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RESUMO: O que imagens da casa pode nos dizer dos lugares, tempos e espaços que habitamos
com a pandemia? Neste texto apresenta-se exercícios de atenção realizados com um conjunto
de imagens de espaços de estudo, pesquisa e docência enviados por professores e professoras.
Esses exercícios com as imagens são modos de colocar-nos atentos ao mundo e as
especificidades dos lugares neste período da pandemia. Emanuelle Coccia e a noção de
“revolução doméstica” nos faz pensar o que a casa é, e o que torna a vida possível na pandemia.
Doreen Massey e o “sentido progressista de lugar” nos coloca neste jogo entre um modo estático
e outro processual de refletir o conceito de lugar. Dènetem Touan Bona, corrobora com a noção
de “refúgio” em relação aos lugares da casa organizados para a docência e o estudo. Jorge
Larrosa e Karen Rechia afirmam a noção de “exercício” como um modo de ler e compreender
a docência. Ao refletir sobre o conjunto de 39 imagens, a noção de “montagem” e a relação
com as “dessemelhanças” de Georges Didi-Huberman nos dão pistas de como ver, escrever e
agir com as fotografias. Sustentá-las ao fazer dos espaços da casa refúgios durante o período da
pandemia. As imagens dispostas nos dão a ver, pela montagem dos gestos com a escrita e com
experimentação do olhar, invenções de pequenas políticas de afeto e atenção com os lugarescasa-refúgio, e com os processos da docência durante o período remoto de ensino.
PALAVRAS-CHAVE: lugar; docência; imagem; pandemia; exercícios de atenção.
INTRODUÇÃO
“Uma casa, uma membrana entre o corpo e a noite
Um filtro para as formas do mundo (...)”.
Ana Martins Marques,
Como se fosse a casa,2017.

Neste tempo tão brutal que vivemos coletivamente pensar a casa como o lugar da
docência e do estudo é um convite a refletirmos sobre as relações com esses espaços e seus
objetos. Abrir um espaço e tempo com/ nos fazeres da casa, nas novas rotinas criadas desde
março de 2020 quando deixamos de ir as escolas e universidades, não abraçamos mais amigos
e familiares, e a vida entrou em estado de suspensão. “Uma casa, uma membrana entre o corpo
e a noite”, escreve Ana Martins Marques em seu poema, e nos leva a ressignificar os sentidos
do lugar, e de que modo compomos com a casa, seus objetos, gestos da docência e dos estudos,
“um filtro para as formas do mundo” (MARQUES, 2017, p. 20). Entre o trabalho e as tarefas
da casa experimentamos a casa. Dançamos na sala, regamos as plantas da varanda, observamos
os pássaros em busca do néctar das flores, que teimam em brotar nos vasos. Atualizamos as
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séries, assistimos muitos filmes, lives, aulas e testamos na cozinha uma imensidão de receitas.
Criou-se com a casa uma “revolução doméstica” segundo Emanuelle Coccia (2020) “ao pensar
a casa não mais como um espaço da propriedade e da administração econômica, mas como o
lugar onde as coisas ganham vida e tornam a vida possível para nós”.
Neste texto apresento parte dos meus processos de pesquisa e escrita, daquilo que
minimante venho mobilizando nos últimos tempos para “tornar a vida possível” no período da
pandemia1. De alguns exercícios de atenção que venho construindo com a casa, os objetos e as
possíveis articulações com o estudo e a preparação para as aulas. E como um conjunto de
imagens dos lugares de estudo e docência de professores e professoras potencializam reflexões
em torno dos “sentidos progressistas de lugar” (MASSEY, 2000).
As imagens serão tomadas pelo princípio da dessemelhança apresentado por Georges
Didi-Huberman. Ao apresentar estudos sobre o “Atlas Minemosyne” de Aby Warburg2, o autor
afirma um saber lacunar e híbrido que um conjunto de imagens dessemelhantes nos possibilita
a pensar e ler o mundo ocidental. Nestes estudos o objetivo nunca é sintetizar (criar conceitos),
descrever (criar um arquivo integral) ou classificar (criar um ordenamento), mas procurar nas
relações entre as imagens, dessemelhanças. Segundo o autor “fazer surgir através do encontro
das imagens dessemelhantes certas relações íntimas e secretas” (2018, p.26). O que as imagens
da casa e do lugar de estudos e docência teriam a nos oferecer sobre o que nos toma com a
pandemia? Ao propor a produção de imagens e os exercícios de atenção derivado delas, cria-se
desvios sobre tudo que parece se desfazer neste período: as condições de trabalho docente, as
relações com o estudo, e isso chamado de “ensino remeto”. Como se fosse possível habitar uma
fronteira entre a casa e o mundo lá fora3 e criar um “refúgio”. O filósofo francês Dènetem Touan
Bona (2020, p.32) afirma que o refúgio “não está fora nem dentro de nós, está na dobradura do
mundo e de si, de si e do outro”. Nesta dobradura, talvez seja possível experimentar esse tempoespaço criado com a pandemia e refletir com as imagens sobre de que modo podemos fazer/ser
diferentes em nossas casas, em nossa docência, em nossa vida.
EXERCÍCIOS DE ATENÇÃO COM A CASA, O LUGAR E AS IMAGENS

Venho chamando algumas experimentações com imagens em meus processos de
pesquisa de “exercícios de atenção”. A noção de “exercício” é tomada emprestada de Jorge
Larrosa e Karen Rechia (2018). É aquela da Grécia antiga na qual se colocavam os atletas e
soldados nos ginásios para preparação para a competição ou guerra. Um exercício para o
aperfeiçoamento físico e espiritual, pois onde se praticavam os exercícios físicos também eram
realizadas lições de filosofia. Como na escola e na universidade não estamos competindo e nem
iremos à guerra, os “exercícios escolares devem conceber-se como ginásticas da atenção”, diz
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Este texto faz parte do projeto de pesquisa “Exercícios de atenção e insurgências na formação docente” submetido
ao Departamento de Teoria e Prática de Ensino da UFPR (2020-2024).
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Para saber mais: https://warburg.sas.ac.uk/aby-warburgs-bilderatlas-mnemosyne-virtual-exhibition Acessado em
14/07/2021.
3
A referência aqui exposta é do livro escrito por Nathercia Lacerda, sobre as cartas trocadas entre ele e seu tioavô, Paulo Freire, no período em que ele estava no exílio. LACERDA, Nathercia. A casa e o mundo lá fora: cartas
de Paulo Freire para Nathercinha. 1. ed. Rio de Janeiro: Zit, 2016.
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Larrosa e Rechia (2018, p.33). Trata-se de um combate ao efeito arrasador das tecnologias da
distração. Contra tudo que impede a experiência e a presença. Esses exercícios tem a ver com
a seleção e oferta de materialidades ao estudo que tensionam um modo de colocar os sujeitos
mais atentos ao mundo. Tem a ver com a generosidade, ao oferecermos um tempo, um espaço,
e materialidades para o estudo. Incita-se o olhar, deixando-o atento fazendo o corpo e o
pensamento deslizar pelas práticas e imagens consolidadas na educação. É interessante pensar
em como propor esses exercícios ainda mais quando oferecemos nossas aulas das nossas casas,
de lugares minimante organizados para que algo possa ser colocado em diálogo para pessoas
que não conhecemos, que não encontraremos no café da universidade, ou na biblioteca. Aula
acontece na sala, no quarto, na varanda de nossas casas e das casas dos/das estudantes.
Procurando investigar e criar alguns “exercícios de atenção” com esses lugares, foi
enviado por e-mail uma convocatória a professoras e professores que fizessem duas fotografias
dos seus locais de estudo e docência na casa. Uma fotografia poderia ser em plano aberto
horizontal, e outra de algum detalhe que mais lhe chamasse atenção neste espaço. Recebi 39
imagens de lugares os mais diversos em suas composições. Espaços da casa transformados em
escritórios, com estrutura mais elaborada, quartos que dividiam o espaço de trabalho com o
lugar de dormir, espaços transitórios ou de passagem pela casa de alguém. Foi possível imaginar
com esses espaços-imagens como os corpos se dispõe, quais livros estariam lendo antes de uma
aula, ou da organização de um plano de ensino. Antes de ligar o computador, será que escrevem
os textos em papéis? De quais gestualidades compõe suas aulas quando ligam as câmeras? Nas
aulas presenciais existe um ritual, desde entrar na sala, escrever alguma coisa no quadro, ligar
o projetor, abrir o diário, anotar informações imprescindíveis para as próximas aulas, anotar o
que é dito pelos estudantes, percorrer o espaço, deslisar entre carteiras e cadeiras, ouvir o
burburinho do corredor... Afirmar-se um povoamento. Com as aulas remotas é um outro jogo
que entra em cena. Me parece que vamos habitando uma fronteira entre espaços público e
privado, um entrelugares. Além dessas questões que tocam as relações com a casa e com os
modos de estudo dizem muito sobre uma noção de “lar” apresentada por Emanuelle Coccia no
texto “Revertendo o novo monasticismo global”: “o lar é apenas onde há cuidado para algo e
alguém”. (COCCIA, 2020, s/p).
Neste cuidado com “algo e alguém” o lar para Coccia se diferencia de uma ideia
arquitetônica apenas de casa. O autor ao longo do texto nos convida a refletir as diferenças entre
a casa como um “grande contâiner” que serve ao acúmulo de coisas e consumismo, numa
perspectiva patriarcal, de uma certa ordem e organizações e funções das coisas e dos objetos.
Para um pensamento outro, que ele define como revolução da casa quando esses mesmos
objetos e espaços são tomados pela ordem dos afetos, e das marcas que deixamos nos impedindo
de colidir com a superfície quadrada e geométrica da casa. “Dos objetos que abrem um espaço,
que possibilitam o espaço, não apenas ocupam o espaço”, diz o autor (COCCIA, 2020, s/p).
Conclusões
A ideia ao propor o exercício com a casa era compor um arquivo com as imagens da
docência e aos poucos ir desmembrando-as num movimento de montagem e desmontagem,
criando caminhos para um fazer sensível. Percorrer esses espaços. Observá-los. Olhar pelas
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brechas, buscar detalhes. Criar um abalo e um movimento. Habitar esses lugares em suas
dobras, habitar as dobras desses espaços como um refúgio. Fazer um inventário dos objetos
apresentados. Escrever com essas imagens, agir e pensar com as imagens. Abrir uma
compreensão sobre os sentidos do lugar na pandemia como processos no qual as especificidades
são reproduzidas continuamente: “em vez de pensar o lugar como áreas com fronteiras ao redor,
pode-se imaginá-los como momentos articulados em redes de relações e entendimentos sociais
(...) um sentido do lugar que é extrovertido”, segundo Doreen Massey (2000, p.184). Portanto
as imagens dispostas nos dão a ver, pela montagem dos gestos com a escrita e com
experimentação do olhar, invenções de pequenas políticas de afeto e atenção com os lugarescasa-refúgio, e com os processos da docência durante o período remoto de ensino.
Imagem 1. O porão-lugar-trabalho.

Fonte: Acervo da autora. Data: 27/04/2021.

Um espaço da casa para preparação das aulas e do estudo como um ateliê para o artista. Universos
remotos compostos pelos/com os objetos, plantas e animais que por ele circulam. Pouca bagunça, tudo
muito organizado. Livros, cadernos de anotações, lápis, canetas, papéis, brinquedos, fotografias, copos,
garrafas, xícaras, espelhos, mapas, disquetes. “Descolonização do inconsciente”. A transmutação de
uma tábua de passar em mesa que acolhe dezenas de livros. Gambiarras elétricas que oferecem a luz e
energia para fazer vibrar uma vida possível no espaço. Gambiarras para apoiar um computador.
Fotografias de crianças, de lugares que não percorremos mais, se misturam a lembretes de contas a
pagar. “Esse é meu espaço transitório”, alguém me disse. A bagunça sobre a cama denuncia a pressa
em procurar algum objeto ou texto perdido que poderia ser aproveitado para aula. “Estudos
amazônicos”, “Crítica da razão negra”, “Os vagabundos eficientes”, “Mal-estar”, “Arte”. Um nome,
Maria Alice. O pequeno príncipe. Uma mesa com papéis sem um computador. Muitas mesas com
computadores. O tapetinho de yoga, e a rede que atravessa as paredes nos faz lembrar que para
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escrever e preparar uma aula é preciso um corpo. Um macaco nos olha atentamente, um gato percorre
livros. Plantas de espraiam pelo espaço, abrem caminho, abrem o espaço. Espaço-planta. Criam um
lugar. Para Emanuelle Coccia, “ela é sempre a forma mais intensa e radical, mais paradigmática do
estar-no-mundo”. Poucas plantas, poucos animais, muitos livros. Paulo Freire nas mesas, Paulo Freire
nas estantes, nos lembra que para educar é preciso ética e estética. Duas fotos com corpos. Um pedaço
da mão sobre a mesa de frente para o computador e o mouse. Mãos compõe a gestualidade de uma
aula. Um corpo de mulher sentada numa cadeira de frente para uma minúscula mesa que não parece
dar conta de fazer caber a potência da criação e das invenções para as aulas. Malas, bolsas, livros,
cadernos. Livros, muitos livros e poucas plantas. O computador olha a cadeira vazia e parede amarela
ao fundo. Livros, cadernos, folhas. Um violão e a bandeira whipala, nos lembra alguma canção de
Violeta Parra ou Mercedes Sossa, “gracias a la vida que há me dado tanto”... Livros, cadeiras, mesas.
Livros, livros, livros, livros, livros, livros, livros, livros, livros, livros, livros, livros, livros, livros, livros,
livros livros, livros, livros, livros, livros. Muitos livros e poucas plantas. Estantes repletas de livros, de
coisas, de objetos que parecem estar prestes a desmoronar, tudo tende a dissolver, a flutuar. Repetições,
coleções para ver a diferença. Bertold Brecht e seus óculos a afirmar “a desordem do mundo, eis o
assunto da arte. Não conhecemos um mundo que não seja desordem”. Metamorfose, casulo, borboleta.
“Um outro fim de mundo é possível?”
Imagem 2. Bertold Brecht nos olha entre Walter Benjamin e Freud.

Fonte: acervo da autora. Data: 22/04/2021.
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