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professorar.

Eu sou professora. E isso é o que tem mantido minha sanidade 
mental desde que um inimigo invisível travestido de realeza veio 

espalhar suas cepas por nossos caminhos. Não tem sido fácil, mas 
o contato com a esperança inerente à juventude, além da certeza 
de que é preciso estar bem para acompanhá-los, tão jovens, nesse 
processo, faz de cada novo encontro virtual um ínterim em que re-
carrego as energias. Entre teorias, dúvidas, conversas, risadas e 
desabafos, o acolhimento virou o principal assunto que trabalha- 
mos nas aulas.

Assim, quando completamos um ano de pandemia do novo coro-
navírus, convidei meus alunos, uma turma de quase jornalistas, a 
produzirem crônicas que retratassem diferentes aspectos desses 
tempos difíceis que estamos vivendo. Eu acredito que, ao se ex-
pressarem, colocando sentimentos em palavras, eles fazem não só 
um exercício essencial à sua formação de jornalistas, mas também 
têm a oportunidade de “racionalizar” um pouco de tudo aquilo que 
temos guardado em cantos escuros da mente e do coração ao longo 
desse período de tantas mudanças. Era sua percepção sobre essa 
era pandêmica que eu queria vislumbrar nos textos.

Gênero textual explicado, exemplos apresentados, sugestões 
feitas. Era a hora de aguardar. E eu o fiz ansiosamente, esperan-
do cada linha sem saber ao certo o que diriam. Quais seriam os 
recortes de vida que cada um deles me apresentaria e que guar-
daríamos como representações e memórias desse período? A in-
tensidade do último ano caberia em palavras?

Ela coube. Nas linhas carinhosa e cuidadosamente escritas 
que recebi havia um mundo todo representado. Ao lê-las, eu ri, 
chorei, sofri, exasperei-me, senti com cada um deles. O turbilhão 
de emoções que estava guardado naquelas frases, em cujas cenas 
narradas havia compreensões plurais, mas igualmente intensas da 
vida na pandemia, transportou-me para momentos de alegria, de 
angústia, de expectativa, de emoção, de crescimento e de dor. 

Dói. Dói a perda de tantos. Dói que ainda não possamos chamar 
tudo isso de passado. Dói saber que todos nós — e eles —, ao lon-
go destes mais de 365 dias, estejamos experienciando situações 
menos ou mais sombrias. Dói pensar que, depois de viajar em tex-
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tos tão complexos na sua simplicidade, não vou poder abraçar seus 
autores como costumava fazer quando a vida ainda era “A Vida”. 

Mas me alegro, pensando que, de alguma forma, eles puderam 
expressar-se sobre tudo que têm vivido. E que você, nossa leitora 
ou leitor, como eu o fiz, poderá lê-los e viajar com eles em seus re-
cortes pandêmicos de... sobrevivência. Também sorrio, um sorriso 
verdadeiro depois de tantos meses difíceis, ao constatar que estou 
cumprindo meu papel de professora: a qualidade dos textos é in-
questionável, os futuros jornalistas estão se mostrando excelentes 
já-escritores. 

E assim eu sigo, acreditando em dias melhores. Porque eu sou 
professora, testemunho transformações — para melhor! — todos os 
dias. E são esses pequenos milagres, que vêm na forma de alunos, 
que têm mantido minha sanidade mental. 

Boa leitura!
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não posso mais viver 
sem você.
Kelvin William Custódio Da Cruz

Tudo começou num belo dia ensolarado. Acordei e logo pensei em você, 
pois sabia que longe de ti eu não poderia suportar tamanha pressão.

Naquele momento, sua ausência me causava um desconforto enorme, en-
tão eu comecei a pensar só em você. A vontade de sentir o seu cheiro me con-
sumia, em todos os lugares eu procurava por você. Tudo o que eu queria era 
te ter em minhas mãos, em meus braços... Ao acordar naquele dia, percebi 
que eu não poderia mais viver longe de você. Então, decidi ir te buscar onde 
você estivesse. 

As ruas estavam vazias, tão vazias quanto estava o meu coração longe de 
você. Mas onde você estava? Por onde começar a procurar por você?

Em todos os lugares que eu ia, você não estava, o meu coração acelerado 
já palpitava em pensar na hipótese de não te encontrar. Tudo o que eu queria 
era ter você de volta! Sua proteção me fazia falta, até minha família já tinha 
se acostumado com você, seu cheiro já tinha penetrado nos ambientes, sua 
ausência era notável.

Apesar do meu fracasso nas buscas, eu sabia que não podia voltar para 
casa sem você. O que eu fiz para não poder te ter novamente?

As horas se passaram, e a vontade de desistir se misturava com o desejo 
de te encontrar. Até que uma luz se acendeu e tive a ideia de te procurar no 
trabalho da minha amiga, era muito possível que você estivesse lá.

Entrei e perguntei para todos que estavam à minha volta. Quando te vi 
novamente, eu sabia que a partir dali poderia ficar mais tranquilo, pois teria 
sua proteção de volta, teria seu cheiro em mim outra vez, a partir dali você 
não sairia mais das minhas mãos!

Ah, como é bom ter encontrado meu álcool em gel novamente!
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lados opostos,
mas o mesmo.
Vanessa Maria Sant’ana

Duas pessoas vivendo o mesmo, mas de lados opostos do mun-
do.

Quando as ruas ficaram vazias e o medo se instaurou, houve 
aqueles que buscaram fugir de suas realidades. Aqueles que que-
riam, nem que fosse por poucos minutos do dia, desfrutar de algo 
que lhes proporcionasse distração de tudo que estava acontecendo 
ao redor do mundo. Aqueles que queriam se dedicar a fazer coisas 
novas. Houve também aqueles que não tiveram ânimo para tentar 
nada disso. Não tinha como negar, todos estávamos sendo afeta-
dos, positiva ou negativamente. Todos passando pelo mesmo, mas 
de formas diferentes. Em lugares diferentes do mundo.

O tédio faz a gente pensar em muitas coisas. E o tédio propor-
cionado pelo isolamento social realça isso de uma forma um pou-
co agressiva, amplificando uns 100%. Faz a gente martelar muitas 
coisas. Coage a gente a ver até o que não queríamos. Mostra o que 
a gente vive adiando. 

Aprender novos idiomas soava bem, afinal, “eu não estou fa-
zendo nada de útil mesmo”. Mal sabia eu que muitos pensavam o 
mesmo! Mal sabia eu que a busca por distração em meio ao tédio 
levaria-me a conhecer novas pessoas. On-line, é claro. 

Naquele “on-line” que, mesmo distante, parece perto.
Naquele “on-line” em que você se sente mais à vontade do que 

pessoalmente. 
Naquele “on-line” em que a gente não vê a amizade começando, 

só vê quando as raízes disso grudam em você. 
Foram cerca de 15 minutos para tentar decifrar o que o forte so-

taque britânico dizia. Aquelas vozes que lembravam aplicativos de 
meditação ou até mesmo aquelas relaxantes gravações feitas com a 
intenção de fazer a gente dormir. Claro que houve piada sobre isso. 

Foi assim que conheci o britânico de 19 anos que fez meus 365 
dias de quarentena parecerem 365 horas.

Você sabe quantos filmes cult estão na lista do IMDB (Internet 
Movie Database, uma base de dados on-line de informação sobre 
música, cinema e jogos) dos melhores filmes já feitos? Pois é, são 
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muitos. Descobri isso. Foi estranho. Eu nunca teria me arriscado 
neles por vontade própria. Reservoir Dogs, Taxi Driver, The Shi-
ning, Trainspotting e outros. The Truman Show faz a gente ficar 
reflexivo e ganha um novo significado. 

Eu nunca me diverti tanto quanto em uma tentativa de marato-
na de filmes a distância. Você sabe o quão difícil é acompanhar, de 
longe, ao mesmo tempo? Quantas pausas são necessárias em um 
filme de 1h43min? Bem, acredite em mim, são muitas. Pausa para 
comer, pausa para fumar, pausa para afastar a família, pausa para 
esperar os dois chegarem no mesmo minuto exato e ninguém jo-
gar um spoiler no outro. Uma das coisas mais divertidas de todos 
os tempos. 

Tenha muito cuidado, situações como essa proporcionam os 
melhores risos descontrolados. Causam vício.

Nem tudo são flores, claro. O deserto foi regado por duas sortes 
e dois reveses, quatro receitas e uma catástrofe, duas verdades e 
uma mentira. A senhora Justiça sempre pesa tudo em uma balança. 
Assim como toda e qualquer amizade.

Aí surgem os questionamentos: “como isso aconteceu bem em-
baixo do meu nariz?”. É como piscar, e a mágica está feita. Você 
acaba esquecendo até mesmo de como as coisas começaram. É en-
graçado, para não dizer bizarro. 

A boa amizade é como uma boa música: uma vez que entra, nun-
ca sai das nossas vidas. Vem a nós quando mais precisamos. Essa 
amizade é uma boa música. 

Meu Deus! Eu só tinha um pouco de tédio, e a vontade de apren-
der um idioma. 
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um câncer.
Raul Andreo de Paiva

Eu morro de ansiedade. Não sei o que dizer. Eu travo e só aceno. 
Os monossílabos são as únicas palavras que aprendi na vida 

pelo tempo que durar a situação. Coerência e coesão deixam de 
existir nas minhas orações. Nem um Pai Nosso para pedir socorro 
eu consigo soltar. As mil e uma vozes que não me deixam dormir 
tiram férias. Me abandonam.

Conversar é difícil.
Foi numa sexta-feira. Eu voltava de ônibus para casa da minha 

aula de alemão. Tentava esquecer as minhas poses tentando filmar 
partes da aula para uma matéria da faculdade. As pessoas foram 
desaparecendo. Eu olhava pela janela, tentando reconhecer algum 
ponto de referência. Pelo reflexo, só havia eu e uma senhora, além 
do motorista.

Lentamente, ela se aproximou de mim. Eu estava perdido no 
mundo por trás do guarda-roupa. Distraído com o fauno, nem me 
toquei de que ela se movia.

“Você estuda aqui?”
A conversa se instaurou. Minhas respostas não importam — pro-

va disso é o primeiro parágrafo. O que ela disse, no entanto, me 
chamou a atenção.

Era uma mãe. Havia vindo a Cascavel visitar a filha que estudava 
Estética na mesma universidade em que eu estudava. Morava num 
prédio novo, para cima da avenida da faculdade. Apartamento 107.

Não muito antes daquela sexta, numa conta do Instagram das re-
dondezas do campus, plantaram uma mensagem. Um homem ron-
dava a região e parecia que ia arrombar as portas de tão forte que 
batia. Várias mulheres interagiram com o post. Compartilhavam a 
experiência de vítima.

#NemTodoHomem, mas se a maioria é que é ouvida na hora de 
eleger um presidente, “nem todo” significa nada. O risco de dar 
um endereço de uma moça para um garoto aleatório não compen-
sa — nem mesmo as suposições advindas da camisa rosa-choque e 
a vozinha fina. Supôs certo, mas essa agulha não justifica apostar 
a vida na sorte, se jogando no palheiro. Nem todo mundo tem uma 
bola de cristal.
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Meus bullies nunca me chamaram de elefante — sempre estive 
abaixo do peso e não me lembro do outro motivo. Além de já evitar 
pessoas naturalmente e não ter nenhuma má intenção, o mundo 
decidiu acabar em 2020. A terça-feira em que eu apresentei o VT 
– gíria de jornalista para ‘matéria em vídeo’ — foi o último dia de 
aula. Presencial, digo. Ela foi a última história ouvida dentro de 
um ônibus. O último ônibus.

Voltei para a minha cidadezinha natal, onde os mortos são anun-
ciados em caixas de som. Sempre torcendo para não reconhecer 
nome algum.

Será que ela acabara por ver o porvir? Foi aquela uma despedi-
da ao mundo terminado pelo cavaleiro? Um cumprimento ao novo 
mundo à mercê do colonizador tirano?

Mesmo com todo o pavor que me dá toda vez que alguém vem 
falar comigo, eu preciso admitir… admitir a razão por trás das in-
findáveis ligações dos meus pais agora que estou novamente longe 
deles. Elas que, por mais que doa confessar, me incomodam.

O silêncio machuca. Ela sabia. Eu demorei 20 anos para descobrir.
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vinte horas.
Jéssica Oliveira Dos Passos

Deixa eu te perguntar: o que você acha possível fazer em 20 ho-
ras?

Viajar, estudar, correr, limpar, dormir, cozinhar, passear, namo-
rar, ufa! Quantos verbos! É um tempo significativo, se bem aprovei-
tado torna-se produtivo. Nesta crônica, você vai acompanhar a saga 
de uma viagem de carro, que durou 20 horas! 

Viajar de férias é tudo de bom! A menos que o mundo não esteja 
prestes a ser “invadido” por uma pandemia.

 O novo coronavírus surgiu em dezembro de 2019, na cidade 
de Wuhan, na China. Nessa época, os primeiros casos já eram ob-
servados no país. Gente, quem iria imaginar que o vírus chegaria 
tão rápido ao Brasil?  Pois bem, minha amiga decidiu viajar com 
o esposo para o Mato Grosso do Sul, mas a filha do casal não quis 
participar da aventura. 

Os dois iniciaram a viagem até o Paraguai, lá deixaram o carro 
e, juntamente com um casal de primos, seguiram até o destino tão 
esperado, a pacata cidade de Sidrolândia/MS. O grupo se hospe-
dou na casa de parentes. Tudo estava indo muito bem, até que, 
depois de alguns dias, como uma enxurrada, os casos de Covid-19 
começaram a desabar sobre nossas cabeças. Como medida de se-
gurança, o governo do Estado impôs o lockdown, fechando as fron-
teiras, medida que também foi adotada no Paraguai, onde o carro 
do casal havia ficado.

Nessa altura do campeonato, paranoias começaram a surgir na 
cabeça dos dois, preocupados com a filha sozinha em casa há dias. 
A saída foi telefonar para um casal de amigos para buscá-los em MS.

 Adivinhem quem é esse casal de amigos? Eu e meu esposo, isso 
mesmo rsrsrs (rindo de nervosa!). Lá fomos nós ao resgate. Enfren-
tamos 20 horas de viagem, foi uma aventura. Passamos por várias 
cidadezinhas, por caminhos bonitos, outros nem tanto, enfrenta-
mos alguns “perrengues”, erramos o caminho, sentimos medo dos 
perigos da estrada, paramos várias vezes para abastecer, ir ao ba- 
nheiro e esticar as pernas. Quando avistamos a casa onde nossos 
amigos estavam, presenciamos a alegria e a satisfação estampada 
nos rostos.

Olha só quem chegou, é o Juninho e a Jessica!  

CRÔNICAS DA PANDEMIA



Demoramos, mas chegamos, bora?
Depois de uma breve conversa, seguimos de volta para casa,  

agora com todos a bordo e sem nenhum descanso. 
Enfim em casa, depois de mais horas de viagem, a família antes 

distante se uniu novamente, agradecendo por estarem todos bem 
e com saúde. 

A pandemia do novo coronavírus trouxe vários aprendizados.  
Hoje, valorizamos mais as pequenas coisas da vida. Os sorrisos es-
tão cobertos por máscaras, tivemos que aprender a sorrir com os 
olhos. Encontros e abraços, só virtuais. Aprendemos a dar valor ao 
tempo saudável em família. Tem gente que até aprendeu a cozi- 
nhar na pandemia. Tivemos que nos adaptar a uma nova maneira 
de viver, mais restrita, sem toda aquela liberdade que antes não 
era tão valorizada como é agora. 

Acredito que, quando tudo voltar ao normal, sairemos mais fortes 
e esperançosos de toda essa experiência. Até lá, espero não ter que 
realizar novos resgates! rsrsrsrs (novamente, rindo de nervosa!)

CRÔNICAS DA PANDEMIA



aquele abraço.
Gabrielly Ryandra Bertolini Quaggio

Uma doença. Um mundo desconhecido. “As aulas serão sus-
pensas por alguns dias”. Meses passando e me encontro aqui,     

olhando para um corredor tão vazio quanto a sensação de não saber 
quando e como tudo isso vai passar.

As mesinhas, que antes eram disputadas entre os alunos, hoje 
acomodam apenas a poeira e a lembrança das inúmeras risadas e 
conversas jogadas fora.

Momentos corriqueiros passaram a ter um valor nunca antes  
imaginado. Me peguei sentindo falta até das filas da cantina, e olha 
que esperar não era o meu forte! Penso naqueles “ois” corridos en-
tre uma aula e outra e em como eu adoraria ter gastado alguns se-
gundos a mais naquelas interações face a face.

Sinto falta de tudo. Sinto falta de todos. Sinto falta do simples. 
Sinto falta do movimento. Sinto falta das conversas. Mas, acima de 
tudo, sinto falta daquele abraço.

Aquele abraço apertado no começo de todas as aulas que con-
tinha amor, carinho e compreensão. Aquele abraço que, mesmo 
silencioso, recarregava as energias e me motivava a continuar. A 
não desistir.

Não sei se ela sabe o tamanho da importância daquele gesto, 
mas agradeço por isso.

Gosto de imaginar que outras pessoas também tenham um abraço 
para chamar de lar, um sorriso que ilumine seu dia e um amor que 
lhe dê esperanças de dias melhores. O mundo mudou e me pego 
fortemente acreditando que todos nós também tenhamos muda-
do, mas há apenas uma coisa que eu não quero que mude nunca: 
aquele abraço.
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three parnell street
Fernanda Thaline Rosseti Alves

As recomendações eram: se possível, ficar em casa; sair só 
em casos de muita necessidade. Mas, quando eu li essas 

recomendações, eu não sabia que seria na minha casa nova, 70 km 
distante da minha família, e que eu teria uma companhia frequente. 
Acredito que o destino riu da minha cara quando li a mensagem 
de um cara (que nos meus pensamentos não significaria nada para 
mim) dizendo que morava na mesma rua e no mesmo prédio que 
eu — ele no apartamento 77, e eu no 75. Isso não é uma história de 
amor, e sim de liberdade.

Lembro da primeira vez em que ele entrou aqui, parecia que já 
conhecia meu apartamento há anos, se sentiu em casa a ponto de 
abrir a geladeira e olhar todos os cômodos do meu lar sem um guia. 
Dessa vez, entrou trazendo cerveja gelada, risadas espontâneas e 
beijos apaixonantes. Mais tarde, entrou trazendo vários sentimen-
tos confusos e uma liberdade indescritível, que talvez não deveria 
estar ali — não sei se me refiro ao vizinho ou à liberdade.

Londres, Dublin, Paris, Madrid foram apenas alguns dos lugares 
visitados por ele e apresentados a mim através de fotos e longas 
conversas, sentados na mesa da cozinha ou deitados no meu quar-
to escuro. Não importa em qual cômodo, ele sempre teve um jeito 
de me olhar tão intensamente que quase via meus pensamentos. 
Enquanto trocávamos alguns carinhos tímidos — que talvez não 
deveriam estar ali também —, eu me perdi nas suas histórias. 

Era nítida a saudade na voz dele, saudade de tudo aquilo que ele 
tinha vivido, aprendido e experienciado nos três anos que passou 
viajando. Eu gostava quando ele me contava tudo o que passou e 
viu nos lugares onde esteve, porque dava para ver que ele falava 
sim com saudade, mas também falava com amor. O mundo é a casa 
dele, e para uma pessoa que se acostumou com isso, uma pande- 
mia pode sufocar toda a liberdade que um viajante tem dentro do 
seu coração. 

Faz sentido pensar que o destino tenha nos cruzado para que 
um cara que veio do outro lado do mundo possa me mostrar que a 
liberdade combina comigo e que, talvez, seja a minha sina viajar 
pelo mundo enquanto conheço pessoas tão espetaculares quanto 
ele. Durante o tempo em que espero as coisas se acalmarem, para 
só então pensar em viajar, descobri que não é só talvez e que meu 
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corpo pede para que eu faça o mundo de lar também.
Sobre os sentimentos confusos... Bem, tiveram que ficar para 

trás, ou tudo se tornaria mais confuso ainda. Ele pertence ao mun-
do, e a ideia de “prendê-lo” aqui é ridícula até para mim, então 
eu o “deixei” ir. Hoje, faz tempo que não recebo olhares intensos, 
carinhos tímidos e também não escuto a saudade no tom de voz 
nem risadas espontâneas. É mais doloroso ainda quando tenho que 
passar reto pelo número 77 e entrar no 75. 

Quem sabe, um dia, a gente se reencontre na Ilha Esmeralda, ou 
sejamos vizinhos novamente em algum canto do mundo. Acho que, 
talvez, só uma viagem pelo mundo todo possa curar essa dorzinha 
que ficou. Droga de corona que me faz sofrer em todos os sentidos!
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ano novo atípico
e feliz.
Jamiro Pereira da Silva Júnior

Era novembro de 2020. Os pensamentos do grupo se voltaram 
para o ano novo. Não havia nada planejado, não havia a possi- 

bilidade de festa nem muito investimento a ser feito. Logo surgiram 
as possibilidades a serem estudadas: Itajaí, Rio de Janeiro ou Ilha 
do Mel. Cada possibilidade foi descartada por diferentes motivos: 
Itajaí porque o dono do apartamento tinha apenas dois quartos dis-
poníveis, e nosso grupo era de, no mínimo, seis pessoas; Rio de Ja-
neiro pois, semanas antes da data, foi proibida a entrada de turis-
tas na cidade; já em relação à Ilha do Mel, precisaríamos ir em dois 
carros, mas ninguém nunca dirigiu em estrada, quem dirá arriscar 
com dois motoristas de primeira viagem!As mesinhas, que antes 
eram disputadas entre os alunos, hoje acomodam apenas a poeira 
e a lembrança das inúmeras risadas e conversas jogadas fora.

23 de dezembro de 2020. Todos unidos e frustrados, mas, mes-
mo assim, comemorando o nosso Natal antecipado entre amigos… 
Ninguém queria passar os próximos dias em Cascavel, muito menos 
em casa. Aí surgiu uma ideia diferente de tudo que estávamos          
cogitando antes: e se fizéssemos dessa virada um momento de paz 
e tranquilidade? Foi unânime. E estava decidido, os próximos dias 
seriam na fazenda. 

26 de dezembro foi o dia combinado. Duas da tarde estávamos 
todos juntos indo ao mercado fazendo a “compra” para os próximos 
dias e rumo à estrada. Uma Pajero e um Jeep levando oito pessoas, 
um cachorro, várias malas e muita comida. Começou a aventura! 

A expectativa estava baixa, pois nossas viagens costumam ser 
cheias de compromissos e horas marcadas, o contrário do que       
aconteceria — e por isso vivemos cada dia com mais realizações e 
experiências únicas.

Café passado — eu não gosto de café, mas fui o primeiro a acor-
dar e vi que alguém havia arrumado a mesa durante a noite. Então, 
por que não fazer o café e ver todo mundo acordar para comer? 
Passei o café olhando pela janela e vendo aquela imensidão verde à 
minha frente, ouvindo os barulhos dos pássaros e sentindo a brisa 
leve. Foi o café mais relaxante da minha vida. 

Depois veio o vento. Vendaval. Ventania, na verdade. Esse era 
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o nome do cavalo! Eu adoro cavalos, mas não o Ventania. Três ar-
riscaram a sorte com o Ventania: primeiro eu. Foram dois minutos 
tranquilos antes de ele começar a correr. Ou eu me jogava enquanto 
estava tranquilo ou esperava cair. Com certeza escolhi a primeira 
opção. O segundo corajoso caiu; o terceiro foi arremessado contra 
uma árvore. Todos doloridos? Sim, mas sem tirar o sorriso do ros-
to. Era a primeira vez em que no meio de uma pandemia pudemos 
nos divertir ao ar livre.

E teve até uma carrocinha! Andamos de carrocinha! Isso mes-
mo: de carrocinha. O caseiro tinha que nos levar até uma das                   
cachoeiras da fazenda, mas como ele levaria oito pessoas em um 
carro só? Então, ele foi puxando a carrocinha com o trator, acredito 
que a menos de 15 km/h, no “chão” de terra nada plano. Foram ho-
ras deitados/sentados na carrocinha sentindo o sol ardendo. Ah… 
e quando chegamos à cachoeira não ficamos 10 minutos lá.  Foi 
horrível, mas o sorriso permanecia no rosto graças a um novo sen-
so de aventura que só meses sem poder sair de casa são capazes 
de se desenvolver. 

Ano novo, chegou o grande dia! Nossa ceia foi linda e repleta 
de gratidão, gratidão por estarmos juntos e podermos comemorar 
mais um ano com pessoas especiais, vivendo um momento dife-
rente em nossas vidas que costumavam ser disputadas por festas, 
um momento sem agito, sem barulho, sem compromissos — ou 
melhor — com um único compromisso: o de vivenciar.
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e de repente 
ela chegou...
Meryane de Hollanda Jorge

Já sentiu ou viveu algo que representasse aquela expressão “per-
di o chão” ou “meu teto caiu”? Quem nunca, né? Durante um 

ano inteiro, de fevereiro a fevereiro, eu e os meus tivemos todos os 
cuidados com a Covid-19.

23 de dezembro de 2020. Todos unidos e frustrados, mas, mes-
mo assim, comemorando o nosso Natal antecipado entre amigos… 
Ninguém queria passar os próximos dias em Cascavel, muito menos 
em casa. Aí surgiu uma ideia diferente de tudo que estávamos          
cogitando antes: e se fizéssemos dessa virada um momento de paz 
e tranquilidade? Foi unânime. E estava decidido, os próximos dias 
seriam na fazenda. 

A mudança de hábitos foi drástica para o mundo inteiro e pegou 
a todos de surpresa: álcool em gel nas mãos, uso de máscaras, aca-
baram-se as festas, jantares e reuniões. Foram tantas situações. 
Palavras como lockdown, isolamento, distanciamento social e tan-
tas outras passaram a fazer parte do nosso cotidiano. Sem falar no 
medo de ser contaminado por uma doença que não se conhecia, 
que surgiu do nada e começou a ceifar vidas sem escolher o lugar 
e a classe social.

Mas não foi nesse momento que perdi meu chão ou que meu 
teto caiu, não! E acredite, isso tudo aconteceu ao mesmo tempo! 
Enquanto você não tem o vírus, enquanto a Covid-19 não arromba a 
porta da sua vida, você não entende a dimensão da sua gravidade. 
E ela chegou, num momento de bobeira, num pequeno descuido, 
e aí já era: fiquei doente e, em menos de uma semana, meus pais 
também ficaram. 

Não peguei na balada, nem saindo à noite. Estava quieta em 
casa, respeitando o isolamento social e cuidando dos meus pais e 
do meu filho de 13 anos. Onde contraí o vírus? Não irei saber, só 
sei que ele chegou.

Num piscar de olhos, você tem na cabeceira da sua cama mi-
lhões de medicamentos, que muitos afirmam não ter eficácia con-
tra o vírus, mas muitos outros recomendam. O medo de morrer é 
tão grande que você acaba tomando, afinal, “que mal pode lhe fa-
zer?” Na sua cabeça, você já está com a Covid-19, que está matan-
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do mais de duas mil pessoas por dia só no Brasil, então, só quer                   
se curar. Eu ainda queria cuidar dos meus pais, que também ha-
viam ficado doentes, e proteger meu filho, que, até então, estava 
sem o vírus.

Dias horríveis e noites piores vieram pela frente. Muita fadi-
ga, dores no corpo, febre, enjoo, falta de apetite, vontade de pas-
sar o tempo todo deitada. Mas como ficar assim sabendo que seus 
maiores amores também não estavam bem? E as noites eram pi-
ores. O medo assombrando a todo momento, e eu indo de quarto em 
quarto para ver se estavam dormindo bem, se estavam respirando. 
Só eu sei o que eu vivi, assim como só os que contraíram o vírus e 
desenvolveram sintomas mais graves o sabem. 

Os dias foram se passando, e o vírus atacando mais e mais. Fo-
ram mais contaminados, mais mortos, mais tristeza, mais medo e, 
ao mesmo tempo, mais pessoas se aglomerando, saindo sem más-
cara e sem cuidados. 

Meus dias de quarentena, para conter o contágio, passaram, 
graças a Deus. Fui medicada e cuidada só em casa, por um anjo 
disfarçado de médico. Meus pais tiveram complicações, uma pneu-
monia no meu velho e uma falta de apetite muito grande na minha 
rainha, que lhes deixaram extremamente debilitados. Ficamos em 
casa, não havia leitos nos hospitais. 

Sobrevivemos. Mas, se você me perguntar se agora tudo acabou, 
eu lhe respondo: não! Agora precisamos continuar nos cuidando e 
rezando muito para que esse vírus pare de tirar vidas pelo mundo. 
Espero que as pessoas acreditem que a Covid mata, que seu teto 
pode cair e seu chão pode sumir, basta esse vírus chegar às suas 
famílias. E que isso as faça agir com mais responsabilidade.
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o novo normal...
Matheus Rottava

Está sendo uma quarentena puxada, todos em isolamento social 
para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Lembro-me 

do anúncio, em todas as emissoras do país, avisando que teríamos 
que ficar trancados dentro de casa. As pessoas desesperadas nos 
mercados, nas farmácias, estocando alimentos e mantimentos em 
suas casas com medo de que faltasse, parecia um verdadeiro apoca-
lipse, o fim do mundo, uma situação pela qual nenhum ser huma-
no, eu suponho, pretende passar durante sua vida na Terra.

Fomos arrancados das pessoas que amamos, dos lugares que 
frequentamos, do nosso bem-estar, das funções que desempe-    
nhamos diariamente na nossa rotina, a nossa doce e amada roti-
na! Há aqueles que sempre reclamavam da rotina e que hoje cho-
ram para tê-la de volta! Há também aqueles que diziam “podíamos 
emendar o Carnaval até o Natal” e que, quando fomos forçados a 
isso, perceberam que não era, de fato, uma boa ideia passar tanto 
tempo assim em casa. 

Em casa? Para alguns, sim. No começo, principalmente, pelo 
medo de um vírus sobre o qual nunca se tinha falado, que não se sa-
bia como agia no nosso organismo e que trouxe a grande imposição 
de nos impedir de viver normalmente. Parece trama de filme de ter-
ror, mas foi apenas o ano de 2020! Lembro-me da primeira vez que 
saí de casa após o primeiro aviso de quarentena, para ir ao merca-
do. Tive que sair todo paramentado: máscara, álcool em gel, dis-
tante das pessoas, a “cena” era sair sem ter contato com ninguém, 
pegar só o necessário e voltar para casa. Achei que iria sair para 
uma batalha! Eu, como o mais novo da família, preferi me expor a 
colocar outros mais velhos, que moravam comigo, em risco. Fui e 
não foi nada como eu imaginei. E hoje está ainda mais diferente do 
que eu esperava. 

Mesmo depois de um ano de pandemia, muita gente ainda con-
tinua fingindo que isso não está acontecendo, agindo como se a 
vida estivesse “normal”. Isso choca! Assistir à programação da te- 
levisão e, mesmo depois de um ano, ver que ainda é preciso falar 
para a população não sair de casa sem máscara me assusta muito! 
Fico me perguntando  o que falta acontecer. Como vamos melhorar 
a situação em que o nosso país se encontra se o povo brasileiro está 
fugindo da responsabilidade? As pessoas têm que ser “adultas” e 
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perceber a gravidade do que está acontecendo.
O Brasil tem novas variantes, e ainda nem resolvemos a primei-

ra! Não houve uma  segunda onda em nosso país porque sequer 
saímos da primeira. Para a população que fica em casa, que não se 
aglomera, que “se cuida”, ver que o brasileiro, no geral, não está 
ligando para a pandemia, é frustrante. Será este o nosso novo nor-
mal? Normal sair de casa com medo de ir e vir, viver sem poder dar 
um abraço apertado, seja nas pessoas que mais amamos, seja em 
pessoas pouco conhecidas — porque o brasileiro gosta disso, desse 
contato —, estar sempre com medo do contágio. A sensação de se-
gurança está distante e parece uma situação que estamos longe de 
voltar a sentir. 

Eu sei, eu sei: não é fácil ficar em casa! Ficar longe das pes-
soas de que gostamos, dos lugares onde gostamos de ir, deixar de     
fazer coisas cotidianas é triste, sufocante. Mas não é muito mais 
sufocante ficar em uma cama de hospital, respirando com ajuda 
de aparelhos, ou, pior, nem conseguir um leito para ser atendido. 
Ficarem corredores de hospitais, almejando por um fôlego que não 
conseguimos mais ter, isso sim é sufocante! 

A pergunta é: como será daqui a 365 dias? Como estaremos 
daqui a um ano? O Brasil será o único país que ainda estará lidan-
do com a pandemia? Já se foram 365. Daqui mais 365 dias, a gente 
volta a conversar.
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pausa para um café.
Kellee Imperator Antunes

Há tempos não saíamos juntas, mamãe e eu. Naquela tarde, o 
céu azul deixava o sol brilhar em toda sua plenitude, anda-

mos, conversamos, rimos e, depois de comprar algumas roupas, 
fizemos uma parada para um café em uma casinha de madeira azul 
no centro da cidade, tão aconchegante que lembra casa de vó. Na 
mesa rústica, um jogo americano, aqueles de colocar pratos e xí-
caras em cima, feito de um jeito bem brasileiro: de crochê. Ali, a 
dona Maria, tão simpática, colocou o bule de café e as duas xícaras 
— obrigada! Nossas mãos, que refletem duas gerações, se tromba- 
ram ao ir em busca do líquido precioso. Tão bom ver seu sorriso! 
Servi sua xícara.

Gostaríamos de repetir mais vezes, mas eis que, por aqueles 
dias, o mundo resolveu dar uma cambalhota, e o que parecia tão 
distante tomou forma em nossa rotina: o poder do invisível nos fez 
travar uma guerra com nosso interior, mudou nossos hábitos cri-
ando inúmeros questionamentos sobre o que fomos, somos e sere-
mos daqui para frente. Antes, a privação de momentos assim vinha 
pelo excesso de tarefas, a falta de tempo; agora, é a obrigação de 
parar, de se afastar. 

Tudo que parecia comum e corriqueiro toma forma de lem-
branças. A roupa nova fica ali guardada sem ter uma razão para 
ser usada. E o café de casa, o café de mãe, ganha um sabor ainda 
mais especial nos encontros restritos e casuais. Ali, nesses breves 
e raros momentos, os olhos sorriem, o silêncio grita as palavras 
sufocadas pelas máscaras, os abraços não usam os braços, mas a 
alma carregada de amor e fé. O distanciamento é essencial, mas a 
pausa para o café é primordial.

Um vírus que se dissipa trazendo medos e incertezas também 
nos traz novas oportunidades de recomeçar e reinventar a vida. Foi 
necessário parar para perceber a importância de cada passo. Foi 
preciso uma máscara nos cobrir os lábios para sentirmos o valor 
de um sorriso. A casa precisou ficar vazia para que a presença de 
cada pessoa fizesse sentido. 

Em meio ao caos, a beleza do silêncio nos permite ouvir o som 
do café ao escorrer pelo coador. O aroma não desperta apenas o 
olfato, ele vai além, revirando lembranças e trazendo sonhos. A xí-
cara solitária sobre a mesa anseia por companhia.
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fique em casa!
Thalia Ramão da Silva

O ano é 2021. Já faz mais de um ano que o Brasil e o mundo 
enfrentam a pandemia do novo coronavírus. Já são mais de 

500.000 mortes.
Ela, no início da pandemia, em março de 2020, se desesperou 

imaginando que poderia pegar a doença e passar para os seus en-
tes queridos, que não residem com ela, mas com os quais ela con-
vive quando visita a cidade em que nasceu.

Ao contrário de muitos, após o isolamento de 15 dias na casa dos 
seus pais, ela voltou para a cidade onde mora e, a partir de então, 
foi perdendo o medo da tão famosa pandemia. Você que é jovem ou 
tem filhos nessa idade deve imaginar como ela agiu. 

22 anos, imaginando-se uma pessoa forte, dizia ser mesmo uma 
“atleta” e julgava a doença causada pelo vírus como “uma gripe-
zinha”. Quem é que não quer sair de casa com 22 anos para aprovei-
tar a vida, já que que o vírus não pega uma pessoa forte?!

Ela, então, viajou durante a pandemia umas três vezes. Foi em 
lugares lotados, onde não havia condições de as pessoas se mexe-
rem direito, aglomeradas que estavam, e não usou máscara. Viveu 
como se não houvesse um vírus rodeando-a.

No início de fevereiro, saiu para trabalhar em um final de se-
mana e, após o expediente, mais uma vez foi a um desses lugares 
abarrotados de pessoas, sem imaginar que, dessa vez, o vírus lhe 
faria de alvo.

Passados três dias, começaram os sintomas. Mas ela, que era 
“atleta”, julgou ser apenas mais uma infecção de garganta, como 
tantas outras vezes. A febre lhe consumiu durante dois dias. Com a 
fraqueza que lhe abateu, parecia que iria cair a qualquer momen-
to. Muita dor no corpo e na cabeça.

Na sexta-feira daquela semana, ela foi para a casa dos pais, mes-
mo com todos os sintomas que havia tido, agindo deliberadamente 
de modo irresponsável. Passou o final de semana como todos os 
outros, tomou chimarrão, tereré e interagiu diretamente com to-
dos os familiares.

A falta de paladar e olfato se pronunciou no domingo. E foi nesse 
momento que a garota irresponsável passou a ficar com medo. Fez 
de tudo para não admitir que estava com o vírus. Não teve jeito. No 
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dia seguinte, depois de voltar para casa, lá estava ela fazendo o tão 
amedrontado exame para detectar a Covid-19. 

Queria acreditar que daria negativo, mas todos os sintomas di-
ziam que o resultado seria outro. Na terça-feira, às 9h30, recebeu  
a resposta: “Detectado sars-cov- 2”. E o mundo dela virou de ca-
beça pra baixo. 

A culpa foi o primeiro e o pior sentimento que ela teve. Tarde 
demais! Seu pai já havia “pegado” o vírus, e logo sua irmã também 
testaria positivo.

Todos os seus familiares, isolados na cidade onde ela nasceu, 
ganharam a Covid-19 de presente ao compartilharem sua visita. 
Ficaram assim: eles lá, ela aqui, sem ninguém para lhes auxiliar. 
E sentiram na pele a tal “gripezinha”. Muitos sintomas, muitas in-
certezas, muito medo. 

Para você que está lendo, muito prazer, eu sou Ela. E lhe peço: 
tenha consciência, fique em casa! Você só irá entender a real situ-
ação quando acontecer dentro da sua família.
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certas liberdades.
Juliane Albuquerque da Silva

A Marlene devia ter algo entre 40 e 50 anos, uma mulher “mais 
velha”, ousada, às vezes extravagante, alta, com um corpo na-

tural, nem magro, nem gordo, branca, olho claro, cabelão loiro, 
cheio de cachos, professora da UDESC, rica e casada. A Marlene 
foi minha primeira Special Lez, que era tipo uma cliente fideliza-
da que comprava exclusivamente comigo. Entre peças de roupas 
bem caras, conversas dentro do provador e taças de espumante 
(esse era o conceito da loja), criamos uma conexão. A Marlene era 
misteriosa e, às vezes, enigmática, e eu me sentia bem perto dela 
e tinha uma admiração por aquela mulher que representava poder 
pra mim. A verdade é que a gente se conhecia superficialmente, 
mas, de certa forma, a Marlene me adotou, me visitava esporadi- 
camente e trazia sempre um conselho, uma ocasião que exigia um 
look novo ou um afago.

Uma noite de 2018 ela me deu uma carona da loja de Jurerê até 
O Tisan, o terminal de Santo Antônio de Lisboa. Num trajeto de um 
pouco mais de 15 minutos, eu, ela e a bruxinha que ela tinha pen-
durada no retrovisor do carro chique dela. Não lembro do diálogo 
completamente, mas desde esse dia as palavras da Marlene ecoaram 
na minha cabeça: “eu gostaria que você não se privasse de nada”, 
“os homens experimentam certas liberdades que nos são nega-
das”... Palavras ditas em um tom de indignação que, na época, não 
consegui absorver em essência, mas que hoje transcrevo nessas 
linhas. Mas tá, agora você me pergunta: quais seriam essas liber-
dades? Um exemplo simples e real é andar na rua à noite sozinha 
e despreocupada. 

São prisões invisíveis em que a gente se coloca e em que colo-
cam a gente. Como diz minha amiga Ana, nós carregamos um far-
do pesado: a gente tem que SE CUIDAR. Aprendemos desde cedo 
que precisamos nos proteger e impor o respeito que os homens 
não são educados a ter. E não basta o medo de sermos machucadas 
fisicamente, violadas e assediadas, também estamos expostas ao 
julgamento de falsos moralistas (ainda mais nessa fazenda ilumi-
nada!), que sustentam o ideal da mulher “bela, recatada e do lar”. 

Pode parecer absurdo, mas sim, em 2021, ainda tem gente tentan-
do enfiar “goela abaixo” esse discurso provinciano feat. conserva-
dor de boa reputação, que só vale para a mulher, é claro, e é vali-
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dado por hipócritas machistas, vulgo homens livres. 
Parece mais um episódio de Bridgerton: millennials old west 

edition. Essa questão moral é tão grave que, ano passado, em Santa 
Catarina, durante um julgamento de caso de estupro, um advogado 
atacou a vítima, alegando que as fotos dela na rede social justifica-
vam de alguma forma o crime cometido pelo cliente, e o desfecho 
do caso acabou por uma sentença de estupro culposo (????). E, 
mais uma vez, tivemos um homem livre às custas da desgraça de 
uma mulher. 

A situação é ainda mais grave quando falamos da pandemia. 
Com o isolamento social, temos mais mulheres presas, dessa vez 
fisicamente “forçadas” a estarem, ainda mais, junto de seus agres-
sores: maridos, pais, primos, tios, irmãos… E na véspera do dia 
internacional da mulher, o Brasil registrou o número de 105.821 
denúncias de violência sofridas no último ano. Por tudo isso, pen-
so que, apesar de hoje entender o que a Marlene sentia e da minha 
vontade de ser livre, o desejo dela, para mim, ainda é uma utopia. 
Nós ainda não podemos andar na rua à noite sozinhas. Nós ainda 
estamos expostas aos julgamentos. Nós ainda nos privamos.
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refém.
Gabriely Caroline Moreira

Da primeira vez em que você apareceu, não sabia quem você era 
e do que era capaz de fazer comigo. Você sempre chega em mo-

mentos de desespero, me tomando todo ar. As marcas em minhas 
mãos são as provas frias de suas impetuosas torturas. Quanto mais 
eu peço pra você partir, mais você insiste em ficar. Ansiedade.

Assim como a noite fria e solitária, você reside dentro de mim, 
escondida na escuridão como um tsunami dentro do oceano, espe-
rando a oportunidade de causar uma catástrofe e destruir tudo em 
seu caminho. 

Você vem me visitar de vez em quando para mostrar que ainda 
tem controle sobre mim e que não tem pretensão nenhuma de me 
deixar. Nosso relacionamento é tóxico e autodestrutivo. Você me fez 
acreditar que tudo estava bem. Que eu estava bem, quando, na ver-
dade, você apenas me deixa ter esperanças para tomá-las de mim.

Você me isola de tudo e de todos, fazendo da minha mente sua 
refém. Às vezes, sinto medo de que um dia possa acordar e você 
não esteja mais aqui, assim como todas as pessoas que morreram 
nesse um ano e três meses. 

A bagunça que você causou em mim é um reflexo do mundo neste 
momento. Do mesmo modo que você me isolou, o país também pre-
cisou. Porque o vírus, assim como você, não escolhe sua moradia e 
não anuncia sua chegada. Vocês apenas nos tomam para si.
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a cura é crônica.
Julliane Brita

Desde 17 de março de 2021, todos os dias, por volta das 18 horas, 
um robô me manda uma mensagem no Telegram, um aplicativo 

de conversas tal qual aquele em que você tem o grupo da família, 
em que recebe fake news quentinha, encaminhada por alguém 
confiável até que se prove o contrário. Nessa mensagem, há um 
resumo dos números da Covid-19 no Brasil. Casos suspeitos, tes-
tes realizados, casos confirmados, recuperados, óbitos. Os dados 
disponibilizados são do Ministério da Saúde, do Conass (Conselho 
Nacional de Secretários de Saúde), do Worldometers (site de es-
tatísticas de referência mundial) e dos cartórios brasileiros.

O CoronavirusBRBot, nome completo do robô, é uma ferramenta 
colaborativa, programada em código aberto por um jovem desen-
volvedor chamado Rafael Calpena. Há informações sobre ele em 
um site de endereço complexo, o  https://coronavirusbra1.github.
io/, onde as fontes de todos os dados podem ser verificadas. Reco-
mendo fortemente que os interessados acompanhem a iniciativa, 
mas não é exatamente sobre ela que quero falar. 

Os números estão ali, atualizados automaticamente todos os 
dias por linhas de um código que eu tranquilamente chamaria de 
objetivo. 0 e 1, nada mais. O que me interessa, de fato, é o que há 
por trás dos dados, a história dos números. A mensagem me avisa 
quantas pessoas morreram oficialmente naquele dia, mas não me 
mostra condições, arquitetura, comida favorita, formatura, casa 
alugada ou pensão, não mostra a última declaração do presidente, 
confrontada com os compromissos que ele deixou de cumprir des-
de o primeiro contato de um laboratório produtor de vacinas. 

Ao buscar o noticiário feito por não robôs, entretanto, muitas 
vezes não encontro tanto mais que os dados compilados pelos códi-
gos. A data de chegada da vacina, o dia em que a vacinação parou 
porque acabaram as doses. Por que acabaram as doses? A notícia 
não dá conta de explicar. Afinal, notícia é informar objetivamente, 
é dado cercado de poucas palavras por todos lados. A ilha da infor-
mação. E o jornalista, náufrago, acenando com os dados a que ele 
precisa se agarrar. A notícia é divulgada, e morre. E outros núme-
ros vão rechear as palavras do jornalista no outro dia, e também 
eles vão morrer. Uma, dez, trinta e sete, quatrocentas e vinte e cinco 
mil, quinhentas e quarenta pessoas mortas, me diz o robô. E eu já 

CRÔNICAS DA PANDEMIA



não sei de qual dos autômatos estou falando. O jornalista-máquina 
mal tem tempo de se espantar. O robô no Telegram, ao menos, traz 
um emoji ao lado dos óbitos: ☹.

O jornalismo sofre de uma doença crônica, congênita, que ele 
mesmo, por maus-hábitos, fez questão de agravar. Ao tentar camu-
flar toda a subjetividade, ao tentar limpar do discurso os traços de 
humanidade do repórter, deixou-se também menos humano, tor-
nou os jornalistas máquinas que precisam esconder a qualquer 
custo que são parte fundamental de um relato. 

Passamos a confiar mais na mensagem do bot, ao mesmo tem-
po em que confiamos mais ainda na informação encaminhada por 
aquele amigo bacana do tempo de colégio. Do primeiro, a precisão 
da máquina; do segundo, a segurança do conhecido. Nos dois, o ter-
reno perigoso em que se confia em qualquer coisa e em quase nada. 
Em que sentimos falta do humano, mas cremos mais nos robôs. 

Para explicar essas coisas às pessoas, entretanto, a notícia não 
basta. A notícia nunca bastou, é verdade, ela sempre camuflou. Por 
isso ela é breve, sucinta, por isso também ela morre: para não depor 
contra si mesma. O espectador deve sair da notícia sem dúvidas, 
sem questionamentos. E, sem questionar, ninguém muda nada. 

A cura é complexa, mas também é crônica. Nesses pedaços de 
realidade mergulhados em subjetividade que a crônica se impor-
ta em relatar, há fatos, mas também há muita reticência, vetada 
ao jornalismo de informar. E é na dúvida, no perguntar-se, que 
evoluímos. Pelos mais de 425 mil mortos no Brasil de 2021, por 
uma doença que não tem cura, mas tem prevenção, é que eu faço 
questão de me cercar de bots, mas especialmente de me agarrar às 
pessoas e aos seus diferentes modos de contar.

CRÔNICAS DA PANDEMIA


