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RESUMO

Considerada a alternativa mais eficaz contra a proliferação do coronavírus, o isolamento

social promoveu não somente o retorno ao lar, mas trouxe para este lugar uma série de outras

dinâmicas que antes talvez não o habitavam. Trabalho, escola, casa, todos juntos e misturados,

se adaptando a uma mesma espacialidade. O lugar entendido como um conceito que é forjado

a partir de uma perspectiva experiencial, permite pensar as possíveis significações que foram

atribuídas ao lar durante esse período. Pois, quando o espaço exterior torna-se incerto e de

certa maneira ameaçador, e a melhor alternativa é ficar em casa, o lar ganha novas camadas.

A imbricação de sentidos, que se encontravam no lar, somada a sua relação com seus

habitantes e o tempo decorrido, se condensam neste lugar durante o isolamento, atuando em

sua percepção. A experiência de habitar o lar em um contexto em que o isolamento social se

fazia necessário influenciou a maneira como o identificamos.

Palavras-chave: Lugar. Lar. Isolamento Social.
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ABSTRACT

Considered the most effective alternative against coronavirus proliferation, social isolation not

only promoted the return to home, but brought to this place a series of other dynamics that

maybe before did not inhabit it. Office, school, home, all together and mixed, adapting to the

same spatiality. The place understood as a concept that is forged from an experiential

perspective, allows us to think about the possible meanings that were attributed to the home

during this period. For when outer space becomes uncertain and somehow threatening, and

the best alternative is to stay at home, home gets new layers. The intertwining of senses,

which were at home, added to its relationship with its inhabitants and the time elapsed,

condense in this place during isolation, acting on their perception. The experience of living at

home in a context where social isolation was necessary influenced the way we identified it.

Keywords: Place. Home. Social Isolation.
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1 INTRODUÇÃO

O lugar tem a ver com o que? Com a vivência cotidiana das pessoas.1

Werther Holzer

Em 2020, o mundo se deparou uma pandemia em escala global, e a principal

recomendação para que o coronavírus não se propagasse ainda mais foi: “Fique em casa!” A

pandemia do Covid-19 impôs restrições geográficas e sociais para o grupo privilegiado que

pôde ficar em isolamento em suas residências como forma de prevenção. O lar ganhou novos

significados. A vida, e suas diversas facetas, foi levada para dentro do lar. Assim, grande

parte da população começou a rever o lar como um abrigo seguro, um refúgio, enquanto

outros vivenciaram experiências de aprisionamento, os significados atribuídos a esse lugar

foram diversos.

Diante deste contexto, a discussão sobre a relação entre lar e lugar ganha fôlego. As

experiências vivenciadas no lar são variadas, assim como a sua própria concepção. Desta

maneira, pensar o lar como lugar está diretamente vinculado a essas experiências e aos

significados derivados. Em momentos como os de isolamento, em que a intensidade (dos

acontecimentos e das relações) sobrepuja o tempo, pensar sobre a criação destes significados

é parte fundamental do processo de reconhecimento do lar como lugar.

Conceder a uma casa o significado de lar é reconhecer que o conjunto de experiências

e memórias forjadas neste lugar foram fundamentais para que houvesse uma relação íntima

para com ele. Experiências atestadas consciente e subconscientemente, o que as confere um

carácter sensível, e memórias reafirmadas através da convivência diária. Sem tais fatores, um

lugar não ganha valor e muito menos torna-se um lar. Durante um período de isolamento as

experiências se multiplicam, as memórias se aprofundam e um lugar pode receber novos

significados.

Habitar um lugar é estabelecer com ele e com aqueles que o compõem relações

específicas de intimidade, quando a convivência fez-se ainda mais frequente estas relações

experimentaram uma outra dinâmica. O trabalho foi levado para dentro de casa, a escola, a

vida social (via meios digitais) também. As relações com pais, irmãos, cônjuge e quem mais

1 Fala presente no curta documentário “Lugar.doc” (2021), direção de Rebeca Rocha, produção do Núcleo de
Geografia e Cinema (GeoCine), do PET - Geografia UFF.
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estivesse morando junto durante esse período, tiveram que se adaptar à intensa convivência.

No lar foram incluídos ainda mais sentidos, criou-se novos lugares dentro dele, não era

somente um lugar, mas uma soma de vários.

A imbricação de lugares, a sensação de um “presente eterno” e um exterior que parecia

a cada dia mais ameaçador conferiram significados específicos ao lar, durante esse período de

isolamento. Quando você é orientado a ficar em casa, durante meses, para se proteger de um

vírus que surgiu do outro lado do mundo, a sua casa, ou talvez o seu lar, não é mais

experienciado da mesma forma. O tempo ganha outra dimensão, e neste momento a

intensidade dos acontecimentos pode reverberar mais fortemente, e garantir o reconhecimento

do lugar.

Pensando nisso esse trabalho tem por objetivo geral visitar a relação entre o lar e o

conceito de lugar, a partir de uma discussão teórica de uma bibliografia que aborda esses

conceitos, verificando de que maneira o isolamento social, recomendado à população como

medida de proteção durante esse período, atribuiu significados especiais e distintos a este

lugar. Para alcançar o objetivo geral buscou-se primeiro atingir os seguintes objetivos

específicos: fazer um levantamento teórico da construção da categoria de lugar; relacionar a

categoria lugar com a de lar; e verificar a criação de novos significados a partir da

perspectiva do isolamento.

Para isso, fez-se necessário um aprofundamento teórico conceitual de lugar e de lar,

termo este ainda difícil de definir com exatidão. Realizou-se uma pesquisa bibliográfica

utilizando livros, artigos, ensaios e um vídeo, que serviram de base para a formulação desta

monografia. Somado a isto, executou-se o método da entrevista estruturada, através de um

formulário na plataforma Google com perguntas pré-determinadas, e divulgado via redes

sociais (Whatsapp e Instagram), com o intuito de melhor abordar a relação entre lar e lugar.

Além disso, colheu-se dados no Monitor Estadão/Inloco, com o intuito de agregar ao texto

informações mais precisas referentes ao nível de isolamento social durante o período

analisado. A escolha destes métodos foi determinada levando em consideração os objetivos do

trabalho e o momento atual, o qual ainda exige o distanciamento social.
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2 CAPÍTULO I - Visitando o Lugar

Eu acho que a gente vai descobrindo lugares.2

Mônica Francisco

A ciência geográfica tem em sua base alguns conceitos, entre os quais, encontra-se o

lugar. A partir da década de 70 do século XX, este conceito esteve presente em uma série de

trabalhos e discussões (antes desse período ele havia sido pouco explorado e de certa maneira

pouco reconhecido). Através de trabalhos com carácter humanista o lugar foi ganhando

espaço, e chegou a ser considerado a real fonte dos estudos geográficos. “O estudo do lugar é

a matéria-prima da Geografia, porque a consciência do lugar é uma parte imediatamente

aparente da realidade, e não uma tese sofisticada. ” (HOLZER, 1998, p.69)

O reconhecimento contou com pesquisas de importantes teóricos, com destaque para

Yi-Fu Tuan, geógrafo de origem chinesa e autor de obras que trazem o lugar como tema,

“Topofilia” (1974) e “Espaço e Lugar” (1977), “Cosmos y hogar” (1996). Para ele, “o espaço

transforma-se em lugar à medida que adquire definição e significado.” (TUAN, 1983, p. 151).

Sendo assim, há no lugar particularidade, pois cada pessoa atribui de maneira diferenciada

sentidos e valores aos espaços de sua vida, não há um lugar como outro, assim como não há

uma pessoa como outra.

A percepção da singularidade dos lugares é um movimento fundamental para que haja

um entendimento do conceito. Pensar em lugar é refletir sobre a pluralidade de significados

que podem ser atribuídos a um determinado local. Significados estes que podem ser

construídos de maneira individualizada ou coletiva. Deixando claro, qualquer ganho de

sentido de um determinado lugar passa por uma experiência relacional, do lugar com a pessoa

ou com as pessoas. Todavia, um lugar nunca será igual a outro, seja porque pessoas diferentes

o identificam por meio de diferentes perspectivas ou porque a própria personalidade do lugar

influenciará sua identificação. Em ambos os casos, nenhum lugar será como outro.

A compreensão do lugar está muito mais vinculada a uma reflexão sobre a vida e as

relações, do que a uma análise de sua configuração física. Anne Buttimer em seu texto “Lar,

Horizontes de Alcance e o Sentido de Lugar” (1980) aborda o fato de que “os significados de

2 Fala presente no curta documentário “Lugar.doc” (2021), direção de Rebeca Rocha, produção do Núcleo de
Geografia e Cinema (GeoCine), do PET - Geografia UFF.
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lugar para aqueles que vivem nele têm mais a ver com a vida e os afazeres cotidianos do que

com o pensamento.” (BUTTIMER, 2015, p. 9) Em outras palavras, para aqueles que

experienciam o lugar e o qualificam, esse processo ocorre através de um contato íntimo diário

ou frequente com certa espacialidade. “É uma mistura singular de vistas, sons e cheiros, uma

harmonia ímpar de ritmos naturais e artificiais, como a hora do sol nascer e se pôr, de

trabalhar e brincar. Sentir um lugar é registrado pelos nossos músculos e ossos.” (TUAN,

1983, p. 203)

É interessante perceber que às vezes são os pequenos detalhes que determinam uma

experiência profunda com os lugares. Detalhes que podem passar despercebidos por aqueles

que não experienciaram o lugar, mas são traços da memória que juntos, com o passar do

tempo, tornam um “ponto” em um conjunto de significados únicos. “A depressão de terra

embaixo do balanço e o chão batido e alisado pelos pés humanos não são planejados, mas

podem ser comoventes. (...) Os acontecimentos simples podem com o tempo se transformar

em um sentimento profundo pelo lugar.” (TUAN, 1983, p.158)

Sendo assim, lugares são produtos de um processo de experimentação. Não surgem de

uma hora para outra, nem se manifestam da mesma maneira para pessoas diferentes. Mas são

combinações exclusivas de percepções e relações, que só são capazes de gerar significado por

meio da experiência.
Os pequenos prazeres e irritações da vida diária, a parcamente registrada mas
onipresente atmosfera de som e fragrância, a sensação de ar, solo macio e terra dura,
os acidentes felizes e eventuais golpes do destino – estas são as experiências de vida
comuns que podem acrescentar um profundo senso de lugar. (TUAN, 2018, p.11)

Mas, o que vem a ser “experiência”? De acordo com Tuan, “experiência é um termo

geral para os vários modos através dos quais uma pessoa conhece seu mundo.” (TUAN, 2018,

p.5) A aquisição da experiência não ocorre somente de uma maneira, variadas são as formas

de conhecer “seu mundo” e dotá-lo de valor. O conhecimento profundo acontece através de

vários mecanismos de reconhecimento, conscientes e outros nem tanto. Além disso, como

seres sociais, as pessoas têm suas experiências com os lugares intensificadas a partir das

relações que lá se desenvolvem, sejam elas positivas ou não. São as relações entre pessoas, e

das pessoas com os lugares que fazem surgir uma experiência plena de lugaridade3.
O lugar é um centro de significado construído pela experiência. É conhecido não
apenas através dos olhos e da mente, mas também através dos modos de experiência
mais passivos e diretos, os quais resistem à objetificação. Conhecer o lugar
plenamente significa tanto entendê-lo de um modo abstrato quanto conhecê-lo como
uma pessoa conhece outra. Num nível altamente teórico, os lugares são pontos no

3 A palavra “lugaridade” não é reconhecida pela língua portuguesa, ela seria um neologismo da palavra inglesa
Placeness (já considerada um léxico geográfico em estudos produzidos no idioma inglês). Como seu significado
agrega à construção do sentido deste texto, optou-se por usá-la.
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sistema espacial. Num extremo oposto, são sentimentos altamente viscerais. (TUAN,
2018, p.5-6)

Apesar da intensidade das relações alterar a forma pela qual um lugar irá ser

experienciado, torna-se mais comum conferir valor e significado quando as experiências são

recorrentes e fazem parte da memória daqueles que as vivem, mas também quando os lugares

têm sua própria memória. Experienciar um lar sabendo que ali também moraram seus avós e

pais, ou que aquela casa foi construída tijolo por tijolo por sua família, é diferente de

simplesmente entrar em um apartamento novo e a partir do primeiro dia começar a criar

memórias. Os lugares são símbolos, e símbolos carregam memórias. “Conhecer um lugar é

também saber o passado: o próprio passado mantido num prédio escolar, na drogaria da

esquina, na piscina e no primeiro lar; o passado da cidade consagrado em seus marcos

arquitetônicos.” (TUAN, 2018, p. 14)

Relacionar-se com um lugar é também ter conhecimento da sua história e da sua

personalidade. “O lugar tem uma personalidade e um sentido.” (HOLZER, 1998, p. 71) É

através dela que é possível criar uma ligação e ter uma experiência real. Segundo o dicionário

Aurélio personalidade é um substantivo feminino definido como: “caráter ou qualidade do

que é pessoal.” Logo, “é importante assinalar que geralmente todos os lugares possuem um

caráter, e que essa qualidade peculiar é a maneira básica em que o mundo nos é "dado".”

(NORBERG-SCHULZ, 2006, p. 451) Sendo assim, as relações são influenciadas pelo caráter

dos lugares, como “seres viventes”, os lugares com suas personalidades estimulam

significados específicos. Significados que irão do pertencimento à identificação.

Por se configurar como algo tão íntimo e até “visceral”, a consciência da lugaridade

implica diretamente na noção de identidade. Reconhecer seus lugares é identificar a si mesmo

em muitos momentos.
Quando uma pessoa quer declarar quem é, geralmente diz: "Sou nova-iorquino" ou
"Sou romano". Isso tem um significado bem mais concreto do que dizer: "Sou
arquiteto" ou, então, "Sou um otimista". Nós entendemos que a identidade das
pessoas é, em boa medida, uma função dos lugares e das coisas. (...) A identidade
humana pressupõe a identidade do lugar. (NORBERG-SCHULZ, 2006, p.457, grifo
original)

A identificação de uma personalidade implica em assimilação de variadas

características. Dizer que um lugar carrega uma personalidade não o limita, pelo contrário, o

torna complexo. Quando alguém se identifica a partir de seus lugares ele não está

simplesmente se localizando no espaço, mas sim se referenciando. A frase “Sou

nova-iorquino” diz ao interlocutor que aquela pessoa tem como referência uma megalópole

urbana, de um país central, com uma população variada formada por muitos imigrantes (o que
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permite deduzir que provavelmente houve contato com diferentes culturas), suas referências

sociais, materiais e consequentemente relacionais são específicas, pessoais. Quem ele é, é

influenciado pelas características de Nova York, pela personalidade do lugar.

Contudo, a identificação é um movimento efêmero. Assumimos diferentes

características durante a vida, pertencemos a muitos lugares. Quem somos, muitas vezes muda

a partir do momento que nos identificamos com outros lugares também.
Tornamo-nos conscientes de que o “pertencimento” e a “identidade” não têm solidez
de uma rocha, não são garantidos para toda a vida, são bastante negociáveis e
revogáveis, e de que as decisões que o próprio indivíduo toma, os caminhos que
percorre, a maneira como age - e a determinação de se manter firme a tudo isso - são
fatores cruciais tanto para o “pertencimento” quanto para a “identidade”.
(BAUMAN, 2005, p. 17)

Isso não se aplica somente em relação às pessoas, lugares também mudam suas

identidades. O que um dia foi uma porta, que separava o lugar interior do espaço exterior,

pode virar uma mesa para toda uma família; o que era uma casa, tornou-se uma escola; onde

era uma fazenda, agora encontra-se uma cidade; o que foi uma colônia, agora pode ser

entendida como uma nação. A personalidade de cada um desses lugares foi reconfigurada, os

significados decorrentes dos relacionamentos experienciados em/com cada um deles não

serão os mesmo, porque eles não são os mesmo, e talvez as pessoas que os experienciam

também não. Os agentes mudaram, os sentidos mudaram, o tempo mudou, os lugares não são

mais os mesmos.

Todavia, há um movimento contrário de manutenção da identidade dos lugares. Como

dito anteriormente, os lugares são símbolos e carregam consigo uma ou um conjunto de

memórias que moldam a sua personalidade. A manutenção desses lugares, na maioria das

vezes mantendo sua estrutura física, tem por objetivo preservar a memória de certo período,

acontecimento, personalidade ou grupo, para que sirva de referência às futuras gerações. A

história dos lugares é um fator interessante, pois leva em consideração a acumulação de

tempos e ao mesmo tempo seu reflexo no presente. Conhecer o passado de um lugar

sugestiona o significado atual dado a ele. O lugar não seria lugar pelo que é somente, mas

também por tudo que já foi.

A manutenção de lugares como marcos simbólicos tem um caráter político facilmente

perceptível, uma vez que o objetivo é preservar memória e por consequência significados.

Porém, nem sempre isso é vivenciado integralmente. Há uma diferença entre um local ser

reconhecido como “monumento” histórico e como lugar. “Lugares podem ser símbolos

públicos ou campos de preocupação (fields of care), mas o poder dos símbolos para criar
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lugares depende, em última análise, das emoções humanas que vibram nos campos de

preocupação.” (HOLZER, 1998, p. 70)

Lugares são valorados a partir da experiência frequente, é uma relação direta entre

lugar-tempo-pessoa/s. Por isso, torna-se difícil a assimilação de significados precedentes.

Reconhecer não é o mesmo que experienciar. “Não se podem reviver as durações abolidas. Só

se pode pensá-las na linha de um tempo abstrato privado de toda densidade. É pelo espaço, é

no espaço que encontramos os belos fósseis de uma duração concretizados em longos

estágios.” (BACHELARD, 1979, p.203) Logo, novos sentidos são consagrados a um lugar,

tornando a sua personalidade ainda mais complexa. Passa a ser uma relação entre lugar,

tempos e pessoas.

A construção de qualquer lugar, seja ele um símbolo histórico ou um baú do presente,

perpassa pela soma de significados que ele comporta.
O que a lareira, a farmácia da esquina, a cidade e o estado-nação têm em comum?
São todos centros de significado para indivíduos e grupos. Como centros de
significado, é enorme o número de lugares no mundo e não pode ser compreendido
no maior dicionário geográfico. Além disso, a maioria dos lugares são anônimos,
pois nomear o lugar é dar-lhe reconhecimento explícito, isto é, reconhecê-lo no nível
consciente e verbalizado, ao passo que a maior parte da experiência humana é
subconsciente. (TUAN, 2018, p.6)

Os lugares são constructos tão íntimos justamente por serem formados por ações

conscientes, mas também “experiências subconscientes”, pois “a experiência de espaço e

tempo é principalmente subconsciente.” (TUAN, 1983, p. 132) Espaço e tempo ganham

dimensões diferentes em nossas mentes, espaços grandes podem parecer pequenos se nos

sentimos encurralados, um segundo pode parecer uma eternidade se estamos ansiosos. De

maneira não consciente percebemos e experimentamos o mundo intensamente, em nossos

lugares não é diferente. As sensações e os sentimentos são frutos da experiência, eles atuam

diretamente na forma como preenchemos de significado um lugar. “O que pode ser conhecido

é uma realidade que é um constructo da experiência, uma criação de sentimento e

pensamento.” (TUAN, 1983, p.10)

Anne Buttiman em seu texto “Lar, Horizontes de Alcance e o Sentido de Lugar”

(1980), relembra de sua casa natal, onde passara a infância, e demonstra como é complicado

explicar porque um lugar é um lugar somente por vias conscientes. Ela diz: “A maioria destas

experiências não é conscientemente processada na minha mente – é por isso que é tão difícil

encontrar palavras – porque este lugar viabiliza a mente e o coração, corpo e espírito,

imaginação e vontade de ficar harmonizado e criativo.” (BUTTIMAN, 2015, p.10) Lugares

são lugares por ultrapassarem os limites do racional, do consciente. Eles são repletos de



17

significado e valor devido a sua capacidade de criar laços profundos com aqueles aos quais se

relaciona; ele envolve nossa dimensão corpórea, mas também sentimental e imaginativa.

O lugar ao envolver várias dimensões através das quais pode ser identificado, criado

e/ou imaginado, torna-se ainda mais complexo. Em sua tessitura é possível encontrar linhas

múltiplas de sentido. Em alguns momentos um lugar pode ser abrigo, em outros prisão, mas

nem por isso deixa de ser lugar. Perceber as multiplicidades de sentidos que ele pode

comportar amplia a própria noção de lugar. Em momentos como o de isolamento em 2020,

essa ampliação de sentido se fez presente, e é diante disso que entra-se no lar.
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3 CAPÍTULO II - Entrando no Lar

Eu tenho não necessariamente uma relação de afeto no sentido de romantizado, mas afeto no sentido de me

sentir afetada dentro dele.4

Lore Araujo

Entrando no lar é difícil defini-lo, contudo, com certeza podemos dizer que ele é um

lugar. A soma de significados depositados nele durante o passar do tempo o configura como

uma espacialidade particular. “Este certamente é o significado de lar - um lugar em que cada

dia é multiplicado por todos os dias anteriores.” (TUAN, 1983, p.160) É no lar onde se vive

muitas das mais íntimas experiências e forma-se uma série de memórias sensoriais.
O lar é um lugar íntimo. Pensamos na casa como lar e lugar, mas as imagens
atraentes do passado são evocadas não tanto pela totalidade do prédio, que somente
pode ser visto, como pelos seus elementos e mobiliário, que podem ser tocados e
também cheirados: o sotão e a adega, a lareira e a janela do terraço, os cantos
escondidos, uma banqueta, um espelho dourado, uma concha lascada. “Nas coisas
menores e mais familiares”, diz Freya Stark, “a memória tece as alegrias mais
intensas e nos mantém à sua mercê através de ninharias, algum som, o tom de uma
voz, o odor de piche e de algas marinhas no cais. (TUAN, 1983, p.160)

O lar é uma construção do tempo, a repetição de pequenos hábitos diários dão a este

lugar uma profundidade significativa subconsciente. “A palavra hábito é uma palavra usada

demais para explicar essa ligação apaixonada de nosso corpo que não esquece a casa

inolvidável.” (BACHELARD, 1979, p.207) A expressão do senso comum “sentir-se em casa”

não faz referência a uma localidade simplesmente, mas a um estado íntimo de interação com

um lugar. “Privacidade, abrigo, processos vitais, escuridão: estas palavras sugerem que o lar

seja experienciado, indiscriminada e passivamente, pelo olfato, paladar e tato. O que o sujeito

sente pelo lar nunca poderá ser tornado explícito e público.” (TUAN, 2018, p.7) Um lugar é

construído a partir da experiência contínua e de detalhes, dia após dia aumenta-se o número

de relações e significados que o lar como lugar irá abrigar. O que no início talvez não fosse

reconhecido, com o tempo ganha valor, é sentido e vivido, torna-se parte da nossa história.
William Goyen escreve: "Pensar que possamos vir ao mundo num lugar que a
princípio não saberíamos nem mesmo nomear, que vejamos pela primeira vez, e que,
nesse lugar anônimo, desconhecido, possamos crescer, andar até que conheçamos
seu nome, pronunciando-o com amor, que o chamemos de lar, em que afundemos
nossas raízes, onde abriguemos nossos amores, ainda que, cada vez que falarmos
dele, o façamos como se fôssemos amantes, em cantos de nostalgia, em poemas
transbordantes de desejo". (BACHELARD, 1979, p. 234)

4 Fala presente no curta documentário “Lugar.doc” (2021), direção de Rebeca Rocha, produção do Núcleo de
Geografia e Cinema (GeoCine), do PET - Geografia UFF.
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A construção de um lugar tem como uma das suas matérias prima o desenvolvimento de

memórias. Os longos períodos de tempo permitem que o número de lembranças que nascem

no lugar se multipliquem, e que algumas sejam reforçadas. Em um lar essas memórias são

criadas diariamente, através de percepções conscientes, mas também de apreensões sensíveis.

Por isso, o tempo é um componente essencial para o ganho de significado e para a

transformação de uma casa em lugar.

Mas nem toda casa demanda um tempo longo para ser lugar. Um curto momento pode ser

mais significativo do que um longo período de tempo para a memória daquele que

experienciou uma casa. Por exemplo, a casa onde os filhos nasceram ou onde se passou a

infância pode ter um valor inestimável para uma pessoa, mesmo que tenha se passado

somente alguns poucos anos em cada uma delas. É possível habitar em muitas casas durante a

vida, algumas serão lares e outras não, contudo todas serão lugares, pois serão experienciados

particularmente por seus habitantes. “O lugar é uma classe especial de objeto. É uma

concreção de valor, embora não seja uma coisa valiosa, que possa ser facilmente manipulada

ou levada de um lado para o outro; um objeto no qual se pode morar.” (TUAN, 1983, p.14)

Dentro de cada um desses “objetos” encontra-se uma série de outras lugaridades.

“Embora aceitemos facilmente nosso lar como lugar, precisamos fazer um esforço extra para

reconhecer que dentro do nosso lar existem lugares menores.” (TUAN, 1983, p. 199-200)

Cada cômodo, móvel, vista pode ser um lugar para as pessoas que talvez não identifiquem a

casa como um lar, mas que dentro dele identificam seus lugares e os têm identificados pelos

outros.
Os lugares podem ser privados para o indivíduo. Minha cadeira de balanço favorita,
localizada entre a lareira e a janela cortinada, é meu lugar especial dentro da casa.
Tem uma localização específica, um significado especial para mim, e esta ligação
entre mim e a cadeira é reconhecida pelos outros membros da família. (TUAN,
2018, p.6)

Esses lugares menores dentro da casa só são passíveis de existir, pois a casa é

vivenciada em suas minúcias, a experiência do habitar permite ao ser criar significados e

valores até nas mais pequenas escalas.
Para que resista como um lugar, deve ser habitado. Isto é uma trivialidade, a menos
que examinemos o que significa “habitado”. Viver em um lugar é experienciá-lo, é
estar ciente dele tanto nos ossos, como na cabeça. O lugar, em todas as escalas, da
poltrona à nação, é um constructo da experiência; é sustentado não apenas pela
madeira, concreto e estradas, mas também pela qualidade da consciência humana.”
(TUAN, 2018, p.14-15)

Pois é o habitar que cria a oportunidade de fazer parte não de um, mas de muitos

lugares. Lugares próximos, tangentes e/ou contidos, todos eles talvez dentro de uma mesma

casa. “Habitar uma casa significa habitar o mundo.” (NORBERG-SCHULZ, 2006, p. 447) A
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prática do habitar permite ao ser uma relação própria com o lugar, como dito, há em uma casa

um acervo vasto de pequenos lugares, logo, para além de poder significar um lar para aqueles

que a habitam, cada parte desse lugar poderá ter uma essência exclusiva também. O sofá que

se encontra na sala da casa pode ser um assento para um dos habitantes, um leito para outro e

um incômodo para os demais, mas repare, ele tem um significado para todos. Múltiplas são as

possibilidades. “Pois a casa é nosso canto do mundo. Ela é, como se diz freqüentemente,

nosso primeiro universo. É um verdadeiro cosmos.” (BACHELARD, 1979, p.200)

“O observador que explora o lugar fala da casa, ao passo que o residente daquele lugar

vive o processo de habitar.” (BUTTIMER, 2015, p.9) Viver o processo de habitar implica em

experienciar na totalidade o lugar. Não se habita a superfície, mergulhos profundos são

necessários. Reconhecer a casa, saber a quantidade de cômodos e suas funções não

configuram a experiência do habitar; mas sim sentir o chão gelado pelo piso de cerâmica,

perceber que na janela da sala entra luz pela manhã e que no fim da tarde uma brisa suave

corre o quintal e torna uma cadeira tão confortável como um colo, pois “ali já se vê não um

lugar como res extensa, como objeto, mas um lugar que, voltado tanto para o sentido de lugar

quanto para sua materialidade construída, permite o habitar a partir de diferentes modos.”

(MARANDOLA, 2020, p.9)

O lugar habitado, a casa, sobrepuja a sua dimensão material. “A casa vivida não é

uma caixa inerte. O espaço habitado transcende o espaço geométrico.” (BACHELARD, 1979,

p. 227) Torna-se repetitivo dizer aqui mais uma vez o que configura um lugar, mas reforçar

que a casa só é lugar a partir de sua relação com os seres que a habitam é essencial. “Usamos

a palavra "habitar" para nos referirmos às relações entre o homem e o lugar.”

(NORBERG-SCHULZ, 2006, p.455), sem tais relações a criação de sentido seria nula e a

prática inexistente, não haveria lugar, muito menos um lar.

O lar é um lugar complexo por abrigar um conjunto de relações que se imbricam e

tramam um tecido de significados e conhecimentos, como uma manta capaz de trazer um

acolhimento que talvez pouquíssimos outros lugares trarão.
O significado primário do lar é abrigo acolhedor. É o único lugar no qual podemos
admitir nossas fraquezas e necessidades corporais declarada e confortavelmente. (...)
Nós saímos para todo tipo de lugar, mas retornamos para o lar, ou para lugares tão
acolhedores quanto. O lar é onde a vida começa e termina; (TUAN, 2018, p.7)

É no lar onde nos sentimos mais expostos, mas ao mesmo tempo, por ser um

constructo de intimidade, essa exposição não é um problema. Se uma casa se tornar

verdadeiramente um lar, ela será um lugar para onde deseja-se voltar, mesmo que somente em

lembrança. “Não surpreende que para muitas pessoas a promessa fundamentalista de
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“renascer” num novo lar cordial e seguro, do tipo familiar, seja uma tentação à qual é difícil

de resistir.” (BAUMAN, 2005, p.53) Em um mundo que anseia por liberdade, um lugar onde

é seguro se expor torna-se muito valioso.

Um lugar torna-se seguro à exposição quando nos tornamos parte dele, e ele de nós.

Assim como nossa identificação pode se associar a lugares, a manifestação de identidade

demanda um sentimento de pertencimento, a identidade clama por acolhimento. “Hoje

começamos a compreender que a verdadeira liberdade pressupõe um sentimento de pertencer

e que "habitar" significa pertencer a um lugar concreto.” (NORBERG-SCHULZ, 2006,

p.457-458) Então, encontra-se no lar não somente um sentimento de pertencimento, mas

também de liberdade.

Contudo, cada lar é um lar, o que pode ser um “abrigo acolhedor” para um, a outro

pode parecer um incômodo, tudo irá depender das relações e dos significados oriundos dessas

relações.
“Lar” para mim deveria idealmente ter aquelas qualidades de meu próprio lar –
tranquilidade, odores, espaciosidade, fluxo rítmico de luz e sombra, inverno e
primavera. Essas donas-de-casa de Glasgow teriam provavelmente se sentido
desconfortáveis em tal meio. Para elas o barulho e alvoroço da vida das ruas, o apito
regular da fábrica e dos trens, uma luta de gangue ocasional e uma partida de futebol
– estes provavelmente teriam sido mais importantes do que a presença de vacas e
pássaros. (BUTTIMER, 2015, p.14)

Cada pessoa ou grupo de pessoas traz consigo um conjunto de referências, reunidas

com o passar do tempo. Essas referências mudarão a maneira como as experiências com a

casa serão vividas e captadas pela memória. Se essas experiências forem suficientemente

marcantes para comporem o mundo particular daquela pessoa, então, elas terão significados e

tornarão a casa em um lar. Todavia, pessoas diferentes trazem referências diferentes, assim

como os lugares apresentam distintas personalidades, fatos que mudam todo o processo de

formação de significados e o reconhecimento de um lugar como lar.
Graças a essa e a outras contribuições semelhantes, atribui-se cada vez mais
amplamente ao “lar” o significado de local de origem, de assentamento, ou um local
nacional ou transnacional, comunidade virtual imaginada (conectada, por exemplo,
pela Internet), ou ainda a matriz das experiências conhecidas e de relações sociais
íntimas (concordando assim com a expressão popular que diz que “lar é onde mora o
coração”). (COHEN, 2008, p.520-521)

Os lares podem se multiplicar no decorrer da vida, pode-se encontrar alguns abrigos

onde a exposição não será um problema. Entretanto, sempre se estará buscando um

sentimento de acolhimento. “Em suma, na mais interminável dialética, o ser abrigado

sensibiliza os limites de seu abrigo. Vive a casa em sua realidade e em sua virtualidade,

através do pensamento e dos sonhos.” (BACHELARD, 1979, p.200) Vive-se o lar para além



22

do consciente, como lugar, encontra-se no subconsciente os sonhos mais significativamente

profundos. É na lembrança, que se faz presente em percepção, que um novo lar é reconhecido.

Procura-se muitas vezes no novo detalhes que rememoram um sentido já vivido. “Não é mais

em sua positividade que a casa é verdadeiramente "vivida", não é só na hora presente que se

reconhecem os seus benefícios. O verdadeiro bem-estar tem um passado. Todo um passado

vem viver, pelo sonho, numa casa nova.” (BACHELARD, 1979, p.200)

“A casa, mais ainda que a paisagem, é "um estado de alma". Mesmo reproduzida em

seu aspecto exterior, fala de uma intimidade.” (BACHELARD, 1979, p. 243) A intimidade é

sentir-se confortável na exposição, ela é relacional e por isso demanda a existência do outro.

O outro pode ser um lugar, um lar onde se abrigará uma série de relações. Mas também pode

ser uma pessoa ou pessoas, pois essas são também “centro de valor e a fonte de significação.”

(TUAN, 1983, p.154)

Pensar na intimidade como fator revelador de sentido é importante para entender

porque a dinâmica relacional presente em uma casa a transforma em lar. “Mais urgente que a

determinação das datas é, para o conhecimento da intimidade, a localização nos espaços de

nossa intimidade.” (BACHELARD, 1979, p.203) Quando nos sentimos íntimos criamos laços

mais profundos, e nos expomos mais. “O sonhador da casa sabe tudo isso, sente tudo isso, e

pela diminuição do ser do mundo exterior experimenta um aumento de intensidade dos

valores de intimidade.” (BACHELARD, 1979, p. 223-224) O que pode ser um “abrigo

acolhedor” onde nos sentimos seguros também pode nos tornar mais vulneráveis. “Os

momentos íntimos são muitas vezes aqueles em que nos tornamos passivos e que nos deixam

vulneráveis, expostos à carícia e ao estímulo de nova experiência.” (TUAN, 1983, p.152) Mas

em ambos os casos, é através da intimidade que preenche-se o lugar de significado.
A intimidade entre pessoas não requer o conhecimento de detalhes da vida de cada
um; brilha nos momentos de verdadeira consciência e troca. Cada troca íntima
acontece em um local, o qual participa da qualidade do encontro. Os lugares íntimos
são tantos quantos as ocasiões em que as pessoas verdadeiramente estabelecem
contato. Como são estes lugares? São transitórios e pessoais. Podem ficar gravados
no mais profundo da memória e, cada vez que são lembrados, produzem intensa
satisfação, mas não são guardados como instantâneos no álbum da família nem
percebidos como símbolos comuns: lareira, cadeira, cama, sala-de-estar, que
permitem explicações detalhadas. Não se podem desenhar nem planejar
deliberadamente, com a mínima garantia de êxito, as ocasiões de troca genuína de
intimidade. (TUAN, 1983, p.156)

Em um lar os encontros são diários, “compreende-se que a intimidade é uma

experiência que modifica as formas de participação junto às malhas ritualísticas, produtivas e

temporais do cotidiano.” (PINHEIRO & MELO, 2020, p.4) Por mais transitórios e pessoais

que os lugares íntimos aparentam ser são eles também marcantes e compartilhados. Pois, por
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mais que um quarto possa ter um valor exclusivo para um dos habitantes, faz ele ainda parte

do todo da casa, e se esse cômodo é um abrigo para um, mas restrito para os demais, ele terá

significado para todos. Ele simboliza um ponto de valores variantes, o que é justamente o que

reforça a ideia de lar, um lugar que soma uma série de pequenos lugares com simbolismos

diversos e valores múltiplos. “Para os povos pré-letrados, a casa pode não ser apenas um

abrigo, mas também um lugar para os ritos e o centro da atividade econômica. Tal casa pode

comunicar ideias ainda mais efetivamente que o próprio rito.” (TUAN, 1983, p. 125)

A não compreensão dessa grande oferta de significados que um lar pode abrigar ou

ainda a alteração forçada de lugaridades pode provocar uma confusão de referências. “A

perda do lar ou a “perda de seu lugar” frequentemente podem acionar uma crise de

identidade.” (BUTTIMER, 2015, p.6) Nós nos identificamos muitas vezes a partir dos nossos

lugares, não só o que somos é influenciado pelos nossos lugares, como eles por nós. Na

pequena escala, isso é ainda mais intensamente perceptível. Quando começamos a viver um

momento novo em nossas vidas, por exemplo, não é raro querermos fazer uma reforma em

nossa casa, ou simplesmente mudar os móveis de lugar. Isso porque somos parte do lugar

como o lugar é parte de nós.

E o que somos nós? Uma fonte de significados, um centro de valores, assim como o

lugar, assim como o lar. E se não mudarmos os móveis de lugar de vez em quando ou vermos

as coisas a partir de uma outra perspectiva, não nos reconheceremos. “É preciso que todos os

valores tremam. Um valor que não treme é um valor morto.” (BACHELARD, 1979, p. 235)
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4 CAPÍTULO III - Sentindo o desconforto

O lugar não é só o que tem coisas positivas, atributos positivos ali, de conforto, de aconchego.5

Werther Holzer

O ano de 2020 começa, e com ele o mundo se depara com uma pandemia. A principal

recomendação para que o vírus do Covid-19 não se dissemine ainda mais foi: “Fique em

casa!” Então, não somente voltamos para casa, mas de lá não devemos mais sair por um

tempo indeterminado. Quando a própria vida está em risco a experiência do lar pode ganhar

novas camadas. São em momentos como esse que as relações são postas em questionamento,

os valores podem tremer e os lugares ganham novos significados.

Nossa identificação pessoal passa obrigatoriamente por três dimensões: a temporal,

social e espacial. Durante o período de isolamento, vivido durante o ano de 2020, nos

encontramos em um contexto em que todas elas sofreram mudanças drásticas, em termos

objetivos e subjetivos. O tempo pareceu ter ganhado outro ritmo; um “presente eterno”

assolava o futuro e distanciava o passado.

E o que dizer das relações sociais, dos encontros entre pessoas? “As pessoas são seres

sociais. Gostamos da companhia de nossos semelhantes.” (TUAN, 1983, p. 70) Outro nome

para o isolamento foi “distanciamento social”, as relações deveriam ficar restritas àqueles que

moravam em uma mesma casa. Deveria-se manter distância de amigos, familiares, colegas de

trabalho… e ficar dia após dia com o mesmo grupo de pessoas, vivendo a dinâmica de uma

relação intensa, em que o compartilhamento do lugar e do tempo (sem pausa ou recuo)

tornava a experiência do conviver, em alguns casos inédita, algo a se administrar.

Sob um “presente eterno”, com relações sociais restritas (ao menos fisicamente, uma

vez que os meios virtuais de comunicação tornaram-se ferramentas importante para a

manutenção de contatos6), os que mantiveram o isolamento passaram da frequência em

múltiplos espaços, para uma restrição a pouquíssimos lugares, com destaque para a casa.

6 Com a dinâmica do distanciamento social orientando para a ausência de contatos físicos com pessoas que não
habitassem em uma mesma casa, os meios virtuais, as redes de comunicação via internet, tornaram-se muitas das
vezes a única maneira de manter contato com outras pessoas que não habitavam o mesmo lugar. Mensagens de
texto, ligações e vídeo chamadas possibilitaram o encontro de muitos, que mesmo não pudessem tocar ou sentir
o outro, podiam saber como estava ou vê-lo, ampliando assim seus espaços, criando novos lugares.

5 Fala presente no curta documentário “Lugar.doc” (2021), direção de Rebeca Rocha, produção do Núcleo de
Geografia e Cinema (GeoCine), do PET - Geografia UFF.
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Pensar geograficamente a casa, o “lar”, como recorte de análise é compreender o
espaço doméstico como uma ambiência ainda mais complexa no cotidiano da
pandemia. É em casa que temos que ficar. “Fique em casa”, nos dizem as campanhas
publicitárias em várias línguas. E aqui temos que estar para nos proteger e para
garantir a diminuição da propagação do vírus, para diminuir o ritmo do contágio,
para “baixar a curva”. Agora, mais do que antes, o espaço doméstico é vivido (e
refletido) mais intensamente com a família confinada em casa, ao mesmo tempo em
que nossas ações continuam nos conectando com o mundo externo à casa.
(OLIVEIRA, 2020, p. 159-160)

Ficar em casa foi uma das principais maneiras de prevenir contra a contaminação pelo

vírus da Covid-19. O isolamento social desde o início fez-se a estratégia mais eficiente contra

essa doença que pouquíssimo se conhecia, e por isso foi aderida por parte da população do

Brasil, principalmente, no começo de 2020, quando a pandemia ainda se encontrava no

começo de um longo período.

Segundo o Monitor Estadão/Inloco, um sistema de monitoramento do isolamento

social a partir de dados de GPS e do Wi-Fi de celulares, foi possível comprovar que o pico de

isolamento social foi no dia 22 de março de 2020, com 62,6% da população em casa.

“Especialistas apontam para a necessidade de o número mínimo ser de 70%, a fim de reduzir

a transmissão do coronavírus. Mas muitas localidades não chegam a tal patamar por causa de

diversos fatores, incluindo medidas pouco efetivas de restrição de deslocamento.” (DOLZAN,

2020)

Após esse dia, os índices referentes ao isolamento segundo o Monitor Estadão/Inloco

decaíram, chegando a um valor menor que 50% a partir de meados de 2020 (Imagem I).

Mesmo diante disso, o isolamento social ainda continuou sendo vista como uma das medidas

mais eficazes contra a proliferação do coronavírus, o que manteve a casa como um dos

lugares essenciais durante esse período.

Figura 1
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A mudança dessas três dimensões influenciou a maneira como identificamos a nós

mesmos e também aos outros. Ter que lidar com o isolamento, com um vírus invisível que

representava uma ameaça para todos, com o luto, que dia após dia chegava a casa de mais

pessoas, e com sentimentos de paralisia ou de angústia em relação a um governo que parecia

simplesmente escolher agir como se nada estivesse acontecendo, interferiu a forma como nos

relacionamos, seja com as pessoas, seja com os lugares.

Este trabalho de pesquisa surge a partir de um interesse pelo conceito de lugar.

Durante dois anos, por meio do Programa de Educação Tutorial da Geografia UFF de Niterói

(PET-Geografia/Niterói), em colaboração com o núcleo Geografia e Cinema (GeoCine),

desenvolveu-se um estudo específico sobre o conceito de lugar. O projeto culminou no

“Lugar.doc”7, um curta documentário que em alguns minutos explicou a construção do

conceito de lugar e alguns conceitos derivados.

Envolta em tal reflexão, em que o lugar era o foco, e vivendo o momento de

isolamento social junto com grande parcela da população no Brasil e no mundo, surge uma

inquietação em pensar a relação lar-lugar considerando o contexto de 2020. Entender como os

conceitos encontram espaço na vida prática foi algo que despertou interesse desde o início da

graduação, diante da experiência de isolamento e já se relacionando com o conceito de lugar

durante o período citado, essa  pesquisa nasceu.

Contudo, escrever sobre a relação lar-lugar durante o período de isolamento, estando

ainda dentro da pandemia e tendo que manter o distanciamento social no período em que este

trabalho foi desenvolvido, impôs limites práticos que restringiram a forma como a pesquisa

seria realizada. Tornou-se inviável aderir a uma metodologia que necessitava de proximidade

física e temporal entre pesquisadora e sujeitos, por isso, optou-se por um formulário que

pudesse ser respondido via meios virtuais e os resultados também fossem captados da mesma

forma. Além disso, buscou-se um arranjo mais quantitativo dos dados para uma análise mais

direta, porém, o aspecto experiencial da pesquisa não foi desconsiderado.

A pesquisa foi realizada com o objeto de demonstrar como a relação lar-lugar se fazia

presente no contexto do isolamento social de 2020, e como esse contexto influenciou na

criação de novos significados. A partir de uma amostragem contactada de forma aleatória e

virtual por ferramenta de redes sociais (Whatsapp e Intagram), foram gerados resultados

através de um formulário via plataforma Google que ficou disponível entre os dias 11 e 18 de

abril de 2021. O grupo pesquisado foi formado por 101 participantes voluntários, com idades

entre 19 e 59 anos (Gráfico 1).

7 Filme disponível no perfil do YouTube do “PET Geografia UFF”.
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Reconhece-se que o número de participantes é limitado, contudo, por falta de

referências outras específicas que colaborassem para alcançar os objetivos deste trabalho,

decidiu-se pela realização da pesquisa. Diante da necessidade de ainda se manter o

distanciamento social e considerando que o alcance de uma pesquisa é variável, tendo em

vista sua dependência de ser compartilhada via meios virtuais, o número de participantes foi

considerado razoável como base de análise.

Gráfico 1: Faixa etária dos participantes da pesquisa.

Entre os participantes constatou-se uma maior participação feminina (Gráfico 2).

Gráfico 2

A pesquisa tinha como um dos seus objetivos entender como a relação com o lar se

desenvolveu durante esse momento, então perguntou-se aos participantes se eles haviam

ficado em suas casas durante o isolamento (Gráfico 3). Entre eles, 96% respondeu que “sim”,
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dando base para pensarmos tal relação. Ao estarem em suas casas durante esse tempo, os

participantes ficaram sujeitos a experienciar esse lugar com uma frequência e intensidade

talvez antes não vivida.

Gráfico 3

Pensando a respeito das relações sociais que foram desenvolvidas durante esse período

na casa, perguntou-se: “Com quem você mora?” (Gráfico 4). A grande maioria disse morar

com pais, familiares ou um(a) parceiro(a), o que indica que as relações de contato direto

ficaram restritas à base familiar, uma vez que a Constituição de 1988 no Art. 226 reconhece

como família membros ligados por casamento, união estável ou parentesco. Tal informação

permite pensar que para além da dinâmica do habitar em conjunto o mesmo lugar, questões

relacionadas à afetividade e hierarquia também influenciaram a maneira pela qual o lar foi

experienciado.

Gráfico 4: Representando as relações vivenciadas durante o período de isolamento.
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O fato da casa ser o “lugar da família” não é surpreendente. O lar, caso seja assim

entendida a casa, é um lugar de intimidade que recebe toda essa carga de significados por ter

como uma das suas referências a relação familiar. A família costuma ser nosso primeiro grupo

social, e o lar nosso abrigo primário. Mas também é onde somos expostos a experiências

iniciais de vulnerabilidade, como foi salientado no capítulo segundo deste trabalho. Por isso,

quando o mundo do lado de fora parece ser ameaçador de inúmeras formas, o lar e talvez a

família podem parecer mais acolhedores, pois já os identificamos, e eles a nós, não estamos

lidando com completos desconhecidos.
A política cria o lugar ao torná-lo visível. O lar é um lugar. A família é a menor
unidade política. Sua forma de governo é tradicionalmente autoritária. O lar tem
limites que precisam ser defendidos da intrusão de estranhos. A casa é um lugar
porque inclui o espaço e, assim, cria um “dentro” e um “fora”. Quanto mais a
tempestade se enfurece do lado de fora, mais aconchegante o lar parece do lado de
dentro, mais a família é unida e mais o lar se torna uma unidade e não um arranjo de
cômodos isolados. (TUAN, 2018, p.13)

Quando questionados se “consideravam sua casa um lar” (Gráfico 5), 95% respondeu

que “sim”. As percepções acerca da casa demonstram haver intimidade com o lugar que os

participantes habitam, os hábitos diários experienciados durante a relação com o lugar deram

a eles e elas uma carga de significados única e marcante. Em períodos como o de isolamento,

essa carga pode ter sido intensificada, levando em conta que a intensidade do “presente

eterno” deu ao lugar uma nova experiência de temporalidade.

Gráfico 5

A nova experiência de temporalidade colaborou com a apreensão da casa como lar,

pois permitiu a criação de lembranças e reforçou o desenvolvimento de memórias em relação

ao lar. Entre os participantes percebeu-se que a maioria não passou toda a sua vida em uma

mesma casa (Gráfico 6), mas mesmo diante da mudança de lugares durante o percurso da
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vida, ainda assim reconhecem sua casa atual como um lar. Pode-se deduzir a partir disso que

memórias foram otimizadas diante das relações que se sucederam no lar atual, o que permitiu

que esse lugar se tornasse abrigo à intimidade.

Gráfico 6

Além disso, o confinamento em um lugar específico durante um tempo relativamente

longo promove a exploração de novas lugaridades. A permanência prolongada em um lugar

pode estimular a busca por uma nova forma de se adaptar aquele lugar que já era conhecido,

mas que diante de um momento inédito talvez tenha ganhado novas funções. Criamos e/ou

descobrimos novos pequenos lugares no lar, e esse processo de multiplicar lugares dá a ele

ainda mais significado. A experiência do habitar torna-se ainda mais complexa. Obviamente,

essa busca não acontece da mesma forma para todos, seja porque as dimensões físicas do

lugar não permitem, seja porque em um lugar compartilhado, se for o caso, a própria

convivência irá impor limites à exploração.

Contudo, esse processo de criação ou descoberta pode ser estimulado por uma procura

sensorial de experienciar novas práticas de lugaridade, mas pode também surgir por uma

necessidade de conciliar em um mesmo lugar atividades que antes se encontravam distantes.

Ao ter nossos corpos restringidos, todas as dinâmicas sociais foram levadas para o mesmo
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lugar. Estudos, sessões de terapia8, lazer9, cuidados10 e trabalho todos juntos e misturados,

tendo que achar uma maneira de se organizar em um mesmo limite espacial. E não só um

habitante teve que pensar o seu lugar de maneira a caber tudo isso, mas todos, cada um com

suas necessidades e obrigações, tiveram que dividir seu lugar com os que já eram de dentro, e

durante o isolamento também com os que invadiram a casa.

Durante a pesquisa perguntou-se aos participantes se estes estiveram envolvidos em

atividades de estudo e trabalho, ou ambos. Entre eles 96% respondeu que “sim” (Gráfico 7), o

que permite concluir que essas práticas estiveram diretamente envolvidas na dinâmica

relacional para com o lar.

Gráfico 7

A restrição de contato fez com que as instituições de ensino tivessem que se adaptar à

realidade que se impunha. Do ensino básico ou superior, todas as instâncias da educação

levaram para os meios virtuais as aulas, atividades e contatos. E como se adaptar a uma

espacialidade que para muitos ainda era desconhecida, para outros inacessível e para todos

enfadonho? Quando a escola ou a faculdade também entraram para dentro da casa via telas,

esse lugar teve que abrir espaço para mais essa atividade, as relações tiveram que lidar com

10 Em famílias com crianças ou pessoas que demandam cuidados mais específicos, esses também se tornaram
mais uma demanda aos habitantes do lar. Principalmente as mulheres, que historicamente têm a “relação de
cuidado” associada à elas, tiveram essa demanda acrescida ao seu cotidiano.

9 Durante esse período as lives com show, peças teatrais, performances entre outras, foram utilizadas como
mecanismos de lazer, levando para dentro da casa atividades lúdicas e culturais que não teriam como ser
realizadas fora do espaço virtual.

8 O período de isolamento e o quadro de ameaça que o vírus da Covid-19 trazia para todos fez com que os
auxílios de psicólogos e psiquiatras fossem demandados ou continuassem a ocorrer. Entretanto, como o contato
direto não era recomendável, as sessões de terapia também ocuparam as salas virtuais de comunicação. Logo, a
casa também virou consultório; quarto, sala, varanda, quintal, cozinha… o que pudesse ser transformado em um
assim foi.
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mais essa demanda e os estudantes buscaram formas de aprender, mesmo distante das

materialidades que dão significado à escola.

E a entrada desta atividade dentro de casa de maneira ampla não atuou somente na

disposição de móveis e horários, mas também interveio em hábitos e na maneira como

lidamos com a constante solicitação por produtividade. Quando a sala de aula (e o escritório -

discutido mais adiante) é uma tela de computador, celular, ou o que tiver disponível que não

tem um limite real para desligar, quando podemos manter contato com professores, colegas e

alunos de manhã, de tarde e de noite, durante a semana e até nos fins de semana, e quando a

carga horária de aulas é substituída por exercícios e mais exercícios, em que momento

conseguimos descansar? Estar em casa parecia ser sinônimo de ter tempo.

Porém, o que parece não terem percebido é que o tempo não só era o mesmo

(cronologicamente), como também não podíamos mais lidar da mesma forma com ele. Todas

as questões que habitavam nossas casas, durante esse momento, enchiam nosso lugar com

novos lugares, nosso tempo com mais tarefas e nossas mentes com mais demandas. Além de

ter que lidar com dilemas como o distanciamento social e o luto, também era exigido que nos

adaptássemos a um sistema que não somente lida com a produção de uma forma diferente,

como também parecia não reconhecer o momento pelo qual todos passavam.

A experiência do ensino-aprendizado online soma-se a outras responsabilidades

trazidas para dentro de casa. A transformação da casa em espaço escolar colocou sobre os

pais, ou responsáveis, a obrigação de administrar horários de aula, realização de tarefas e

explicação de deveres, funções antes atribuídas a rotina, professores e escola, o que trouxe

uma carga extra ao cotidiano destas pessoas, que já teriam que lidar com afazeres domésticos,

trabalhos formais e/ou informais, suas necessidades individuais e relações interpessoais.

Se pensarmos nas mulheres em específico, essa carga é multiplicada. São elas

encarregadas arbitrariamente das principais, se não todas, funções relativas ao cuidado, seja

com os filhos ou outros membros da família, seja com a casa. Sendo assim, para além das

responsabilidades e necessidades próprias para com o trabalho ou não, elas ainda são

encubidas de lidar, muitas vezes sozinhas, de outras tantas tarefas. Nesse contexto, a casa,

mesmo que ainda entendida como lar, não oferecia espaço para descompressão.

O trabalho foi um fator que influenciou de maneira significativa as relações dentro do

lar. Durante muito tempo mantinha-se a ideia que o lar era um local de descanso, para onde

voltava-se após um dia de trabalho, pois eram esses lugares diferentes. Era muito mais fácil

controlar as práticas de produção e negociação se elas estivessem em um lugar desvinculado

da vida. Havia fábricas, internamente separadas em seções, e não se encontrava mais em um
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mesmo lugar sob a posse de um mesmo produtor todos os meios para a geração do produto.

“Para o empresário, a separação entre negócio e lar foi uma verdadeira emancipação.”

(BAUMAN, 2003, p.33) Mas o isolamento veio romper por completo essa separação, ou

talvez trazer em definitivo a sobreposição de lugares. O termo “home office” veio fazer parte

de um vocabulário em que home parecia um prefixo geral.

Gráfico 8

Então, alguma parte da casa teve que virar um office (Gráfico 8), o trabalho não

somente entrava dentro do lar, mas não saía dele, não havia mais um lugar para onde voltar e

desconectar-se, principalmente, quando o contexto de isolamento estimulou o contato virtual

em rede. Redes sociais, salas de reuniões, plataformas de exercícios ou compartilhamento de

conteúdos, esses eram os espaços dominantes de convivência fora a casa, o problema é que o

“fora” também se encontrava no dentro. Essa imbricação de atividades fez com que o lugar

tivesse que comportar significados diversos, em um mesmo tempo.
Nessa ambiência criada pelo isolamento social, o lar é também
“lugar-dentro-de-outro-lugar” de onde as novas formas e funções de trabalho remoto
vão ter que “dividir espaço e tempo” com o cuidado e as tarefas domésticas
(ampliadas pelo tempo de permanência da família em casa e que agora se somam às
novas exigências de higienização e prevenção à contaminação por Covid-19).
(OLIVEIRA, 2020, p.161)

Sendo assim, tornou-se possível encontrar uma vida inteira dentro de casa. Este lugar

se tornou para além do lar o escritório, a escola, a faculdade, o cinema, o teatro, o consultório

do psicólogo, talvez um bar… os lugares se multiplicaram e a eles também foram acrescidas

ou prolongadas as atividades diárias relacionadas aos cuidados, o que tornou a experiência do

habitar densa. A multiplicação de lugares veio associada a uma intensificação das relações,

mesmo em isolamento, poderíamos nos sentir em apinhamento. “Apinhamento é saber-se

observado.” (TUAN, 1983, p. 69) A criação ou introdução de novos significados no lugar e o
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seu compartilhamento com os demais habitantes, somada à dinâmica exterior que promovia

sentimentos de tensão, pode limitar a nossa capacidade de atuação diante do outro.

Pensar sobre as relações é fundamental para essa discussão, pois em um lar estamos

muitas vezes em um jogo constante de equilíbrio entre as nossas necessidades e daqueles que

vivem a experiência do habitar conosco. A convivência pode ampliar os laços de intimidade,

mas pode ser ela também um fator de desconforto. Durante o isolamento intensificamos nossa

convivência com algumas pessoas e minimizamos com outras, e isso contribuiu para uma

relação diferenciada com o lar, pois em alguns momentos a busca por lugares e tempos de

intimidade individual pode ter criado outras lugaridades, e assim novos sentidos ao lar.

Com certeza o período de isolamento não foi simples. Demandou de todos aqueles que

habitavam o lar uma adaptação a uma outra forma de co-habitar e de relacionar-se com o

outro. E se, como dito no capítulo dois, o lar é um constructo de intimidade, é preciso levar

em conta que a intimidade também foi revista, visto que este lugar não era mais somente o lar,

mas uma série de outros lugares com vários cruzamentos de sentidos.
Neste processo, poderíamos indagar: como se situaria a intimidade num momento
em que a casa se assenhora, como célula produtiva do espaço social, dos seus
moradores? Como pensar o espaço da intimidade quando a privacidade representada
pelo espaço doméstico – que até então poderia ser pensada como um tecido íntimo
dos compassos pessoais mais resguardados das demandas da outridade social – é
também agora regulada pelo tempo do teletrabalho e, para alguns, pela gestão dos
cuidados dos seus coabitantes, familiares ou não? (PINHEIRO & MELO, 2020, p.4)

As relações interpessoais em um contexto de isolamento aumentam a carga de

intimidade entre seus integrantes. Em um lugar que passa por um processo de imbricação -

durante esse período foi possível encontrar no lar uma sobreposição de vários significados,

antes atribuídos a outros lugares - e durante um tempo que não se conhece os seus limites,

lidar com esse acréscimo de intimidade nem sempre é fácil. Por isso, o “auto-contato”

torna-se importante, “é nesse contato comigo mesmo que consigo colocar para o outro, tão

mais próximo agora, o que eu de fato preciso na minha relação com ele.” (SOARES, 2020)

A intimidade nos torna vulneráveis, e quanto mais nossos espaços de intimidade são

“invadidos” mais expostos ficamos e menos domínio temos do que será compartilhado ou

não. A multiplicação de lugares e a imposição de tempos também pode provocar a perda da

privacidade e de lugares de intimidade, ou o esquecimento de sua necessidade. Nos

acostumamos à exposição exacerbada? Provavelmente não, o que pode acontecer é uma perda

de significados, não nos sentimos confortáveis com a exposição, só não encontramos lugar

para livremente nos expor.
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Foucault (1987) talvez considerasse esse período inspirador, porque de uma hora para

outra estávamos restritos a um lugar em sensação constante de vigilância, observados pelos de

dentro e supervisionados pelos de fora (uma vez que, se a orientação era ficar em casa,

qualquer saída poderia ser considerada um desvio). “O modelo panóptico de poder prendia os

subordinados ao lugar, aquele lugar onde podiam ser vigiados e punidos por qualquer quebra

de rotina. Mas também prendia os supervisores ao lugar, aquele de onde deviam vigiar e

administrar a punição.” (BAUMAN, 2003, p.35) Provavelmente, para alguns, a casa tenha

também se tornado uma espécie de prisão.
A ressignificação dos vínculos provocada pelas recomendações de distanciamento
social – dos laços mantidos, imaginados, reestabelecidos, ou mesmo rompidos na
esfera domiciliar – nos conduzem ao estudo dos sentidos produzidos pela pessoa
quando do confronto consigo mesmas ao longo das vivências do confinamento
doméstico. (PINHEIRO & MELO, 2020, p. 3)

Na pesquisa, quando questionados se consideravam sua casa um lugar seguro antes do

isolamento, um pouco mais de 90% disse “sim” (Gráfico 9) . Depois, ao serem perguntados e

perguntadas se durante o período de isolamento essa perspectiva se mantinha, essa

porcentagem caiu ligeiramente (Gráfico 10). Mesmo não apresentando uma diferença

amplamente significativa, a diminuição da porcentagem pode indicar que a casa foi

experienciada de maneira diferente por algumas pessoas durante esse período.

Gráfico 9
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Gráfico 10

Entretanto, é preciso levar em consideração o que era o mundo da porta para fora do

lar. “Pensar o lar, o espaço doméstico enquanto este lugar de confinamento e abertura, estando

numa temporalidade nova e aberta como a da quarentena (..., a se considerar o crescente

número de óbitos e de contaminação) é algo que parece desafiar medos e inseguranças.”

(OLIVEIRA, 2020, p.159) Mesmo que o “cosmo” da casa tenha se tornado ainda mais cheio

de significados e imbricações, se ele for entendido como um lar (o que a grande maioria dos

participantes da pesquisa afirmou), será considerado um abrigo seguro. Quando o mundo

exterior ao lar parece ser ainda mais ameaçador que de habitual, essa significação ganha ainda

mais relevância.

Como última questão pediu-se aos participantes que definissem sua casa em uma

palavra. Foram atribuídas quarenta e quatro respostas diferentes (Gráfico em Anexo).

Contudo, em conjunto as palavras “Refúgio”, “Segurança”, “Proteção” e “Abrigo” somaram

quarenta e uma respostas, contabilizando mais de um terço do total. A palavra “Refúgio”

significa segundo o dicionário Aurélio “abrigo”, esta por sua vez pode fazer referência a

“proteção”. Já a palavra “segurança” é a “condição de seguro”, o que é “livre de perigo ou de

risco”. Mais de um terço dos participantes da pesquisa consideravam sua casa, durante o

período de isolamento, um lugar capaz de oferecer alguma garantia contra riscos e perigos.

Para esse grupo a casa era o “lugar seguro”, um refúgio ao mundo exterior, onde eles

poderiam se sentir protegidos em um abrigo acolhedor.

Mas, e para os demais? Para quase 15% dos participantes a casa foi associada a

"Perturbação", “Desafio”, “Preocupação”, “Tormento”, “Desconforto” e até “Prisão”.

Deixando explícita que a significação deste lugar foi diversa durante este período. Para alguns
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a segurança que a casa poderia representar foi suprimida por uma série de outras experiências

vividas no habitar. O acréscimo de atividades e de novos lugares que invadiram a casa,

somada a sensação de que o lado de fora é um risco, criou sentidos amplos para a relação com

o lar e ampliou as cargas individuais e coletivas. “A questão é que todos nós estamos,

intermitente ou simultaneamente, sobrecarregados com “responsabilidades demais” e ansiosos

por “mais liberdade”, o que só pode aumentar nossas responsabilidades.” (BAUMAN, 2005,

p.68)

Se considerarmos as responsabilidades socialmente atribuídas às mulheres esses outros

significados podem ter ocupado a casa ainda mais. Entre os 15% dos participantes em que a

segurança foi suprimida, 60% era composto por pessoas que se identificavam com o gênero

feminino. A pesquisa não tratou com profundidade a relação do gênero com a casa, contudo

torna-se interessante revelar este dado abrindo espaço para tal discussão em trabalhos futuros.

É importante pensar também que um sentido não exclui os outros. Quantos que

responderam ser sua casa um refúgio, onde se sentiam protegidos, também não viveram

momentos durante esse período em que se sentiram presos. “A segurança e a liberdade são

dois valores igualmente preciosos e desejados que podem ser bem ou mal equilibrados, mas

nunca inteiramente ajustados e sem atrito.” (BAUMAN, 2003, p.10) Antes do período

analisado éramos acostumados a uma dinâmica do movimento, nossas rotinas tinham idas e

voltas, nossas relações tinham lugares específicos para se desenrolar em muitos casos, e

dificilmente tínhamos convivências tão intensas como as experimentadas durante o

isolamento. As nossas percepções de segurança e liberdades eram outras.
A promoção da segurança sempre requer o sacrifício da liberdade, enquanto esta só
pode ser ampliada à custa da segurança. Mas segurança sem liberdade equivale a
escravidão (e, além disso, sem uma injeção de liberdade, acaba por ser afinal um
tipo muito inseguro de segurança); e a liberdade sem segurança equivale a estar
perdido e abandonado (e, no limite, sem uma injeção de segurança, acaba por ser
uma liberdade muito pouco livre). (BAUMAN, 2003, p.24)

Sacrificamos grande parte da nossa liberdade durante esse processo para que houvesse

alguma garantia de segurança. Tentamos achar maneiras de nos sentirmos livres mesmo

restritos a um lugar. Para aqueles que não encontraram o seu toque de liberdade a segurança

ganhou outra cara, para os que conseguiram, a casa tornou-se refúgio, abrigo, e se ela for

também um lar a segurança teve ares de acolhimento. O período estudado impôs à sociedade

uma busca por uma segurança talvez impossível de ser alcançada, porém aqueles que

tentaram talvez voltem a sentir o gosto de uma liberdade mais ampla.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ciência geográfica traz para o campo das teorizações a dimensão espacial, e a partir

disso discute como essa dimensão atua na maneira como experienciamos o mundo. Em 2020,

quando uma pandemia em escala global foi declarada, e a medida considerada mais eficaz

contra a propagação do coronavírus era o isolamento social, não só retornamos para casa, mas

passamos a experienciar este lugar intensamente.

Por meio da perspectiva experiencial, em que considerou-se as vivências diárias, no

contexto em que o exterior se confundia com o interior, foi possível encontrar em um só lugar

uma multiplicidade de outros. Passamos diante do isolamento a experienciar o mundo a partir

do lar. Nele tornou-se possível encontrar o lugar office, o lugar escola, o lugar casa entre

muitos outros. Cada um destes lugares trouxe novos significados ao lar, impulsionou

rearranjos e juntos promoveram uma imbricação de sentidos.

A experiência do isolamento se mostrou uma novidade para a grande maioria das

pessoas. Por mais que alguns estivessem acostumados ou já fossem adeptos a trazer para

dentro do lar espaços virtuais (como as redes sociais, os perfis de “bate-papo” e as

plataformas online de conteúdos e cursos) esse com certeza não era um hábito de todos.

Quando o espaço exterior tornou-se fonte de ameaça constante, o lugar interior ao lar

apresentou-se como possibilidade de segurança.

O lar foi revisto, não era somente um ponto para onde voltava-se. Ele reforçou-se

como o lugar da convivência íntima, onde relações interpessoais tinham que ser

administradas. Estávamos restritos ao contato direto com um grupo seleto de pessoas, as quais

tínhamos que dividir lugares, cada um com suas necessidades e responsabilidades. As

demandas externas também entraram na casa e lá buscaram um lugar para se estabelecer. O

lar foi vivido diariamente por todos que o experienciavam, dotando esse lugar de ainda mais

significados.

Pensar sobre a relação lar-lugar por meio da experiência, que consciente ou

subconscientemente agrega novos significados a um lugar, permitiu concluir que os sentidos

atribuídos a essa relação são diversos. Eles variaram entre “Refúgio”, “Abrigo”, “Segurança”,

“Perturbação”, “Preocupação” e “Prisão”, segundo os participantes da pesquisa. Quando o

exterior apresenta riscos, o lar se torna refúgio, mas quando as pressões externas invadem o

lar e se somam aquelas que já habitavam esse lugar podem o transformar em prisão.
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Entender o lar não somente como um lugar para onde se quer voltar, mas também

como um campo de dissonâncias, permite afirmar que o lugar abriga uma pluralidade de

significados. O que define um lugar como lar nem sempre é associado a percepções racionais,

porém são aquelas que envolvem questões corpóreas, sentimentais e imaginativas. Pensar

sobre o lugar é também considerar os sujeitos que o habitam e quais relações se desenvolvem,

e então perceber que cada lugar será singular.
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