessoas, indivi-
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dualmente, respeito a um isolamento social que nunca existiu de fato,
que jamais foi organizado ou incentivado como deveria pelo governo.
É um ponto razoável. Norbert Elias explica, em A sociedade dos indivíduos, por que é impossível pensar sociedade e sujeito como dimensões
separadas: um não existe sem o outro, um está dentro do outro. Para
ilustrar esse ponto, ele convoca a imagem da dança: esta exige a configuração de uma pluralidade de indivíduos orientados e dependentes uns
dos outros; mas nem por isso falamos da dança como algo meramente
abstrato ou como uma estrutura exterior aos indivíduos. A dança está
ali, em cada passo peculiar, giro individual e deslocamento coletivo, mas
sem jamais se resumir a apenas um ou outro movimento. A sociedade
é isso.
É evidente que, na dança social, alguns têm mais protagonismo. A
influência e o poder que figuras públicas e, particularmente, políticos
gozam é fundamental na condução de uma coreografia que pode até ser,
em parte, ensaiada, mas cujos movimentos são, de forma geral, inventados, imitados, substituídos e interrompidos no calor da apresentação.
E nossos políticos estão na linha de frente, sugerindo passos que muitos
irão copiar. Na pandemia, já sabemos, participamos de uma coreografia
confusa, dessincronizada, vacilante. E, ao olhar para o lado, não raro nos
deparamos com alguns grupos praticando uma dança macabra. Outros,
na verdade, já não dançam: sua performance se resume a empurrar
alguns do palco.
A dança parece ser mesmo uma imagem frutífera: ela serve de metáfora para Laura Carvalho analisar o cenário econômico do Brasil das
últimas décadas em Valsa brasileira. Sua tese é de que, tal como numa
valsa, demos um passo para a frente nos anos Lula, um para o lado
no governo Dilma e um para trás na era Temer. Arrisco a dizer que a
continuação da obra, sobre o governo Bolsonaro, terá como referência
o moonwalk.
Hoje, a prefeitura de Belo Horizonte decretou um recuo na abertura da cidade. Outros municípios já estão fazendo o mesmo. Muitos
avisaram que um passo à frente, nesse momento, era um tropeço certo.
De fato, caímos. Vamos levantar?
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10 de julho
Os iluminados
A campainha que toca convoca um ritual apressado, cuja urgência
é ainda mais acentuada pela impaciência do entregador: enquanto ele
insiste batendo no portão, coloco a máscara, procuro a chave. Boa parte
dos entregadores, seja dos Correios ou de empresas privadas, não usa
máscara. Me sinto agradecido aos que a utilizam; mais do que isso, me
vejo neles. O outro que me teme, que de mim se afasta pela barreira da
máscara e pelos metros afastados do portão, é de quem me sinto mais
próximo. Um temor banhado em respeito.
Na última semana, me vi obrigado a enfrentar uma aventura que vim
adiando: ir ao médico. Há mais de um mês, um peso na região dos olhos
e da testa foi tomando meus dias, a ponto de me prejudicar nas atividades mais cotidianas. Sinusite? Problema na vista? Estresse? Resolvi
consultar meu oftalmologista no Hospital dos Olhos. O medo de sair de
casa ganhou novos contornos pelo ambiente visitado: há algo de assustador em frequentar um hospital (ainda que dos olhos) no meio de uma
pandemia, como se espaços voltados para o tratamento da saúde fossem
mais propícios à contaminação. E esse sentimento aumenta quando você
está na sala de espera com pessoas que abaixam ou tiram a máscara.
O diagnóstico: está tudo normal com a vista. E também não parece
ser sinusite: seria bobagem ir consultar um otorrinolaringologista.
Segundo o oftalmologista, é grande o número de pessoas que estão
indo ao médico relatar incômodos ou problemas de saúde cuja causa,
na verdade, é o estresse causado pelo isolamento. Ele me explica que o
corpo sente a mudança brusca de ritmo, de hábitos, e começa a emitir
sinais diversos, porque é difícil aguentar tanto tempo confinado e com
tantas notícias ruins a povoar nossos cotidianos. Ele ainda comentou
sobre a existência de “três curvas”: a curva do colapso da doença, a curva
do colapso econômico e, por fim — aquela que é pouco comentada — a
curva do colapso mental. Na opinião do médico, informado a partir de
conversas com outros profissionais da saúde, há um grande aumento de
suicídios e de assassinatos cometidos por pessoas sem histórico criminal.
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Quando ele comentou isso, automaticamente pensei no filme O
iluminado (Stanley Kubrick, 1980). Jack Torrance, um homem aparentemente são, vai aos poucos perdendo a cabeça após meses de isolamento
com sua família em um hotel vazio, afastado e praticamente inacessível
pela neve que o circunda. Nossos Jack Torrance estão por aí, trancados
em apartamentos ou barracões com suas famílias e sem um governo que
dê o suporte necessário. Troque a neve pelo vírus e temos um cenário
perfeito para um filme de horror.
Eu achava que estava lidando bem com toda a situação da pandemia.
Talvez, justamente por isso, forcei além do que deveria no cumprimento
de atividades que julgava importantes, necessárias, urgentes. Até que
meu corpo emitiu sinais cada vez mais fortes, já comentados nos textos
anteriores. E, sem dúvidas, o noticiário ajuda a aumentar o estresse, o
desgaste, a angústia.
No mesmo dia em que fui ao médico, Bolsonaro foi diagnosticado
com Covid-19. O presidente foi de enfermo a (mais do que nunca)
garoto-propaganda da cloroquina em poucas horas. Com sua invejável
capacidade imaginativa, lançou mão novamente de uma analogia já
utilizada por ele no passado: o coronavírus é como a chuva, todo mundo
vai molhar em algum momento. Digo invejável porque ele foi bastante
certeiro desta vez: afinal, quando está chovendo, o que as pessoas fazem?
Isso mesmo, ficam em casa. Pena que ele não seguiu a lógica de sua
própria analogia. A inevitabilidade da contaminação, que ele quis sugerir
a partir da comparação, é logo facilmente desmontada: há uma grande
diferença, ao ver a chuva cair, entre ficar em casa e resolver ir para a
rua dançar bancando um Gene Kelly aloprado e suicida — para depois
afirmar que “qualquer um poderia ter se molhado”. Fora que, seguindo
a analogia, chuvas fortes costumam causar estragos apenas na casa de
gente mais humilde, mas “e daí”?
A catástrofe alheia pouco importa. No site da Folha de S. Paulo, leio
a manchete do dia 3 de julho: “Investidores buscam oportunidades
no Brasil com pandemia e juro baixo”. Uma excelente amostra do que
Naomi Klein batizou de “capitalismo do desastre”, no qual momentos
de grandes tragédias deixam de ser um período de união comunitária em prol das pessoas afetadas e da reconstrução para se converter
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em uma oportunidade de lucro para empresas e acionistas: “Não faz
muito tempo, os desastres constituíam períodos de nivelamento social,
momentos raros em que comunidades atomizadas colocavam de lado
suas divisões e juntavam forças. De modo crescente, contudo, os desastres têm se transformado no oposto: eles abrem janelas para um futuro
dividido, cruel e implacavelmente, no qual o dinheiro e a raça compram
a sobrevivência”, escreve Klein na página 565 de A doutrina do choque.
A pandemia, esse desastre global, veio para comprovar mais uma vez a
teoria. Na matéria da Folha, especialistas e acionistas discutem o potencial dos juros baixos, quais setores são os mais estratégicos e como as
empresas e os investidores que já contavam com mais capital tendem a
prosperar neste momento.
Será que a tal solidariedade, que muitos apontavam como uma
possível consequência da pandemia, irá mesmo aflorar? Difícil dizer. A
pandemia ainda não acabou, então o jeito é seguir escapando, via imaginação, para um futuro no qual possamos encontrar as pessoas queridas,
com abraços e beijos, sem medo da aproximação e do toque. Tenho me
pegado, constantemente, com um sentido de alerta curioso. Se vejo um
filme ou me recordo de algum episódio do passado que envolva aglomerações ou contato direto entre pessoas, sou logo invadido por um
pensamento: “mas como assim, todo mundo junto desse jeito, e o perigo
de contaminação?” A pandemia espalhou-se pela minha memória e
pela minha experiência com mundos ficcionais, como se existisse desde
sempre, como se fosse universal, atemporal, onipresente. Como se fosse
normal. Não vejo a hora de voltar a sentir que o isolamento, esse sim, é
o estranho.

268

IMAGENS E IMAGINÁRIOS DA PANDEMIA

Referências
APPADURAI, Arjun. The future as cultural fact. Londres: Verso, 2013
ASH, Lila. Daily Cartoon: Friday, April 17th. The New Yorker. 17 abr.
2020. Disponível em: <https://www.newyorker.com/cartoons/dailycartoon/friday-april-17th-zoom-workout>. Acesso em: 17 out. 2020.
BLOCH, Ernst. O princípio esperança. Tradução de Werner Fuchs. Rio
de Janeiro: EDUERJ/Contraponto, 2005, v. 1.
CARVALHO, Laura. Valsa brasileira: do boom ao caos econômico. São
Paulo: Todavia, 2018.
CORONAVÍRUS deixa cidades vazias pelo Brasil; FOTOS. G1. 26 mar.
2020. Disponível em: <https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/
noticia/2020/03/26/coronavirus-deixa-cidades-vazias-pelo-brasil-fotos.
ghtml>. Acesso em: 17 out. 2020.
CÔRTES, Bruno. Pai de vítima da Covid-19 que recolocou cruzes em
protesto no Rio pede “empatia e compaixão”. G1. 11 jun. 2020. Disponível
em:
<https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/06/11/
pai-de-vitima-da-covid-19-que-recolocou-cruzes-em-protesto-no-riopede-empatia-e-compaixao.ghtml>. Acesso em: 17 out. 2020.
CRARY, Jonathan. 24/7: capitalismo tardio e os fins do sono. São Paulo:
Ubu Editora, 2016.
ELIAS, Norbert. A sociedade dos indivíduos. Rio de Janeiro: Zahar, 1994.
GROSSBERG, Lawrence. Cultural studies in the future tense. Durham;
London: Duke University Press, 2010.
HAN, Monge. Everyday I wake up brasileiro. 13 jun. 2020. Twitter: @
MongeHan. Disponível em: https://twitter.com/mongehan/status/1271
832073054162944?lang=de. Acesso em: 17 out. 2020.
KNEIPP, João Conrado. O que é vaporwave e porque a direita brasileira
agora surfa nessa onda? Yahoo. 24 ago. 2019. Disponível em: <https://
br.noticias.yahoo.com/nova-onda-direita-brasileira-075954417.html>.
Acesso em: 17 out. 2020.

EM ESPIRAL

269

KOSELLECK, Reinhart. Estratos do tempo: estudos sobre história. Rio
de Janeiro: Contraponto/PUC-Rio, 2014.
KLEIN, Naomi. A doutrina do choque: a ascensão do capitalismo do
desastre. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008.
MANN, Thomas. A montanha mágica. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,
2006.
MATHESON, Richard. Eu sou a lenda. São Paulo: Aleph, 2015.
MIÉVILLE, China. A cidade & a cidade. São Paulo: Boitempo, 2015.
MINOIS, Georges. História do futuro: Dos profetas à prospectiva. São
Paulo: Unesp, 2016.
MOYE, David. Twitter Users Slam Pepsi Poster Promoting A Florida
COVID-19 Testing Site. Huffpost. 20 mai. 2020. Disponível em: https://
www.huffpostbrasil.com/entry/pepsi-walmart-covid-19-test-twitter_n_
5ec596f4c5b601f412d130e4?ri18n=true. Acesso em: 17 out. 2020.
PEREIRA, Ana Teresa. Karen. São Paulo: Todavia, 2018.
RICOEUR, Paul. Tempo e narrativa: tomo II. São Paulo: Martins Fontes,
2010.
SIBILIA, Paula. O homem pós-orgânico. Rio de Janeiro: Contraponto,
2015.
STENGERS, Isabelle. No tempo das catástrofes: resistir à barbárie que se
aproxima. São Paulo: Ubu Editora, 2015.

Acesse
Matéria que fala sobre uma “chegada apocalíptica” no G1:
https://oglobo.globo.com/mundo/eua-passam-china-em-numero-decontagios-por-novo-coronavirus-1-24330801
Vídeo do The Atlantic:
https://www.theatlantic.com/video/index/608113/italy-coronavirus.

270

IMAGENS E IMAGINÁRIOS DA PANDEMIA

Vídeo sobre as ruas vazias de Manhattan:
https://twitter.com/MichellCClark/status/1244622395920527361.
Ensaio Los falsos profetas de la pospandemia, de Silvio Waisbord:
http://revistaanfibia.com/ensayo/los-falsos-profetas-la-pospandemia.
Matéria sobre sonhos, com fala de Christian Dunker, no Uol:
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/04/25/
tem-tido-sonhos-estranhos-na-quarentena-especialistas-explicam-oporque.htm.
Ensaio de Jill Lepore na The New Yorker:
https://www.newyorker.com/magazine/2017/06/05/a-golden-age-fordystopian-fiction.
Matéria sobre live com Jorge Paulo Lemann na Folha:
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/05/jorge-paulo-lemanndiz-que-crise-deve-ser-enfrentada-com-calma-e-inovacao.shtml.
Vídeo do World Economic Forum em Davos, 2019:
https://www.youtube.com/watch?v=r5LtFnmPruU.
Matéria sobre a fadiga da quarentena no El País:
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-06-24/fadiga-da-quarentena-levaate-os-defensores-do-isolamento-a-se-arriscarem-contra-as-regras.
html.
Matéria sobre investidores na Folha:
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/07/investidoresbuscam-oportunidades-no-brasil-com-pandemia-e-juro-baixo.shtml.

Capítulo 11

Escritos de uma certa catástrofe
Igor Lage

Semana 1 (3 de abril de 2020): Primeiros estranhamentos do
invisível presente
O tempo tem uma viscosidade estranha. Às vezes, ele entra na sua
pele e te insere em um fluxo de marasmo, atonia e tédio. Parece que ele
vai levar uma tarde inteira para escorrer. Outras vezes, ele simplesmente
escorreu e você nem percebeu. O tempo se comporta de maneira esquisita, e na quarentena não seria diferente, apesar de tudo estar diferente.
Quer dizer, nem tudo. A vista da janela do quarto parece a mesma. A
rua está menos movimentada, sem dúvidas. Mas as casas, as árvores e a
igreja estão ali. Os sinos até tocaram às seis. Há algo de normal e algo de
anormal na vista da janela. O vírus está ali também.
Quando da iminência do isolamento social, brinquei com os amigos:
“ah, a gente que faz pesquisa está até acostumado a ficar trancado dias
em casa”. Não deixa de haver uma verdade nisso, convenhamos. Mas a
situação de um isolamento coletivo em massa, que não envolve somente
sua cidade ou seu país, mas o mundo todo, ainda soa completamente
surreal. Em certo sentido, somos milhões de testemunhas de um acontecimento em construção, de uma pandemia de proporções globais, que
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infecta as pessoas de maneira exponencial, acelerada e – algo que acho
particularmente angustiante – invisível. Talvez não seja nem questão de
“soar” surreal, mas de ser. Estamos vivendo isso.
A palavra “testemunho” é fortemente associada a essa ideia: ter
vivido algo. Sua fundamentação mais corriqueira (e nem por isso
incorreta) é a de que ter experienciado algo, ter “estado lá”, confere ao
sujeito uma espécie de fiabilidade para dizer daquilo que testemunhou.
O testemunho, porém, tem uma dimensão de responsabilidade muito
eminente também. Pelo menos em termos historiográficos, ele carrega
um compromisso seminal com a realidade, no qual se funda toda sua
confiabilidade, e só existe diante da possibilidade de haver uma impossibilidade de dizer, geralmente de outros. Por isso, entre outros motivos,
é intimamente acoplado à figura de um sujeito, a quem é conferida essa
condição: testemunha.
Enfim, essas são características recorrentemente colocadas ao testemunho pelas humanidades, muitas vezes tendo em vista as narrativas de acontecimentos catastróficos, como Auschwitz e Tchernóbil.
Talvez estejam distantes de agora. Talvez não. Somos testemunhas da
pandemia? Se não somos, podemos vir a ser? Se somos, o que testemunhamos, afinal? Testemunhamos em nome de alguém? De quem?
Às vezes é difícil tentar ver a foz do rio quando ainda estamos em
seu curso.
***
Um dos filmes que assisti nessa quarentena foi Salò ou os 120 dias de
Sodoma, do Pier Paolo Pasolini. Inspirado no livro polêmico do Marquês
de Sade, o filme conta a história de quatro homens ricos e poderosos que
recrutam arbitrariamente 18 jovens, nove rapazes e nove moças, para
um experimento sexual de libertinagem e sadismo. Durante os 120 dias
do título, esses jovens são humilhados e obrigados a realizarem as fantasias sexuais mais extremas dos quatro mandantes.
Salò se tornou um filme famoso justamente pelo seu extremismo
visual: há cenas de sexo forçado, mutilação, tortura e escatologia absurda.
É horrível de se ver – eu nunca mais pretendo assisti-lo de novo. Mas
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há uma crítica política muito forte no filme. Diferentemente do livro,
escrito em 1785, a adaptação de Pasolini se passa na Itália fascista, no
ano de 1944 (República de Salò é o nome pelo qual ficou conhecido o
estado totalitarista criado no norte da Itália durante a Segunda Guerra
Mundial, sob o comando de Benito Mussolini). Os quatro sádicos, que
nunca têm seus nomes próprios revelados, são chamados de O Duque
(título pelo qual Mussolini era conhecido), O Bispo, O Juiz e O Presidente, personificando, assim, o poder autoritário e a violência praticada
pelo Estado fascista e aliados contra a população.
Desde o início de sua carreira, Pasolini mostrou-se um artista
controverso e desafiador. Suas obras recorrentemente tratam de política,
erotismo, violência, sexualidade, religião, tabus. Além de ter dirigido
diversos filmes, escreveu poesia, romances, ensaios e peças de teatro.
Foi um provocador. Tocou em feridas, muitas vezes sem o mínimo de
sutileza. Morreu assassinado em 1975, três semanas antes da estreia de
Salò, em um crime até hoje não solucionado. Seu corpo tinha marcas de
múltiplos atropelamentos e seus testículos estavam esmagados.
Desculpem a dureza das imagens – eu até pensei em descrever um
pouco mais o conteúdo explícito do filme, mas voltei atrás. É que esses
registros da violência têm ocupado minha cabeça durante o isolamento,
acho que justamente pela repulsa e pelo desconforto que causam. A
violência é dura, repulsiva, e talvez o modo que Pasolini encontrou de
retratá-la foi justamente usando a mesma linguagem. Um filme extremo
para tratar de um momento extremo. Um filme violento para tratar de
um regime violento.
O que me leva a pensar: que tipo de arte será produzida sobre esse
momento que estamos vivendo?
Não é questão de defender uma estética da violência como forma de
representação da pandemia ou do governo que estamos enfrentando –
nem de rechaçá-la enquanto possibilidade, acho. O que quero compartilhar aqui é que o filme do Pasolini, em seus caminhos limítrofes, me
fez pensar nos modos como podemos dizer de um acontecimento ou de
uma realidade, e nas responsabilidades éticas e políticas que esses textos
produzidos podem carregar.
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O que me leva de volta aos campos da universidade: que tipo de
pesquisa iremos produzir sobre esse momento que estamos vivendo?
***
Nos últimos três dias, senti muita saudade dos meus pais. Já fiquei
mais tempo sem vê-los, mas ainda assim.
Anteontem, minha cabeça doeu e eu quis sentar em um bar para
tomar uma cerveja com meus amigos. Sentar na rua. Quis ir ao restaurante que eu queria parar de ir porque sempre vou lá. Pensei no meu
amigo de infância que mora em São Paulo, ele acabou de mudar de
casa. Na última segunda, decidi passar a tarde com minha irmã. Ela é
médica residente, está trabalhando normalmente. Disse que reduziram
as entradas no setor de traumatologia. Tomamos café e ficamos cada
um cuidando de seus estudos. Não vemos nossa mãe desde o início da
quarentena, mas minha irmã mora com ela. As duas devem estar se
sentindo sozinhas. Hoje, troquei áudios com uma prima que mora no
Rio. A gente nunca tinha trocado áudios antes.

Semana 2 (17 de abril de 2020): Aquilo que não parece ter fim
Um dos textos sobre a Covid-19 mais comentados nesses últimos
dias foi um estudo publicado pela Science, assinado por pesquisadores
da Universidade de Harvard (EUA). Nele, os cientistas utilizam os dados
disponíveis atualmente sobre o vírus para fazer uma série de projeções
de sua evolução ao longo dos próximos anos, e os resultados causaram
um baque em muita gente. Segundo o estudo, é bem provável que
medidas de distanciamento social, como as que temos experienciado
em todo o mundo, tenham que ser tomadas regularmente até 2022 para
evitar novas disseminações descontroladas e a sobrecarga dos sistemas
de saúde. Tendo em vista que o espalhamento do coronavírus funciona
de uma maneira similar ao da gripe, é muito provável que uma única
ação ampla de quarentena não seja suficiente para manter as contaminações e o tratamento dos casos graves sob controle em todo o mundo,
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e o vírus pode retornar como ameaça de tempos em tempos, até que se
crie uma vacina ou surjam alternativas mais eficazes para combatê-lo.
Esse anúncio – de natureza prospectiva, mas cientificamente fundamentado – parece ter criado um grande tsunami psicológico coletivo de
água fria: quer dizer então que a quarentena não está acabando? Vamos
continuar isolados em casa até 2022?
Tal angústia também me atingiu. Lembro que, no início do isolamento social, eu pensava “será que em maio as aulas já vão ter voltado?”.
Pensava na retomada do cronograma, no cumprimento de prazos... Muita
gente compartilhava essa dúvida. Quem sabe no fim de abril já poderemos voltar a frequentar cinemas, reunir os amigos para uma conversa,
os restaurantes funcionando normalmente. E, então, passaram-se alguns
dias. Março terminou logo depois. Semana a semana, os casos de coronavírus no Brasil cresciam sem parar. Em outros países, disparavam.
A janela de normalidade que parecia pronta para ser aberta em maio,
talvez junho, seguiu fechada por tempo indeterminado. E é dessa indeterminação que se alimentou nossa angústia.
O fim pode ser um marco doloroso, mas também pode ser também
um alívio. Tentando pensar de forma mais abstrata, ele desempenha
uma função cognitiva muito importante para as nossas sociedades. Se,
seguindo Ricoeur, entendemos as narrativas como tentativas humanas
de produzir algum tipo de inteligibilidade sobre nossas experiências do
tempo, o fim seria uma espécie de pausa analítica, um momento em
que podemos olhar para o que se passou para tentar entender o que
foi vivenciado. Talvez por isso finais tenham o potencial intrínseco de
serem tão marcantes. Eles simbolizam o encerramento de um trajeto, ao
mesmo tempo que abrem caminho para uma narrativa nova.
Mas quem determina o fim de uma narrativa? Ou ainda, como
podemos lidar com uma narrativa que insiste em não terminar? Se o fim
é o alívio e o durante é angústia, o que podemos fazer para lidar com
a possibilidade de um fim distante? E se ele não vier? E se não trouxer
alívio?
Um amigo me mandou um texto sobre produtividade acadêmica em
tempos de pandemia. Devem existir dezenas desses por aí. Este adota
aquele tom normativo irritante, assumindo a postura de conselheiro
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sábio, a palavra confiável e autoritária de quem, em meio ao caos, vê
uma verdade que ninguém mais vê e está aqui, em missão honrada e
generosa, para compartilhá-la com os aflitos. Há reflexões de alguns
pensadores contemporâneos influentes nesse mesmo diapasão circulando online.
Para além da birra, entretanto, há uma percepção nesse texto que me
parece acertada: a de que o fim não está próximo. Há incertezas demais
em torno da pandemia para traçarmos o seu término, se é que temos
poder, de fato, para fazer isso. Talvez certas narrativas não possam ser
encerradas deliberadamente. Quem pode dizer que a pandemia acabou?
Talvez algumas narrativas não possam ser encerradas, ponto.
Desde uma discussão que tivemos no nosso grupo de pesquisa sobre
o livro Renascimento do acontecimento, de François Dosse, eu venho
pensando nas relações entre o acontecimento (a ocorrência ou o evento
em si) e as narrativas que construímos sobre aquilo que aconteceu. E
é importante o uso desse plural porque, para esses eventos de grandes
dimensões (vamos ficar com essa expressão por ora, na falta de um insight
melhor), como o que estamos vivendo, há uma variedade tão ampla e tão
intensa de experiências que tentar apreendê-las por meio de uma narrativa só pode ser algo aplanador, no mínimo, para não dizer violento.
Pensemos no desastre do rompimento da barragem em Mariana. Em
um nível essencial, a experiência desse evento adquire uma qualidade
distinta para cada pessoa afetada (considerando aqui os muitos graus
possíveis de afetação). Como transformar isso em uma única narrativa,
então? Como explicar o que aconteceu? E com qual segurança podemos
dizer que esse acontecimento está encerrado?
Nas narrativas testemunhais do trauma, como as do Primo Levi ou
as registradas por Svetlana Aleksiévitch, há uma sensação pungente de
que a catástrofe vivenciada não acabou para quem dela padeceu vítima.
Entendemos Tchernóbil e Auschwitz como algo da ordem do passado,
mas essas narrativas nos colocam em confronto com um acontecimento
ainda sem fim – talvez por isso, elas sejam tão angustiantes.
O aperto que nos consome quando pensamos que nossa experiência
atual da pandemia pode ter fim somente em 2022 parece ser oriundo
justamente desse adiamento prolongado do fim. Continuarmos em
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isolamento significa termos que reconhecer que esse acontecimento que
nos dói ainda não acabou. Mas talvez seja preciso entender também,
desde já, que o encerramento do período de isolamento social atual não
signifique necessariamente o fim desse acontecimento, pensando tanto
em uma dimensão social como em âmbito subjetivo. Acho que eu até
arriscaria: especialmente em âmbito subjetivo.
Como nós aqui neste grupo, há um tanto de gente mundo fora
tentando entender o que está acontecendo. Há um tanto de gente
tentando formular narrativas diversas da pandemia pautadas em suas
observações do mundo e suas experiências nesse período de isolamento. Duas perguntas recorrentes, que eu já me fiz incontáveis vezes
nos últimos dias, são: “quando tudo isso vai acabar?” e “o que vai acontecer depois disso?”. Me parece que ambas supõem a ideia de um fim
porque o fim nos ajuda a formular nossas narrativas e a significá-las,
bem como dar sentido a nossas experiências, consequentemente. Retomando algumas reflexões sobre trauma e catástrofe, a nossa dificuldade
de produzir sentido sobre o que estamos vivendo pode ser um indicativo
de que ainda estamos em um estado de atordoamento, tentando oferecer
alguma ordem a essas nossas experiências, uma ordem que é dificultada
pela inexistência do fim, seja como horizonte ou como retrospecto. Não
que isso invalide ou deva se tornar um impeditivo para nossas reflexões, pelo contrário. Mas me parece importante tentar compreender a
qualidade de nossas reflexões pela relação que temos estabelecido com o
que acontece, com o acontecimento em construção enquanto narrativa.
Como e o que pensamos estando no acontecimento? E qual a qualidade
dessa reflexão?

Semana 3 (1º de maio de 2020): Perturbações
Estávamos eu e toda minha família – pai, mãe, irmã e cachorra – em
um clube. Esse clube era construído em um terreno irregular, então havia
uma parte mais alta, cercada por grama, onde ficavam algumas quadras
e um estacionamento. Mais abaixo, piscina, lanchonete, outras quadras.
Mais abaixo ainda, campo de futebol, outro estacionamento, áreas de
que não me recordo bem. Não era tão urbano, ficava mais afastado do
miolo da cidade e, por isso, tinha muita área verde em seu entorno.
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Alguns tios meus também estavam nesse clube, e já havia anoitecido
quando ouvimos uma movimentação atípica lá embaixo. Estávamos
na parte mais alta. Luzes começaram a se apagar, como se as lâmpadas
estivessem estourando. As pessoas se perguntavam o que estava acontecendo, enquanto os sons de tumulto cresciam e mais luzes sumiam.
Minha cachorra chegou até a borda de um gramado, desconfiada,
rosnando baixo. Alguns barulhos ficaram mais claros. Percebemos que
havia alguém atirando contra outros.
Não consigo me lembrar direito de como cada pessoa perto de mim
reagiu, mas a sensação geral foi de paralisia. Estava tudo ficando escuro,
não dava para enxergar direito. E uma pessoa (duas? três?) caminhava a
passos secos e eliminava outras pessoas a tiros ordenados e certeiros. Eu
falei “Buba, sai daí!”, e a cachorra inexplicavelmente obedeceu dessa vez,
no que eu percebi que já caminhava em direção ao estacionamento, mas
meus pais e minha irmã continuavam ali parados. Eu disse, sem gritar,
“Gente, vamos! A gente precisa sair daqui!”. E eles olharam para mim de
um jeito anuente, mas ainda atordoado. Um tio disse que não iria sair
dali e, na escuridão formada pelas luzes apagadas, eu percebi que aquilo
não iria terminar bem, que essa história não parecia mais vívida o suficiente e que era melhor eu acordar agora do que ver onde aquilo iria dar.
***
Eu tive esse pesadelo por duas noites seguidas na última semana.
Antes disso, tive outros sonhos ruins e noites inquietas. Geralmente,
meu sono vem rápido e pesado. Tenho tido mais dificuldade para dormir
ultimamente, tanto para começar, como para terminar.
Não só eu. Há alguns dias, ouvi um episódio do podcast Tempo Hábil,
produzido por minha amiga Jessica, no qual ela entrevista o psicanalista e professor da USP Christian Dunker para falar sobre os impactos
da pandemia nos sonhos das pessoas. Ele explica que, em tempos de
crise, é comum que mais gente relate problemas com o sono, pois os
sonhos podem se manifestar como tentativas nossas de compreender o
que estamos vivenciando. Segundo Dunker, os sonhos são como “sismógrafos do presente”, que detectam uma perturbação naquilo que estamos
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vivendo e tentam, à sua maneira, interpretar esses tremores ao mesmo
tempo em que produzem imagens possíveis do que poderia ser um
futuro, sendo tais imagens associadas aos nossos desejos.
Sem querer me arriscar demais em uma análise psicanalítica do meu
próprio sonho, percebo nele algumas sensações que sinto com recorrência no meu dia a dia em quarentena, acordado: inquietação, incerteza
sobre o que vai acontecer, atordoamento, medo. Tudo alimentado pelo
consumo de notícias, depoimentos e reflexões sobre esse período absolutamente confuso de pandemia global.
Novamente, não estou só. Quase todo mundo com quem tenho
conversado já demonstrou sentir ou ter sentido essas aflições de alguma
forma. Claro, não vivemos o tempo todo em um estado doloroso de
incompreensão, ansiedade e angústia. Mas é impossível não sentir a
anormalidade presente no ar que a gente respira.
Um outro podcast que ouvi recentemente, o 451 MHz, da revista
Quatro Cinco Um, traz uma entrevista longa com o navegador e escritor
Amyr Klink. Em 1984, Klink tornou-se a primeira pessoa do mundo a
cruzar o Atlântico Sul sozinha em um barco a remo. Depois disso, fez
várias expedições marítimas ao redor do globo. As da Antártica, a bordo
do seu veleiro Paratii, também ficaram famosas. A parte mais impressionante da entrevista é que ele conta que, certa vez, anos depois da viagem
pelo Atlântico Sul, decidiu construir uma grande estrutura geométrica
na área externa da sua casa (não entendi nada da parte matemática em
que ele explica o que é essa estrutura, perdão). Klink percebeu que o
barco que usou na aventura que o deixou famoso cabia dentro dessa
estrutura, podendo ser pendurado na parte superior e mantido em
suspensão do chão. Pareceu uma boa ideia. Feito isso, Klink entrou
em seu barco, suspenso em terra firme, e sentiu a mesma sensação de
balanço que sentia em alto mar. Deu saudade. Decidiu que passaria
aquela noite dentro do antigo companheiro, e foi para a cozinha se
preparar: montou sanduíches, buscou agasalhos e uma garrafa de vinho.
À noite, dentro do barco no qual passou cem dias navegando em águas
imprevisíveis, sentiu-se solitário como poucas vezes havia se sentido.
Sentiu-se claustrofóbico naquele espaço minúsculo. Sentiu-se confuso
com o balanço do barco intercalado ao barulho dos carros que passavam
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na rua. Sentiu-se aflito, desconfortável, e, por volta de umas duas da
manhã, não aguentou mais e desceu. Não conseguiu dormir ali.
Segundo Klink, no mar ele sentia que possuía um propósito. Estava
sozinho, em um barco pequeno, mas havia uma missão a ser cumprida.
Havia um planejamento, um desejo, uma perspectiva palpável de fim.
Dentro de sua estrutura poligonal, não. E comparou essa situação com
o período de isolamento que estamos vivendo: compartilhou a angústia
que tem sentido e disse que o que mais lhe incomoda é a sensação de
incerteza, de não saber o que vem pela frente.
***
Quando eu li Romanceiro da inconfidência, de Cecília Meireles, para
as aulas de literatura do ensino médio, os versos que mais me impressionaram foram estes. Nunca os esqueci:
Liberdade, essa palavra
que o sonho humano alimenta,
que não há ninguém que explique
e ninguém que não entenda.

Tenho sonhado com liberdade, mas às vezes me parece que a angústia
se comporta igual.

Semana 4 (15 de maio de 2020): Ainda há linguagem
De todos os textos que li sobre a pandemia até agora, o melhor foi
esse da escritora argentina Mariana Enríquez. É o que me passa de
maneira mais sincera, menos prepotente, a sensação de atordoamento e
desconhecimento perante o que estamos vivendo. “Quase o tempo todo
não sei o que dizer e constantemente me pedem que diga alguma coisa”,
ela conta.
Diariamente, vejo chegar no meu e-mail ou nas redes sociais uma
pilha crescente de textos analisando a pandemia. Pessoas de todas as
formações possíveis, médicos, biólogos, historiadores, professores,
Agamben, Zizek, a presidente da Nova Zelândia, Atila Iamarino, todo
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mundo tem algo a dizer acerca desse momento único nas nossas vidas
(que talvez não seja único, afinal). Até a gente, olha só.
A questão é que, muitas vezes, não dá vontade de dizer nada. Simplesmente nada. E nem pensar. É muita coisa para se pensar, muita coisa
para tentar entender. “Continuam me perguntando, e eu não sei”. Sinto
a mesma angústia de Mariana, mas com a sorte de não ter ninguém
batendo na minha porta querendo opiniões, palpites e respostas sobre o
que está acontecendo. Para o bem e para o mal, a única pessoa que bate
na minha porta sou eu mesmo.
Nesses exercícios de trocas de experiências, penso nos colegas do
Tramas Comunicacionais e me dou conta de que a última vez que estivemos juntos foi em uma sexta-feira 13 pré-pandêmica, na qual a grande
névoa invisível do coronavírus já adentrava os corredores de prédios da
cidade, e todos nós sentíamos que algo estranho poderia vir a acontecer
em breve, mas era bobagem pensar nisso naquela hora. Ainda havia
tempo.
Esta semana, com um certo ceticismo, comecei a me questionar se
as aulas vão retornar em agosto. Fiquei pensando na Fafich, no campus,
naquele tanto de gente. Me deu um pouco de aflição. Todos aqueles
estudantes, professores, servidores, gente andando de um lado para o
outro, subindo e descendo as escadas, os corredores cheios, a biblioteca
cheia, a fila do self-service. Será que eu vou pegar corona se me apoiar
na bancada da cantina enquanto espero o café?
Estava assistindo outro dia a um documentário sobre a jornalista
e ensaísta estadunidense Joan Didion. Em determinado momento,
enquanto conta histórias do período em que morou na Califórnia, no
final dos anos 1960, ela se lembra do caso Manson e dos assassinatos
que ele orquestrou, e afirma que, depois daquilo, muitas coisas pararam
de fazer sentido porque o que aconteceu não tinha explicação. Fiquei
pensando nisso. Certas coisas acontecem e mudam nossa compreensão
do mundo. Pode ser a morte de um parente, pode ser uma pandemia
global. Acho que depende de cada um. Me parece inegável que há uma
experiência coletiva em curso durante esse período de isolamento,
mas os sentidos produzidos dessa experiência não são os mesmos para
todos. Eu sinto um atordoamento e ansiedade, várias pessoas com quem
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eu converso também sentem, Mariana Enríquez sente, mas há pessoas
bebendo cerveja normalmente nos bares do Jardim Canadá.
Os assassinatos executados pela Família Manson marcam o fim de
um sentimento idílico da parte da população estadunidense do período.
São, em certa medida, uma transição brusca para os anos de Guerra Fria
e paranoia que se desenrolaram então. Paranoia. Estamos vivendo uma,
não estamos?
Sinto algum conforto em ouvir a Joan Didion falar sobre suas
experiências passadas, relacionando acontecimentos históricos com
lembranças da vida comum, lembranças particulares. Isso me faz pensar
nas minhas experiências de agora. Essa sensação de paranoia da Guerra
Fria, da qual a gente ouve falar em filmes, livros etc., é uma sensação
parecida com essa que a gente sente ao encontrar um entregador ou ao
pisar na farmácia, então? Será que, daqui há alguns anos, quando nos
lembrarmos desse momento, vamos nos lembrar dessas sensações?
Nossas narrativas rememorativas de acontecimentos históricos
parecem ser sempre atravessadas por uma dimensão subjetiva. É
comum nos lembrarmos do que estávamos fazendo no momento em
que soubemos da morte de uma pessoa importante, por exemplo, ou
nos lembrarmos de como estava nossa vida pessoal no momento em
que determinado acontecimento marcou nossa cidade, nosso país,
nosso mundo. Ao mesmo tempo, essa dimensão subjetiva da produção
de sentidos não me parece ser exclusiva: não estamos completamente
sós, e aquilo que sentimos não é sentido somente por nós. A Mariana
Enríquez, ao falar do que sente, expressa algo do que sinto em seu texto.
Acho que há um tentar entender o mundo e um tentar se entender, e que
as duas coisas sempre se misturam muito.
Em um período como o que estamos vivendo, a impressão é de que
nos faltam narrativas passadas que expliquem o presente. Talvez nem
haja muito o que explicar, talvez seja preciso construirmos novas narrativas mesmo, ainda que da angústia. Uma reportagem no Uol Tab diz
que a pandemia motivou a escrita de vários diários e relatos autobiográficos. Estamos aqui fazendo os nossos, ainda que sem saber muito
bem o porquê, o intuito final, o uso possível, o interesse alheio. Mas a
experiência de trocar os textos é boa. Ainda há conforto em saber do
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outro e saber pelo outro. Acho que colocar em linguagem segue sendo
um caminho para tentar entender.

Semana 5 (29 de maio de 2020): Tempos que escorrem, tempos
que findam
Já passamos dos dois meses de quarentena. Bastante tempo, afinal.
É como a primeira semana de dezembro: você sabe que ela vai chegar,
mas, quando chega, a sensação é um misto de “já chegou?” com “se bem
que passou muito tempo mesmo”.
Dois meses. Tempo suficiente para reestabelecer uma rotina em
outros parâmetros. Penso que a maioria das pessoas já se encontra, de
um jeito ou de outro, tocando a vida como pode. Claro, há as vítimas e
as famílias das vítimas. Nesses casos, não há rotina nem adaptação. Para
essas pessoas, o inimigo está o mais próximo que se pode estar.
No início do período de isolamento, pensava diariamente: “será que
eu vou contrair o vírus?”. Hoje, já penso mais no quando. Na Coreia do
Sul, país que foi elogiado mundialmente pelo tratamento exemplar nas
medidas de isolamento social e monitoramento das infecções, foi registrado um aumento nos casos de Covid-19 com a reabertura das escolas.
Nada fora do controle, ainda mais para os padrões do país, mas serve
como lembrete de que vamos ter que conviver com o coronavírus ainda
por muito tempo.
Enquanto isso, por aqui, aumenta a contagem de mortos e adia-se a
data do pico de contaminação. Agora a previsão é para o início de julho.
O comércio começa a ser reaberto (sem lockdown prévio, sem testagem
em massa, sem termos alcançado o pico!), mas a paisagem na janela
segue a mesma. O céu, a serra, os prédios, o vírus. Quando é que ele vai
chegar até mim?
Conversava outro dia com a professora de literatura do cursinho
popular onde dou aulas sobre o breve período letivo presencial que
tivemos em março. Ela mal pôde estar com os alunos: logo naquela
época, seu avô adoeceu no interior de Minas e veio a falecer de insuficiência respiratória. Não houve notificação, mas a família suspeita que
pode ter sido a Covid.
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Em termos biológicos, o vírus está em alguns corpos e em alguns
pontos da cidade. Simbolicamente, ele está todo lugar. O avô da minha
colega de trabalho voluntário é o que ele esteve mais próximo de mim,
até onde eu consigo saber agora. Em Itabira, onde meus pais estão, a
Vale testou cerca de 700 funcionários recentemente. Quase 80 apresentaram resultado positivo. O boletim oficial da prefeitura marca 273
casos confirmados.
Em uma entrevista para o El País, a escritora Svetlana Aleksiévitch
afirma que a situação como a sua Belarus tem tratado o vírus se assemelha, em alguns pontos, à catástrofe de Tchernóbil. Seria a pandemia
da Covid-19 uma catástrofe em andamento? Eu sei que parece óbvio que
a resposta é sim, mas será que não podemos pensar também a catástrofe
para além do número de mortos? O que significa qualificar um acontecimento como “catástrofe”, afinal? Quais implicações esse gesto coloca
para a forma como entendemos narrativamente nossas experiências
nesse período tão conturbado?
Aos 64 anos, Wirimi Tsamia Tsamia perdeu a batalha contra o coronavírus em um hospital de Tabatinga, Amazonas. Era o líder superior
dos guerreiros dos Kokama, povo indígena da Aldeia do Sapotal. No
Rio de Janeiro, capital, o médico paraense Danilo dos Santos atendia
pacientes infectados, mas entrou para as estatísticas. Deixou a mãe,
Francisca, e o marido, Gilberto. Quem define a catástrofe, afinal?
Certamente, há experiências subjetivas da catástrofe que muito se
distinguem umas das outras. Também creio que há, não sei se o termo
melhor é esse, uma experiência coletiva, de outra ordem. Talvez não
possamos chamar o que estamos vivendo de catástrofe (redimensionem
o “nós” a gosto, eu não tenho os parâmetros, vai saber se alguém tem).
Ao mesmo tempo, narrativas já estão sendo criadas. É preciso tornar
essa coisa imensa algo mais compreensível, certo?
“Catástrofe” é um termo denso, difícil. Há que se pensar não só
no que ela pode representar do que é limítrofe, mas também nos seus
limites enquanto possibilidade de representação.
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Semana 6 (12 de junho de 2020): Explorações incertas entre
vagueios e assentamentos
Esta semana, voltei a encontrar um prazer imenso na leitura de um
livro. Os que vieram logo antes não eram de todo ruins (alguns eram),
mas carregavam o peso da obrigação. O ano do macaco, da Patti Smith,
não.
É bom poder contar com quem a gente gosta, e eu adoro a Patti
Smith. Já era fã dos discos quando li Só garotos, e fiquei encantado. É
uma leitura muito gostosa, uma escrita livre, que carrega ao mesmo
tempo sabedoria e humildade, como a própria Patti deve ser. A gente
que é fã imagina essas coisas, né?
O ano do macaco é uma divagação ambulante sobre 2016, ano em que
Smith perdeu dois amigos queridos: Sandy Pearlman e Sam Shepherd.
São escritos que ela foi tecendo à medida que foi vivendo aqueles
meses intranquilos e premonitórios. Smith vagueia da Costa Oeste à
Costa Leste dos Estados Unidos, passa por São Francisco, Cincinnati,
Rockaway Beach, Nova York... Agora, na página em que estou, ela passa
por Portugal. Sua cabeça também vagueia por todo canto, entre sonhos,
delírios e reflexões sentimentais.
Me dá saudade de vaguear um pouco por aí...
***
Para ser bem sincero, eu parei de contar. Até leio as notícias, mas é
como se os números não se afixassem mais na minha mente. Consulto
aqui o e-mail e vejo que o Brasil passou a marca dos 40 mil mortos
ontem. É gente demais. E ainda há toda a questão da subnotificação, dos
casos que entram como síndrome respiratória agude grave etc. etc.
Talvez uma das coisas mais tristes da catástrofe é que ela não é igual
para todo mundo. Alguns vão sofrer mais, outros nem vão acreditar que
ela existe ou existiu. Para uns, ela vai se tornar memória. Para outros,
ela nunca vai acabar. Para mais de 40 mil brasileiros, ela foi o acontecimento-limite. E, como o tempo, os números correm.
Por aqui, ela é tristeza, ela é um inferno louco de sentimentos, mas
também é rotina agora. Eu entrego meus textos, leio obrigações e leio
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diversões, lavo vasilhas, aprendo a cozinhar, faço um tanto de coisas que
já fazia, deixo de fazer outro tanto. São praticamente 80 dias em isolamento, afinal. O ordenamento esmagador da rotina acaba se impondo e,
em grande parte, traz conforto. Como a Ágnes Heller bem nota, o cotidiano, em seu caráter habitual, repetitivo e pragmático, oferece-se como
esse lugar pacífico que nos permite seguir com a vida. Mas é também
ela quem alerta que a existência desse cotidiano tranquilizante e quase
“automático” depende de um gesto de fé nosso. Os números estão
correndo, o tempo está correndo, há algo de não cotidiano acontecendo.
Não é? Às vezes tudo parece igual, cada vez mais vezes tudo parece igual,
mas o cheiro do estranhamento persiste. Há algo de inóspito nas nossas
vistas, ele só parece ser invisível.
A experiência da catástrofe parece mesmo diferente para cada um de
nós. E talvez nós, pesquisadores em um grupo de pesquisas sobre narrativas e experiências, não estejamos vivendo essa catástrofe como uma
experiência efetivamente catastrófica. E que sorte a nossa. Mas, ainda
assim, nossas experiências têm suas particularidades (a experiência é
inevitável?), ainda que também pareçam ordinariamente similares em
tantos momentos...
Talvez seja o registro que traga as novas possibilidades. Talvez o
ponto central esteja nesse gesto de compartilhar, de abrir e de narrar.
Dizer de si, pensar um nós, buscar o outro. Por isso os relatos, por isso
a primeira pessoa, por isso a autorreflexividade, por isso o subjetivo. Me
parece que tem algo aí...

Semana 7 (26 de junho de 2020): Idas e vindas nas
excepcionalidades do cotidiano aparente
Enquanto escrevo este texto, um grupo de amigos comenta no aplicativo a decisão do prefeito de Belo Horizonte, cidade onde moramos, de
recuar na flexibilização da abertura do comércio. A partir de segunda,
só os serviços considerados essenciais estão autorizados a funcionar. E
quem for pego sem máscara será multado.
Segue uma discussão sobre a provável candidatura desse prefeito
à reeleição. Vários amigos consideram votar nele. Será que teremos
eleição este ano ainda? Em quem eu penso em votar? Não sei, não tenho
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certeza... Assim como a prefeitura, sigo avançando e recuando repetidas
vezes durante essa pandemia.
Nesta semana, a capacidade de leitos ocupados em Belo Horizonte
chega a preocupantes 90%. É preciso evitar o avanço do vírus, é preciso
evitar o avanço no número de mortos. Assim, o recuo na abertura do
comércio parece um avanço. Nossa cabeça vai e volta com as notícias,
analisando o presente e projetando futuros. Como sempre, todos as
possibilidades seguem sendo teimosamente incertas, mas sinto que o
“se” parece estar perdendo um pouco de sua força nos últimos dias...
Será só aqui?
Entre avanços e recuos, para a maioria de nós que mantém uma política de isolamento social em casa e que não está ou não possui pessoas
próximas violentamente atingidas pelo vírus, o pulso arbitrário do cotidiano parece ter se imposto de alguma forma. O estágio de atordoamento das primeiras semanas parece, aos poucos, dar lugar a uma rotina
rearranjada. O acontecer dos dias institui, às vezes a nosso contragosto,
uma aparente necessidade de ação – não uma ação revolucionária e
disruptiva, mas uma ação mantenedora, habitual, ordenadora. Será o
cotidiano uma condição para imaginarmos futuros melhores?
De toda forma, penso que é importante diferenciarmos dois tipos
de vivência: o cotidiano da pandemia e o cotidiano na pandemia. O
primeiro seria a construção narrativa diária desse acontecimento que
estamos entendendo como uma pandemia de proporções globais. O
segundo seria uma vivência subjetiva dia após dia em um mundo que se
encontra em situação de pandemia. As duas coisas se entrelaçam, certamente. Talvez a diferenciação nem faça tanto sentido. Avançar e recuar e
tal. Todavia, a divisão me ajuda a matizar o entendimento de pandemia
para considerar a existência de uma “narrativa ampla” desse fenômeno
em concomitância à existência de outras dimensões de experiência, que
envolvem múltiplas temporalidades e diferentes sujeitos (entre outras
coisas, provavelmente). Porque, se vivemos de fato uma catástrofe, como
a pandemia tem sido nomeada, eu não consigo deixar de pensar: então
eu estou vivendo uma catástrofe também? Ou não, eu não vivo a catástrofe – o que eu vivo é outra coisa?
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Acho que é razoavelmente seguro pensar em diferentes experiências
da catástrofe. Agora, há também diferentes catástrofes sendo experienciadas? Que tanto de heterogeneidade o termo “catástrofe” pacifica?
Catástrofe de quê, catástrofe para quem? Faz sentido pensar um cotidiano da catástrofe e um cotidiano na catástrofe no fim das contas?
***
Não são só cem dias trancafiados: são cem dias que estamos tentando
entender o que está acontecendo. E esse “acontecendo” se dá em múltiplas dimensões temporais, espaciais e culturais. Tentamos entender o
que essa pandemia pode significar em termos globais; tentamos entender
como o capitalismo reage a ela enquanto especulamos os após; tentamos
mensurar a dor de perder uma pessoa querida sem poder se despedir
e a de se despedir sem os diferentes ritos sociais de velório; tentamos
criar novas formas de luto, experienciamos um luto coletivo; tentamos
economizar, tentamos cozinhar mais, tentamos render no trabalho.
Coisas que perpassam os cotidianos em diferentes subjetividades e relações: nós, as nossas famílias, os colegas do grupo de pesquisa, a cidade,
as pessoas da cidade, os vizinhos, o país, os outros países, a humanidade.
Diante dessas escalas todas, há sempre um “eu” buscando entendê-las, e
buscando entender suas experiências, se entender.
Pensando agora, a autorreflexividade me remete ao próprio cotidiano: de tão natural (ou naturalizado, não sei) quase chega a parecer
banal. Mas guarda em si uma complexidade absurda. E uma potência
gigantesca. Gosto de pensar que esses nossos exercícios estão aí nesse
limiar. Eles até soam meio banais, mas podem ser também registros
de experiências valiosos, testemunhos de uma catástrofe, de uma não-catástrofe. Tentativas de entender.

Semana 8 (10 de julho de 2020): O fim imposto
Quanta coisa mudou nas nossas visões de futuro para 2020? Estamos
em julho e parece que já vivemos um ano inteiro de mudanças de planos,
de desmonte de crenças, de reavaliações, cancelamentos e adiamentos. E
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para onde foram as coisas adiadas? E as coisas perdidas? Ainda não há
como saber.
No início desse exercício, comentei da importância do fim em nossas
narrativas e da possibilidade de tomá-lo como um momento de reflexão
sobre o trajeto percorrido até ali. O fim da pandemia ainda não veio,
mas parece que é chegada a hora dessa pausa analítica – pelo menos para
nós. Passados meses desde que a ameaça Covid-19 chegou ao Brasil,
meses desde que começamos a praticar coletivamente o isolamento
social no esforço de conter o avanço desenfreado do vírus, e meses
desde que começamos a registrar reflexões sobre tudo isso na condição
de grupo de pesquisa, a situação parece estranhamente a mesma, ao
mesmo tempo em que é completamente diferente.
De todas as permanências, talvez a mais eminente seja a angústia
provocada pela ausência de um fim propriamente dito. Quando essa
situação de isolamento social vai realmente terminar, afinal? E o que
acontece depois? A incerteza é a episteme dominante da pandemia, e é
cada dia mais difícil aceitá-la. Todavia, parece que não há outra condição
senão vivê-la.
Dos muitos passeios feitos pelos bosques do isolamento, sobram
perguntas sem respostas. Mas é querer demais que haja resposta para
todas, certo? E se as angústias permanecem, talvez um fim simbólico –
provisório, arbitrário e limitado, pois é o que conseguimos no momento
– ofereça alguns feixes de luz na mata densa da pandemia. Nesse intuito,
retomo algumas reflexões esboçadas nas semanas anteriores para tentar
ordenar, aqui, um bando de ainda confusas conclusões breves.
***
I – Nossos mundos interiores são muito mais complexos e perigosos
do que, no corre-corre do dia a dia, paramos para contemplar. Às vezes
me fica a impressão de que as ameaças dentro de nossas mentes são tão
assustadoras quanto o vírus invisível lá fora, e quanto mais vivemos essa
situação atípica de isolamento social, mais somos confrontados com
as nossas próprias questões, amplificadas pelas questões do mundo. O
cuidado de si alcança outras dimensões.
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II – A narrativa segue sendo uma forma importante de tentar
compreender o mundo. Todos os dias, em conversas com nossas pessoas
queridas, nas notícias, nos depoimentos, nas postagens em redes sociais,
nos momentos de reflexão, em mil lugares, escrevemos e lemos (no
sentido amplo dos termos) narrativas para tentar entender melhor essa
situação maluca em que nos encontramos. Vou tentar controlar a ansiedade e manter um otimismo: tem funcionado. Estamos entendendo
algo, estamos dando sentido às experiências, inclusive aqui, nesse exercício. De certa forma, isso parece óbvio. Mas em tempos de incerteza,
talvez mesmo o óbvio precise ser dito.
III – Há uma força singular nas narrativas de si neste período de
pandemia. É interessante observar como a experiência dos sujeitos
narrada por eles mesmos surge como um caminho para a produção de
saber nesse período tão estranho que estamos vivendo. Temos feito isso
aqui neste exercício, outros colegas propuseram iniciativas semelhantes
nos mais diversos espaços e formatos de circulação textual. Intelectuais reconhecidos tentaram entender a pandemia (e, em muitos casos
fracassados, prever seus desdobramentos) a partir de reflexões subjetivas. Na mídia nacional e internacional, há uma quantidade imensa de
depoimentos em primeira pessoa, tanto de repórteres como das “fontes”
– e acho que especialmente das “fontes”: pessoas que perderam entes
queridos, profissionais da saúde, pessoas que contraíram a doença e
se recuperaram, pessoas que estão experienciando novas condições de
cotidiano por conta das ações de isolamento etc. São fenômenos interligados que me fazem pensar nessa potência das narrativas de si. Talvez
seja uma costura pretensiosa demais, afinal. Mas talvez não seja impossível.
IV – A existência dessas múltiplas narrativas de si reforça a ideia
de que há muitas experiências da pandemia. Algo que, de novo, parece
meio óbvio, mas que vale a pena ser dito para nos ajudar a manter a
complexidade de um fenômeno que, com o passar dos anos, corre o
risco de ter suas múltiplas dimensões acachapadas por uma narrativa
homogeneizante.
Do mesmo modo que podemos nos perguntar por que tantos relatos
de experiência estão sendo produzidos e compartilhados, podemos
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nos debruçar sobre o que está sendo dito nessa rica variedade de textos
que buscam dar conta de um acontecimento. E, nesse sentido, creio ser
importante para nós pensarmos nas condições de nossas próprias reflexões. Que tipo de experiências sobre a pandemia registramos aqui? O
que elas dizem da pandemia e o que elas dizem de nós, enquanto sujeitos
e enquanto um coletivo?
V – A angústia persiste.
VI – A pandemia não é uma catástrofe: ela é várias. Depende do
que chamamos de “catástrofe” e quais experiências estamos levando
em conta. A grande narrativa, que considera a imensidão do número
somado de mortos e a totalidade do território global, é importante. Ela
dimensiona e, talvez, até promova um senso de coletividade. Mas há
uma violência na produção dessa narrativa imensa, na medida em que
se perde, invariavelmente, dimensões das narrativas do si.
Experienciamos a catástrofe de diferentes modos, por isso é importante pensar as diferentes qualidades dessas diferentes experiências.
Do mesmo modo, é preciso pensar como e quais dessas experiências
estão sendo compartilhadas enquanto narrativas da pandemia. Não só
isso, me parece fundamental também girar a roda e pensar o plural não
apenas na dimensão dos sujeitos e suas experiências, mas na dimensão
do próprio acontecimento. Como enxergar uma pluralidade nessa catástrofe que, aparentemente, singularizamos? Como lançar outros olhares
para aquilo que quase automaticamente chamamos de catástrofe? E como
compreender os muitos sentidos produzidos nesses processos narrativos de redimensionamento entre subjetivo e coletivo, entre singular
e plural? O caminho, acredito, pede que lidemos com um desafio ético,
que envolve, no melhor dos futuros, o esforço de nos tornarmos mais
capazes de reconhecer e considerar experiências, narrativas e sujeitos
afetados por isso que ainda buscamos compreender.
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Derivas Reflexivas

Capítulo 12

Medos na pandemia
Itania Gomes

Na noite do dia 5 de março de 2020 eu pegava um vôo de Salvador
para Belo Horizonte. No dia seguinte, uma sexta-feira, eu participaria da
minha primeira reunião com o Tramas e iniciaria pra valer um período
de imersão em pesquisa junto a amigos que eu admiro demais e com
quem tenho hoje partilhas muito felizes. Cheguei já tarde da noite, fui
direto para um hotel na Pampulha, pertinho do campus e da lagoa. Essa
seria a primeira das viagens regulares que eu planejei para Beagá nesse
ano. Meus planos eram aproveitar tudo que eu pudesse da acolhida da
UFMG e caminhar na Lagoa da Pampulha todas as manhãs, o que seguia
rigorosíssima recomendação médica para compensar a larga oferta de
cachaça, queijos e doces mineiros à minha disposição ao longo desse
ano. Eu sonhava com esse afastamento das atividades docentes cotidianas para poder me dedicar mais calmamente à pesquisa e à minha
família, descansar um pouco. As temporadas em Beagá se anunciavam
como promessa de agendas intensas de trabalho e farra, algumas viagens
para atividades de colaboração com colegas de outros programas de
pós-graduação em Minas, algumas trilhas na Serra do Cipó. Tudo lindo!
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Na sexta acordei feliz e disposta, fiz uma caminhada deliciosa, explorando o entorno da Pampulha, voltei ao hotel, tomei café e segui para
a Fafich, para uma reunião de dia inteiro, de abertura de ano acadêmico. Na sala do Tramas, entre bolinhos, pão de queijo e café, discutimos nossos projetos de pesquisa, de Bruno, de Elton, de Phellipy, de
Carlos, de Gisa e o meu. Nas pausas e intervalos, os amigos me perguntavam como tinha sido a viagem, e eu respondia que tinha corrido tudo
tranquilo, sem dar muita bola para uma preocupação, lá no fundinho
do coração, de estar em um avião, transitando em aeroportos, com os
primeiros casos de Covid-19 já registrados no Brasil. Nas pausas e intervalos, falávamos de como tínhamos passado as férias, e aqui e ali vinham
os relatos, meio tensos, meio hilários, dos colegas que escaparam por
um triz dos fechamentos de fronteiras que começavam a acontecer na
Europa. A preocupação estava ali, o cansaço do dia de trabalho também,
e ambos pediam uma cachacinha - afinal, eu estava em Minas;-) Emendamos o dia de trabalho com a farra e seguimos partilhando copos,
comidinhas, risos, abraços, afetos.Pedir cachaças diferentes, e experimentar uns nos copos dos outros era um dos rituais mais divertidos.
Falar alto, rir, gargalhar sobre os pratos de tira-gosto compartilhados na
mesa era uma delícia.
No sábado, dia 7, acordei com o barulho de umas batidas de ferro,
como se alguém estivesse montando uma barraca de camping na minha
cabeça. Olhei em volta e, não, eu não estava acampando, que pena.
Levantei-me, não tinha dor de cabeça nem sede nem nada que indicasse que eu tinha perdido a conta das doses - e eu tinha! Mas cachaça
mineira não dá ressaca, e o barulho de batidas de ferro permanecia. Abri
cortinas e janela do quarto de hotel e, uau!, ia acontecer alguma coisa na
rua, até então calmíssima, do hotel. Pensei numa espécie de feira de artesanato ou de comidinhas, fiz um muxoxo pelo barulho, mas OK. Desci,
fui caminhar e comecei a achar que não poderia ser só uma feirinha...
Nas ruas, grupos com camisas de time em preto e branco carregavam
gelo, enquanto grupos com camisas de time em azul e branco carregavam carvão. Minha competência em futebol é quase nula, mas mesmo
antes de chegar ao calçadão da Pampulha eu já me dava conta, meio em
pânico, de que claro, a Pampulha é linda, e o Mineirão está logo ali, a
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300 metros do hotel. Ah, paciência, pensei, se tiver muito barulho na
hora do jogo, eu aproveito e vou ao cinema. Havia combinado de sair
com Bruno à tarde, para visitar Nanda, que tinha tido neném, e Elton
tinha falado em jantarmos. Me tranquilizei. Fui juntando as informações, decifrei um nome de time ali, uma placa de interdição de tráfego
aqui e a lembrança súbita do clipe do Skank fez o resto. Me dei conta de
que haveria uma partida Atlético X Cruzeiro disputando o Campeonato
Mineiro, às 19h. Ainda não eram 10 horas da manhã, e nada poderia ter
me preparado para o que viria, a minha primeira (e única) experiência
de participação em torcida organizada e a descoberta de que eu era atleticana de carteirinha. Meu hotel, meu quarto, minha janela, meu corpo
estávamos imersos na área de concentração da torcida do Galo, uma das
maiores do Brasil. Uma festa! Cervejinha, copo que passa de mão em
mão, mão que escorrega aqui e ali, espetinhos recém-saídos da brasa,
boca na boca, uma dança aqui, um amasso ali, mais um pouco e eu teria
decorado o hino, mas eu não estava na vibe de vencer, vencer, vencer,
lutar, lutar, lutar. Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer!
Não sei que malabarismos Bruno fez para conseguir me pegar na
esquina do hotel, para uma tarde ótima. Vimos Nanda, as meninas
lindas, bebê no colo, brincar de boneca, sentar no chão, cheirinho no
cangote de uma, cócegas na barriga da outra, muitos risos. Depois,
comprinhas para o aniversário de Bruno, café, papinho, escolher uma
torta exposta no balcão, comer um pão de queijo, mesinhas coladinhas,
experimentar uma guloseima oferecida ali mesmo, nos corredores do
mercado. Conversar, gargalhar livremente contando fofocas. Na volta,
Bruno não conseguiu chegar de carro até o hotel, parecia que todas as
ruas estavam interditadas para o jogo, foi até o mais próximo que conseguiu e eu fiz o resto do percurso subindo uma das ruas da lagoa até o
hotel. E a festa continuava! O jogo já tinha começado e, dessa vez mais
pertinho, caminhando na rua, atravessando um mundão de gente, de
grupos de torcedores ligados nas telas, nos celulares, nos rádios, tudo
ao mesmo tempo, e mais cervejinha, mais copo que passa de mão em
mão, mais mãos aqui e ali, às vezes o silêncio, a boca na boca, às vezes o
grito, o pulo, a dança, o beijo na boca que vira o amasso que vira outro
grito de vencer, vencer, vencer. Vamogalô! Clube Atlético Mineiro, uma
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vez até morrer! Dessa vez quase o Galo me pega, mas Elton me resgatou,
jantamos, rimos, festejando os encontros, fazendo várias promessas
de farra para as minhas próximas estadias em Belo Horizonte, desdobrando ideias da reunião do dia anterior, contando da vida. Ele sabia
que só poderia me devolver ao hotel depois do fim do jogo.
Domingo tranquilo, hotel mais calmo, nova caminhada em torno da
Pampulha, uma leitura boa no quarto do hotel, me resguardando para
o final de tarde, aniversário de Bruno. Rever David, alguém de quem
eu gosto desde nosso primeiro olho no olho, mais bebidinhas, comidinhas, encontrar amigos dos amigos, iniciar novas amizades, quem sabe?,
e a noite foi uma delícia. Uma ou outra conversa sobre o coronavírus,
diluídas nas muitas brincadeiras e risos e galhofas e trocas de receitas e
desejos de que Bruno tivesse um ano bom.
Segunda-feira é dia de trabalho, fiquei parte da manhã no quarto do
hotel para burilar a palestra que faria na terça, na abertura do semestre
letivo. Mais tarde, voltei à UFMG, teríamos uma reunião com Eduardo
Morettin, para pensar o encontro da Rede Historicidades dos Processos
Comunicacionais, que seria realizado em maio, na USP. Nós estávamos
na sala do Tramas, Eduardo em Sampa, fizemos a reunião online. Depois
da reunião, Carlos Mendonça me levou por um roteirinho delícia de
shopping, comprinhas, sorvete, cachaça, comidinha que entrou noite
afora. Foi a primeira vez em que estivemos a sós, conversando por horas,
construindo amizade para além das sintonias acadêmicas e farra com
amigos comuns. Foi a última vez em que entrei num shopping.
Na terça-feira, corri bem cedinho para o Mercado Central, para
abastecer minha vida com os sabores e cheiros de Minas. Almocei com
Bruno e seguimos para a Fafich, onde eu faria a conferência de abertura
do semestre letivo. Deu uma aquecidinha no coração encontrar colegas
e estudantes da UFMG e conversar sobre a minha trajetória de pesquisa
nos estudos culturais, indicando como ela é atravessada por questões
de teoria e de método, pelas tensões que essas questões trazem ao meu
trabalho e como uma trajetória nos estudos culturais se articula com
o esforço por construir outros futuros possíveis. Eu estava feliz com a
conversa, feliz com as questões e os desacordos, feliz com o carinho
recebido ali. E como isso pedia mais farra e língua de vaca, entramos
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pela madrugada, Ph, Juli, Camilo e eu. Foi a última vez em que estive
numa mesa de bar...
Retornei a Salvador na quarta, dia 11 de março. Nesse mesmo dia, a
Organização Mundial de Saúde declara a pandemia, face à rápida disseminação e ao alto grau de contaminação da Covid-19. O diretor geral
da OMS, TedrosAdhanom, se diz preocupado com os níveis alarmantes
de contaminação e a inação dos governos. O Ministro da Saúde diz que
a declaração de pandemia não muda nada, na prática, para o Brasil...
Em Confins, vi a primeira pessoa usando máscara. Comprei minha
própria garrafa de água e comecei instintivamente a avaliar os procedimentos dos aeroportos e companhias aéreas - no meu trajeto de volta a
Salvador, nada indicava qualquer atenção a procedimentos básicos de
segurança sanitária. Já não comi nada oferecido no vôo e notei, assustada, que a água era servida em copos abertos. Bateu uma preocupação
surda, num cantinho do coração, de que, nas minhas brincadeiras de
beijos e afagos, eu poderia ter contaminado as meninas de Nanda, afinal,
eu tinha transitado entre os aeroportos de Salvador e Belo Horizonte
dias antes. Em casa, um ligeiro desconforto logo desfeito pelo banho. A
animação da semana passada em Minas, o prazer de tirar da mala e logo
experimentar com meu marido todos os queijos, doces e cachaças que
eu havia comprado no Mercado Central, o ronron dos meus gatinhos
levaram as preocupações embora.
No dia seguinte, entretanto, comecei a me dar conta dos movimentos
de estoque de alimentos, de álcool gel. A Bahia já tinha transmissão
local do vírus, em Feira de Santana. Na sexta-feira, 13, os primeiros
casos foram confirmados em Salvador e a UFBA suspendeu o funcionamento do Restaurante Universitário e a realização de atividades extracurriculares que promovessem aglomerações, como congressos e formaturas, “até que se restabelecesse a normalidade”. Os museus mantidos
pela UFBA foram “temporariamente” fechados, as viagens de trabalho
deveriam ser remarcadas para momento posterior. Junto, veio a recomendação de que reuniões e bancas fossem realizadas “com a utilização de ferramentas digitais de comunicação”.O final de semana foi
meio morno, um tanto pela intensidade da semana anterior, um tanto
pelas preocupações que já nos contaminavam, era certo que entraríamos
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em quarentena. Almocei com minha mãe e, no mais, fiquei em casa.
No início da semana, a Prefeitura de Salvador e o Governo da Bahia
decretaram as primeiras medidas para tentar conter a propagação do
vírus e preservar o sistema de saúde, os parques, academias, cinemas,
teatros foram fechados e as aulas nas redes públicas e privadas de ensino
suspensas. Na quarta, 18 de março, uma semana depois do meu retorno
de Belo Horizonte, tanto a UFBA quanto a UFMG suspenderam as atividades.
No meu cotidiano, a sequência foi uma roda-vida de providências.
Trazer minha mãe para passar a quarentena na minha casa, uma decisão
nada consensual, mas rigorosamente necessária. Procurar comprar seus
remédios de uso contínuo. Tentar vaciná-la contra a Influenza - a vacinação tinha sido antecipada para 23 de março, em mais uma tentativa
de reduzir as demandas sobre o sistema de saúde, mas, em contexto de
covid, a alta demanda transformou a vacinação numa cruzada, com filas
impossíveis para idosos. A cada dia, uma nova ansiedade. Às demandas
da vida doméstica somaram-se os cuidados com minha mãe, os inimagináveis rituais de limpeza com produtos de supermercados e feiras e
farmácias e a condução de uma obra. Meu pós-doc parecia ir pelo ralo...
Não pude fazer quarentena nem isolamento social. Por razões de
ordem familiar, à minha revelia, tive que assumir a condução de uma
obra de construção civil estrutural que eu não desejei, sobre a qual eu não
tinha responsabilidade direta e, ainda menos, única. Assumi a responsabilidade em razão do cuidado com o outro, para não deixar a casa cair,
mas me achei sozinha, sem nenhuma partilha ou mínimo reconhecimento de co-responsabilidades da parte daqueles que a tinham. Nunca
senti o machismo tão na pele. Nunca me vi tão desumanizada. Percebi
que mesmo para aqueles que são próximos, muito próximos, minha vida
vale menos porque sou mulher, vale menos porque não tenho filhos,
vale menos porque sou só professora. A vida da minha mãe vale menos
porque é mulher. Vale muito menos porque é idosa.
A situação me interditou qualquer possibilidade de isolamento, de
respeitar o #Fiqueemcasa. Nos primeiros sete meses de pandemia além
de filha e esposa, acompanhei a obra, estava às voltas com pedreiros,
carpinteiros, ferreiros e lojas de material de construção. Enquanto parecia
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que todo o mundo à minha volta estava entediado, eu ansiava desesperadamente por um pouco de tédio, um dia só que fosse. Enquanto todo
mundo engordava, eu perdia 14 quilos. Não escalei A Montanha Mágica.
Não li nenhum romance novo, logo eu, que sou leitora quase compulsiva.
E eu tinha me preparado para esse ano, comprei vários livros de escritores novos nas últimas viagens a Bogotá, a Montevidéu e a Paris, mas
nada, eles continuam aguardando que minha disposição para as descobertas volte. Não acompanhei nenhuma série nem fiquei sem opção de
filmes novos na Netflix. Não revi as novelas favoritas na GloboPlay. Não
fiz um tour virtual pelo MASP. Não tive nenhuma dificuldade em contar
o tempo, ele se fazia dia a dia pelos avanços e percalços da obra, pelas
demandas domésticas muito intensas. Deixei de ouvir música, elas me
deixavam impaciente - a única trilha sonora possível pra mim, nesses
tempos, foi o ronron tranquilo dos meus bichanos. Nesse sentido, não
aproveitei bem a quarentena. Tudo que eu tinha planejado fazer em
casa, durante esse ano de afastamento das atividades docente - arrumar
meu guarda-roupa, desvencilhar-me do excesso de coisas acumuladas,
limpar meus livros, adotar outro gatinho - continua esperando por mim.
O medo de estar na rua todos os dias, várias vezes por dia, com várias
pessoas diferentes, em contato potencial com o vírus, o medo de voltar
para casa e contaminar minha mãe e meu marido, os repetitivos rituais
de higiene e segurança, me levaram para muito perto da loucura. “Aaaaaaaaaaaaaaaaaaii meu deeeeeussss que vontaaaaaade de ficar em caaaaaaaaaassaaaa”. Incerteza, ansiedade, angústia, medo fizeram morada no
meu corpo.
Quando Bruno me pediu esse texto, eu hesitei. Naquele momento,
eu não conseguia me comprometer, simplesmente. Eu me sentia despossuída. O pós-doc tão sonhado se realizou aos trancos e barrancos, no
ritmo dos meus sobressaltos. Os primeiros esforços de leitura dos relatos
das meninas e meninos do TRAMAS foram muito sofridos, eu não me
achava em condições de partilha. Na verdade, os memes me irritavam,
sambavam na minha cara. E eu não conseguia avançar sobre os relatos de
experiência que carregavam o medo e a morte. Em meados de dezembro
minha vida cotidiana reencontrou um ritmo mais vivível. A obra havia
acabado, os vários problemas de saúde que enfrentei em família pare-
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ciam resolvidos. As horas na rede, as caminhadas na praia e as brincadeiras no quintal de casa, deitada na grama, à noite, com meu marido e
meus bichos, aplacaram a exaustão. Estávamos em janeiro, um ano novo
começando, havia a promessa de que havíamos deixado 2020 para trás.
Entre finais de janeiro e início de fevereiro, recomeço a leitura. A apresentação de Bruno me leva de volta aos primeiros dias de março do ano
passado, e bate a saudade, uma saudade densa de ficar na rua de madrugada. Da partilha dos copos, dos risos e abraços com os amigos. Do olho
no olho que acende e confirma amizades. De aglomerar mesmo que seja
com a torcida do Galo. De partilhar as angústias da vida e encontrar, nos
amigos, as condições de resistência.
O medo atravessa os relatos do Tramas. O medo da morte, para início
de conversa. Medo da doença, da dor, do luto. Medo do vírus. Medo da
pandemia. O medo do isolamento. O medo de não conseguir ficar tanto
tempo sozinhos. Medo do embrutecimento. O medo de gente. O medo
de gente na rua. O medo de gente que parece não ter medo. Medo de
transmitir o vírus para nossas famílias. O medo de perder autonomia.
O medo de não conseguir voltar a ver (e sentir, e tocar, e abraçar) as
pessoas queridas, mas também o medo de abraçar as pessoas queridas.
O meu abraço agora é risco de vida, será?
O medo atravessa os relatos, constitui suas materialidades textuais.
Medo de um país em que se cultiva o medo. Medo de um país tomado
pela brutalidade. Medo de um país em que o ódio é troco da vida. Medo
de políticas de morte. Medo do negacionismo. Medo do desemprego.
Medo do desabastecimento. Medo de quem se recusa a usar máscara.
Medo de quem tem medo de vacina. Medo das desigualdades crescentes.
Medo das violências de gênero. Medo dos ataques ao Supremo. Medo de
ficar sem oxigênio. Medo de que a vacina não chegue a tempo. Medo de
nunca mais conseguir olhar nos olhos das pessoas abertamente - acho
que meus olhos carregam a vergonha do genocídio praticado no meu
país, dos mais de 300 mil brasileiros mortos até o dia em que finalizo
este texto.
Medo do outro. Medo do futuro.
As inquietações sobre o futuro atravessam o Tramas e o TRACC,
constituem os núcleos dos atuais projetos de pesquisa meu e de Bruno e
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de uma parte de nossos estudantes, e junto com todas as demais interlocuções e partilhas, motivaram a realização do meu pós-doc na UFMG.
As minhas preocupações giram em torno do futuro como potência de
transformação cultural; as de Bruno giram em torno dos regimes de
historicidades. Para mim, o interesse está em explorar como produtos e
processos audiovisuais constroem o futuro – ao mesmo tempo dão a ver
nossas visões, esperanças e temores, e permitem a partilha de sentidos
que torna possível um outro mundo. Para Bruno, está em compreender
as formas que o futuro adquire nas narrativas jornalísticas. Tramas
e TRACC partilham a compreensão de que o medo configura uma
dimensão importante do modo como construímos futuro. Ele diz do
que desejamos evitar, de como pesamos riscos e agimos face às incertezas. Constitui a antecipação, um modo de lidar com o futuro enquanto
dimensão do incerto, do imprevisível (WOLFF, 2013, p.45). Junto com a
imaginação e a aspiração, conformam o futuro em sua dimensão cultural
(APPADURAI, 2013).
Os relatos do Tramas capturam modos de viver e sentir em contexto
de uma pandemia, num país cuja história política tem explicitamente
se conformado por uma disputa entre o medo e a esperança.Mobilizado como estratégia política, o medo tem tentado nos paralizar. Entretanto, pensando no que o Tramas me ofereceu de escuta e de afeto nesse
primeiro ano de pandemia, e acreditando que nosso futuro está em
disputa - agora! - faço ao Tramas um convite-provocação: vamos pautar
a tão sonhada reunião TRACC-TRAMAS para explorarmos, juntos,
gestos de instabilização do medo!Num país que vive a bárbarie e o genocídio, pode o medo carregar potências de transformação?
Esse texto foi um modo de dizer mil vezes obrigada pelas tantas vezes
em que vocês, do Tramas, me salvaram de mim mesma nesses tempos
de pandemia.
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Capítulo 13

Narrar o atordoamento
Nuno Manna
A incerteza é a episteme dominante da pandemia.
Igor Lage
Afetado pelo texto, perguntei-me quanto tempo levou entre o fim de
uma peste e o começo de um novo tempo.
Bruno Leal

Escrevo esse texto afetado pela leitura dos relatos das/dos colegas do
Tramas, com o manuscrito do livro em mãos, nas primeiras semanas
de 2021, enquanto acompanho o anúncio e o início da vacinação no
Brasil. E desde já, devo dizer que, inspirado por suas narrativas, acompanho, em alguma medida, sua dicção para compor meu texto fugindo
de certas convenções acadêmicas. Na diversidade de construções e vozes
que o conjunto de textos apresentados no livro, sinto-me mobilizado
por uma dimensão geral de relato e de autorreflexão que atravessa esse
exercício coletivo de análise da experiência social da pandemia. Em
minha contribuição específica aqui – em uma fase posterior do trabalho,
debruçando-me sobre os textos e com uma missão de oferecer uma
formulação teórica em diálogo com o conjunto –, busco um traço que
não poderia se realizar de modo tão destoante.
Tal gesto não se resume a mera oportunidade de exercitar uma escrita
informal, despojada, ante as burocráticas e desestimulantes rotinas científicas. Tampouco se trata de mera questão de estilo. Trata-se, enfim, de
um preceito metodológico, tomando a narrativa de forma consciente
como modo de articulação do pensamento e de inovação de sentidos
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(se aprendemos corretamente com Paul Ricoeur) e como forma de
intercambiar experiências (se fazemos jus à narrativa vislumbrada por
Walter Benjamin, ainda que minimamente). Além disso, começar meu
próprio texto me aproximando do processo de escrita das/dos colegas é
uma oportunidade para indicar desde já que acredito que os temas de
que tratam esse livro e a forma como ele foi escrito possuem entre si
uma relação indissociável; e essa relação é fundamental para a compreensão da experiência do atordoamento que atravessa todos esses textos,
questão à qual me dedicarei aqui. Sem propriamente repetir os movimentos realizados ao longo dos relatos em sua particularidade, meu
propósito é articular aspectos das experiências que eles apresentam com
reflexões que venho desenvolvendo sobre as relações entre narrativa,
cultura e temporalidade, sendo o atordoamento um aspecto crucial em
fenômenos que eu persigo/que me perseguem.
Para isso, começo fazendo um recuo a 2010, em um contexto acadêmico, político e, obviamente, sanitário muito distinto do qual me
encontro hoje. Ali, começava meu mestrado no PPGCOM/UFMG,
como membro do Tramas, interessado em me lançar à investigação de
uma modalidade geral do campo da ficção: as narrativas fantásticas, em
suas diversas expressões genéricas – como o terror e a ficção científica –
ou autorais – de Kafka aos irmãos Coen. Desde o início, o investimento
no fantástico era, para mim, uma maneira de tensionar a compreensão
das relações de saber e as experiências das narrativas do real às quais
eu me dedicava até o momento, sobretudo as narrativas jornalísticas e
as convenções do realismo. Mergulhando na história e nos estudos da
literatura e do cinema em busca das insinuações ou aparições do sobrenatural, do insólito, do fantasioso no ceio da legalidade cotidiana, pude
perscrutar contradições da modernidade (dentro, é claro, de sua matriz
ocidental e eurocêntrica). Me percebi adentrando as suas sombras, as
margens ou as lacunas do ser humano moderno.
Pensar a leitura das narrativas fantásticas, em suas variadas formas e
temas, implicou na realização de uma cartografia de posturas que poderiam ser muito distintas, tão díspares quanto o assombro e o riso. Mas
o que emergiu de modo transversal nessas narrativas foi um embaralhamento radical dos marcos de ordenamento referencial da realidade
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e de seus sensos de normalidade, promovendo uma experiência geral
de hesitação, confusão, desorientação, de atordoamento. E tal experiência atordoada me permitiu compreender o pensamento moderno por
um conjunto de aspectos contraditórios do seu imaginário hegemônico
colocados em evidência por meio dessas histórias. A razão, a ordem e
a burocracia são alguns desses aspectos. E mais fundamentalmente, o
fantástico me permitiu apreender, dentro dos seus modos particulares,
uma perturbação dos sentidos que a modernidade conferiu ao tempo.
Essa foi minha aposta, que colocava a relação entre tempo e narrativa
no centro de minhas preocupações, amparada na notável proposição
ricoeuriana de que a narrativa ganha suas condições plenas de significância quando é compreendida como condição da experiência temporal,
uma vez que o tempo só se torna tempo humano na medida em que é
narrado. O atordoamento do fantástico estava associado com a própria
configuração de suas intrigas, que colocam entraves à linearidade e à
progressividade que orientam o ser humano moderno.
Nos estudos do fantástico, muito se discute sobre as indagações
em torno da plausibilidade e da natureza dos fenômenos insólitos
que as histórias despertariam em suas leitoras e leitores. “Isso é realmente possível?” ou “Estou diante de um fenômeno sobrenatural ou
enfrento uma mera confusão dos sentidos?” são perguntas que supostamente estariam na origem do atordoamento promovido por tais narrativas. Meu esforço, no entanto, foi de mostrar que há uma dimensão
temporal crucial que (des)orienta essa experiência narrativa, cuja dinâmica se expressa, por meio de questões de temporalidade marcada: “O
que foi que aconteceu?”, “O que está acontecendo?”, “O que acontecerá
em seguida?” – diante do insólito, essas perguntas se transformam no
dilema de navegar e viver uma história que desafia os limites de nosso
quadro epistêmico-temporal. Com essa inflexão, busquei evidenciar
modos como passado, presente e futuro são, ao mesmo tempo, chave
e problema dos modos como orientamos nossa compreensão e ação no
mundo. E foi a partir disso que, pela primeira vez, encontrei na ideia de
crise uma forma de traduzir o atordoamento da experiência temporal
que o fantástico promovia de maneira poética.
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Entendi, a partir de Reihart Koselleck que a experiência temporal
moderna foi constituída pela diferença instaurada entre espaço de experiência e horizonte de expectativa – em outras palavras, que a modernidade se construiu na perspectiva de que presente se organiza em função
da superação do passado e da prospecção de um futuro que não apenas
será diferente do passado, mas efetivamente melhor que ele. Nessa
lógica claramente teleológica e evolutiva, tanto a superação do passado
quanto a prospecção do futuro implicam em um presumido domínio do
ser humano sobre o tempo, uma capacidade de compreensão e planejamento que garantiria o “ótimo” funcionamento da trajetória humana.
A crise vem justamente para marcar a impossibilidade de efetivar essa
dinâmica, quando experiência e expectativa se transfiguram de esteios
temporais em incógnitas – o passado retorna como fantasma e o futuro é
obscurecidos pelas trevas –, e o atordoamento surge como seu corolário.
A crise não vinha de uma intervenção externa ao pensamento moderno,
mas nascia das próprias condições que ele impôs às nossas formas de
vida no tempo, fazendo dos seus próprios termos a matéria prima de
uma poética fundamentalmente moderna construída a partir das fragilidades do seu regime de temporalidade.
O percurso com a ideia de atordoamento, não como conceito autônomo, mas como dimensão indissociável das experiências investigadas,
prosseguiu em uma nova fase, na pesquisa de doutorado iniciada em
2012, uma vez mais no PPGCOM/UFMG e dando continuidade ao
trabalho no Tramas. Levei comigo, além das próprias narrativas fantásticas, uma sensibilidade e um interesse renovado para as dinâmicas mais
amplas que elas envolviam. Desse trabalho, creio que seja importante
destacar dois pontos que me permitiram apreender o atordoamento
com outras nuances.
O primeiro deles foi a oportunidade de sair do terreno estrito da ficção
para colocar o fantástico em perspectiva com as narrativas jornalísticas
– aquelas que, em outro momento, coloquei de lado para investir mais
confortavelmente na inventividade poética da literatura e do cinema.
Dessa vez, com o jornalismo, a modernidade se apresentava não por sua
encarnação excêntrica, mas por meio de seu orgulhoso autodeclarado
baluarte. E, no entanto, cotejar o fantástico e o jornalismo a partir dos
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fundamentos históricos, epistêmicos e formais dos quais eles partilham
(à revelia dos discursos normatizantes e simplistas da história, da função
e das formas do jornalismo), permitiu-me lançar ao atordoamento que
marca, de maneira latente ou evidente, nossas experiências da vida cotidiana mediada pelas páginas dos jornais. “O que foi que aconteceu?”,
“O que está acontecendo?”, “O que acontecerá em seguida?” ressurgiam
ali, por vezes disfarçadas de rotinas de cobertura, outras vezes em clara
demonstração de desorientação. Bastava um olhar impertinente para as
narrativas jornalísticas para que seu pretenso esforço de dar conta dos
nossos tempos revelassem a sua própria ansiedade diante de tão exaustivo e inviável projeto. Na constituição matricial das narrativas jornalísticas, me deparava novamente, de outras maneiras, com a modernidade
e sua crise. E enquanto as pautas dos jornais me apontavam apenas para
crises circunstanciais – nas edições que selecionei, aliás, o mundo ainda
se debatia com os efeitos da crise econômica de 2008 –, sua narratividade estava fundada em uma crise lhes era inerente.
Em segundo lugar, a observação das narrativas jornalísticas como
uma forma cultural historicamente convencionalizada e institucionalizada de falar dos nossos tempos (não por acaso a metáfora de “espelho
do tempo” é frequentemente associada aos jornais) me levou à ideia de
atualidade, que é central nesse universo discursivo. Tratar dos acontecimentos do mundo a partir de uma percepção daquilo que é atual,
mais do que apenas registrar o que acontece no tempo presente, é
nossa forma de definir o que está em consonância com esse tempo. Tal
ênfase produz um ordenamento temporal que não apenas estabelece as
fronteiras cronológicas dentro das quais entendemos em que mundo
vivemos, mas que define valores, hierarquias, parâmetros de adequação
a partir dos quais julgamos também (ou talvez principalmente) tudo
aquilo que nos parece desajustado, impertinente, contrário, atrasado,
precipitado ou mesmo fora do tempo. Foi nesse sentido que a ideia de
intempestividade surgiu como uma inflexão teórica importante a partir
da qual pude compreender a persistente e desestabilizadora presença de
uma alteridade temporal nas narrativas da nossa vida cotidiana, que não
é exclusiva ao jornalismo, mas que ali adquire expressão emblemática
de uma narratividade social ainda hoje hegemônica. Tal intempestivi-
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dade era, pra mim, a marca alegórica da irrupção do insólito nas narrativas fantásticas – na esteira da leitura que Dorothea von Mücke faz da
literatura fantástica, compreendendo o insólito (o fantasma, o morto-vivo, o alienígena) como um “outro histórico” no universo narrado. No
jornalismo, o intempestivo surgia como essa impertinente potência que
buscamos obsessivamente eliminar, quando buscamos qualquer forma
de domínio e previsibilidade sobre o tempo em que vivemos e a história
que construímos. De diferentes maneiras, e com maior ou menor grau,
seguimos nos atordoando diante do crime, da corrupção, da morte, dos
traumas, do desastre, na medida em que eles ameaçam nosso controle e
nos colocam, ainda que por um vislumbre, diante do caos. A percepção
do atordoamento, assim, se reconfigurava pela compreensão de uma
dialética entre atualidade e intempestividade.
E antes de chegar ao ponto em que me encontro, faço uma última
passagem em um trabalho que realizei com o colega Igor Lage, desta
vez não mais como membro do Tramas, mas como parceiro do grupo,
no âmbito da rede Historicidades dos Processos Comunicacionais. Me
aproximando de uma obra estudada por Igor, a da escritora bielorussa
Svetlana Aleksiévitch, nos dedicamos à análise do livro Vozes de Tchernóbil. Ali eu estava mais uma vez diante de uma experiência atordoamento, e que pela primeira vez surgiu pela chave da catástrofe – termo
que depois destrincharíamos em encontros posteriores da rede e em um
livro dedicado a suas investigações (lançado, aliás, em meio à pandemia,
em uma conexão incômoda e imprevista). Em Aleksiévitch, a partir do
desastre nuclear de Tchernóbil, compreendíamos a percepção de uma
catástrofe que, além de ser social, era também cósmica: desmoronaram-se ali esteios que sustentavam a perspectiva de um tempo humano,
social e histórico. Narrava-se uma experiência para a qual o passado não
preparou e a partir da qual nenhuma perspectiva de futuro era possível.
“Não vi nada disso nos livros que li. Nada me fez entender. Nem o teatro
nem o cinema”, disse uma entrevistada a Svetlana.
O atordoamento da catástrofe diferenciava-se do da crise na medida
em que dizia de uma ruína em vez de uma tensão, uma falência que se
impunha a qualquer senso de provisoriedade. E nos relatos de Tchernóbil, as mais terríveis histórias eram sempre pontuadas por um senso
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de desorientação e pela consciência da insuficiência da própria narrativa: “É impossível contar isso”, dizia a mesma entrevistada, ao mesmo
passo em que o contava. Mas se narrar é constituir mediações humanas
do tempo, narrar a catástrofe cósmica é inscrever a falência de uma existência temporal no tempo, ou seja, fazer emergir a falência temporal (e
tudo aquilo que é impossível contar) pela figuração de uma temporalidade possível.
Me coloco, então, diante dos relatos da pandemia aqui reunidos,
refigurando-os a partir da minha própria experiência desse contexto
e das minhas condições de vivê-lo e compreendê-lo. Seria no mínimo
leviano passar uma régua que traçasse uma linha entre todas as narrativas e experiências sobre as quais me dediquei anteriormente, em que
pesem suas tão distintas implicações contextuais e sociais. Recorro à
minha própria trajetória acadêmica não pela garantia de uma estrutura
heurística que dê conta das experiências recentes, mas pela tentativa de
tatear, via narrativa, modos e sentidos de atordoamento que tais relatos
me convidam a elaborar.
Nesses textos, há, é claro, uma recorrência do atordoamento enquanto
termo expresso, associado a uma constelação semântica que confere as
dimensões afetivas a tais experiências: incerteza, vertigem, inquietude,
desconforto, impotência, angústia, ansiedade, medo... As próprias noções
de crise, catástrofe e intempestividade são mobilizadas aqui e ali. Às já
excruciante vivências da solidão, do luto e da preocupação com o bem
estar individual e coletivo, a pandemia promoveu um curto-circuito no
já instável quadro temporal que regia nossas vidas, seja nos modos como
orientamos nossas relações com passado e futuro ou com nossas rotinas
cotidianas. O atordoamento surge, assim, pelo que Claudio chamou de
“sensação de letargia coletiva e congelamento do tempo” e João chamou
de “paralisação do tempo histórico”. Surge também quando Luciana
diz da “alteração de toda uma rotina construída há muito tempo”, da
“necessidade de me reorganizar e reinventar em meio ao caos interno
e externo”, ou então quando Fracielle relata: “Esqueço, com frequência,
em qual dia estamos.” Seria descomedido resumir a experiência social
da pandemia exclusivamente por seus aspectos temporais, mas eles são
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inextricavelmente constitutivos dela, mesmo nas marcas da saudade e
da nostalgia.
Há, afinal, uma evidência patente do cerne dessas experiências que
não se traduz facilmente via qualquer tipo de explicação, mas que se articula e ganha forma na medida em que a vida em pandemia se coloca em
relato, se expressa em formas de diários, crônicas, formas narrativas que
são fundamentalmente fábulas sobre o tempo. Em um sentido bastante
fundamental, colocar a narração em ação é mover-se no sentido de
reorganização ou reinvenção na letargia ou alteração temporal. Assim,
o atordoamento não é apenas uma sensação sobre a qual se narra ou
que a narrativa promove em quem a lê, mas é a própria “substância” da
narrativa compreendida enquanto gesto hermêntico: narramos atordoamento.
Quando leio esses relatos, percebo que, de fato, temos pouquíssimas
condições de compreensão desse fenômeno e possibilidades de antevisão de um mundo depois dele (ainda que eu, hoje, as tenha um pouco
mais do que as/os colegas quando seus textos foram escritos). Mas, mais
do que isso, percebo que, uma vez narrado, incomensurável como é, o
fenômeno se configura nas próprias condições dos sentidos de atordoamento a que recorremos em nossas tramas simbólicas disponíveis. Há
algo de familiar, não só no vocabulário ao qual recorremos, mas nas
próprias gramáticas narrativas que construímos historicamente e que
compõem nosso imaginário, transformadas em mediação para a tessitura – errática, fragmentária, imperfeita – da pandemia. Não me parece
fortuito ou insignificante, aliás, que por tantas vezes os relatos do livro
incorrem a referências da ficção – o suspense, o terror, a ficção científica, as histórias distópicas ou pós-apocalípticas – para orientar e configurar seu próprio atordoamento. Além disso, a tessitura dos relatos da
pandemia navegam por um conjunto amplo de outras mediações midiáticas – jornais, revistas, programas de TV, músicas, redes sociais, sites
– que servem como uma textualidade ampla por onde se pode navegar,
encontrando ali condições de significância partilhada e de performatividade de formas de vida narrada possíveis.
Concluo meu percurso recuperando observações de Felipe, que nos
lembrou que Lawrence Grossberg encontra nas crises condições de
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observação das arquiteturas falhas, lacunares e artificiais que estruturam
as formações sociais. O momento de angústia e de dor da pandemia não
pode, é claro, ser transformado utilitariamente em mero objeto intelectual, e há algo a ser feito em relação ao vírus, à política, ao capitalismo e à vida que não se esgota na elaboração simbólica. No entanto, a
pandemia nos evidencia que precisamos nos questionar sobre as condições de nossas tramas culturais e comunicacionais, e fundar novas ou
diferentes relações com o tempo. E se a narrativa é a forma humana de
mediação do tempo, ela pode configurar outros modos de ser humano
que emergirão no atordoamento – e depois dele.
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Capítulo 14

O Home Office dos Destinos Cruzados
Flávio Pinto Valle

No livro “O Castelo dos Destinos Cruzados”, Ítalo Calvino (2013)
reúne 16 contos que são distribuídos em 2 partes: a primeira, recebe
a mesma denominação do livro, e a segunda se chama “A taverna dos
destinos cruzados”. Em ambas, semelhantes situações servem de mote
para que as personagens da trama compartilhem suas histórias. Em uma
noite (decerto, de inverno), um viajante, possivelmente um barão ou um
visconde (quem sabe um cavaleiro?), busca refúgio em um castelo (ou
seria uma taverna?), após enfrentar as adversidades dos caminhos que
atravessam o bosque (da ficção). Já no interior do abrigo, o viajante se
reúne aos demais hóspedes do castelão (ou seria do taverneiro?) para
desfrutar da comida e da bebida que lhe é servida.
Quando, ansioso por iniciar uma conversa com seus companheiros
de viagem e trocar com eles os relatos das aventuras que os conduziram
até ali, ele percebe que da sua boca não saia nenhum som. Não apenas
ele havia perdido sua voz, como também todos aqueles sentados à mesa
com ele não eram capazes de proferir qualquer palavra.
Como faço agora para contar que perdi a palavra, as palavras, talvez mesmo a memória, como faço para recordar o que eu era lá fora,
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e, depois de me haver recordado, como faço para encontrar as palavras que possam exprimir tudo isto; e as palavras, como faço para
pronunciá-las, estamos todos procurando fazer com que os demais
entendam alguma coisa por meio de gestos, com caretas, todos iguais
a macacos. (CALVINO, 2013, l. 86)

Sobre a mesa, um baralho Tarô com seus personagens, reis, rainhas,
cavaleiros e arcanos, e seus naipes, copas, espadas, ouros e paus, pareciam convidar, não a jogar ou a adivinhar o futuro, mas a contar histórias.
Todas as nossas mãos correram juntas para elas, as cartas, e uma das
figuras postas em fila com tantas outras me traz à memória a história
que me trouxe aqui, procuro reconhecer o que me aconteceu para
mostrá-lo aos outros que, no entanto, também procuram reconhecer-se nas cartas, e me mostram com o dedo uma figura ou outra, e nada
se conjuga e arrancamos as cartas das mãos uns dos outros e as espalhamos de novo sobre a mesa. (CALVINO, 2013, l. 86)

Na nota que encerra o livro, Calvino explica que os contos ali reunidos
foram elaborados com base em um método que consiste na utilização do
baralho de Tarô como uma “máquina narrativa combinatória” e que tem
como fundamento “a ideia de que o significado de cada uma das cartas
depende do lugar que esta ocupa na sucessão de cartas que a precedem
e a seguem” (CALVINO, 2013, l. 197,6). O escritor italiano comenta que
procurou observar as cartas com um olhar leigo para, com base em uma
“iconologia imaginária”, identificar os rastros deixados pelas personagens no percurso de suas histórias. O autor observa que, enfileiradas, as
cartas se apresentavam como cenas sucessivas de diversos contos pictográficos. Histórias que se entrecruzavam em um mapa que transformava
o tempo em espaço, tal como faz a fotografia, e que pode ser lido em
qualquer direção, na vertical ou na horizontal, e em ambos os sentidos
(ver figuras 1).
Calvino, encerra a nota afirmando que sua intenção era de que o
livro fosse composto por mais uma seção, que se chamaria “O motel
dos destinos cruzados”. Nela, algumas personagens, sobreviventes de
uma misteriosa catástrofe, encontrariam abrigo em um motel semidestruído. Incapazes de falar devido ao choque, elas utilizariam os restos
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de um jornal queimado, do qual a única página que permanece intacta
é a de histórias em quadrinhos, para se comunicar uma com as outras
e compartilhar os percursos que as conduziram até ali. Sem seguir a
ordem das tirinhas publicadas, as personagens deslizariam seus dedos
sobre os quadrinhos para formar novas sequências narrativas. O escritor
italiano comenta que pensou em substituir o baralho de tarô pelas histórias em quadrinhos porque sentia a necessidade de utilizar um material
visual moderno para realizar uma operação análoga àquela havia realizado nas seções anteriores Se essa nota fosse escrita hoje, em fevereiro de

FIGURA 1: Mapa das histórias contadas na Taverna dos Destinos Cruzados
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2021, talvez Calvino, que faleceu em 1985, propusesse uma quarta seção,
que possivelmente receberia o nome de “O home office dos destinos
cruzados”, e utilizasse uma coleção de memes no lugar do baralho de
Tarô. Nela, as personagens, na tentativa de evitar serem contaminadas
por uma nova doença que se espalhou por todo o planeta, buscariam
refúgio em suas próprias casas. Incapazes de transformar suas experiências em palavras devido à dificuldade de compreender aquilo que
estão vivendo, elas recorreriam a memes publicados em redes sociais
online para se comunicar uma com as outras. Sem saber se alguém, de
fato, acompanha a sequência de suas postagens, elas (re)publicam esses
memes no esforço de comentar algumas cenas de suas vidas e, assim, dar
sentido ao seu cotidiano. Postados, um depois dos outros, nas linhas do
tempo dos perfis dessas personagens, cada um desses memes se apresenta como um episódio de uma série (provavelmente “Além da Imaginação”) na qual diferentes personagens (re)vivem as mesmas situações.
Embora pareça ser uma história fantástica, esse programa narrativo, que em nosso exercício de imaginação atribuímos a Ítalo Calvino,
descreve o estranho cotidiano vivido por algumas pessoas (dentre elas,
o autor deste ensaio) que tiveram o privilégio de se isolar em suas casas
para evitar o contágio pelo novo coronavírus. Um atordoamento parece
ter se abatido sobre todos nós, suspendendo temporariamente nossa
capacidade de comunicar o que estamos experimentando. O jornalismo,
que supostamente deveria escrever a crônica do presente, rapidamente
reduziu a pandemia ao boletim diário de contaminados e de óbitos, à
situação dos hospitais e à corrida pela vacina ou pelo tratamento eficaz
da doença. Eventualmente, a ladainha jornalística é interrompida pela
publicação de um ou outro ensaio que tenta narrar essa experiência.
Tal como no Castelo e na Taverna dos Destinos Cruzados, a dificuldade de expressar em palavras a experiência vivida não correspondeu a
um silêncio. Pelo contrário, observamos uma profusão de lives e meetings.
A perda da proximidade dos corpos, parece ter sido compensada pela
possibilidade de entrarmos nas casas um dos outros (será que estamos
vivendo uma versão alternativa do reality show Big Brother?). Se, por
um lado, em razão de uma medida de segurança sanitária, tivemos que
privar nossos corpos de estar no mesmo espaço, por outro, aprendemos
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a participar do tempo um dos outros. Estamos em casa há muitos dias,
semanas, meses (há quase um ano) e provavelmente ainda permaneceremos por mais alguns. De certa forma, estamos todos na mesma casa,
compartilhando o mesmo tempo e vivendo a mesma experiência. E é
justamente da replicação da vida em isolamento (ou será, em laboratório?) que emerge outro burburinho, o meme.
Em uma obra acerca da teoria da evolução das espécies, Richard
Dawkins (2017, l. 592,3) destaca que “toda a vida evolui pela sobrevivência diferencial das entidades replicadoras”. O gene é uma dessas entidades. No entanto, o biólogo observa a existência de outra, o meme, que
ele descreve como sendo uma unidade de transmissão cultural. A transmissão memética, tal como a genética, ocorre por saltos através de um
processo de replicação, no qual a evolução ocorre mediante o progressivo acúmulo de “mutações” independentes. É importante destacar
que os memes aos quais Dawkins se referia na década de 1970, quando
escreveu sua teoria, são diferentes daqueles que conhecemos hoje.
Naquela época, o pesquisador se referia a ideias que se espalham em
uma sociedade e sustentam determinadas maneiras de agir e de pensar.
Ele acrescenta que
Sempre que surgirem condições para que um novo tipo de replicador
possa produzir cópias de si mesmo, o novo replicador tenderá a tomar
as rédeas da situação e a iniciar um novo tipo de evolução. Uma vez
começada essa nova evolução, ela não terá, em nenhum sentido, de se
submeter à antiga. Quando a evolução antiga, por seleção de genes,
produziu os cérebros, ela forneceu o “caldo” em que se originaram os
primeiros memes. No momento em que os memes auto-replicadores
surgiram, a sua própria evolução, de um tipo muito mais veloz, teve
início. (DAWKINS, 2017, l. 597,1)

Dawkins comenta que, à primeira vista, os memes, diferentemente
dos genes, não seriam replicadores de alta fidelidade. Disso decorre
que a transmissão memética está sujeita à mutação e à mistura contínuas. Curiosamente (talvez prevendo o que aconteceria com sua própria
teoria), para ilustrar sua afirmação, ele cita como exemplo a maneira
como nós pesquisadores lemos as teorias elaboradas por outros colegas
e as transmitimos em nossas obras: “Cada vez que um cientista ouve

328

IMAGENS E IMAGINÁRIOS DA PANDEMIA

uma idéia e a transmite a outra pessoa, provavelmente a modifica em
algum grau” (DAWKINS, 2017, l. 602). Por essa razão, o biólogo destaca
que o meme constitui a base essencial de uma ideia compartilhada numa
sociedade e que as diferenças na maneira como cada pessoa o expressa
não fazem parte de sua constituição.
Disso decorre que o próprio conceito de meme está sujeito à
“evolução”, isto é, a transformar-se, preservando sua base essencial,
mediante o acúmulo progressivo de “mutações” independentes ocorridas ao longo de um processo de replicação. Os memes, da maneira
como atualmente são popularmente conhecidos, são uma categoria de
texto, é dizer, de unidade de comunicação, típica da internet. De maneira
geral, podemos caracterizá-los como conteúdos efêmeros, produzidos,
na maioria das vezes, mediante a articulação de frases curtas e imagens
disseminadas na cultura das mídias para promover um efeito humorístico, frequentemente irônico, feitos para serem consumidos e compartilhados rapidamente e que se aderem a temas do momento. Graças a essa
capacidade de se aderir aos acontecimentos, semelhante à do coronavírus em relação às nossas células, a pandemia de COVID-19 também é
uma pandemia de memes. Estes, tal como os vírus, são unidades replicadoras, sujeitas a mutações e misturas, que se alastram por imitação.
Nessa perspectiva, Giselle Beiguelman (2020) comenta que a história da
pandemia de COVID-19 está sendo contada pelos memes, que fazem a
crônica do estado de exceção que estamos vivendo.
é na “Memeflix” da coronavida que são postas em questão todas as
transformações do período: do impacto cultural da quarentena ao
cotidiano político brasileiro, sem perder de vista as abordagens românticas do teletrabalho e a emergente revolta pela vacina que está
tomando o Brasil.(BEIGUELMAN, 2020, n/d)

Impossível reduzir o momento atual a somente um meme, isto é,
a um único conteúdo individual e isolado. Talvez por isso, a artista e
curadora compare a cadeia de memes ao catálogo do serviço de streaming Netflix, no qual diferentes produtos audiovisuais são organizados segundo variados agregadores de conteúdo. Os memes atuam
em conjunto, configurando redes meméticas, dentre as quais está a que
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Beiguelman chamou de “Coronavida”, referindo-se à coleção de memes
que comentam o cotidiano marcado pela pandemia do novo coronavírus.
Dawkins, quando elaborou sua teoria, observou que os memes
tendem a se agrupar para se promoverem mutuamente, formando
conjuntos estáveis de conceitos e de comportamentos. Para ilustrar sua
observação o biólogo citou o complexo “Deus” / “Fé” / “Fogo do Inferno”,
que é formado por memes que se reforçam mutuamente e favorecerem
a sobrevivência um dos outros. O biólogo destaca que os complexos de
memes evoluem de maneira semelhante aos complexos de genes
A seleção favorece os memes que exploram o seu ambiente cultural
em proveito próprio. Esse ambiente cultural consiste em outros memes que também são objeto de seleção. O pool de memes, portanto,
passa a ter os atributos de um conjunto evolutivamente estável que
os novos memes dificilmente conseguem invadir. (DAWKINS, 2017,
l. 614,1)

Nessa perspectiva, podemos entender os memes como coleções de
manifestações individuais de sua base essencial. Da forma como os
conhecemos hoje, trata-se de complexos de entidades replicadoras altamente mutáveis que migram de uma mídia para outra em um processo
de deslocamento e de (re)apropriação contínuo e sem autoria.
A partir dos Home Offices instalados em um canto de seus quartos,
de suas salas de estar ou nos fundos de suas casas, as pesquisadoras
e os pesquisadores do Núcleo de Estudos Tramas Comunicacionais:
Narrativa e Experiência apanharam os memes da Coronavida que o
alcançaram em suas redes sociais online. Se por um lado, os memes
não deixam rastros que apontam para uma origem que seria anterior
e exterior a eles, por outro, eles encerram as indicações de caminhos
possíveis que são posteriores e interiores a cada um deles, pois são
elaborados e percorridos pelo leitor a medida que tenta mapear seu
“memoma” (pedimos licença a nossos leitores para, dando continuação
a uma tradição da memética, criarmos mais um neologismo inspirado
em termos da genética). Nessa perspectiva, o pesquisador destaca que
“à medida que íamos acompanhando os memes, começamos a identificar
o que chamamos de linhas narrativas, uma espécie microhistória que
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se constituía à medida que íamos observando recortes temáticos, focos,
personagens e, especialmente, atitudes, posicionamentos, que se repetiam”.
Neste esforço de mapear a cadeia de memes, ess_s pesquisador_s
observam que as significações oferecidas por um determinado meme
podem variar em função do lugar que ocupam no “memoma”, como
se cada passo da “via memética” (para seguirmos nas metáforas do
caminhar que nos são tão caras) fosse uma encruzilhada na qual novos
caminhos possíveis se abrem. Talvez, el_s sejam, tal como o autor deste
ensaio, uma das personagens do programa narrativo que descrevemos
anteriormente e que, por sua vez, devido a sua semelhança e aderência
ao cotidiano vívido sob a marca da pandemia seja também ele um .
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Capítulo 15

Sobre memes e modos de compreendê-los
Carlos Magno Camargos Mendonça
Felipe Viero Kolinski Machado Mendonça

No mês de maio do ano de 2020, o portal Catraca Livre publicou uma
matéria intitulada “Memes reforçam ‘capacidade analgésica’ do humor
em tempos de pandemia”. O subtítulo corroborava com a abordagem:
“A indústria dos memes oferece o alívio cômico que todos precisamos
em meio ao caos”. Na publicação, o Catraca Livre abordou o significativo aumento, em tempos de quarentena, no número de horas dedicados
à conexão. O portal pergunta ao leitor: “você está conectado agora,
certo?” Em seguida, há no texto verbal um comentário afirmando que,
durante 24 horas, a pessoa conectada será exposta a pelo menos um
conteúdo viral. Na matéria, os conteúdos virais são entendidos como
mensagens que ganham grande repercussão ao tratar de um acontecimento contemporâneo à sua publicação. Esta repercussão é percebida
pela quantidade de compartilhamentos da mensagem.
No segundo parágrafo, a matéria abordou os memes. Para esta
enfoque foi ouvido o professor e pesquisador Viktor Chagas, da Universidade Federal Fluminense (UFF). A entrevista é esclarecedora e o
tratamento do portal ao assunto é didático: há um necessário equilíbrio
verbovisual - textos visuais complementam o texto verbal sem concor-
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rência entre si, mas em mútua colaboração na produção do sentido; a
separação por subtemas permite o movimento crescente e detalhado
da informação; os elementos expressivos do texto estão compostos sob
os princípios operativos do suporte/dispositivo tecnológico. Os outros
trechos da matéria analisam a dimensão pedagógica dos memes; o uso
de sua potência comunicativa para a disseminação de informações; o
alívio cômico proporcionado pelo seu humor.
O parágrafo de abertura é enfático ao aproximar o aumento do
tempo de conexão ao crescimento expressivo na circulação de conteúdos virais. Isto é uma conjuntura reconhecida. Contudo, nos parece
complicado promover uma direta associação entre memes e conteúdo
viral, desconsiderando algumas nuances que particularizam os memes.
Esta aproximação não é pouco recorrente. A confusão surge por um
fato em comum: ambos são reconhecidos por sua grande capacidade
de circulação. Entretanto, à medida que circulam os comportamentos
textuais os diferenciam. Os textos dos memes podem ser (re)apropriados, transformados e divulgados novamente. Memes são textos que
estão “abertos” a distintos tipos de interferência enquanto circulam.
Henry Jenkins, Joshua Green e Sam Ford (2014) consideram os memes
exemplos de apropriações e redesenhos de conteúdos. Na acepção dos
pesquisadores, memes sofrem alterações em seus conteúdos quando
circulam. A desconstrução do sentido original do meme possibilita a
produção de novas percepções. Nessa feita, para compreender o sentido
do meme é preciso estar informado e contextualizado sobre o universo
de referência ao qual ele remete. Os conteúdos virais, especialmente
aqueles da comunicação mercadológica, são textos que investem em
certa estabilidade em seu conteúdo (BERGER, 2020).
Jenkins, Green e Ford (2014) acreditam que na cultura da conexão
aquilo que não se propaga está morto. A ideia de propagação defendida pelos autores é diferente daquilo que foi concebido e programado nas chamadas mídias convencionais (os meios de comunicação
massivos: rádios e TVs, revistas e jornais.). Não se trata apenas de uma
contagem de audiência. Os autores exploraram a possibilidade de um
sistema híbrido de circulação de conteúdo. Esse sistema mescla as velhas
forma de divulgação com as novas formas de consumo de informação e
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entretenimento. Há sempre um exercício tenso entre os produtores de
conteúdo e os consumidores. Existe, também, uma redução dos níveis de
verticalização hierárquica entre as funções de produção e consumo de
informação. Esta disputa, ou mesmo tensão, entre produtores e consumidores é definitiva para os modos pelos quais será feito o compartilhamento do material informacional, percorrendo territórios e ligando-se
com culturas específicas. O material é propagado de maneira orgânica
- ou seja, reprodutores ligados a diferentes órgãos, vivências, experiências etc. Em razão disto, a propagação ocorre de maneira desorganizada.
Propagar não é o mesmo que propagandear, reforçam Jenkins, Green
e Ford (2014). Nos planejamentos tradicionais de mídia publicitária, a
circulação de materiais de uma campanha obedece a regra da adequação
entre o perfil do público da campanha e o perfil da mídia utilizada para
divulgação (rádio, TV, jornal, revista, internet). Há uma tentativa de
controle na emissão do conteúdo produzido. Nos sistemas híbridos
de produção e circulação de informação, a propagabilidade ocorre a
partir dos interesses de quem faz circular o produto informacional ou
de entretenimento. A propagabilidade se refere ao potencial técnico e/
ou cultural de audiências compartilharem conteúdo para seus próprios
fins, algumas vezes com permissão dos detentores do direito autoral,
algumas vezes contra seus desejos.
Em 2017, o portal “Pequenas Empresas, Grandes Negócios” entrevistou o pesquisador Jonah Berger para uma matéria sobre “viralização”
na web. Na entrevista, Berger ressalta a existência de uma lógica, de uma
racionalidade que orienta a circulação de conteúdos que se multiplicam
rapidamente nas redes sociais. O pesquisador elenca seis fatores que
seriam responsáveis pelo o êxito de um conteúdo:
Para facilitar a compreensão, eu uso a sigla STEPPS [de steps, que
significa passos em inglês], que representa seis fatores: Moeda Social, Gatilhos, Emoção, Público, Valor Prático e Histórias. São eles
que influenciam a “viralização” de um conteúdo nas redes sociais e na
internet. (BERGER, 2020, n/d)

Berger explica, de modo sintético, qual é o significado contido em
cada passo: moeda social são textos propagados pelas pessoas com o
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objetivo de fazer com que elas pareçam mais sensatas e mais espertas, algo
capaz de distingui-las como especiais ou fazê-las se sentirem melhores.
Os gatilhos são associações que estimulam o aumento da comunicação
“boca a boca”. Emoção surge nas mensagens que conectam as pessoas de
maneira positiva, fazendo-as se sentirem mais bem dispostas, animadas.
Por outro lado, as emoções podem ser percebidas quando o público
sente qualquer coisa de negativo em relação ao conteúdo. A percepção
construída pela emoção aumenta a tendência das pessoas em replicar
o conteúdo. Público refere-se à concepção de um comportamento que
atraia a atenção ao ponto de ser imitado. Para o pesquisador, publico
é a estratégia que aumenta as possibilidades da mensagem “pegar”
(BERGER, 2020). Valor Prático é a planejamento baseado em conteúdos
úteis. Os compartilhamentos ocorrem sob a lógica do auxílio mútuo.
As pessoas compartilham coisas buscando formas de auxílio. Histórias
envolvem os conteúdos em narrativas.
Diante do exposto acima, percebemos que os textos dos conteúdos
virais e dos memes guardam diferenças. Os conteúdos virais possuem
uma racionalidade muitas vezes mercadológicas. Os memes apresentam
uma narrativa contextual - demarcando uma relação com o tempo e
o espaço-, organizada sob determinada lógica textual; uma desconstrução do acontecimento para a partir da (re)organização narrativa dos
fragmentos lançar luz sobre o que se quer significar. Percebemos que a
intencionalidade é outro fator textual convocado para a construção de
sinonímias entre o conteúdo viral e o meme.
Da mesma maneira que outros tipos de textos, os conteúdos virais
e os memes dirigem-se a assuntos específicos, para leitoras e leitores
particulares. Com o objetivo de efetivarem esta comunicação, tais textos
recorrem a uma “gramática”, um conjunto de regras que normalizam
e auxiliam as suas produções. Conteúdo viral e meme não conseguem
altas taxas de compartilhamento apenas por serem engraçados, curioso
ou mesmo simpáticos. São textos atrelados à fórmulas específicas para a
criação de conteúdos nas redes sociais. O fato de possuírem uma demarcada intenção comunicativa, circularem no mesmo ambiente de leitura,
exigirem competências interpretativas faz deles textos, mas não textos
iguais. Uma ação de marketing digital pode estimular uma demanda
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de consumo de determinado produto, bem ou serviço e a partir disto
produzir um viral. O meme possui outra relação com os acontecimentos
na esfera pública. “(...) quanto mais um tema emerge em nossos círculos
sociais, no noticiário ou ganha impulso e circulação nas próprias mídias
sociais, mais vemos se intensificar a produção de memes”, declarou
Chagas ao portal Catraca Livre.
Tendo como ponto de partida esta descrição de meme oferecida por
Chagas, por Jenkins, Green e Ford, bem como por Berger, nos propomos
aqui a observar os memes sob dois aspectos: na sua dimensão performática textual e no seu desenho conceitual traçado por múltiplas pesquisas.
Para tanto, não analisaremos um meme ou conjunto de memes específicos. Pretendemos aproximar algumas notas conceituais nas duas perspectivas apontadas, ao modo de uma especulação de pensamento.

Meme, textualidade e performance: uma tríade para a leitura
Para haver performance é preciso haver audiência (CARLSON, 2010).
Porém, nem sempre esta audiência está dada. Ela precisa ser convocada
por quem realiza a performance. A audiência não possui uma atitude
passiva. Sua presença implica em ação e em reconfiguração dos códigos
e das experiências da performance. Da mesma maneira, para existir o
texto exige a presença de leitores. Contudo, um texto não é um objeto
de face única, guardião de um sentido fechado. Um texto é sempre uma
reunião de textos, uma trama de sentidos e expressões, um espaço onde
elevam-se experiências. Ele é um sistema complexo de signos, atrelado a
uma circunstância comunicativa (LEAL, 2018). Como lembrou Chagas
(2020), Jenkins, Green e Ford (2014) o meme é sempre contextual,
sempre conectado a um acontecimento do tempo presente. Elementos
textuais do passado podem ser recrutados. Todavia, estes elementos
serão atualizados pelo contexto do novo texto produzido.
As exigências do leitor ao texto implicam em uma mudança de
compreensão dessas figuras no processo comunicacional. Como objeto
multifacetado, os textos estão abertos a um infinito de interpretações.
O texto é um artefato comunicacional percebido nas interações entre as
pessoas e destas com o mundo. A trama entre texto e leitor é tecida por
fios da memória e da experiência. Para se fazer compreender, o texto
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invoca permanentemente a experiência da pessoa que o lê. Neste sentido,
a leitura requer uma ação da pessoa que percebe o texto; impulsiona a
uma performance da leitora ou leitor diante do texto e diante da vida.
Tomamos a performance como uma ação deliberada, autoconsciente,
marcada por atos, gestuais e simbólicos, que particularizam e ao mesmo
tempo formalizam os protocolos de experimentação de indivíduo.
Performances são procedimentos para a passagem de uma experiência à
outra. O meme como performance guarda em si uma grande capacidade
de atualização e de modificação diante do contexto e das experiências
de escrita e leitura. Lembramos que toda performance possui um tempo
próprio, é uma ação singular e nunca se repete a mesma maneira. Como
uma performance, o meme, mesmo quando repetido, será apropriado
sob condições particulares de interpretação.
Enquanto textos, os memes são uma ação comunicativa que deve ser
interpretada no seu contexto, na sua situação de comunicação, na sua
interlocução com outros textos, nos elementos de linguagem envolvidos,
dentre outros. Entendemos que os memes podem ser melhor observados
quando os compreendemos a partir de suas múltiplas camadas de efeitos
significantes. Em outras palavras, os memes, como textos audioverbovisuais, serão examinados de maneira mais adequada se os observamos
em condições de textualidade. São muitos os fatores de textualidade,
alerta o pesquisador Bruno Leal (2018). No entanto, vamos nos concentrar nos três fatores destacados até então: intencionalidade, situacionalidade e intertextualidade. Segundo Leal (2018), o primeiro está focado
nos objetivos do texto em uma situação de comunicação, da intenção do
enunciador diante do alocutário. Este fator esclarece que não há textos
neutros, sempre haverá uma intencionalidade por parte de quem produz
um texto. A situacionalidade é a adequação do texto ao contexto, bem
como a orientação do sentido do discurso – quem é o interlocutor, em
qual lugar o texto circulará, quais serão as ênfases do texto, por exemplo.
A produção e a interpretação dos textos estão atravessadas por valores
dos sujeitos envolvidos no evento comunicativo. Assim, a situacionalidade deve ser considerada do texto para a situação de comunicação
e desta para o texto, uma vez que há sempre uma mútua interferência.
Desta maneira, os sujeitos da comunicação devem sempre considerar a
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adequação texto/situação. O terceiro fator aqui sublinhado envolve as
relações extra-textuais, as interligações dos textos entre si, o conhecimento que permite perceber a textos e contextos. Textos são intertextuais.
Ao serem tomados sob a lógica das textualidades, podemos perceber
os memes desde as suas múltiplas funções: socializadora, coletivizante,
informativa, ética, estética, emotiva e expressiva. Como um texto, os
memes em sua função social estabelecem, obrigatoriamente, uma função
cultural. Ugo Volli (2015) pondera que quando a textualidade é trazida
para os estudos do texto as fronteiras entre texto e contexto tornam-se quase diáfanas. Isto quer dizer que, em determinadas ocasiões, o
contexto pode ser analisado como texto (VOLLI, 2015, p. 249). Segundo
Yuri Lotman, et. al. (1975), o texto está conectado diretamente com a
cultura e só poderá ser compreendido a partir das relações existentes
entre a cultura e os produtores de signos nela situados. As experiências,
as vivências coletivas, as crenças, os mitos, os fatos comuns e os particulares estão entrelaçados na cultura e, por conseguinte, nos textos. O
texto cultural é um sistema de numerosas conexões e relações formadas
no contínuo conector da língua com as multiplicidades da linguagem
que a atravessam.
Como sublinhamos anteriormente, uma das diferenças entre memes
e conteúdos viriais reside nos modos de apropriação destas mensagens
pelo público. Este valor criativo desta escrita audioverbovisual, que
reúne elementos vindos de textos da cultura pop, da política, da vida
social, das mais diversas instâncias midiáticas resulta no investimento de
desordenar o sentido dos signos de cadeias de signos pré-determinados.
Para fazer parte de um enunciado de um meme, os signos são impulsionados a atrair significados pertencentes a outras cadeias sígnicas.
Estas relações reivindicam memórias interpretativas, vivências que
permitam o conhecimento dos modos de conexão entre um signo e seu
objeto (BAKHTIN, 1995). Os memes são constituídos em uma realidade
semiótica. As distintas semioses presentes nos textos audioverbovisuais
dos memes não concorrem umas com as outras, elas colaboram para a
melhor expressão de seu sentido.
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Memes: algumas notas conceituais1
Em Da memética aos estudos sobre memes, o pesquisador Viktor
Chagas (2020) desenvolve uma ampla revisão acerca do conceito de
meme nas últimas cinco décadas e, a fim de dar conta de uma ampla
gama de investigações, fala sobre três momentos (ou três ondas).
A primeira onda, relativa à visão ontológica dos memeticistas inicais,
inclui as pesquisas que discutem o conceito em um contexto que antecede a internet e que estabelecem um diálogo mais próximo com a
definição original desenhada por Richard Dawkins. A partir da publicação de O gene egoísta, Dawkins (2001) cunha o termo meme com o
intuito de estender para o território da cultura aquilo que ele entendia
como fundamental na estruturação da própria vida: a performance do
gene nos processos de evolução. Ao falar em meme, portanto, Dawkins
(2001) fazia referência a um novo replicador, tendo como intuito criar
um substantivo que pudesse passar a ideia de uma unidade de transmissão cultural ou de uma unidade de imitação. Inspira-se, assim, na
palavra mimeme e opta por transformá-la meme, estabelecendo ainda
relações com a palavra memória, enfatizando três diferentes propriedades consideradas fundamentais para o conceito (fidelidade – capacidade de se replicar de forma idêntica; fecundidade – capacidade de gerar
múltiplas réplicas; longevidade – capacidade de perdurar). Para Chagas
(2020), na definição de Dawkins, seria como se os memes fossem os
genes da cultura.
Exemplos de memes são melodias, ideias, “slogans”, modas do vestuário, maneiras de fazer potes ou de construir arcos. Da mesma forma
como os genes se propagam no “fundo” pulando de corpo para corpo através dos espermatozoides ou dos óvulos, da mesma maneira os
memes propagam-se no “fundo” de memes pulando de cérebro para
cérebro por meio de um processo que pode ser chamado, no sentido
amplo, de imitação (DAWKINS, 2001, p. 214).

1. Parte da reflexão aqui realizada também está presente em Eu não sou a mulher vermelha.
Pode tirar suas próprias calças: sentidos sobre gênero e sexualidade em disputa em memes de
Game of Thrones (KOLINSKI MACHADO, 2020).
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Tal qual outros replicadores, explica Chagas (2020, p. 25), os memes
quando aí percebidos, são selecionados naturalmente, de modo que “as
crenças mais bem aceitas, as ideias mais razoáveis, ou simplesmente
aquelas que têm maior apelo entre as pessoas, são as que se disseminam
com mais eficácia”.
A segunda onda, por sua vez, seria aquela que se dedicaria à consolidação de uma perspectiva epistemológica acerca dos memes. Ainda que
seja difícil demarcar um momento exato, Chagas (2020) aponta como
tendo sido ao longo da década de 1990 que se tornou corriqueiro nomear
como meme as piadas, os trocadilhos e as outras formas virais que rapidamente ganhavam grande alcance e repercussão junto aos fóruns de
discussão online. Os textos de John Perry Barlow e de Mike Godwin,
ambos de 1994, são considerados trabalhos pioneiros por, ainda que
diferentes modos, aproximarem o conceito da internet. Nesse contexto,
Chagas (2020) recupera contribuições de diversos pesquisadores que, a
partir de distintos lugares, colaboraram para a reflexão. Jean Burgess, em
2007, teria atualizado a discussão, já no contexto da internet, ao propor
uma diferenciação entre meme e viral. Movimento similar, ainda, marca
os trabalhos de outros autores, tais como Henry Jenkins, Sam Ford e
Joshua Green que, ao dizerem de mídia espalhável (caracterizada por um
processo de ressignificação, permitindo que usuários da internet criem
seus próprios usos para a informação) e mídia grudenta (caracterizada
pela circulação direta e unívoca – propagação), sugerem nomenclaturas
que se distanciam daquela advinda das ciências naturais (CHAGAS,
2020). Patrick Davison (apud CHAGAS, 2020, p. 35-36), por sua vez,
inserido em contexto semelhante, sugere que o meme seja compreendido como “um recorte da cultura, tipicamente uma piada, que ganha
influência através de sua transmissão online”. Davison, ainda, teria
ressaltado as características estéticas dos memes digitais e oferecido um
modelo analítico para a leitura dos significados desses textos divididos
em três componentes: o ideal (ideia passada adiante), o comportamento
(ação tomada pelo indivíduo) e a manifestação (fenômeno observável)
(CHAGAS, 2020). Seria Limor Shifman e colaboradores, contudo, que
teriam assumido um lugar de protagonismo em relação à discussão.
Shifman (2014) define aquilo que chama de meme de internet como um
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grupo de itens digitais (que envolvem, por exemplo, imagens, vídeos e
gifs) que compartilham características comuns de conteúdo (assunto
abordado), de forma (estrutura estética) ou de postura (posicionamento
frente ao tópico). Para Shifman (2014), criados com consciência um do
outro e, ainda, como peças que foram circuladas, imitadas e transformadas por muitos usuários de redes sociais digitais, os memes se inscreveriam em uma tradição de piadas e de humor mas, para além disso,
em sendo parte importante de um processo criativo que é coletivo e
partilhado, desempenhariam, também, um papel chave na participação
política contemporânea e na globalização cultural, dizendo de outras
possibilidades de circulação/construção de sentidos.
Enquanto memes são aparentemente artefatos triviais e mundanos,
eles, na realidade, refletem estruturas sociais e culturais profundas.
Em muitos sentidos, memes da internet podem ser tratados como um
folclore (pós) moderno, em que normas e valores compartilhados são
construídos através de artefatos culturais como imagens photoshopadas ou lendas urbanas (SHIFMAN, 2020, p. 82).

Uma terceira onda, finalmente, ainda que quase concomitante à
segunda, corresponderia a um amplo conjunto de investigações que se
voltaria ao papel social então desempenhado pelos memes. Aspectos
relacionados à política e a questões sociais, como gênero, são então
destacados por Chagas (2020) como sendo campos/interfaces então
privilegiados.
Na esteira dessas reflexões, e ao abordar os estudos sobre memes na
internet especificamente no Brasil, Chagas (2020) enumera uma série de
pesquisas que, há quase duas décadas, investigam o fenômeno. Monica
Nunes (investigação sobre memética, memória e afeto), em 2001; Raquel
Recuero (trabalhos sobre memes, weblogs e redes sociais), em 2006 e
2007; E Gustavo Leal-Toledo (pesquisa advinda da filosofia, abordando
a ciência dos memes e o darwinismo universal), a partir de 2009, são
apresentados por Chagas (2020) como pesquisadores importantes para
a consolidação do tema no país e que, ele também destaca, teriam realizado um debate próximo à primeira geração de trabalhos aqui descrita.
A partir daí, e a partir de um variado conjunto de pesquisadores, o
conceito de meme passa ser integrado a diversas investigações, passando,
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por exemplo, pelas materialidades da comunicação e da cultura (Erick
Felinto), por vídeos musicais do YouTube (Simone Pereira de Sá), pela
midiatização e pelo consumo (Marcos Nicolau e colaboradores), pela
noção de ciberacontecimento (a partir dos trabalhos de Ronaldo Henn,
Maria Clara Bittencourt e colaboradores) e pelo humor na cultura
digital (Adriana Amaral). É nesse cenário, também, que Chagas (2020)
situa a produção advinda do Laboratório de Pesquisa em Comunicação,
Culturas Políticas e Economia da Colaboração, grupo coordenado por
ele e, ainda, a criação do #MUSEUdeMEMES4, projeto ligado à Universidade Federal Fluminense, coordenado por Chagas, que tem por objetivo estudar, catalogar e preservar a memória concernente aos memes de
internet e, ainda, apresentar, de modo sistemático, a evolução de estudos
sobre o tema.
Inseridos nessa teia de definições, finalmente, percebemos os memes
como peças que são circuladas, imitadas e transformadas por muitos
usuários de redes sociais digitais os quais, ainda que inscritos em uma
tradição de piadas e de humor, em sendo parte importante de um
processo criativo que é coletivo e
partilhado, desempenham,
também, um papel chave na participação política contemporânea, na
globalização cultural e, ainda, dizem de outras possibilidades de circulação/construção de sentidos. Ao exigirem competências específicas e
ao mobilizarem códigos particulares, como linguagem comunicacional
específica, os memes, ainda, operariam reforçando laços nas comunidades em que se estabelecem, operando como códigos específicos.
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