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Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça!
(Evangelho de São Lucas 8, 8b)

... numa epidemia não há culpados, todos são vítimas...
(Ensaio sobre a cegueira, José Saramago, p. 53)

Diários, anotações e correspondências são documentos que, 
às vezes, conseguem flagrar e arquivar registros da percepção: 
são as reservas passionais do artista. Registros que refletem o 

modo pelo qual aquele artista percebe o mundo.
(Gesto inacabado, 

Cecília de Almeida Salles, p. 91)





Para Bruno,
Que me fez escutar melhor





Exílio ou Diário depois do 
fim do mundo faz parte da 
Coleção Quarentena, uma 

trilogia de ficção, poemas e 
não ficção escrita durante 

os primeiros seis meses da 
pandemia de Covid-19 e 

que foi imprescindível para 
a autora expurgar os medos 

mais profundos, mas também 
enxergar a beleza que sempre 
brota nos períodos sombrios 

da humanidade.
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  PARTE I   

Março,  2020



12

Dia 4

21 de março de 2020. Sábado. 11h45 da manhã. 
Estou no meu quarto e resolvi escrever uma espécie 

de diário para acompanhar o período de exílio.
Acordei às 06h com Preta latindo muito para al-

guém descer. Duda levantou meio tonta e desceu com 
ela, mas fiquei preocupada se a cachorrinha continuava 
com diarreia, e não consegui meditar.

Meditar me deixa em paz comigo mesma. Assim 
como ir à missa, e amanhã não poderei ir. Parece que 
faz um mês que fui à missa no domingo passado, e não 
sei quando poderei ir novamente. Parece que faz um 
mês que foi o dia 1.

Dia 1

Quarta-feira. 15h11. 
Passei o dia tentando ensaiar para as gravações de 

sábado pela manhã. Conseguimos chegar a quinhentas 
inscrições no site e cem no Youtube dos Estudos em Es-
crita Criativa On-line. 

É o que me salva. Deus, em primeiro lugar, e a mi-
nha produção em segundo. Mas em segundo lugar en-
contra-se também a análise, que faço há quase quinze 
anos com Thereza.

Não consegui ensaiar para as gravações de sábado 
pela manhã, porque sou muito autocrítica. Assim como 
estamos autocentrados nesse período de exílio.
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Mas penso que a tensão de ir a São Paulo, no auge da 
pandemia, é o motivo principal para não conseguir en-
saiar, para não me considerar suficientemente boa, nem 
como escritora, nem como professora, mulher. Mãe.

O voo está marcado para as 19h45. Havíamos esco-
lhido esse horário por causa das aulas do conservatório 
de música de Bruno, que foram suspensas na segunda-
-feira. Não houve aula, demoramos a chegar ao aero-
porto, a companhia aérea informou que havia cance-
lado nossas passagens e nos colocou no próximo voo 
para São Paulo.

Mas São Paulo é uma cidade de alto risco da pande-
mia. Saímos de casa de máscaras-filtro doadas pelo pai 
de Bruno, e ficamos o tempo inteiro lavando as mãos. 

Chegamos a São Paulo às 00h30. Fomos para o ho-
tel, ficamos no mesmo quarto. Finalmente retiramos as 
máscaras. Meu rosto estava todo marcado.

Dia 2

Quinta-feira. 07h40. 
Começo a digerir os acontecimentos. O voo de on-

tem estava lotado. Máscara incomodando o rosto, pois 
tem um ferrinho no nariz que evita o ar entrar e sair. 
Medo de se contaminar. Crianças de colo sem máscara, 
os pais com máscara. Comissários de bordo expostos 
a qualquer perigo. Pânico em seus rostos. O pátio de 
aviões em Guarulhos vazio.
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O hotel, próximo à clínica da médica de Bruno, é 
bem simples e não atende nos quartos. Então, descemos 
de máscaras, nos servimos do que conseguíamos carre-
gar e tomamos café no quarto.

10h. Chegamos ao instituto exatamente na hora do 
exame de audiometria de Bruno. Todos usavam másca-
ras, da recepcionista à fonoaudióloga que realizou o exa-
me, à médica que nos atendeu pontualmente às 11h. Ela 
explicou para Bruno o que ele precisava fazer para evi-
tar a evolução do zumbido – ele que é músico. Ironia da 
vida, como aconteceu com Ludwig van Beethoven, meu 
filho músico, se não se cuidar, corre o risco de perder o 
sentido mais importante para a profissão que tanto ama.

Como se eu perdesse a visão e não pudesse mais en-
contrar as letras no teclado do laptop que comprei em 
novembro do ano passado.

12h30. Terminamos a consulta e seguimos para o 
aeroporto de Guarulhos. Janelas abertas do táxi. Lava-
gem contínua das mãos. Voos lotados. Corremos para 
garantir o nosso, que saía às 17h20 para Recife.

Bruno está com fome. Ele não aguenta esperar até 
as 20h30, quando chegaremos em casa. Resolvemos 
comprar uma fatia de pizza para cada um – porque 
verificamos que os funcionários usavam luvas – e uma 
garrafa de água mineral. Saímos do aeroporto. Procura-
mos um lugar vazio para comer a pizza, ou pelo menos 
com poucas pessoas. Tiramos as máscaras. Lanchamos 
apressadamente. Quando abri a pasta de dentes para 
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higienizar a boca, ela caiu no chão. Tenho quase certe-
za de que o bocal caiu para cima. Tenho quase certeza. 
Usamos a pasta e bebemos água. Colocamos a máscara 
no devido lugar.

Percebo como a vida é frágil. Como não somos 
nada nem ninguém. Como todos se igualam no pe-
ríodo de pandemia. Mas não somos iguais. Podemos 
ir, eu e Bruno, para um hospital particular e receber o 
melhor tratamento possível. Nossos funcionários do-
mésticos não.

Dia 3

Sexta-feira. 17h50. 
Chegamos a Recife bem. Tomamos banho. Jantamos. 

Fui dormir cedo. Bruno não. Preta teve diarreia novamente 
– a segunda intercorrência em menos de quinze dias. Ligo 
para a veterinária. Ela sugere trocarmos para uma ração hi-
poalergênica e usarmos probiótico. Ligo para a farmácia de 
animais. Eles fazem entrega em domicílio.

As nossas funcionárias se oferecem para fazer a fei-
ra, porque o supermercado está abastecido, mas talvez 
não chegue até domingo, quando eu iria fazer compras 
depois da missa – a que não assistirei mais até passar 
a crise da pandemia. Um entra e sai de pessoas – far-
mácia veterinária, os funcionários do prédio que me 
ajudaram a retirar o tapete em que Preta fez cocô para 
lavar, farmácia de humanos, loja de produtos veganos.
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Bruno vem reclamar. Ele está seguindo o protocolo 
de higienização para evitar o crescimento da pandemia, 
e me explica que estamos fazendo tudo errado. Discuti-
mos quando ele insiste para que dispensemos todos os 
funcionários. 

– Mas como eu vou ficar?
Pergunto para ele, eu que não sei cozinhar, o apar-

tamento grande, e como manter os quartos e a cozinha 
arrumados. Higienizados. Decidimos fazer um cronogra-
ma de tarefas e dispensar os funcionários sem compro-
meter seus salários, inclusive as diaristas e o motorista.

Dia 4

Sábado. 12h50. 
Faz mais de uma hora que comecei a escrever aqui 

e me sinto um pouco melhor. Vou agora ver se Bruno 
e Duda querem almoçar e tentarei escrever um pouco 
mais tarde.

Dia 5

Domingo. 10h05. 
Não consegui voltar para escrever ontem. A rotina 

é muito árdua, o tempo para as palavras se esgotam no 
cansaço. 

Tento criar uma rotina. Acordar. Meditar. Descer com 
Preta. Higienizá-la na volta. Arrumar a sala e a cozinha. 
Guardar os pratos, copos, talheres, as panelas que Duda, 



17

Bruno e o namorado de Duda lavaram na véspera. To-
mar café. Dar a ração e o probiótico de Preta. Fazer a 
aula de Pilates que a professora postou no grupo de 
WhatsApp. Tomar banho. Conversar com meus filhos  e 
orientá-los na limpeza do liquidificador, a usar água po-
tável para fazer o café, ensinar o método novo que des-
cobri e evita mais trabalho para limpar as patinhas de 
Preta na volta das descidas ao jardim do salão de festas.

Ontem pensei em começar a escrever este diário. 
Verter aqui tudo o que eu ia vivendo, as angústias por 
não poder sair de casa. É interessante quando não po-
demos mesmo sair de casa. Eu, particularmente, sou 
muito caseira. Adoro as quatro paredes, ler, escrever, 
assistir a um bom filme, dormir e acordar cedo. Mas 
quando somos proibidos de sair – e como nos impuse-
mos, eu e Bruno, e Duda nos acompanhou com o na-
morado, o autoisolamento –, tudo parece mais difícil. 

Descer com Preta é um alívio e uma agonia. Alívio 
por sair das quatro paredes. Agonia pelo medo de en-
contrar alguém e nos contaminar. Ou será que já esta-
mos contaminados? Será que todo esse alarde é ideoló-
gico, político, terrorista?

Lembro-me de Yuval Noah Harari e o quanto ele 
previu o que está acontecendo agora em 21 lições para 
o século 21. O que ocorre do outro lado do mundo nos 
afeta. Ele falava do bug tecnológico, do mercado de tra-
balho líquido, de que precisamos nos atualizar o tem-
po inteiro, nos reinventar. Mas penso que ele também 
falava do coronavírus. O que aconteceu do outro lado 
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do mundo, na China, e que nos atingiu com uma velo-
cidade feroz. 

Percebo o quanto estamos desconectados. Digo es-
tamos pois é muito fácil esquecer tudo quando a pan-
demia passar. Por isso é importante o registro escrito. 
Como acontece nos meus diários de papel, nos quais 
volto para uma certa data e confirmo que aquilo real-
mente aconteceu, no registro escrito deste diário digital 
realizo o que Roland Barthes, em O rumor da língua, 
apresenta como o efeito do real, ou a construção de am-
biência de realidade no texto escrito, quer seja ficção, 
quer seja não ficção – o caso de Exílio.

As duas últimas frases foram reescritas, pois o lap-
top travou e tive de reiniciá-lo. Como se tivéssemos 
que viver o momento presente, escrevermos o ago-
ra enquanto é tempo, enquanto enxergo as palavras, 
como os personagens do livro que iniciei, pela primei-
ra vez, a leitura ontem: Ensaio sobre a cegueira, do es-
critor português, ganhador do Prêmio Nobel em 1998, 
José Saramago.

Dia 6

Segunda-feira. 16h45.
Somente agora consegui me sentar para revisar o 

que escrevi até ontem neste diário e tentar escrever ain-
da hoje, porque a manhã foi bem punk, como costumo 
dizer para Berna e Elba, e também para Angélica, mi-
nhas melhores amigas. Descer com Preta, café da ma-
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nhã, Pilates, varrer a casa, limpar banheiro do lavabo e 
do meu quarto.

Sinto-me numa prisão com meus filhos Maria Edu-
arda e Bruno. A ansiedade deles por estarem também 
aprisionados vem à tona e projetam na única pessoa 
que podem – eu. Por isso uma dor insistente começou 
a latejar em minha cabeça. Tomei dois tipos de vitami-
na C para ver se ameniza o mal-estar. Parece que estou 
um pouco melhor, só porque comecei a escrever essas 
linhas tortas.

Não importa se as linhas são tortas – “longos serão 
os caminhos, tortuosos serão os caminhos”, escrevi lá 
em As joaninhas não mentem, em 2006. A literatura 
sempre permeando os pensamentos e me ajudando a 
prosseguir, “um passo de cada vez”. Então recordo ou-
tros livros, como De Profundis, de Oscar Wilde, e É isto 
um homem?, de Primo Levi.

Antes de pegá-los na biblioteca, crio a ficção nem tão 
distante assim: 

– E se eu não tivesse esses livros nas mãos, como fa-
ria para descrevê-los?

Entro na fantasia – o que tão bem gosto de fazer – e 
lembro Oscar Finghal O’Flahertie Wills Wilde sendo 
preso por homossexualidade, no fim do século XIX, 
na Inglaterra vitoriana. Wilde colocou na justiça por 
difamação o pai do ex-amante Lorde Alfred Douglas, 
por insistência deste. O processo se inverte, e Wilde é 
condenado a dois anos de prisão com trabalhos for-
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çados. Durante o julgamento, o advogado de acusa-
ção usa trechos do único romance escrito em vida por 
Wilde, O retrato de Dorian Gray, por conter insinua-
ções homossexuais. Wilde passa por várias prisões, até 
chegar a Reading e escrever ali duas obras de arte: De 
Profundis e o poema “A balada do cárcere de Reading”.

De Profundis é uma longa carta que Wilde escreve 
para Douglas vertendo toda a sua mágoa pelo aban-
dono do ex-amante, ao mesmo tempo o perdoando. 
Exalta Cristo em diversas passagens e descreve uma 
cena belíssima do amigo e ex-amante Sir Robert, 
quando este acena com o chapéu apoiando-o no mo-
mento de maior humilhação – Wilde havia perdido 
todos os bens e ainda por cima é prisioneiro.

O que posso retirar dessa longa carta para este pe-
ríodo de desterro? Estarei em uma prisão com dois dos 
meus maiores amores ao redor sem ser compreendida? 
Sinto o desejo de sair mundo afora, mandar às favas 
quarentena, coronavírus e viver o que me resta, em al-
gum lugar deserto e longe daqui. Eu, que pretendia dar 
a volta ao mundo em cinquenta e um dias a partir de 
setembro deste ano, recolho-me novamente ao país das 
letras, e somente nele posso encontrar o meu refúgio.

Mas não há fuga para É isto um homem?, de Primo 
Levi. O prisioneiro de Auschwitz nos relata, anos de-
pois, o verdadeiro sofrimento de quem, dia a dia, deixa 
de ser homem para se tornar nada, nem bicho, nem po-
eira de gente. Nada.
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Retorno para o Ensaio sobre a cegueira, de José Sa-
ramago, que comecei a ler anteontem. Os personagens 
não são nomeados, e, com isso, podemos entrar em 
seus corpos e nos sentir bem próximo do que eles (fic-
cionalmente) sentiam nas palavras de Saramago. Estou 
na parte em que a mulher do médico – que no filme de 
Fernando Meirelles são brilhantemente representados 
respectivamente por Julianne Moore e Mark Ruffalo – 
afirma, tranquilamente, para os outros médicos, que 
usam máscaras para não pegar a epi(pan)demia: “Ce-
guei agora mesmo.”

E eu acompanho Julianne Moore entrando na am-
bulância até chegar na próxima página.

Dia 7

Terça-feira. 13h20.
Começo a escrever agora, mas terei de parar daqui 

a pouco, quando Bruno terminar de lavar o banheiro e 
formos almoçar.

O clima está mais tranquilo. Meus filhos estão mais 
calmos, menos ansiosos. Procuro ficar o tempo neces-
sário, para que façam as tarefas sozinhos. Eles têm ra-
zão quando dizem que quero controlar tudo. 

Ontem à tarde tive dor de cabeça. Como disse an-
tes, tomei logo dois tipos de vitamina C. Não sei se por 
causa da escrita do diário, se por causa da vitamina C, 
a dor de cabeça foi embora e até agora não voltou mais. 
Aguardemos.
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 Escutei a batida do meu coração hoje pela manhã, 
enquanto meditava, feito eu escutei nos tempos de Pa-
ris. Em 2006, viajei para lá em setembro e permane-
ci até janeiro de 2007, seguindo um curso de Atelier 
d’écriture, na Sorbonne. Ao mesmo tempo eu estuda-
va na Aliança Francesa, no nível intermediário. Claro 
que não estava dando certo o curso da Sorbonne – eu 
não conseguia realizar as tarefas com o meu francês 
parco. Então a professora da Aliança – Corinne – me 
indicou Isabelle Macor-Filarska, também professora da 
Aliança, poetisa, tradutora, e que ministrava oficinas de 
poesia, para me ajudar. Foi a solução. A princípio nos 
encontrávamos nos cafés do bairro de Saint-Germain, 
mas com o tempo resolvemos nos encontrar no peque-
no apartamento que aluguei no mesmo bairro, na Rue 
des Saints-Pères, número 69.

Era relativamente pequeno, o apartamento. Na en-
trada do prédio, abríamos uma porta com um código 
e subíamos dois lances de escadas. Abria-se com chave 
uma outra porta e entrávamos em um jardim de inver-
no. Não, as plantas não eram naturais. Sim, era belo 
aquele lugar. Outra porta e sala com sofá-cama e uma 
mesa baixa de centro à esquerda, cozinha com mesa 
alta e quatro cadeiras à direita, um quarto duplo à di-
reita, banheiro completo no meio, a suíte com cama de 
casal à esquerda, uma mesinha para o laptop e uma du-
cha na lateral direita. Tudo isso cercado por janelas re-
cém-pintadas de branco e cortinas com desenhos bege 
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e rosa-claro – penso que havia também um pouco de 
dourado nos puxadores. 

Foi nesse apartamento que recebi meus três filhos 
no Natal de 2006, quando comprei um pinheirinho de 
verdade para colocar na sala e o enfeitei com anjinhos, 
estrelinhas, arvorezinhas de chocolate, coloquei roupas 
de frio compradas para eles em cima das respectivas ca-
mas, e servi uma noite de queijos, pães e macarrones 
franceses, até o cansaço ser maior do que o mundo in-
teiro, tomarmos um banho quente e irmos dormir.

E foi nesse apartamento que senti o perfume de uma 
paixão que deixara do outro lado do Oceano Atlântico, 
com todas as janelas fechadas do apartamento, mas ele 
estava lá.

Dia 8

Quarta-feira. 12h07.
Resolvi hoje escrever de trás para frente. Não revisei 

as páginas anteriores, não começo a escrever de onde 
parei. Vou da urgência do agora para o doce acordar na 
madrugada.

Sinto-me nauseada. Não sei se doença física ou a 
tensão dos últimos acontecimentos. Uma das funcioná-
rias domésticas e que dormia aqui em casa de segunda 
a sexta me informou que o cartão do banco, para sacar 
o salário que depositei, estava no armário dela fechado 
com chave. Pedi ao motorista para apanhá-la em casa, 
para não vir de ônibus, metrô, ou mesmo de uber/táxi. 
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Ela prometeu vir de máscara e eu combinei de recebê-la 
na entrada da casa para que não precisasse entrar, se 
contaminar ou nos contaminar sem querer. Eu, de más-
cara e luvas descartáveis, passei álcool em gel na chave 
da funcionária, abri o armário, retirei a sacola onde es-
taria o cartão do banco e outra de batatas-doces que ela 
disse para que eu ficasse, mas que, assim que saiu, tive 
de jogar fora porque estavam estragadas, assim como 
com a máscara e as luvas, em um saco plástico fechado, 
com a seguinte etiqueta do lado de fora:

“MÁSCARAS, LUVAS E JORNAIS  
CONTAMINADOS”

Depois foi álcool em gel nas mãos e no chão onde fi-
cou a sacola de batatas, água sanitária na bacia onde de-
positei as batatas pensando que daria para aproveitar – e 
não dava, pois, como disse antes, começavam a apodrecer. 

Hoje é o primeiro dia que vem alguém aqui em casa 
desde sexta-feira passada, 20 de março no calendário, 
dia 3 do exílio. E ainda estamos aguardando o fornece-
dor de água mineral, para quem desde cedo liguei e até 
agora não chegou.

Foi muito estranho receber nossa funcionária dessa 
maneira. Uma pessoa tão próxima, que trabalha aqui 
em casa cuidando dos meus filhos desde pequenos... E 
penso no que estamos vivendo, se vale a pena toda essa 
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loucura, todo o enclausuramento da minha família, 
enquanto vejo, pela janela do meu quarto, o estaciona-
mento do supermercado lotado de carros.

Ontem o presidente do país fez um pronunciamento 
à nação. Pediu que todos se acalmassem, que não preci-
sava de tanto alarde, que voltemos à vida normal – foi o 
que o presidente falou e Bruno me relatou, pois não tive 
estômago para assistir, e vai ver eu já estivesse dormindo.

Percebo uma bipolaridade nessa pandemia. A mes-
ma bipolaridade encontrada nas eleições para a pre-
sidência da República em 2018. Não sou engajada em 
nenhum partido, não era a favor do candidato do PT, 
apesar de considerá-lo bem preparado, mas votei nele 
para não colocar um tresloucado no poder. E cada dia 
mais confirmo a minha intuição. 

14h58. Há quase duas horas parei de escrever para ten-
tar resolver a questão da água que ainda não chegou, al-
moçar com Duda e Bruno, organizar a cozinha, ligar para 
outro fornecedor, que a funcionária que trabalha indo e 
voltando para casa, de segunda à sexta, me indicou.

Continuando o pensamento – e só de escrever a 
náusea passa, o calor diminui, a doença se esquece de 
mim –, penso que está acontecendo hoje a mesma bipo-
laridade da última eleição presidencial. Quem é a favor 
do presidente condena o isolamento social, acha que 
estamos exagerando. 

15h38. Chegou a água mineral e foi uma epopeia. 
Somente hoje o condomínio proibiu a circulação de en-
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tregadores, e foi um tal de colocar no elevador de servi-
ço os garrafões vazios mais o dinheiro, receber os garra-
fões cheios  e lavá-los antes de entrar em casa. Não sei se 
fizemos tudo da maneira correta. Ao menos tentamos.

Vivemos no desespero. Ontem, na sessão de análi-
se com Thereza pelo FaceTime, ela me explicou que o 
Ego se relaciona, ao mesmo tempo, com o Id (a parte 
mais interior do eu) e com o ambiente externo. Quan-
do não podemos extravasar com o ambiente externo – 
como é o nosso caso porque estamos isolados –, extra-
vasamos com o outro, por isso o aumento exorbitante 
das brigas entre os casais e nas famílias nesse período 
de desterro.

Se não temos uma vida interior, voltada para nos-
so autoconhecimento, para a arte, a criação, sentimos 
tudo muito pior, temos menos paciência, empatia, 
compreensão.

Então, chego na melhor parte do dia: a escrita e o es-
tudo. Ontem à tarde consegui começar a reler o material 
da minha querida escritora e professora Moema Vilela, 
da PUCRS. Estamos juntas na disciplina Empreende-
dorismo Literário, eu na parte das aulas presenciais, ela 
na parte das aulas virtuais da plataforma Moodle, assim 
como na coordenação da primeira turma da especializa-
ção lato sensu em Escrita Criativa Unicap/PUCRS, junto 
com o escritor e professor Robson Teles da Unicap. 

As aulas presenciais foram muito angustiantes. 
Ainda não havia um posicionamento claro do governo 
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e das universidades, por causa da pandemia, se iriam ou 
não continuar as aulas presenciais, e eu tive de assumir 
a responsabilidade. Uma das convidadas para debater 
conosco sobre casos de empreendimentos literários foi 
a designer pernambucana Jaíne Cintra, que havia saído 
de uma gripe forte, mas que não era coronavírus, e con-
segui que ela usasse máscara o tempo inteiro. O resulta-
do foi uma belíssima aula de abertura contando com a 
presença de uma das maiores designers brasileiras que 
eu conheço da vida inteira.

Voltando ao estudo de ontem à noite e ao inespe-
rado bom. Moema havia me avisado que iria trabalhar 
nas aulas EAD Gesto inacabado: processo de criação, 
da semióloga, professora e coordenadora do Centro 
de Estudos de Crítica Genética da PUC/SP Cecília Al-
meida Salles. Mas isso foi antes da pandemia, antes do 
isolamento social. Antes de o “mundo acabar”, como 
diz a própria Jaíne, que trabalha no jornal Diario de 
Pernambuco, um dos mais antigos jornais do país. 

O inesperado bom de Moema é que ela alterou a ati-
vidade da semana na aula EAD para adaptá-la à nossa 
realidade. Pediu que os alunos, a partir de Gesto inaca-
bado, escrevessem uma entrada de diário. E é isso que 
ofereço gentilmente a essa parceira querida quando 
seus olhos tocarem estas letras digitais, parceira que me 
ajudou a construir um sonho: fazer uma ponte com a 
Unicap, trazer um pouco do paraíso na Terra, que é a 
pós-graduação em Escrita Criativa da PUCRS, de Porto 
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Alegre para Recife, e unir mais ainda estas duas cida-
des-irmãs.

E Gesto inacabado realiza essa ponte, no momento 
que Cecília afirma:

A poeticidade não está nos objetos observados, mas 
no processo de transfiguração desse objeto. (SALLES, 
1998, p. 95)

[...]

O artista, em sua necessidade de relacionamento 
com outros, como já vimos, precisa da realidade exter-
na à obra e se coloca em estado de observação. (SAL-
LES, 1998, p. 97)

[...]

O artista tem, ainda, o poder de ir modificando 
essa realidade, à medida que a constrói. (SALLES, 
1998, p. 100)

E, no meu gesto inacabado, de trás para frente, che-
go, das 16h25 – de maneira tão atropelada, tão cortada, 
mas com esperança extrema – ao início do dia, que era 
onde eu realmente gostaria de chegar desde o princípio 
da escritura de hoje neste Exílio, ou Diário depois do fim 
do mundo, e encontro:

“Acordei escutando o barulho do mar.”
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Dia 9

Quinta-feira. 10h20.
Uma borboleta na janela do meu quarto anuncia o 

dia bom. Um ministro de alguma religião protestante 
grita aos quatro ventos para “endireitar as veredas”, “se 
converter”, pois o “tempo está próximo”.

Eu também anunciei que o tempo estava próximo 
em A mulher pela metade, de 2009. José Carlos, um 
mendigo que largou tudo – família, posição social 
confortável, dinheiro, amigos – e foi morar na rua, era 
o meu modelo da vida real que incorporei nessa no-
vela futurista. Séphora, irmã gêmea de Sarah, é uma 
artista plástica renomada que habita o décimo segun-
do andar de um edifício à beira-mar do bairro de Boa 
Viagem, em Recife. Ela encontra-se em uma encru-
zilhada, em busca de um sentido na vida, quando se 
recorda do amor com Augusto – músico e poeta –, da 
própria arte, do sonambulismo, da morte misteriosa 
de sua irmã gêmea, e recebe o anúncio de José Carlos, 
em um semáforo vermelho, de que o fim dos tempos 
está próximo. Tudo o que era metal se dissolve, inclu-
sive o dinheiro (cédulas, cartões e moedas), e nossa 
sociedade volta para os tempos das cavernas, até que 
os seres ditos humanos sejam mais solidários e trans-
formem a Terra em um planeta melhor.

Essa foi a intenção da artista Patricia. Mas A mu-
lher pela metade foi meu primeiro livro a receber uma 
crítica negativa. E por muito tempo o coloquei à parte 
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na minha produção. Até Fábio Varela, doutor em Te-
oria da Literatura da PUCRS, indicá-lo para compor 
a seleção de textos meus anteriormente publicados: 
7 por 11, que lancei com 12 horas (tese de doutorado 
em Escrita Criativa na PUCRS), 13 (cinquenta contos 
escritos em trinta dias), 14 (cinquenta poemas escritos 
em cinco anos) e 15 (quinze ensaios escritos em cinco 
anos), na coleção Cinco Livros, no meu aniversário de 
cinquenta anos, em novembro do ano passado.

Mas A mulher pela metade também anuncia esse 
momento de desterro. O que retiraremos dessa ex-
periência – para uns desnecessária, para outros de 
regeneração e cura – ainda não sabemos. Será que, de 
alguma forma, intuitivamente eu percebi o que iria 
acontecer mais de dez anos depois?

É o que a gravadora, pintora, desenhista, ilustra-
dora, teórica da arte e professora brasileira, nascida 
na Polônia, Fayga Ostrower acredita em Acaso e cria-
ção artística, o outro texto estudado por Moema nas 
aulas virtuais da semana na disciplina Empreendedo-
rismo Literário da nossa especialização.

Ostrower acredita que o artista imprime uma in-
tenção em sua obra, mas isso não quer dizer manipu-
lação do inconsciente. Penso que tem mais a ver com 
aprender as técnicas e esquecer, do escritor e profes-
sor gaúcho Luiz Antonio de Assis Brasil em Escrever 
ficção, ou deixar entrar no sangue e não se lembrar 
no momento da criação, do artista plástico francês 
Auguste Rodin (in ROHDEN, 2007, p. 35).
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Quando o artista tem uma percepção aguda, ele cap-
ta muito mais acasos e possibilidades porque ele está 
com o espírito alerta. A máquina não pode estabelecer 
um acaso. Mas a mente humana pode, e, percebendo-o, 
pode continuar descobrindo acasos que estão ligados 
uns aos outros. Esta é a trama do processo criador... 
(OSTROWER, 1995, p. 258)

  
As areias da praia de Boa Viagem recebem mais 

pessoas hoje do que ontem, que por sua vez receberam 
mais pessoas do que no dia anterior. Mas a minha bor-
boleta, uma borboleta de asas marrom-claras como se 
fosse uma mariposa, permanece, quietinha, quietinha 
na janela do meu quarto.
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Dia 10

Sexta-feira. 11h53. Hoje foi a última vez que revi-
sei tudo o que escrevi antes. Digo isso, logo no início 
da escrita, porque o texto está tomando corpo, ficando 
volumoso, e perco muito tempo em vez de ir logo es-
crever o que está me angustiando.

Ontem à noite me desesperei com a exaustão física 
e mental – pensei em desistir de tudo. Mas o ser hu-
mano é muito resiliente. Conseguimos dar a volta por 
cima, bastando uma boa noite de sono e a fé de que 
tudo irá melhorar, de que não iremos pegar o corona-
vírus, de que passará a pandemia.

E foi essa fé que me fez acordar hoje às 03h15 com 
a chuva grossa, fechar as janelas do apartamento de 
quatrocentos metros quadrados para não entrar água, 
meditar, fazer minhas orações, arrumar sala e cozinha, 
ir somente ao supermercado e à farmácia às 06h30 e 
07h30 respectivamente – a loja de produtos veganos 
só abriria às 09h – e comprar as frutas e os remédios 
que estavam faltando, deixando para a manhã do dia 
seguinte pedir, principalmente, os grãos naturais.

No supermercado deveria haver uns dez clientes, 
no máximo. Algumas funcionárias dos caixas estavam 
com máscaras, vi uma cliente parecida comigo, de 
máscara e luvas, e eu ainda levei o álcool em gel para 
ir passando nas mãos, na chave do carro, no cartão de 
crédito, quando necessário. Mas houve um momento 
que senti o mesmo mal-estar da quarta-feira, quando 
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a nossa funcionária doméstica veio aqui em casa: cin-
co ou seis funcionários do supermercado chegaram 
ao mesmo tempo, sem máscaras, e isso, para mim, 
que estava presa em casa há oito dias, caracteriza uma 
aglomeração de pessoas. Quando saí de lá o mal-es-
tar passou. Cheguei em casa, higienizei todas as fru-
tas com água corrente, água sanitária e detergente 
líquido, enxuguei e coloquei numa fruteira, passei 
álcool em gel nos outros produtos da farmácia e do 
supermercado, inclusive os saquinhos de pão francês 
integral que Maria Eduarda me pediu para comprar – 
arrumei numa cestinha de vime. A vida parece voltar 
ao normal. 

Venho para o quarto, tomo banho. Sento na cadei-
ra confortável, próxima à janela – onde há alguns me-
ses elegi como local de escrita –, e vejo a chuva passar, 
e sinto a pandemia curar, como se fosse uma profecia.

Dia 11

Sábado. 11h31. Revisei o que escrevi ontem e retirei 
alguns trechos desnecessários, que expunham a minha 
intimidade e a dos meus filhos, e não acrescentaria em 
nada a este relato.

Porque este diário é um registro dos dias enlouque-
cidos, e eu desejo compartilhá-lo com outras pessoas 
que mergulharam nesses dias. No período de isolamen-
to, todos os nossos instintos, bons ou ruins, vêm à tona 
e ficam acordados na superfície do corpo, da mente.
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Conversamos muito ontem à noite, eu e meus filhos. 
Expus o meu cansaço, eles também expuseram o deles. 
O que podemos de positivo aproveitar nesse momen-
to de desterro? Muitos estão ignorando a quarentena, 
obrigando seus funcionários a sair de casa, tomar ôni-
bus e metrôs lotados, porque, de outra forma, eles pas-
sarão fome, adoecerão do coronavírus ou de uma doen-
ça qualquer causada pela desnutrição.

O escritor, a escritora, precisa se posicionar? Já dizia 
São João Evangelista lá no Apocalipse (3, 15-16): 

“Conheço as tuas obras: não és morno, nem frio 
nem quente. Oxalá fosses frio ou quente! Mas, como és 
morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te.”

Então, me posiciono. Mas com responsabilidade, 
pois o que escrevemos, mesmo em diários digitais, 
mesmo em diários de papel azul e caneta cor-de-rosa, 
tudo é escrito para alguém ler, para que possamos nos 
comunicar, e um diálogo prevalecer, feito a conversa 
que tive com meus filhos ontem à noite aqui em casa, o 
nosso refúgio, a nossa barricada de resistência, apesar 
de sermos ricos, apesar de não precisarmos lutar a favor 
da causa alheia, mas foi justamente a causa alheia o que 
colocou todo o planeta em período de quarentena, nes-
te Exílio, neste Diário depois do fim do mundo.  
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Dia 12

Domingo. 14h38. No isolamento social, prevalecem 
características da personalidade que antes se manifesta-
vam, mas de maneira bem mais suave. 

Tenho, naturalmente, a tendência ao isolamento. 
Sou escritora. Sou tímida. E consegui quebrar muito 
dessa minha dificuldade de falar em público nas aulas 
das livrarias Cultura de Recife e Porto Alegre, nas aulas 
dos cursos de extensão (Unicap) e especialização em 
Escrita Criativa (Unicap/PUCRS), na gravação do cur-
so dos Estudos em Escrita Criativa On-line. 

Mas esse período de exílio me faz retroceder para 
dentro, eu, caramujo que sou, e desejo lá permanecer 
até o fim dos tempos – apocalipse que se iniciou na 
quarta-feira 18 de março de 2020, antes, durante e de-
pois do voo para São Paulo.

Hoje cedo assisti, pela televisão, à missa de padre 
Marcelo Rossi, na Rede Globo. Ele e dom Fernando Fi-
gueiredo rezaram sozinhos para uma plateia de inúme-
ras cadeiras vazias, ocupadas apenas com fotografias de 
famílias do Brasil inteiro, no Santuário Mãe de Deus, 
em Santo Amaro, zona sul de São Paulo. E, depois da 
comunhão espiritual, padre Marcelo cantou uma mú-
sica que foi da tenra infância dele, mas que também foi 
da minha: 

Mãezinha do céu,
Eu não sei rezar,
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Eu só sei dizer,
Quero te amar.

Azul é teu manto,
Branco é teu véu,
Mãezinha, eu quero
Te ver lá no céu. (bis)

As características predominantes de nossa persona-
lidade prevalecem no período de isolamento. Muitos de 
nós sairemos com neuroses mais explícitas, o que antes 
era latente e não aparente. 

Mas a literatura mais uma vez salva. Guimarães 
Rosa e seu Grande sertão: veredas foram causa e con-
sequência da reunião virtual com Berna e Elba ontem 
à tardinha. Eu nunca havia feito uma reunião virtual, 
nem pelo WhatsApp, nem por um aplicativo do com-
putador chamado Zoom. A internet está muito ruim 
esses dias por causa da superlotação – Bruno avisou 
que não conseguiríamos fazer a reunião virtual pelo 
WhatsApp, mas acabamos conseguindo fazê-la quase 
toda pelo aplicativo de celular. Lemos mais de quinze 
páginas da minha edição – a de Berna e Elba é diferen-
te. E lá está Riobaldo contando sua história para um 
moço da cidade grande. Riobaldo, na velhice, descor-
tinando as aventuras de jagunço ao lado da amizade-a-
mor com Diadorim. Riobaldo expondo ao mundo a sua 
mesma-minha timidez, o seu mesmo-meu isolamento.
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“O senhor aprende? Eu entoo mal. Não por boca de 
ruindade, lá como quem diz. Sou ruim não, sou homem 
de gostar dos outros, quando não me aperreiam; sou de 
tolerar. Não tenho a caixeta da raiva aberta.” (ROSA, 
(1956 in) 2006, p. 177)

Não sei se Riobaldo/Rosa era da mesma-minha ti-
midez. Só sei que aprendi, nesse período de isolamento, 
que o corpo fala, a mente escuta, e paro de fazer o que 
estava fazendo, simplesmente porque o corpo mandou 
parar, deixo para  recolher amanhã as muitas roupas 
enxutas no varal, responder às muitas mensagens de 
WhatsApp, venho para o quarto, não quero nem ficar 
com meus filhos – apesar de ontem ter sido um dia 
bom, com faxina em conjunto e almoço demorado.

Porque tenho sede de mim, desse silêncio que bate 
aqui no meu peito, e pede para sair em forma de poesia, 
em forma de escrita de duas páginas, neste Diário de 
fim de mundo, desse período que não sei se sairemos 
melhores, piores, curados ou mais adoecidos, mas que 
tento aproveitar o que for bom.

Aprendi com João
Que Riobaldo come quieto
Observando Diadorim
Que fantasmas estranhos
Espreitam
Os quatro cantos 
Do ser mudo
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Só para saírem 
Inconsequentes
Desarrumando os sentidos

Se quero o tempo
Que passe?
Talvez o deseje assim
Parado
Para dele sair
Feito de um banho de água
Pura
E renovar
Os meus princípios

Dia 13

Segunda-feira. 20h04. Passo rapidamente por este 
diário – foi o tempo que restou. O tempo que foi todo 
tomado pela tecnologia – ou a falta dela. É interessan-
te pensar que a tecnologia deveria estar aqui para unir 
pessoas, especialmente nesse período de isolamento. 
Mas ela cansa os dedos quietos no teclado do com-
putador, rouba ideias do papel azul vazio e da caneta 
cor-de-rosa parada no ar. E só me sobra assim, poucos 
minutos antes de deitar na cama, esquecer que isso não 
é um sonho ruim, fechar os olhos e dormir, e quem sabe 
até sonhar. Um sonho bom. 
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Dia 14

Terça-feira. 20h27. O cansaço físico e mental faz ser 
uma noite de escrita de fragmentos.

Pensar que talvez nos tornemos mais egoístas depois 
que a pandemia passar.

Fazer aula on-line de Pilates com a cachorrinha Pre-
ta no quarto.

Perceber o quanto somos carentes e não podemos 
ver o sucesso do outro sem querer colocá-lo para trás.

Fazer o bem para quem não lhe fez bem.
Tentar fazer um filho compreender que somos factí-

veis a erros no período de desterro.
Escutar o panelaço para o presidente da República 

sair do poder.
Amanhã, escrita no início do dia.
Hoje, novamente, dormirei cedo.

Dia 14 I I 1

Quarta-feira. 16h27. O dia foi entremeado de es-
tudo pela manhã e faxina à tarde. Quando canso do 
corpo, procuro a mente e vice-versa, numa dança su-
ave e sem fim.

Sábado, eu e Bruno limpamos a sala, as varandas, a bi-
blioteca e o lavabo. Hoje, a área de serviço, lavanderia, cozi-

1 Durante a revisão, descobrimos que o Dia 14 estava repetido. Para 
não desvirtuar a sequência das entradas do Diário, resolvi manter a 
numeração com esta nota de rodapé.      
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nha, o lavabo novamente, corredor, os quartos e banheiros. 
São cerca de quatrocentos metros quadrados que precisa-
mos manter o mais limpo possível. E esse movimento de 
limpeza também ajuda a mente a pensar. Organiza por 
dentro numa metáfora do que organizamos por fora.

Hoje pela manhã estudei o material da terceira se-
mana das aulas EAD de Moema Vilela. Naveguei pelos 
textos da poetisa gaúcha Angélica Freitas, “A mulher 
é: uma googlagem” e alguns poemas de Um útero é do 
tamanho de um punho.

Conheci a poesia de Angélica em uma oficina mi-
nistrada na PUCRS em 2018 pela também escritora e 
poetisa gaúcha, doutora em teoria e crítica da arte pela 
USP, Verônica Stigger. Tanto em 2018 quanto na leitura 
de hoje pela manhã, senti o murro no estômago de An-
gélica/Verônica, as entranhas expostas nesse período 
de desterro de Freitas/Stigger.

A mulher é seu útero 
A mulher é volúvel, como pluma ao vento muda de 

acento e de pensamento 
A mulher é o sexo frágil? 
A mulher é ótima, por exemplo, na indústria de ali-

mentação e é capaz também de fazer uma quentinha e 
distribuir 

A mulher é, segundo ele, a origem de todo o mal 
do mundo 
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A mulher é a rainha do mundo e escrava de um de-
sejo (FREITAS, 2016, p. 355)

Parece que eu e Moema estamos sentadas lado a 
lado. Não, eu não havia lido o conteúdo das aulas antes 
de hoje. Sim, eu acredito que os poetas, artistas, pessoas 
mais sensíveis ao chamado da arte se comunicam em 
outra dimensão. Porque, de outra forma, como Moema, 
que se encontra fisicamente em Porto Alegre, presa em 
casa também de quarentena, conseguiu me enviar – e 
não falamos sobre esse assunto – a forma como escrevi 
ontem neste diário? Fragmentada. Da mesma maneira 
que Angélica Freitas pesquisou no Google “A mulher é” 
e vieram versos desconexos à primeira vista, mas total-
mente conectados se prestarmos mais atenção.

O criador do site UbuWeb e professor da Universi-
dade da Pensilvânia Kenneth Goldsmith, em entrevis-
ta concedida a Giselle Beiguelman, concorda comigo. 
E concorda com a escrita não criativa de Angélica de 
Freitas, que foi colhendo ao acaso os versos da pesquisa 
na internet. Acaso, mas que acaso? Penso que emitimos 
as ondas vibratórias em busca de um certo assunto e 
o universo, a vida – até mesmo o Google – nos traz o 
que procuramos, ou melhor, aquilo de que necessita-
mos mais.

A escrita não criativa propõe uma abordagem de-
mocrática e libertária para escrever, não muito dife-
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rente da definição de gênio não original de Marjo-
rie Perloff. Não é tanto o que nós escrevemos, mas 
sim aquilo que decidimos reformular o que faz um 
escritor melhor que outro. Tem havido uma enor-
me quantidade de discussão sobre amadorismo e 
desqualificação, mas o que mais me interessa é uma 
nova abordagem libertária de escrever que vem com 
essas novas formas de trabalhar. (GOLDSMITH in 
BEIGUELMAN, 2011) 

Goldsmith batiza então o nosso diário. Um Diá-
rio após o fim do mundo. Mas também um Diário de 
colagens do que restou da vida, eu, meus filhos Maria 
Eduarda e Bruno e a cachorrinha Preta enclausura-
dos na própria casa. Esses resquícios de cansaço, e 
limpeza, e arrumação de fora para organizar as ideias 
de dentro, e pensar até cansar, e decidir até em ser 
uma escritora do não, como nos apresentou Enrique 
Vila-Matas em Bartleby e companhia.

Sou meramente uma voz escrita, quase sem vida 
privada nem pública, sou uma voz que atira palavras 
que de fragmento em fragmento vão enunciando a 
longa história da sombra de Bartleby sobre as lite-
raturas contemporâneas. Sou QuaseWatt, sou mero 
fluxo discursivo. Nunca despertei paixões, muito 
menos agora, que sou apenas uma voz. Sou Qua-
seWatt. Eu as deixo dizer, minhas palavras, mas que 
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dizem em vão. Sou QuaseWatt e em minha vida só hou-
ve três coisas: a impossibilidade de escrever, a possibi-
lidade de fazê-lo e a solidão física, evidentemente, que 
é com a qual agora sigo adiante. (VILA-MATAS, (2000 
in) 2004, p. 55)

E quase desistindo da escrita – essa terra firme que 
faz tempo não vejo mais no mar –, investigo o penúlti-
mo texto da terceira aula EAD de Moema: a apresen-
tação de Storytelling: histórias que deixam marcas, do 
escritor e publicitário brasileiro Adilson Xavier.

Nesse livro de 2015, Xavier investiga a infinitude 
de informações recebidas, não digeridas e que não nos 
emocionam mais. Se o autor previu o período de des-
terro, não sabemos. Mas qualquer semelhança não é 
mera coincidência quando cita o jornalista do The Wa-
shington Post, Joel Achenbach, que reflete sobre um as-
sunto tão atual em tempo de quarentena: o turbilhão de 
informações para quem deseja escrever algo essencial.

A maneira de cumprir esse difícil percurso é con-
tar uma boa história, que prenda a atenção, envolva 
com emoção, crie laços profundos com o público, 
una todas as pontas em um relato compreensível, 
seja apreciada e lembrada. A ironia do jornalista Joel 
Achenbach, do The Washington Post, é contundente 
quando ele observa que “a overdose de informação 
não é o apocalipse que alguns imaginaram que sobre-
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viria ao início do milênio. O mundo não está acaban-
do, simplesmente está se tornando incompreensível”. 
(XAVIER, 2015, p. 20)

São 18h16. Olho pela janela da cozinha quando vou 
pegar água e vejo crianças brincando no playground do 
prédio ao lado. Na praia, eu havia percebido esse “mar 
de erros” – como saiu na manchete do jornal que já não 
leio mais, coloco no lixo reservado para luvas e másca-
ras e higienizo as mãos. 

Volto para a quarentena. O corpo pede o descanso 
que a mente não oferece mais. Respondo algumas men-
sagens de WhatsApp, checo os e-mails. E me afasto das 
muitas informações que não ajudam, e até atrapalham, 
causando pânico e egocentrismo.

Procuro um filme na Netflix e vou descansar.

Dia 15

 Quinta-feira. 16h26. Tenho até as 17h para revisar o 
dia anterior e escrever neste diário. Às 17h terei aula de 
Pilates on-line com a professora e algumas coleguinhas.

Exerço o que solicito aos participantes dos Estudos 
em Escrita Criativa, tanto nas aulas presenciais quanto 
nas on-line: escreva em quinze minutos um pequeno 
conto, poema ou reflexão teórica sobre o tema de hoje.

E o tema de hoje é tempo e tecnologia.
04h30. Tenho acordado mais cedo nesse período de 

quarentena. Talvez para dar conta de tudo o que preciso. 
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Talvez pela ansiedade em não poder sair de casa. Talvez 
pela responsabilidade monstruosa de passar por esse perí-
odo, não adoecer nem fisicamente nem psicologicamente, 
e ajudar os meus filhos – os de casa, Bruno e Maria Eduar-
da, e o de fora, Vítor – a também não adoecerem.

Abro o Whats e vejo um vídeo enviado por Jaíne 
Cintra – sim, a mesma designer que foi de máscara para 
a última aula presencial da especialização em Escrita 
Criativa Unicap/PUCRS. Trata-se de uma entrevista 
com Yuval Noah Harari.

https://youtu.be/6ngDIHHo5Wc

Harari dá continuidade ao que vislumbrou lá no 21 
lições para o século 21, lá no início do nosso Exílio. Lá no 
prenúncio do nosso Diário. De que o que acontece do 
outro lado do mundo nos afeta quase de maneira ime-
diata. Que não existe mais espaço para o egocentrismo. 
Que a vida muda a cada mínimo instante e devemos 
estar preparados para essa feroz/veloz transformação.

Faltam cinco minutos para o meu tempo acabar. 
Então peço socorro ao último teórico da aula EAD da 
semana de Moema Vilela: Cultura da convergência, do 
pesquisador norte-americano dos meios de comuni-
cação Henry Jenkins. Ele nos fala em seu livro que a 
convergência (de mídias tecnológicas) está chegando e 
é melhor você se preparar (p. 37). Que a convergência 
é um fluxo de conteúdos através de múltiplos suportes 
midiáticos (p. 29). Que todos sobreviverão se todos tra-
balharem juntos (p. 37). 
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A convergência não ocorre por meio de aparelhos, 
por mais sofisticados que venham a ser. A convergên-
cia ocorre dentro dos cérebros de consumidores indi-
viduais e em suas interações sociais com outros. Cada 
um de nós constrói a própria mitologia pessoal, a par-
tir de pedaços e fragmentos de informações extraídos 
do fluxo midiático e transformados em recursos atra-
vés dos quais compreendemos nossa vida cotidiana. 
Por haver mais informações sobre determinado as-
sunto do que alguém possa guardar na cabeça, há um 
incentivo extra para que conversemos entre nós sobre 
a mídia que consumimos. Essas conversas geram um 
burburinho cada vez mais valorizado pelo mercado 
das mídias. O consumo tornou-se um processo cole-
tivo – e é isso o que este livro entende por inteligência 
coletiva, expressão cunhada pelo ciberteórico francês 
Pierre Lévy. Nenhum de nós pode saber tudo; cada 
um de nós sabe alguma coisa; e podemos juntar as pe-
ças, se associarmos nossos recursos e unirmos nossas 
habilidades. (JENKINS, 2009, p. 30)

A aula on-line de Pilates vai começar.

Dia 16

Sexta-feira. 08h46. Com exceção da narração do 
Dia 2, quando eu estava em São Paulo com Bruno, 
hoje é a primeira vez que consigo escrever tão cedo 
neste diário. 
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Hoje teríamos a aula presencial com o professor 
Adriano Portela, na disciplina Literatura e Outras Artes, 
da especialização em Escrita Criativa Unicap/PUCRS.

Há um pouco mais de um ano, minha filha Maria 
Eduarda teve um surto psicótico – ou mania com sinto-
mas psicóticos – e precisou ficar confinada em casa. Um 
pouco mais de um ano, e ela escolheu se autoconfinar, 
com o irmão Bruno e a cachorrinha Preta. E resolveu, 
ontem à noite, por conta e risco próprio e depois de avi-
sar à psiquiatra e aos pais, parar de tomar a medicação.

A vida é cíclica. O que estamos vivendo hoje (inclu-
sive a pandemia), no início de abril de 2020, aconteceu 
– guardadas as devidas proporções – há cem anos, há 
duzentos anos, na Idade Média, com os seres quase hu-
manos das cavernas. 

E a vida sempre volta. Por quê? Para aprender algo 
que não aprendemos antes? Para perdoar a quem não 
perdoamos há um ano? Para valorizarmos cada metro 
quadrado de um ambiente ao ar livre, um parque onde 
passeamos com nossa cachorrinha, uma viagem de car-
ro até perto, em Olinda, ou na praia do Paiva, ou em 
Maracaípe?

Sinto falta do deslocamento. Ou como dizia o fun-
dador da Universidade Popular de Caen, o filósofo 
francês Michel Onfray, nascido em Argentan, Orne, 
em 1959, no seu Teoria da viagem, essa necessidade do 
deslocamento dos seres ditos humanos desde os tem-
pos imemoriais. 
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O viajante concentra estes tropismos milenares: o 
gosto pelo movimento, a paixão pela mudança, o de-
sejo ardoroso de mobilidade, a incapacidade visceral 
de comunhão gregária, a vontade de independência, 
o culto da liberdade e a paixão pela improvisação de 
seus menores atos e gestos; ele ama seu capricho mais 
do que a sociedade na qual vive à maneira de um es-
trangeiro, coloca sua autonomia bem acima da salva-
ção da cidade, que ele habita como ator de uma peça 
da qual não ignora a natureza de farsa. (ONFRAY, 
2009, p. 13-14)

Berna me pediu que gravasse um vídeo sobre um 
dos alunos da especialização, Cleyton Cabral. Sim, Ber-
na, aquela que é uma “das minhas melhores amigas” 
mencionada lá atrás. Aquela que me instiga a sair do 
casulo e enfrentar o mundo, assim como a Irmã Clara e 
a Imperatriz, personagens de As joaninhas não mentem 
– fábula que escrevi e publiquei em 2006 – instigaram 
Ariana a enfrentar os fantasmas ocultos do mundo e ir 
atrás do Rei do Amor Perfeito, rei que poderia ser uma 
pessoa, um desejo, uma profissão.

A Torre... Para lá se dirigia Ariana. Colocou o elmo 
na cabeça, apertado era o elmo. Jeito de camponesa per-
mitindo dores, respirou fundo, conseguiu encaixar sobre 
os cabelos longos, cor de sol, peleterra. Nos olhos casta-
nhos, mar de sonhos brilhava na direção da Torre. Aria-
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na não vendo a torre segurava firme as rédeas do cavalo 
Branco apertando com as pernas longas. Longos seriam 
os caminhos, tortuosos seriam os caminhos, perigosos 
seriam os caminhos. Mas ela prometeu. A si e à Irmã 
Clara. Lá estaria o que sempre sonhou. E por que temia? 
Por que tremia? (TENÓRIO, (2006 in) 2019, p. 14)

Então, me arrumo no banheiro do meu quarto, 
percorro quase duzentos metros, enfrento o mundo 
da sala, chego à biblioteca e abraço o outro eu que me 
chama, nas imagens de um vídeo caseiro sobre o jovem 
poeta, dramaturgo, escritor pernambucano Cleyton 
Cabral, gravado com todo carinho para a minha amiga 
Bernadete Bruto.

Dia 17

Sábado. 09h32. Tenho acordado assustada, sempre 
às 04h30, sempre como saída de um pesadelo. Mas, 
quando abro os olhos, continuo aqui, em casa, e sem 
sair há uma semana quando me aventurei a ir ao super-
mercado e à farmácia.

Ontem à tarde tirei, da janela do meu quarto, uma 
foto da praia, e comparei com outra que havia tirado 
em 21 de março de 2020 pela manhã: a quantidade de 
pessoas passeando, tomando banho de mar, correndo 
no calçadão, era consideravelmente maior.

O barulho dos carros pela manhã também aumen-
tou. Quando eu dizia que acordava com o som das on-



52

das do mar, ou as batidas do meu coração, era a mais 
pura verdade.

Trago duas lembranças literárias. Uma do presente, 
outra do passado. A primeira é do livro que estamos 
lendo – quando digo estamos é para sair da solidão. 
Trata-se do Ensaio sobre a cegueira, de José Saramago.

Estamos na parte que um velho de venda – lembre-
mos, Saramago não dá nomes aos personagens – che-
ga ao manicômio para onde foram levados os cegos da 
cegueira branca e os contaminados. O velho de ven-
da chega com cerca de duzentos outros cegos e, após 
imenso tumulto, consegue entrar na primeira camarata, 
é bem acolhido pelo médico e pela esposa, e narra os 
acontecimentos do lado de fora.

Logo nas primeiras vinte e quatro horas, disse, se era 
verdadeira a notícia que correu, houve centenas de ca-
sos, todos iguais, todos manifestando-se da mesma ma-
neira, a rapidez instantânea, a ausência desconcertante 
de lesões, a brancura resplandecente do campo visual, 
nenhuma dor antes, nenhuma dor depois. No segundo 
dia falou-se de haver uma certa diminuição no núme-
ro de novos casos, passou-se das centenas às dezenas, e 
isso levou o Governo a anunciar prontamente que, de 
acordo com as mais razoáveis perspectivas, a situação 
não tardaria a estar sob controlo. A partir deste ponto, 
salvo alguns soltos comentários que não puderam ser 
evitados, o relato do velho da venda preta deixará de ser 
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seguido à letra, sendo substituído por uma reorganiza-
ção do discurso oral, orientada no sentido da valoriza-
ção da informação pelo uso de um correcto e adequado 
vocabulário. (SARAMAGO, 1995, p. 122)  

11h05. Dei uma parada grande porque Maria Eduar-
da me chamou para estender as roupas que colocamos na 
máquina de lavar ontem à noite. Noto que ela está mais ir-
ritada – será um sintoma da ausência dos medicamentos? 

Trazemos para o diário – como é bom escrever no plu-
ral! – aquilo que Saramago realça no trecho acima: a ma-
nipulação da linguagem real para a linguagem ficcional. 
É preciso uma mudança na estrutura das palavras do dia 
a dia para que elas se tornem flexíveis e sigam um fluxo 
literário. O discurso do velho da venda foi reorganizado, 
foi deixado de seguir à letra, para haver uma valorização 
da informação. Nosso discurso teórico foi interrompido 
pelo cotidiano e retorna de uma maneira nem tão real 
assim – quem lê pode perguntar: foi às 11h05 mesmo 
que a escritora retornou? Será que aconteceram outros 
fatos que não foram aqui descritos? Que palavras foram 
omitidas sobre a conversa entre mãe e filha?

É quando chegamos na segunda lembrança literária 
de hoje. A data da última leitura marca 2010, ou seja, há 
dez anos. Trata-se de um outro diário, bem mais angus-
tiante do que este, em um espaço bem mais reduzido 
que os cerca de quatrocentos metros quadrados de nos-
sa casa: O diário de Anne Frank.
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Anne é uma jovem de treze anos que, para fugir da 
perseguição nazista aos judeus, se esconde com os pais, 
a irmã mais velha e mais quatro pessoas em um Anexo 
Secreto – o sótão do escritório de seu pai Otto Frank. 
Ela narra o início da escritura do diário, ainda em li-
berdade, e nos sentimos irmãos graças à extrema, vital, 
imprescindível necessidade da escrita.

Sábado, 20 de junho de 1942
Fiquei alguns dias sem escrever porque queria, antes 

de tudo, pensar sobre meu diário. Ter um diário é uma 
experiência realmente estranha para uma pessoa como 
eu. Não somente porque nunca escrevi nada antes, mas 
também porque acho que mais tarde ninguém se in-
teressará, nem mesmo eu, pelos pensamentos de uma 
garota de 13 anos. Bom, não faz mal. Tenho vontade de 
escrever e uma necessidade ainda maior de desabafar 
tudo o que está preso em meu peito.

“O papel tem mais paciência do que as pessoas.” 
Pensei nesse ditado num daqueles dias em que me 
sentia meio deprimida e estava em casa, sentada, 
com o queixo apoiado nas mãos, chateada e inquieta, 
pensando se deveria ficar ou sair. No fim, fiquei onde 
estava, matutando. É, o papel tem mais paciência, e 
como não estou planejando deixar ninguém mais ler 
este caderno de capa dura que costumamos chamar de 
diário, a menos que algum dia encontre um verdadei-
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ro amigo, isso provavelmente não vai fazer a menor 
diferença. (FRANK, (1942 in) 2009, p. 18-19)

Terminamos por aqui a escrita de hoje. Há uma se-
mana, eu me preparava para me encontrar, virtualmen-
te, com minhas amigas Berna e Elba. Hoje talvez não 
seja possível – penso que elas estão ocupadas escreven-
do os trabalhos do curso de especialização. 

Por isso, me consolo com o papel – este ser que 
“tem mais paciência do que as pessoas”, como dizia 
Anne Frank. Mas a saudade das pessoas permanece, 
e transparece, nem que seja, ao menos, na escritura 
sobre elas.

Dia 18

Domingo. 09h23. Ontem, pela manhã, escrevi que a 
praia estava ficando cada vez mais cheia de pessoas. À 
tarde, passaram helicópteros e motocicletas com agen-
tes de saúde/bombeiros/policiais pedindo para que as 
pessoas fossem para casa. Funcionou. Mas à tarde os 
teimosos voltaram, repetindo-se o ritual de agentes de 
saúde/bombeiros/policiais nas areias da praia de hoje 
pela manhã.

Hoje pela manhã, investigo este diário, como Anne 
Frank ontem investigou o dela, e constato que, mais 
uma vez, é o veículo para eu não enlouquecer entre 
quatro paredes, e, principalmente, falar do que mais 
amo no mundo: ler.
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Logo no início da pandemia, três livros me vieram à 
mente de maneira quase instantânea. O primeiro – e que 
estou lendo e apresentei aqui – é o Ensaio sobre a ceguei-
ra, de José Saramago. O segundo é A morte em Veneza, 
do escritor alemão, ganhador do Prêmio Nobel de Lite-
ratura em 1929, Thomas Mann. E o terceiro é O amor 
nos tempos do cólera, do escritor colombiano e Prêmio 
Nobel de Literatura em 1982, Gabriel García Márquez.

Mas criemos uma fantasia, um “como se” ficcional. 
Como se eu estivesse no anexo secreto de Anne Frank 
em Amsterdam, não tivesse os livros em mãos, e falasse 
deles apenas o que conseguisse lembrar.

Começo por Mann. Em A morte, ele narra a história 
de um escritor consagrado – como não “tenho” o livro 
em mãos, não lembro o nome do personagem – que, 
numa crise de meia-idade, resolve viajar para Veneza. 
Antes havia pensado em viajar para uma ilha tropical, 
mas termina decidindo ir para a cidade das gôndolas e 
das canções italianas – não à toa, escolhi um livro que 
homenageia essa terra que amo tanto, e que foi dura-
mente castigada na pandemia de Covid-19.

No hotel em Veneza, o escritor conhece uma família 
de poloneses. Uma mãe, duas meninas – me parece – e 
um belo rapazinho, que deve ter em torno de uns dezes-
seis anos. Esse rapazinho enlouquece o escritor consa-
grado, a ponto de, no auge de uma epidemia (do cóle-
ra?), recusar-se a sair do hotel e ali findar os seus dias.

Em O amor, García Márquez nos apresenta o amor 
de um jovem pobre e uma moça rica, que atravessa ge-
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rações, e se concretiza na velhice de ambos, exatamente 
em um período do cólera, para, dessa vez, findarem os 
seus dias em um barco a vapor, sem poderem desem-
barcar, por causa da epidemia.

Saio da ficção. Entro na realidade. São 10h01, olho 
pela janela do meu quarto – onde escrevo todos os 
dias este diário – e a praia continua vazia. Atravesso 
o corredor, desbravo a sala silenciosa, chego à biblio-
teca e os livros não estão lá, no meu caos organizado. 
Lembro então que eu os havia levado para o quarto 
com o Ensaio para escolher qual livro eu gostaria de 
ler/reler primeiro.

Tomo os livros nas mãos. Folheio suas páginas anti-
gas. Percebo que li A morte em Veneza em 2016,  suges-
tão do professor Assis, na disciplina Oficina de Narra-
tiva – O romance, do doutorado em Escrita Criativa da 
PUCRS, eu em condição de aluna ouvinte. O escritor 
consagrado chama-se Gustav von Aschenbach. O belo 
rapazinho, Tadzio. Folheio o livro de capa dura, e me 
identifico com uma passagem, logo no início, que tem 
a ver com a necessidade e o medo da viagem que des-
cobrimos – eu novamente a falar no plural! – nesses 
dias com o filósofo francês Michel Onfray, no seu Teo-
ria da viagem.

Realmente, a razão e a disciplina praticada desde a 
juventude conseguiram logo refrear e chamar à ordem 
aquele impulso tardio e repentino. Aschenbach tivera 
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a intenção de adiantar até certo ponto a obra pela qual 
vivia, antes ainda de se mudar para a casa de campo. A 
ideia de um passeio pelo mundo, que durante alguns 
meses o afastasse de seu trabalho, parecia-lhe muito frí-
vola e por demais contrária a seus propósitos. Não era 
possível levá-la em séria consideração. E, todavia, não 
ignorava de modo algum o motivo que dera origem a 
essa tentação inopinada. Tratava-se do ímpeto de fugir 
– era preciso confessá-lo a si mesmo! –, da saudade de 
coisas novas, longínquas, da ânsia de liberdade, exone-
ração, esquecimento. (MANN, (1960 in) 2015, p. 14)  

Li O amor nos tempos do cólera em uma época que 
não sei precisar, pois ainda não anotava as datas de leitu-
ra nas margens do texto. Já sublinhava as palavras e frases 
com caneta – azul –, um avanço prodigioso em compa-
ração com os tímidos riscos em lápis de quando comecei 
a estudar os grandes autores da literatura ocidental. Mas, 
se a memória não falha, penso que foi em 2007, numa 
reunião da Confraria das Artes – na época Confraria das 
Mulheres – que aconteceu na sala da minha casa.

Assistimos às duas horas e dezenove minutos do fil-
me homônimo (2007) de Mike Newell, depois de ler-
mos o livro. Assistimos/lemos a história de Florentino 
Ariza (Javier Bardem) e Fermina Daza (Giovanna Me-
zzogiorno), esse amor impossível que termina em um 
barco chamado Nova Fidelidade, singrando o rio Ma-
dalena, até o fim de seus dias.
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Florentino Ariza o [comandante] escutou sem pes-
tanejar. Depois olhou pelas janelas o círculo completo 
do quadrante da rosa náutica, o horizonte nítido, o céu 
de dezembro sem uma única nuvem, as águas navegá-
veis para sempre, e disse: 

– Sigamos em linha reta, reta, reta, outra vez até a 
Dourada.

Fermina Daza estremeceu, porque reconheceu a an-
tiga voz iluminada pela graça do Espírito Santo, e olhou 
o comandante: ele era o destino. Mas o comandante não 
a viu, porque estava anonadado pelo tremendo poder 
de inspiração de Florentino Ariza.

– Está dizendo isso a sério? – perguntou.
– Desde que nasci – disse Florentino Ariza – não 

disse uma única coisa que não fosse a sério.
O comandante olhou Fermina Daza e viu em suas 

pestanas os primeiros lampejos de um orvalho de in-
verno. Depois olhou Florentino Ariza, seu domínio in-
vencível, seu amor impávido, e se assustou com a sus-
peita tardia de que é a vida, mais que a morte, a que não 
tem limites.

– E até quando acredita o senhor que podemos con-
tinuar neste ir e vir do caralho? – perguntou. 

Florentino Ariza tinha a resposta preparada havia 
cinquenta e três anos, sete meses e onze dias com as 
respectivas noites.

– Toda a vida – disse. (MÁRQUEZ, 2006, p. 428-
429, colchetes nossos)
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Mais uma vez, Deus em primeiro lugar, a análise e a 
literatura em segundo, me salvam, e eu aguento prosse-
guir por mais um dia.

Por toda a vida. 

Dia 19

Segunda-feira. 13h29. Começo a escrita do diário 
enquanto aguardo o Internet Banking funcionar, e Bru-
no tomar banho, depois do exercício físico, para almo-
çarmos. 

Tudo vai tomando o seu respectivo lugar. 
14h40. Retorno do almoço com Bruno e Maria Edu-

arda. O Internet Banking continua sem funcionar, mas 
ao menos consegui fazer as transferências mais urgen-
tes.

Tudo vai tomando o seu respectivo lugar – eu ia di-
zendo antes do almoço. A capacidade de adaptação do 
ser humano é impressionante. O que o corpo sente e 
acredita que não poderá suportar nos primeiros dias de 
exílio vai se tornando tarefa normal, incorporamos o 
gesto e ele faz parte de nós agora.

Ontem nos reunimos, Berna, Elba e eu, para lermos 
novamente Guimarães Rosa em vídeoconferência. Eu já 
havia notado uma semelhança de estrutura entre Gran-
de sertão: veredas e Ensaio sobre a cegueira, de José Sa-
ramago. Mas é na leitura que as palavras se aproximam, 
se fazem irmãs e reconhecem o parentesco. A temática 
dos dois livros é, para mim, 1) o bem e o mal que habi-
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tam, ao mesmo tempo, cada um de nós, 2) a relativida-
de dos acontecimentos, mesmo aqueles mais absurdos, 
como se nós, sob certas circunstâncias, pudéssemos 
agir exatamente igual ao pior dos vilões e 3) o fazer lite-
rário dentro dos próprios livros de ficção.

Vejamos dois trechos irmãos nos dois escritores que 
se cruzaram nesse período de desterro. Comecemos 
por Guimarães:

Ah, mas falo falso. O senhor sente? Desmente? Eu 
desminto. Contar é muito, muito dificultoso. Não pelos 
anos que se já passaram. Mas pela astúcia que têm cer-
tas coisas passadas – de fazer balancê, de se remexerem 
dos lugares. O que eu falei foi exato? Foi. Mas teria sido? 
Agora, acho que nem não. São tantas horas de pessoas, 
tantas coisas em tantos tempos, tudo miúdo recruza-
do. Se eu fosse filho de mais ação, e menos ideia, isso 
sim, tinha escapulido, calado, no estar da noite, varava 
mais dez léguas, madrugava, me escondia do largo do 
sol, varava mais dez, passava o São Felipe, as serras, as 
Vinte-e-Uma-Lagoas, encostava no São Francisco bem 
de frente da Januária, passava, chegava em terra cidadã, 
estava no pique. (ROSA, (1956 in) 2006, p. 184)

E, em seguida, Saramago:

Se o cego encarregado de escriturar os ilícitos ga-
nhos da camarata dos malvados tivesse decidido, por 
efeito de uma iluminação esclarecedora do seu duvido-
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so espírito, passar-se para este lado com os seus tabu-
leiros de escrever, o seu papel grosso e o seu punção, 
certamente andaria agora ocupado a redigir a instrutiva 
e lamentável crônica do mau passadio e outros muitos 
sofrimentos destes novos e espoliados companheiros. 
Começaria por dizer que lá de onde tinha vindo, não só 
os usurpadores haviam expulsado da camarata os cegos 
honrados, para ficarem donos e senhores eles de todo 
o espaço, como haviam, ainda por cima, proibido aos 
ocupantes das outras duas camaratas da ala esquerda o 
acesso e a serventia das respectivas instalações sanitá-
rias, como se lhe chama. (SARAMAGO, 1995, p. 159)

No primeiro caso, notamos Rosa apresentando a sua 
forma de contar, na qual está mais para “a ideia” do que 
para ser “filho da ação”, a mesma ficcionalização da rea-
lidade que realizamos no Dia 17:

“(...) foi às 11h05 mesmo que a escritora retornou? 
Será que aconteceram outros fatos que não foram aqui 
descritos? Que palavras foram omitidas sobre a conver-
sa entre mãe e filha?”

No segundo caso, Saramago apresenta, de maneira 
genial, uma forma de mostrar o outro lado da história 
sem ser um narrador onisciente, quando coloca no cego 
escriturário o poder de mudar da camarata dos malva-
dos para a dos cegos honrados, e com isso ter condições 
de saber o que se passa do lado de lá, de maneira crível 
para quem lê o livro.
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Consigo acessar o Internet Banking, mas com muita 
dificuldade. Enquanto isso, lembro o filme a que assis-
ti nesse fim de semana na Netflix, O estagiário (2015), 
com Robert De Niro e Anne Hathaway. Ben (De Niro) é 
um viúvo aposentado que, para ocupar o tempo ocioso, 
resolve se candidatar a uma vaga de estagiário, apesar 
dos setenta anos, em uma empresa de moda, cuja dona 
é a estressada Jules (Hathaway). E o que podemos tra-
zer do filme para o nosso Diário? Que sempre podemos 
ocupar nosso tempo ajudando os outros, nem que esse 
outro seja a nós mesmos? Que essa quarentena nos faz 
enxergar que o essencial é muito pouco, e que preci-
samos de muito pouco para sermos felizes e encontrar 
um sentido de vida?

17h43. Nossa cachorrinha Preta está ansiosa. Ela 
pede atenção e carinho porque hoje foi dia de banho. 
Paro tudo, esqueço o que escrevo, o Internet Banking 
que continua lento, os filmes e os livros elencados, olho 
para a lua quase cheia da janela do meu quarto, aliso o 
pelo sedoso da nossa cachorrinha, fico bem. Estou feliz.   

Dia 20

Terça-feira. 10h46. 
Hoje é o vigésimo dia do nosso Exílio. Estamos em 

quinhentas e cinquenta e três mortes (oficiais) por cau-
sa do coronavírus no país. 

Hoje, minha avó materna Nancy, se fosse viva, faria 
105 anos. Éramos muito próximas. Moramos juntas du-
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rante seis meses em 1987, quando vim de Maceió para 
fazer faculdade em Recife – a minha amada cidade natal.

Acordei extremamente cansada. Não tenho obe-
decido ao meu corpo e ele está respondendo à altura. 
Por isso, termino de arrumar a cozinha, de estender no 
varal as roupas lavadas durante a noite, colocar as que 
faltavam na máquina de lavar, e avisar Maria Eduarda 
que eu iria tomar banho e ficar trabalhando no quarto 
até a hora do almoço.

O tempo se funde em um só. Passado, presente e fu-
turo se imbricam, como afirmava o bispo de Hipona, 
Santo Agostinho. 

Por volta de 397 d.C., Agostinho escreveu suas Con-
fissões. No livro XII proferiu uma máxima, quando ten-
tava investigar sobre o tempo. Ele vai para o Gênesis, no 
Antigo Testamento, reflete sobre a eternidade de Deus, 
e se havia o tempo antes da criação. 

Os vossos anos não vão e vêm. Porém, os nossos vão 
e vêm, para que todos venham. Todos os vossos anos 
estão conjuntamente parados, porque estão fixos, nem 
os anos que chegam expulsam os que vão, porque estes 
não passam. Quanto aos nossos anos, só poderão existir 
todos quando já todos não existirem. Os vossos anos são 
como um só dia, e o vosso dia não se repete de modo 
que possa chamar-se quotidiano, mas é um perpétuo 
hoje, porque este vosso hoje não se afasta do amanhã 
nem sucede ao ontem. O vosso hoje é a eternidade. Por 
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isso gerastes coeterno vosso Filho a quem dissestes: “Eu 
hoje te gerei”. (AGOSTINHO, (397 in) 2013, p. 274)

Agostinho profere uma música, e antes que a nota se 
inscreva na memória do passado, e venha outra de um 
futuro de música que ele já sabe de cor, soa através das 
cordas vocais. E é nesse átimo, quando a nota soa ar-
ranhando a garganta, é que ela existe: é, pois, o tempo.

Que é, pois, o tempo? Quem poderá explicá-lo cla-
ra e brevemente? Quem poderá apreendê-lo, mesmo só 
com o pensamento, para depois nos traduzir por pa-
lavras o seu conceito? [...] Se ninguém me perguntar, 
eu sei; se quiser explicá-lo a quem me fizer a pergun-
ta, já não sei. Porém, atrevo-me a declarar, sem receio 
de contestação, que, se nada sobrevivesse, não haveria 
tempo futuro, e, se agora nada houvesse, não existiria o 
tempo presente. (AGOSTINHO, (397 in) 2013, p. 274)

Hoje o tempo foi mais forte, atingiu-me  por inteiro, e 
não tenho forças de escrever mais uma página, desenhar 
um parágrafo, escrutinar uma palavra até que ela seja su-
ficientemente boa e se imponha no papel em branco.

Dia 21

Quarta-feira. 08h08. Ontem as forças se esvaíam das 
minhas mãos, dos meus braços, do meu corpo inteiro.
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Talvez porque fosse a metade da quarentena – qua-
renta dias –, e eu a vislumbrar ainda outra metade a 
percorrer. Talvez por não me sentir capaz de atravessar 
toda essa outra metade, assim como me senti no Dia 
3, quando Bruno sugeriu que dispensássemos as nossas 
funcionárias domésticas:

“– Mas como eu vou ficar?”
E ficamos. E resistimos. E estamos bem.
Acordei bem cedo (05h) para descer com Preta 

para o jardim que temos na garagem e eu também li-
gar o carro para não arriar a bateria. Foi uma felicida-
de só da nossa cachorrinha! Caminhar em uma grama 
diferente, entrar no carro como se fôssemos passear, 
tudo isso deve ter sido um bálsamo na sua cabecinha 
de animal.

Vi pela janela da cozinha algumas pessoas insistindo 
em caminhar/correr na avenida. Ontem o governador 
do estado de Pernambuco proibiu, até o dia 13 de abril, 
além da ida às praias e aos parques, as caminhadas no 
calçadão das orlas. Mas o ser humano é de uma teimo-
sia ímpar, de um egoísmo infinito. Se não ficarmos to-
dos em casa, nunca poderemos sair da quarentena.

Talvez o problema seja exatamente esse. Ficar em 
casa. Ficar consigo mesmo. Assisti a um vídeo que Ber-
na enviou para mim e para Elba, uma entrevista com o 
antropólogo e psicólogo brasileiro Roberto Crema, e ele 
afirma a grande dificuldade de as pessoas voltarem para 
casa, porque seria voltar para as suas próprias almas.
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Sento na cadeira predileta para escrever ao lado da 
janela do meu quarto. Um raio de sol atravessa a corti-
na meio aberta meio fechada, e lembro que precisamos 
tomar banho de sol no período de quarentena para pro-
duzirmos vitamina D. Abro a janela. Deixo o sol queimar 
a minha pele branca, aquecer meu sangue, fazer brotar 
pelos poros o meu suor. Sinto-me viva, saudável, com for-
ças. Feliz. Respondo todas as mensagens de WhatsApp, 
checo os e-mails e venho escrever este diário.

Será um dia bom.  

Dia 22

Quinta-feira. 10h26. 
Quero escrever sobre o filme Minha obra-prima.
Quero escrever sobre “O direito à literatura”, de An-

tonio Candido.
Quero escrever sobre “51 dias: Uma viagem literária 

de Pernambuco escrevendo para o mundo”.
Acordei com tantos desejos de escrita. Acordei depois 

da melhor noite de sono desde o Dia 1 – dormi às 22h30 
e acordei às 06h30. E não acordei assustada.

Dormi às 22h30, porque assisti ao filme argentino, 
dirigido e com roteiro de Gastón Duprat, Minha obra-
-prima (2019). Arturo Silva (Guillermo Francella) é 
dono de uma galeria de obras de arte, amigo e agente de 
Renzo Nervi (Luis Brandoni), artista renomado nos anos 
1980, mas que atualmente não consegue vender um úni-
co quadro. Os dois resolvem aplicar um golpe, nem tão 
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original assim, mas que funciona: forjam o suicídio de 
Renzo e Arturo consegue vender seus quadros a preços 
estratosféricos. Renzo grava um vídeo antes do suposto 
suicídio e diz, de maneira muitas vezes chula, algumas 
grandes verdades. Entre elas:

1) “Por que trabalham? Para comprar coisas? Para 
sair de férias? A escravidão não acabou. Agora se cha-
ma ‘trabalho’”;

2) “O homem não vem do macaco. O homem é o 
macaco”;

3) “Agora o mais importante de tudo: de tão pes-
simista que sou, sou otimista, porque os extremos se 
tocam”.

(Ontem à noite o presidente da República do Brasil 
falou à nação. E, da janela dos apartamentos dos apri-
sionados por escolha própria, do mesmo bairro classe 
alta de Boa Viagem que se manifestou contra o candi-
dato do PT e a favor do atual presidente nas eleições de 
2018, da janela dos apartamentos de cerca de quatro-
centos metros quadrados, o panelaço – panelas soadas 
por colheres, garfos, tampas – se manifestou pela saída 
do presidente.)

Em “O direito à literatura”, o sociólogo, crítico literá-
rio e professor universitário brasileiro Antonio Candido 
nos ensina, de maneira magistral, os direitos de todas as 
pessoas, de todas as classes sociais, todas as raças e na-
ções, à literatura, à integridade espiritual que ela nos pro-
picia, à organização do caos interior que ela nos oferece.
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De fato, quando elaboram uma estrutura, o poeta ou 
o narrador nos propõem um modelo de coerência, ge-
rado pela força da palavra organizada. Se fosse possível 
abstrair o sentido e pensar nas palavras como tijolos de 
uma construção, eu diria que esses tijolos representam 
um modo de organizar a matéria, e que enquanto or-
ganização eles exercem papel ordenador sobre a nossa 
mente. Quer percebamos claramente ou não, o caráter 
de coisa organizada da obra literária torna-se um fator 
que nos deixa mais capazes de ordenar a nossa própria 
mente e sentimentos; e, em consequência, mais capazes 
de organizar a visão que temos do mundo. (CANDI-
DO, 2011, p. 179)

(Fico extremamente feliz por haver idealizado e pos-
to em prática o curso gratuito e on-line dos Estudos em 
Escrita Criativa em 10 de março de 2020. Nesse período 
de desterro, é bom saber que pessoas de todas as idades, 
classes sociais, cidades do Brasil e do mundo – temos 
alunas até em Portugal – recebem essa minha partilha 
de tudo o quanto apreendi desde que iniciei meus estu-
dos em literatura, várias áreas de conhecimento e artes, 
lá no longínquo 2006.)

E escrevo sobre “51 dias: Uma viagem literária de 
Pernambuco escrevendo para o mundo”, o curso dos 
EECs On-line que sonhei realizar em 2021. A prin-
cípio, desejei, a partir de setembro deste ano, viajar 
por cinquenta e um dias e oito países – o Brasil sendo 
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um deles. Em 2020, transformei – com a ajuda de Ja-
íne Cintra, Mariana Guerra e Juliana Aragão – para o 
formato de vídeos de YouTube as aulas presenciais dos 
EECs 2019, que narravam a viagem, através da leitu-
ra, por seis regiões/línguas/países. Para 2021, desejei 
viajar pessoalmente para visitar a casa de escritores do 
mundo inteiro – inclusive no Brasil – e tentar captar 
os seus processos criativos. Eu apresentaria um pouco 
sobre a obra e a vida de cada um deles, em gravação 
feita em Recife com a equipe dos EECs On-line 2020, 
e captaria imagens durante a viagem, homenageando 
o meu aniversário de cinquenta e um anos em novem-
bro. Por causa da pandemia, a viagem, o sonho ficaram 
para depois, mas com muita esperança no coração. Os 
escritores, já falecidos, seriam os abaixo relacionados:

1) Brasil: Recife, PE (Manuel Bandeira), Minas (Gui-
marães Rosa) e Porto Alegre, RS (Mário Quintana);

2) Chile: Valparaíso (La Sebastiana de Pablo Neru-
da);

3) EUA: Camdem, Nova Jersey (Walt Whitman);
4) Japão: Osaka (Matsuo Bashô);
5) Rússia: São Petersburgo (Liev Tolstói, Fiodor 

Dostoiévski e Ivan Turguêniev);
6) Suíça: Montagnola, Lago Lugano (Hermann 

Hesse);
7) Espanha: Madri (Miguel de Cervantes);
8) Portugal: Lisboa (Fernando Pessoa).
(11h20. Termino a escrita do Dia 22. Entro, daqui 
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a instantes, em sessão de análise com Thereza, e a ví-
vida impressão de que caminhamos muito nesse pe-
ríodo de desterro.)

Dia 23

Sexta-feira (da Paixão). 09h24. 
1º estágio da Paixão: Dormi muito de ontem para 

hoje, das 20h às 05h20. Depois da meditação e das 
orações, fui atrás de Preta, que também já estava 
acordada, e descemos. Ainda no elevador, paramos 
em um certo andar, que não lembro agora, e uma 
senhora – acredito que funcionária doméstica – ia 
entrar, eu pedi a gentileza de ir na próxima descida. 
No jardim do salão de festas, encontramos os cachor-
rinhos do apartamento 1901. Fiz de tudo para Pre-
ta não interagir com eles, falei delicadamente com a 
funcionária doméstica que os acompanhava, mas não 
me aproximei.

2º estágio da Paixão: Bruno e Maria Eduarda cozi-
nharam ontem à noite. Eu estava tão exausta que avi-
sei que iria dormir e que se lembrassem de tomar os 
remédios – Bruno, os do zumbido; Maria Eduarda, o 
regulador de humor – aparentemente ela só deixou de 
tomar o antipsicótico. A cozinha não estava tão desar-
rumada, mas precisei guardar panelas, pratos, garfos, 
colheres, arrumar a geladeira, limpar os balcões, varrer 
o chão. Fiz e tomei café assistindo a paisagem da praia 
e do calçadão vazios. Esbocei um pequeno sorriso.
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3º estágio da Paixão: Encontrei Maria Eduarda na sa-
ída da cozinha, dei bom-dia e fui para o quarto. Aprendi, 
na análise com Thereza, que preciso balancear os mo-
mentos com meus filhos e os momentos sozinha, para 
não me isolar demais, nem me exaurir além da conta. É 
preciso também controlar o humor, saber compreendê-
-los, aceitá-los do jeito que são, tirar por menos. E esses 
momentos de saída de cena ajudam muito.

4º estágio da Paixão: Tomei um banho demorado. 
O contato com o próprio corpo me faz acalmar a alma. 
Descubro os meus limites, percebo até onde posso che-
gar nos cansaços físico e mental, entendo que sou fei-
ta de energia pura, e energia pura segue um ciclo de 
concentração, consumo, alimentação e descanso. Sigo o 
ciclo intuitivamente.

5º estágio da Paixão: Preparo-me para escrever este 
Diário, para enfrentar o Exílio somente de hoje, nem o 
de ontem, nem o de amanhã. O barro que me foi en-
tregue pela vida neste exato instante, e o que posso fa-
zer com este barro. As palavras são minhas amigas e se 
aproximam do laptop no qual escrevo. Fazem as pazes 
com as teclas e a tela em branco. Não me encontro só. 
Mergulho no silêncio das palavras, Carlos Drummond 
de Andrade, e elas me contam segredos, sussurram 
histórias que desejo escrever, desejo criar, mesmo que 
tudo já tenha sido criado, porque é a minha mão que 
escreve, Adélia Prado, e viver, viver por inteiro, é muito 
perigoso, João Guimarães Rosa.
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Preparo-me para os outros estágios da Paixão que 
viverei neste Dia 23. O dia no qual, há mil novecentos e 
oitenta e sete anos, Cristo foi crucificado, para morrer 
por mim e por todos e todas do planeta Terra. E ressus-
citar no quadragésimo dia.

Dia 24

Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes! 
Tudo é vaidade. 

(ECLESIASTES 1, 2)
Sábado. 08h35. Os sete estágios restantes da Paixão 

se realizaram com toda força possível ontem depois da 
escrita deste Diário: 

 A leitura do texto de uma amiga que enaltece uma 
escritora – quando poderia enaltecer tantas outras – 
que havia me passado para trás.

“Que proveito tira o homem de todo o trabalho com 
que se afadiga debaixo do sol?” (ECLESIASTES 1, 3)

Um filho que projeta na mãe toda a angústia do 
mundo por estar preso em casa e não ter o que fazer.

“O que foi é o que será: o que acontece é o que há 
de acontecer. Não há nada de novo debaixo do sol.” 
(ECLESIASTES 1, 9)

O estudo do material da aula EAD de Moema Vi-
lela, a dissertação de mestrado Espaços de Visibilidade: 
Trajetórias possíveis no Campo Literário Brasileiro, de 
Larissa de Araújo Dantas, da Universidade de Brasília 
(UnB), e a constatação de que eu me encontro fora da 
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curva porque: “Consagra-se e legitima-se dentro do 
campo literário, quem está em consonância com as 
decisões heterônomas ou autônomas dele.” (DANTAS, 
2009, p. 15)

 “Mas cheguei à conclusão de que isso é também 
vento que passa. Porque no acúmulo de sabedoria, acu-
mula-se tristeza, e quem aumenta a ciência, aumenta a 
dor.” (ECLESIASTES 1, 17b)

A alegria – que talvez nunca seja reconhecida – em 
passar a tarde inteira revisando a reunião de vinte au-
tores ao redor de uma trilogia utópica: Sobre a escrita 
criativa.

“Mas quando me pus a considerar todas as obras de 
minhas mãos e o trabalho ao qual me tinha dado para fa-
zê-las eis: tudo é vaidade e vento que passa; não há nada 
de proveitoso debaixo do sol.” (ECLESIASTES 2, 11)

Renuncio a palavra aos meus filhos, à minha amiga, 
aos autores participantes do livro e vou lavar roupa, ar-
rumar cozinha, ajudar filhos a se organizarem em casa. 

“Os olhos do sábio estão na cabeça, mas o insensato 
anda nas trevas. Mas eu notei que um mesmo destino 
espera a ambos, e disse comigo mesmo: ‘A minha sorte 
será a mesma que a do insensato. Então para que me 
serve toda a minha sabedoria?’” (ECLESIASTES 2, 15)

Lembro-me de ex-amigos, ex-amores, e todos es-
tamos iguais no período de desterro. Presos dentro de 
casa, correndo o risco de sermos contaminados e pa-
decermos de um vírus invisível, que não sabemos se, 
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como, quando e por que nos atingirá, mas que aceita-
mos, e tentamos adaptar o nosso dia à maior das incer-
tezas que se chama vida.

“Que um homem trabalhe com sabedoria, ciência 
e bom êxito para deixar o fruto de seu labor a outro 
que nada colaborou, note-se bem, é uma vaidade e uma 
grande desgraça.” (ECLESIASTES 2, 21)

Porque no fim do dia, da luta, do luto, o que real-
mente importa, o que verdadeiramente conta é o tem-
po, tempo, tempo.

Para tudo há um tempo, para cada coisa há um mo-
mento debaixo dos céus:

tempo para nascer,
     e tempo para morrer;
tempo para plantar,
     e tempo para arrancar
     o que foi plantado;
tempo para matar,
     e tempo para sarar;
tempo para demolir,
     e tempo para construir;
tempo para chorar,
     e tempo para rir;
tempo para gemer,
     e tempo para dançar;
tempo para atirar pedras,
     e tempo para ajuntá-las;
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tempo para dar abraços,
     e tempo para apartar-se.
Tempo para procurar,
     e tempo para perder;
tempo para guardar,
     e tempo para jogar fora;
tempo para rasgar,
     e tempo para costurar;
tempo para calar,
     e tempo para falar;
tempo para amar,
     e tempo para odiar;
tempo para a guerra,
     e tempo para a paz” 
(ECLESIASTES 3, 1-8)

Dia 25

Domingo (de Páscoa). 10h25. Comecei o dia cedo. 
Acordei às 05h20, desci com Preta, arrumei lavanderia, 
cozinha e sala, tomei café e fui assistir à missa na Rede 
Globo às 06h30. Foi a primeira vez que consegui che-
gar em frente à televisão antes de o padre Marcelo Ros-
si, de maneira sempre entusiasmada, começar a cantar 
os hinos de louvor pela ressurreição de Cristo, razão de 
ser de todas as igrejas cristãs.

Fiz o que havia me prometido não fazer: por curio-
sidade, revisei desde segunda-feira, 06/04/2020, o Dia 
19 deste Diário. Constatei, horrorizada, que estávamos 
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em quinhentas e cinquenta e três mortes oficiais por 
coronavírus no Brasil na terça-feira (o Dia 20), e hoje 
estamos em um mil duzentos e vinte e quatro. E ainda 
não estamos no pior cenário, previsto para a segunda 
quinzena de maio.

Mas, como conversei longamente com minha irmã 
Luciana ao telefone agora há pouco, precisamos ser po-
sitivos, aceitarmos o que não está sob o nosso controle, 
nos reinventarmos, e novamente lembro Yuval Noah 
Harari, lá no início do nosso Diário, com o seu 21 lições 
para o século 21.     

Hoje é Domingo de Páscoa. E tudo está diferente de 
outros anos. Não há missa na igreja dos Capuchinhos, 
no bairro do Pina, em Recife. Não há esconde-esconde 
de ovos de chocolate para os meus filhos pelos sofás da 
casa, por detrás dos livros, plantas ou objetos de de-
coração. Tudo permanece calmo, a praia e o calçadão 
vazios, o céu azul praticamente sem nuvens, silêncio 
no quarto. Paz no coração.

Penso que, talvez, esta seja a Páscoa mais verdadeira 
que tivemos em todos os tempos. Aquela na qual reve-
mos atos tóxicos, costumes doentios, pessoas que não 
nos valorizam, mas compreendendo os outros como a 
nós mesmos. Fazendo o que Cristo nos pregou com a 
própria cruz. 
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Dia 26

Segunda-feira. 22h15. Hoje é a noite que escrevo 
mais tarde neste Diário. E escreverei pouco. Mas escre-
verei sobre o meu primeiro bolo, de laranja com raspas 
de limão. 

Resolvi, umas 14h, fazer um bolo de laranja, em ho-
menagem ao aniversário de Vítor – ele completou 29 
anos às 07h30 da manhã. E resolvi fazer o bolo para 
comemorar a primeira aula on-line de Adriano na dis-
ciplina Literatura e Outras Artes.

Pedi a receita do bolo para a minha funcionária que 
vinha e voltava todo dia de casa. Tentei seguir à risca, 
mas, depois de passar um tempão fazendo o suco das 
laranjas, quando juntei os demais ingredientes o gos-
to estava estranho. Não sei se as laranjas não estavam 
boas, ou se era o gosto da farinha de arroz. Enfim, o 
bolo saiu e ficou belo. Mandei fotografia para o grupo 
de Whats com meus filhos e para o grupo com os alu-
nos da especialização.

Hoje meu filho mais velho faz 29 anos. Parece que 
foi ontem que eu era uma menina, 21 anos e mãe. Pare-
ce que foi ontem que entramos em quarentena, e hoje é 
o vigésimo quarto dia, se não contarmos com a ida e a 
volta de São Paulo.

Mas hoje eu fiz um bolo. Esperei pacientemente a 
massa crescer, a crosta dourar, a faca entrar no miolo e 
sair sequinha, me avisando de que estava pronto. Apesar 
do gosto não tão bom, foi meu primeiro bolo. E agrade-
ço, a mim mesma, por acreditar que eu conseguiria.
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Dia 27

Terça-feira. 21h30. O cansaço invade as minhas cé-
lulas cerebrais. Tentei o dia inteiro escrever neste Diá-
rio, mas não houve jeito. Acabou sendo agora, no apa-
gar das luzes de alguma consciência, alguma ideia, uma 
palavra que valha a pena.

Mas sempre vale a pena – a escrita para me preser-
var a sanidade. A sanidade física. A sanidade mental. E 
pensar que hoje cedo não tinha coragem nem para me 
levantar da cama, acreditar em mim, no que escrevo, 
nas amizades, nos acontecimentos.

Aprendi na pandemia a ser mais paciente, com-
preensiva, tolerante. A exercer a empatia com todas as 
células do meu corpo – mesmo aquelas invadidas pelo 
cansaço mental. Mas continuo. E resisto. E insisto.

Assim escrevo o quarto parágrafo de hoje no Diário. 
Um parágrafo curto, é verdade, mas, para quem acor-
dou sem acreditar em mais nenhuma palavra, é uma 
vitória chegar ao fim da frase.

Porque se escrevo, não é para ser lida, e aplaudida, e 
receber prêmios e elogios. Escrevo para não enlouque-
cer, para fazer como na frase da entrada do Museu do 
Inconsciente, no hospital Pedro II, no Rio de Janeiro, 
o projeto sonho-teimosia da alagoana Nise da Silveira:

“O louco é aquele que vai e não volta; o artista é 
aquele que vai e volta.”

Que voltemos.
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Dia 28

Quarta-feira. 10h50. Tenho alguns minutos para es-
crever aqui no Diário antes de Bruno me chamar para 
fazer a faxina na área de serviço, na cozinha e nos quar-
tos. 

Gostaria de falar um pouco sobre a psiquiatra suíça 
Elizabeth Kübler-Ross. Ela foi mencionada ontem na 
sessão de análise por FaceTime com Thereza. No livro 
Sobre a morte e o morrer (On Death and Dying), Kübler 
identifica algumas fases que antecedem a morte – nega-
ção, medo, raiva, tristeza e aceitação – e cria métodos 
para os profissionais da área de saúde (médicos, enfer-
meiros) e também os familiares ajudarem o paciente 
terminal.

Não aprendemos a morrer, nem a adoecer. Nem a fi-
carmos presos em casa há vinte e seis dias. Nossa socie-
dade nos ensina a velocidade, o exterior, a superficiali-
dade, o desperdício, a corrida contra o tempo, a falta de 
atenção, a busca sem fim pelo prazer, o individualismo 
sem solidariedade. Mas a pandemia nos ensina a:

1) Deixar o tempo fluir e seguir seu fluxo;
2) Perceber que somos todos conectados;
3) Saber escutar o corpo e a mente e não ultrapas-

sar os respectivos cansaços;
4) Entender o outro, se colocar em seu lugar, exer-

citar a empatia;
5) Revisar a escala de valores e colocar em primei-

ro lugar a família, os amigos, os amores;
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6) Cuidar da casa como do próprio corpo, com 
amor, carinho e dedicação sempre, todos os dias, de 
maneira repetitiva e contínua, mas, novamente, obede-
cendo aos limites do corpo e da mente;

7) Fazer o que ama; se puder, não fazer o que não 
ama; se não puder, fazer o que não ama como se fosse a 
melhor coisa do mundo;

8) Ocupar sempre o corpo e a mente, com exercí-
cios físicos, leituras, filmes bons.

Bruno acaba de me chamar para a faxina e a feira de 
orgânicos chegou. Deixei o tempo fluir e ele foi genero-
so comigo.

Dia 29

Terça-feira. 08h33. Ontem ultrapassei o lado social 
que me habita. Foram três dias de aulas on-line com 
Adriano Portela, meu afilhado literário, na disciplina 
Literatura e Outras Artes, da especialização em Escrita 
Criativa Unicap/PUCRS. 

Conheci Adriano na disciplina Crítica Literária, 
com a professora Ermelinda Ferreira, no mestrado em 
Teoria da Literatura, da Universidade Federal de Per-
nambuco (UFPE), em 2014. Eu havia ingressado como 
aluna vínculo naquele ano, e Adriano estava assistindo 
às aulas da futura orientadora na condição de aluno 
especial. Simpatizei logo com o jeito de ser simples 
daquele jovem cineasta e escritor premiado em ambos 
os gêneros de arte. Ele pediu emprestado uma apostila 
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caudalosa que estudei para a seleção e foi tão aplicado que 
passou em primeiro lugar, com uma nota até superior à 
que eu tirei. Daí por diante, só me chama de madrinha.

Ontem ultrapassei o lado social que me habita, pois 
antes estava isolada, apenas falando com Berna e Elba, 
às vezes com Angélica, e entrar em contato com vinte e 
três pessoas ao mesmo tempo foi para mim uma alegria 
e um suplício. Alegria, pois tomei afeto por cada um dos 
participantes dessa primeira e talvez única turma de es-
pecialização lato sensu em Escrita Criativa, na parceria 
entre a Unicap e a PUCRS. Suplício, pois experimentei as 
demandas psicológicas de vinte e três pessoas aprisiona-
das ao mesmo tempo, seus conflitos – medo, raiva, tris-
teza, angústia, solidão.

A chuva bate furiosa na janela do meu quarto. 
O início do dia foi silencioso. Preta acordou mais 

tarde e eu pude meditar, fazer minhas orações, para so-
mente então descer com ela, arrumar a sala, a cozinha, a 
área de serviço, tomar um café demorado apreciando as 
ondas do mar vazio, sem banhistas, sem corredores no 
calçadão, sem barraquinha de água de coco. 

Parece que o universo atende ao meu pedido de mais 
isolamento – como disse em alguma entrada deste Diário, 
as características de personalidade são potencializadas no 
período de desterro. Mas sei que em breve sentirei falta 
das pessoas, sairei do meu casulo e serei eu novamente.

A chuva se acalma por alguns instantes.



83

Dia 30

Sexta-feira. 09h30. 
PATRICIA: Hoje é o aniversário da minha irmã Lu-

ciana. Tenho um irmão chamado José. Os dois são mais 
novos do que eu.

DIÁRIO: Hoje faz trinta dias que eu nasci. Dias me-
lhores. Dias piores. Dias em que trazes à tona a tua par-
te luminosa. Em outros, as trevas me habitam e parece 
que farão para sempre moradia.

PATRICIA: Mas deito nessas páginas o que sou. Sem 
tirar nem pôr nenhuma vírgula, porque sou humana. Se 
você será lido, não sei, Diário. Mas muito me ajudou a 
percorrer esses caminhos.

DIÁRIO: Então tu me escreves sem saber para o 
que sou?

PATRICIA: Sim. Escrevo para expurgar os pesade-
los. Para me enxergar, compreender. E perdoar. Não 
sou mais a pessoa tão certinha que começou a escrever 
por essas linhas.

DIÁRIO: Mas eu te ofereço espaço para treinar a 
técnica, o tempo para exercer o ofício.

PATRICIA: Sim, Ariano Suassuna já dizia em Inicia-
ção à estética:

[...] no ofício e na técnica está tudo o que, numa 
Arte, pode ser ensinado, tudo aquilo que é governado 
pelas vias certas e determinadas da Arte, coisa indis-
pensável ao iniciante, mas que, no máximo, forma um 
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bom artesão. Mas o terceiro campo, o da forma, gover-
nado pela regra única e soberana da imaginação cria-
dora, é o que fará o artista, imprimindo indelevelmente 
sua marca peculiar e original à sua obra. Que isso não 
seja motivo de orgulho, nem pretexto para se abandonar 
a parte do aprendizado material do ofício e da técnica, 
sem os quais a imaginação criadora se verá tolhida pela 
falta de artesanato. Que esta esteja apta, pronta e à dis-
posição para que, quando a imaginação criadora descer 
do sol como uma ave de rapina de voo certeiro, não te-
nha as asas cortadas pelo gume cego de um olhar sem 
agudeza, de um caminhar sem elasticidade ou de uma 
mão tateante e sem firmeza, incapaz de manejar os ma-
teriais da Arte e consequentemente de transfundir neles 
o brilho misterioso e enigmático da forma. (SUASSU-
NA, 2002, p. 240)

DIÁRIO: Tu gostas muito de citá-lo...
PATRICIA: Sim, acredito sempre nessas palavras de 

Ariano. Elas norteiam o meu fazer artístico, e a insistên-
cia em escrever em você todos os dias, mesmo quando 
estou exausta e parece que não há mais nada a ser es-
crito.

DIÁRIO: A vida te consome...
PATRICIA: A literatura me salva.
[A filha Maria Eduarda tosse na cozinha. Patricia 

sabe que precisa ir ajudá-la.]
DIÁRIO: Não te preocupes, Patricia. Estou aqui para 

sempre.
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PATRICIA: Espero que para sempre seja apenas 
na escrita, meu Diário. Que tempos melhores nos li-
bertem.

Dia 31

Sábado. 17h07. Parece que foi ontem que fizemos a 
faxina da sala no sábado passado, eu e Bruno. Parece, 
mas não foi. Como os dias são iguais, tudo fica mui-
to próximo ou muito distante. Tudo fica distorcido. 
Como se olhássemos naqueles espelhos mágicos que 
nos deformam, nos tornando mais magros ou mais 
gordos do que realmente somos.

Hoje pela manhã terminei de revisar Sobre a escrita 
criativa III, que alegria! Este livro faz parte da trilogia 
iniciada em 2017, quando conseguimos trazer escrito-
res da PUCRS para a XI Bienal Internacional do Livro 
e instaurar o I Seminário Nacional em Escrita Criativa 
de Pernambuco. Na ocasião, reunimos escritores de 
Recife e Porto Alegre em oficinas, mesas-redondas e 
plantamos a semente da Escrita Criativa no ambiente 
acadêmico, que se concretizou na especialização com 
a parceria entre a Unicap e a PUCRS. Lançamos no I 
Seminário o Sobre a escrita criativa I.

Sinto a missão cumprida, o ciclo se fechando, a ta-
refa feita. E agora? O que sonharei adiante? Não sei. 
Com a quarentena aprendi a não pensar mais em lon-
go prazo. Só o hoje e alguns dias adiante, como, por 
exemplo, o lançamento on-line do nosso livro.
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Viajar e escrever narrativas de viagem? Colher histó-
rias do tempo da pandemia? Não sei. Novamente, vivo 
o instante e a única possibilidade de viajar por essas pa-
lavras que escrevo, ou na leitura dos autores queridos 
que insisto em visitar. Mesmo em tempo de desterro.

Dia 32

Domingo. 17h12. Nunca fui uma boa atriz. Lembro 
que pedi para Jorge Féo, o diretor da adaptação de As 
joaninhas não mentem para o teatro, em 2011, para me 
inserir, de alguma forma, no espetáculo. 

Então ele me colocou no palco vazio, apenas eu e 
o cenário branco, e todo início de apresentação eu re-
petia:

– Três gerações de mulheres são convidadas a salvar 
o Rei do Amor Perfeito. Ele está preso na mais alta torre 
da Vila do Castelo. Ariana é convidada a entregar-se a 
esse abismo, onde se ama e se é amado. 

Palavras escritas em um livro agora tomam formas e 
cores a partir do seu olhar, à sua frente.

Mas o que não sabem, nem Ariana nem o Príncipe 
Átila quando Ariana aceita o convite, é que se inicia a 
grande busca por si mesmo que todos nós faremos até 
o fim de nossos dias.

Em um mundo novo de possibilidades, As joaninhas 
não mentem.
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Eu repetia, repetia e repetia...  E quase acreditava 
que era uma atriz de verdade.

Não sou atriz. Nem de longe consigo transparecer 
em meu rosto o que não sinto, o que não sou.

Mas hoje consegui exercer esse papel. Convidei 
meus filhos para fazermos um risoto al funghi, eu que 
não sei cozinhar, mas desejava muito quebrar o dia a 
dia, sentir-me capaz, eu que já não sinto nada – capa-
cidade, forças, coragem, esperança de que vamos sair 
dessa quarentena sem fim e termos uma vida normal, 
a vida de antes.

Quando eu já estava extremamente cansada, e mi-
nha filha dizendo que o risoto não estava pronto ainda, 
comecei a responder “Está bem”, “Está bem”, e concor-
dei com tudo o que ela dizia, só pensando em ir para o 
quarto, tomar um banho gelado, e sumir do mundo...

Hoje um amigo poeta me avisou que meus livros 
foram homologados para o prêmio literário Oceanos 
(antigo Portugal Telecom), e que estava torcendo 
por mim. Eu agradeci, mas penso ser quase impossí-
vel chegar ao menos nos finalistas, com mais de mil 
e oitocentos livros concorrendo, quanto mais vencer 
um concurso dessa envergadura.

O risoto ficou bom. Se eu não ganhar o Oceanos, 
tanto faz. Vou viajar pelo mundo afora quando termi-
nar a pandemia, quando Maria Eduarda se formar em 
Design, e Bruno se encaminhar no Conservatório de 
Música ou em outra escolha. Vou ser feliz. 

E é muito.
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Dia 33

Segunda-feira. 10h51. Não quero falar da inveja que 
sinto em relação a outros escritores, até mais novos do 
que eu, e já reconhecidos. Então falo de A viagem de 
Chihiro, do cineasta japonês Hayao Miyasaki, lançado 
no Brasil em 2003.

Chihiro é uma menina tímida e medrosa, que está 
de mudança com os pais para outra cidade. Ela está tris-
te, pois deve ter deixado amigos onde morava anterior-
mente, e tudo é motivo de medo e pânico, quando os 
pais resolvem explorar um parque de diversões aban-
donado. Lá eles encontram um restaurante vazio de 
pessoas, mas repleto de comilanças, e os pais – de ma-
neira diferente da filha – põem-se a comer vorazmen-
te, transformando-se em porcos. O medo de Chihiro 
a protegeu de uma maldição. Trata-se de uma cidade-
-fantasma, quando à noite os seres etéreos aparecem, 
vêm para a casa de banhos do parque abandonado, e 
refestelam-se com as guloseimas. 

Chihiro passa de uma menina medrosa para uma 
jovem heroína, ajudada pelo misterioso Hako. Ele 
ajuda a jovem a acreditar mais em si, e tentar sal-
var os pais da maldição de serem porcos. Ela vive 
episódios grotescos, como, por exemplo, receber 
um monstro asqueroso (e fedorento) e levá-lo para 
a banheira principal da casa de banhos. Chihiro vai 
acreditando mais em si, vai sendo ajudada por pes-
soas que nem imaginava, aos poucos descobre que 
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não somos totalmente maus ou bons, e ajuda a reti-
rar de dentro o melhor das pessoas que vai conhe-
cendo pelo caminho.

Eu poderia falar do livro A jornada do escritor, de 
Christopher Vogler. Poderia aplicar os doze estágios do 
herói na pequena Chihiro, ou mesmo a análise femi-
nista de Maureen Murdock em The Heroine’s Journey. 

Mas por hoje paro por aqui. Tenho daqui a pouco 
sessão de análise com Thereza, e consegui o que dese-
java quando comecei a escrita de hoje.

A inveja do autor mais jovem passou.  

Dia 34

Terça-feira. 14h34. Começo mais tarde o Diário de 
hoje. Mas muito vivi no dia, e registro nessas bem ou 
mal traçadas linhas.

05h50. Acordo com Preta latindo no quarto de 
Maria Eduarda. Abro a porta dos dois quartos, chamo 
nossa cachorrinha, troco de roupa e decido ir passear 
de carro no bairro do Recife Antigo, e na volta, passar 
no edifício onde mora o meu filho Vítor. 

Tomo todas as precauções – coloco máscara, luva 
e saio com Preta sem saber o que iremos encontrar. 
Pessoas de máscaras na rua, numa quantidade bem 
maior do que na minha única ida ao supermercado e 
à farmácia no longínquo Dia 10. As ruas vazias, mas 
hoje é 21 de abril, feriado de Tiradentes. Tiro fotos 
no celular para registrar cada lugar querido: Rua da 
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Moeda, Marquês de Olinda, Ponte Giratória, Cais José 
Estelita. Como se eu nunca mais fosse retornar a esses 
lugares eleitos pelo meu coração.

Quando já estamos quase chegando em casa, Vítor 
me avisa que nos aguarda. Faz mais de um mês que 
não vejo meu filho mais velho. Retorno com Preta e o 
aguardamos na entrada do prédio, como se fosse uma 
eternidade. Ele aparece, brinca com Preta, e não posso 
dizer para ele que não brinque, não posso dizer quan-
do chegamos em casa para Maria Eduarda que o irmão 
tocou em nossa cachorrinha. Sou mãe dos dois, aliás, 
dos três, e não posso me decidir por nenhum deles. En-
tão os aceito e acolho de maneira igual, considerando a 
verdade escondida em cada extremo oposto, e saben-
do conciliá-las dentro de mim. Como se eu fosse uma 
aglutinadora de contradições, uma conciliadora de 
pensamentos díspares, porque o amor é infinitamente 
maior do que as diferenças.   

Mas o corpo não responde na mesma velocidade 
que a mente. Demoro a elaborar as contradições dentro 
de mim e o mal-estar prevalece. Por isso, ajo novamente 
como atriz, termino de organizar a cozinha, higienizar 
as frutas, que chegaram do fornecedor de orgânicos, e 
corro para o quarto, tomo um banho frio, começo a re-
visar o dia anterior deste Diário e me preparo para a 
sessão com Thereza.

Sinto-me revigorada. Tenho condições de sair nova-
mente do quarto, ajudar meu filho Bruno a lavar os pra-
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tos depois de Maria Eduarda cozinhar, almoço sozinha, 
porque hoje é feriado e eles tomaram café tarde. Volto 
para o quarto e retomo o Diário.

Ontem, na sessão de análise, Thereza comentou so-
bre um livro que achei bem interessante: Sociedade do 
cansaço, do escritor coreano Byung-Chul Han. Ele afir-
ma que a necessidade de multitarefas, multifunções do 
nosso tempo, nos afasta do tédio criativo, quando po-
demos contemplar, viver bem, e não apenas sobreviver; 
sermos profundos, e não simplesmente rasos.

Os desempenhos culturais da humanidade, dos 
quais faz parte também a filosofia, devem-se a uma 
atenção profunda, contemplativa. A cultura pressupõe 
um ambiente onde seja possível uma atenção profun-
da. Essa atenção profunda é cada vez mais deslocada 
por uma forma de atenção bem distinta, a hiperatenção 
(hyperattention). Essa atenção dispersa se caracteriza 
por uma rápida mudança de foco entre diversas ativida-
des, fontes informativas e processos. E visto que ele tem 
uma tolerância bem pequena para o tédio, também não 
admite aquele tédio profundo que não deixa de ser im-
portante para um processo criativo. Walter Benjamin 
chama a esse tédio profundo de um “pássaro onírico, 
que choca o ovo da experiência”. (HAN, 2017, p. 33)

Sinto-me reconfortada pelas palavras de Han/Ben-
jamin/Thereza. Esse momento em que me recolho no 
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quarto, concateno as ideias e escrevo no Diário é aquele 
de concentração, de profundidade que tanto precisa-
mos no ciclo do isolamento, na época da pandemia, no 
período do desterro. 

O mal-estar se esquece do meu corpo e posso con-
tinuar o meu caminho. Aquele de conciliar opostos e 
viver bem.

Dia 35

Quarta-feira. 08h24. Hoje escreverei em duas eta-
pas. Abordarei o dia a dia comum e falarei de teoria.

A começar pelo dia a dia comum. Ontem, pela 
manhã, visitei (de longe) meu filho mais velho, pedi 
à noite pizza pelo aplicativo com o cartão de crédito 
previamente cadastrado – e com isso não precisamos 
descer, pagar e apanhar – para meus filhos mais novos. 
Foi um dia bom. Apesar de meu filho mais velho haver 
tocado a cachorrinha.  

O inconsciente aflora nos atos das pessoas, eu in-
clusive. Por isso o cuidado precisa ser redobrado, assim 
como redobramos o cuidado com a higiene e a limpeza 
dos nossos corpos e da casa.

Hoje o freezer quase quebrou. E eu quase me de-
sesperei com a possibilidade de ter de chamar alguém 
para vir consertá-lo. Estava fazendo um barulho es-
tranho e eu rezei. Pedi, por tudo de mais sagrado, que 
o Pai do céu me ajudasse. E o freezer parou de gritar. 
Amém.
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A parte teórica começa daqui a pouco, quando eu 
terminar de ler Uma teoria da adaptação, de Linda Hu-
tcheon, texto estudado nas aulas EAD da disciplina Li-
teratura e Outras Artes, ministrada pelo meu afilhado 
querido Adriano Portela, na única turma da especiali-
zação lato sensu em Escrita Criativa da parceria entre a 
Unicap e a PUCRS.

10h20. Foram quase duas horas na leitura de vinte 
páginas de Uma teoria da adaptação, de Linda Hutche-
on. Pesquisas de psicólogos, filósofos – e que eu tam-
bém ousadamente refleti neste Diário –, afirmam que a 
falta de atenção deriva do período de isolamento. Volto 
várias vezes ao mesmo trecho, penso em outros assun-
tos práticos que preciso resolver com urgência, sinto 
fome, cansaço físico e mental. As necessidades básicas 
competem com o desejo de conhecimento, e as primei-
ras são mais importantes e bloqueiam as segundas. Sob 
outras condições (de temperatura e pressão), eu teria 
lido as mesmas vinte páginas e escrito esta entrada no 
Diário em bem menos tempo.

Mas, com toda a dificuldade da leitura de hoje, sal-
tou-me aos olhos – e que aplico na adaptação para o 
teatro do livro As joaninhas não mentem, anteriormente 
citada neste Diário – o seguinte trecho:

A maioria das teorias da adaptação presume, entre-
tanto, que a história é o denominador comum, o nú-
cleo do que é transposto para outras mídias e gêneros, 
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cada qual a trabalhando em diferentes vias formais e, 
eu acrescentaria, através de diferentes modos de en-
gajamento – contar, mostrar ou interagir. A adaptação 
buscaria, em linhas gerais, “equivalências” em dife-
rentes sistemas de signos para os vários elementos da 
história: temas, eventos, mundo, personagens, motiva-
ções, pontos de vista, consequências, contextos, sím-
bolos, imagens, e assim por diante. Segundo a explica-
ção de Millicent Marcus, no entanto, há duas escolas 
de pensamento teoricamente opostas nesse ponto: ou 
a história pode existir independentemente de qualquer 
sistema de significação particular, ou, ao contrário, ela 
não pode ser considerada separadamente do seu modo 
material de mediação. (MARCUS, 1993, p. 14) (HUT-
CHEON, 2013, p. 32) 

Em 2011, Jorge Féo concordou em transpor para o 
teatro a fábula escrita e publicada em 2006 As joaninhas 
não mentem. Mas sob uma condição: que eu adaptasse 
o texto. Quase recusei, quase teimei na assertiva de que 
não conseguiria. Jorge acreditava na capacidade que eu 
mesma não acreditava. 

Então, acreditando na crença dele, transformei o 
texto em uma primeira versão. Eram seis atores para 
vários personagens cada, sem troca de figurino nem 
do cenário branco. Luzes coloridas e imagens faziam o 
papel de marcadores, assim como as músicas pop. Mas 
o que realmente transformou o texto no espetáculo 
que estreou em maio de 2011, no festival de teatro do 
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SESC Palco Giratório, foram as incorporações dos ato-
res. Cada qual vestiu as palavras de seus personagens, e 
nunca mais eu consegui ler meu livro sem me lembrar 
desses atores, de Jorge Féo, dessa montagem, como afir-
mo no vídeo abaixo.

https://www.youtube.com/watch?v=NIAZzP4XzDg

O dia a dia me chama. A prática supera a teoria. 
A vida interrompe a arte. E não. Porque as duas se 
complementam, e se alimentam, e se aliviam. E po-
demos caminhar mais um dia, dar mais um passo. 
Respirar feliz.

Dia 36

Quinta-feira. 11h01. Hoje decidi ser mais generosa 
comigo. Não fiz a faxina do quarto e do banheiro que 
havia programado. Dei prioridade à escrita, ao estudo, 
para depois pensar (e agir) no trabalho braçal.

O corpo e a mente estão conectados. Ou deveriam es-
tar. Por isso, uma intuição no corpo passa para a mente e 
verifico o arquivo final do Sobre a escrita criativa III, que 
já estava seguindo para a gráfica. Bingo! Estava com um 
erro grave e quase entrou na linha de impressão!

Da mesma forma que captamos a poesia, a ficção, 
imagens que estão soltas em cima de nossas cabeças, 
apenas aguardando alguém que as colha, os artistas são 
essas antenas parabólicas que traduzem pressentimen-
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tos, respiram intuição e transformam a realidade, im-
primem no papel o sentimento maior do que o próprio 
corpo, e esse sentimento não é seu, é do universo, do 
cosmos, de Deus – ou o nome que você quiser nomear.

Em quatro dias completarei a quarentena de escri-
ta. A quarentena de isolamento foram dois dias depois. 
Mas parece outro tempo. Em quarenta dias as mortes 
causadas pela pandemia da Covid-19 chegaram a duas 
mil novecentas e seis no Brasil. Longe do pico e do fim 
do isolamento, os casos de pânico aumentam, princi-
palmente entre jovens acostumados a sair muito, ou a 
depressão acomete as pessoas de mais idade. As praias, 
parques e calçadões da orla de Pernambuco continuam 
fechados até 30 de abril, os supermercados só aceitam 
até dez clientes por vez, sendo um por família, e redu-
ziram o número de vagas de estacionamento para um 
terço da capacidade normal.

Acompanho tudo de longe. Não estou na linha de 
frente, como os profissionais de saúde, não saio em ma-
térias de jornais nem participo de feiras de livro digital, 
como outros escritores celebrados, mas tento fazer a 
minha parte nesses quase quatrocentos metros quadra-
dos que me cabem:

– Pressentir algum erro no arquivo final do Sobre a 
escrita criativa III; 

– Preparar meu blog para a News de domingo;
– Ajudar meus filhos Bruno e Maria Eduarda a se 

organizarem na vida e na casa;
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– Acolher meu filho Vítor, mesmo a distância;
– Escrever neste Diário.     
 

Dia 37

Sexta-feira. 15h44. Hoje repeti a mesma receita de 
ontem, ou seja, priorizar a mente em relação ao corpo. 
Então, novamente não fiz a faxina do quarto e do ba-
nheiro – parece que nesta semana não farei. Terminei 
de preparar meu blog para domingo (escrevi um texto 
sobre o lançamento virtual do Sobre a escrita criativa 
III, selecionei textos dos participantes dos Estudos em 
Escrita Criativa On-line), escutei o podcast da Caram-
baia, “Narrativas 14 – Literatura e Cinema”, com Sér-
gio Rizzo (USP), Marina Person (Cinedrops) e Fabiano 
Curi (Carambaia) –, que faz parte da aula EAD da se-
mana de Adriano Portela na especialização em Escrita 
Criativa Unicap/PUCRS – fiquei encantada com as infi-
nitas possibilidades de se falar sobre literatura, cinema, 
outras artes. Vida. E que podemos (e devemos) aprovei-
tar nesse período de pandemia. 

Escrevo pouco hoje, sinto falta de corpo. Mas releio 
o quanto escrevi nos outros dias, e, assim, não me cul-
po. Termino o meu lado mental, inicio o trabalho físico, 
fazendo a aula de Pilates gravada pela professora no iní-
cio da quarentena.

E vou descansar.
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Dia 38

Sábado. 09h. Comecei o dia cedo, lentamente, com 
tempo para meditação e orações – a cachorrinha Preta 
dormiu com Maria Eduarda.

Ontem assisti a um filme muito inquietante: O estra-
nho que nós amamos (2017), de Sofia Coppola. Trata-
-se da segunda adaptação (a primeira foi em 1971, com 
Clint Eastwood) para o cinema do romance The Begui-
led, deThomas Cullinan. Narra a história de um soldado 
inimigo fugitivo, John McBurney (Colin Farrell), ferido 
durante a Guerra da Secessão, na Virgínia de 1864, nos 
EUA. Acolhido em um internato para moças, é cuida-
do pela proprietária, Martha Farnsworth (Nicole Kid-
man), e faz se apaixonar por ele, cada uma a seu modo, 
todas as sete mulheres residentes na mansão, inclusive 
a professora recatada Edwina Dabney (Kirsten Dunst) 
e a ousada aluna Alicia (Elle Fanning). 

O que mais me inquietou no filme foi a semelhança 
metaforizada com o que estamos vivendo nesse perío-
do de quarentena, e a possibilidade de agirmos da mes-
ma forma sinistra que seis das sete mulheres – John se 
apaixona por Edwina e esta não sabe do plano diabólico 
das outras seis no final. Estamos em 2020 presos em 
casa em uma guerra contra um inimigo invisível. Esta-
vam em 1864 as sete mulheres presas em uma mansão 
em uma guerra contra um inimigo visível, concretiza-
do pelo soldado John. E os impulsos passionais das sete 
mulheres norte-americanas vêm à tona por causa do 
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isolamento, da mesma forma que assisto às raivas ve-
ladas, invejas disfarçadas, brigas pelo poder no cenário 
político e intelectual do povo brasileiro. Os panelaços 
continuaram ontem com a saída do ministro da Justiça 
e Segurança Pública – carta na manga importante para 
o presidente da República, e que talvez faça parte de um 
movimento maior. Meu filho caçula Bruno me contou 
sobre uma teoria da conspiração ouvida de um amigo 
da família: talvez o presidente deseje mesmo o impe-
achment para que os militares tomem logo o poder e 
retornemos para a ditadura dos anos 1970.

Cada vez mais sou forçada a me posicionar, a esco-
lher um caminho político, tanto como escritora quanto 
como pessoa, mãe, filha, irmã, mulher. Mas, enquanto 
não precisar ir para um embate direto, tentarei adiá-lo, 
pois sei das consequências com as pessoas que mais 
amo no mundo.

Vou escrevendo diários, fazendo livros, blogs, faxi-
nas. Até o dia em que tudo isso acabar e retornarmos a 
uma vida o mais normal possível.

Ou não.

Dia 39

Domingo. 10h54. Acordei animada hoje, apesar do 
cansaço extremo de ontem no início da noite.

Eu havia me proposto a fazer a bendita faxina adia-
da do quarto e do banheiro, além da faxina da sala, 
que, por si só, é imensa. Uma das minhas funcionárias 
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domésticas, propôs, um pouco antes, vir com a outra 
funcionária, com todas as precauções, máscaras e luvas, 
para ficarem trabalhando direto uma semana aqui em 
casa. Veio a tentação de aceitar. Mas, depois de conse-
guirmos, eu e Bruno, fazer a faxina da sala, depois de 
fazer sozinha a faxina dos meus quarto e banheiro, to-
mado banho, e Maria Eduarda ter cozinhado uma de-
liciosa pizza de queijo coalho, senti forças e coragem 
para agradecer à funcionária doméstica e dizer que elas 
continuassem tendo paciência, que ainda não fomos 
orientados pelo Ministério da Saúde – ou melhor, pela 
Organização Mundial de Saúde – para liberar o retorno 
ao trabalho dos funcionários que não estejam na linha 
de frente da saúde, ou em outras atividades imprescin-
díveis. E, o mais importante, estamos, eu e meus filhos, 
conseguindo nos virar.

Mas o cansaço extremo de ontem foi real. Penso que 
o fato de haver conseguido produzir a News do blog 
disparada hoje, revisado e enviado para a impressão o 
Sobre a escrita criativa III na sexta-feira, ter me reunido 
à noite com minhas amigas Berna e Elba para tomar-
mos um vinhozinho e colocarmos as conversas pessoais 
e literárias em dia, tudo isso eleva a minha autoestima 
e me faz sentir mais confiante, enfrentando os dragões 
do medo, do pânico, da procrastinação, por causa da 
pandemia de Covid-19.

Ontem morreu, de complicações da Covid-19, Ri-
cardo Brennand, um dos maiores empresários, incen-
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tivador das artes, primo de um dos maiores artistas 
pernambucanos (Francisco Brennand). Talvez, dessa 
forma abrupta e violenta, empresários e homens de ne-
gócio importantes de Pernambuco, especialmente de 
Recife, prestem mais atenção à pandemia.

 Mas (re)aprendi vários valores e sentimentos no pe-
ríodo da quarentena: 

 – Humildade;
 – Fraternidade;
 – Igualdade;
 – Paciência;
 – Empatia;
 – Aceitação;
 – Descanso;
 – Fé;
 – Esperança;
 – Amor.
 

Dia 40

Segunda-feira. 09h. 
Hoje faz quarenta dias que escrevo neste Diário. 
Ontem terminei de ler Ensaio sobre a cegueira, de 

José Saramago.
Os dois, a escrita e a leitura, começaram no mes-

mo Dia 04, sábado, 21/03/2020. Quanto tempo se 
passou, e parece que foi ontem. Sinto um cansaço 
imenso, uma vontade infinita de dormir para sem-
pre. Mas ainda bem que as obrigações me chamam – 
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guardar roupas lavadas desde sexta-feira, higienizar 
o pano de chão da entrada, o que faço diariamente, 
fazer café, dar água e comida para Preta, porque Ma-
ria Eduarda já desceu com ela.

Sinto-me abandonada pelo livro que terminei de ler.  
Mas existem outros na biblioteca, e é bom dar um tem-
po – ou fazer o luto da leitura, como dizem alguns –, 
para depois começar a ler uma nova história.

Parece que Saramago adivinhou o período de des-
terro. Ou mesmo me adivinhava. Porque encontro, 
quase no finalzinho do Ensaio:

À noite não comeram, só o rapazinho estrábico re-
cebeu algo para entretenimento dos queixos e engano 
do apetite, os outros sentaram-se a ouvir ler o livro, 
ao menos o espírito não poderá protestar contra a fal-
ta de nutrimento, o mau é que a debilidade do corpo 
levava algumas vezes a distrair-se a atenção da men-
te, e não era por falta de interesse intelectual, não, o 
que acontecia era deslizar o cérebro para uma meia 
modorra, como um animal que se dispôs a hibernar, 
adeus mundo, por isso não era raro cerrarem estes ou-
vintes mansamente as pálpebras, punham-se a seguir 
com os olhos da alma as peripécias do enredo, até que 
um lance mais enérgico os sacudia do torpor, quando 
não era simplesmente o ruído do livro encadernado ao 
fechar-se de estalo, a mulher do médico tinha destas 
delicadezas, não queria dar a entender que sabia que 
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o devaneador estava a dormir. (SARAMAGO, 1995, p. 
305-306)

Saramago usa técnicas de escrita refinadíssimas, 
tais como repetição de listas, mas em contextos dife-
rentes...

Proclamava-se ali o fim do mundo, a salvação pe-
nitencial, a visão do sétimo dia, o advento do anjo, a 
colisão cósmica, a extinção do sol, o espírito da tribo, a 
seiva da mandrágora, o unguento do tigre, a virtude do 
signo, a disciplina do vento, o perfume da lua, a reivin-
dicação da treva, o poder do esconjuro, a marca do cal-
canhar, a crucificação da rosa, a pureza da linfa, o san-
gue do gato preto, a dormência da sombra, a revolta das 
marés, a lógica da antropofagia, a castração sem dor, a 
tatuagem divina, a cegueira voluntária, o pensamento 
convexo, o côncavo, o plano, o vertical, o inclinado, o 
concentrado, o disperso, o fugido, a oblação das cordas 
vocais, a morte da palavra, Aqui não há ninguém a falar 
de organização, disse a mulher do médico ao marido, 
Talvez a organização seja noutra praça, respondeu ele.  
(SARAMAGO, 1995, p. 284, sublinhado nosso)

[...]

Proclamava-se ali os princípios fundamentais dos 
grandes sistemas organizados, a propriedade privada, 
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o livre câmbio, o mercado, a bolsa, a taxação fiscal, o 
juro, a apropriação, a desapropriação, a produção, a dis-
tribuição, o consumo, o abastecimento e o desabasteci-
mento, a riqueza e a pobreza, a comunicação, a repres-
são e a delinquência, as lotarias, os edifícios prisionais, 
o código penal, o código civil, o código das estradas, o 
dicionário, a lista de telefones, as redes de prostituição, 
as fábricas de material de guerra, as forças armadas, 
os cemitérios, a polícia, o contrabando, as drogas, os 
tráficos ilícitos permitidos, a investigação farmacêuti-
ca, o jogo, o preço das curas e dos funerais, a justiça, o 
empréstimo, os partidos políticos, as eleições, os parla-
mentos, os governos, o pensamento convexo, o cônca-
vo, o plano, o vertical, o inclinado, o concentrado, o dis-
perso, o fugido, a oblação das cordas vocais, a morte da 
palavra, Aqui fala-se de organização, disse a mulher do 
médico ao marido, Já reparei, respondeu ele, e calou-se.  
(SARAMAGO, 1995, p. 295-296, sublinhado nosso)

... descrição de personagens sem lhes dar nomes, 
mas que intuímos quem são...

[...] todas as imagens da igreja tinham os olhos ven-
dados, as esculturas com um pano branco atado ao 
redor da cabeça, as pinturas com uma grossa pincela-
da de tinta branca, estava além uma mulher a ensinar 
a filha a ler [Sant’Ana e a Virgem Maria criança], e as 
duas tinham os olhos tapados, e um velho com um livro 
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aberto onde se sentava um menino pequeno [São José 
e o Menino Jesus], e os dois tinham os olhos tapados, e 
um velho de barbas compridas, com três chaves na mão 
[São Pedro], e tinha os olhos tapados, e outro homem 
com o corpo cravejado de flechas [São Sebastião], e ti-
nha os olhos tapados [...].  (SARAMAGO, 1995, p. 301, 
colchetes nossos)

... isso tudo sem dizer, mas mostrando.
Chove muito em Recife. Fecho as páginas do Ensaio 

sobre a cegueira, de José Saramago. A pandemia pode 
acabar a qualquer instante. Ou não. Durar meses feito a 
cegueira branca. Ou quando vejo a notícia no portal da 
UOL: Fernando Meirelles contraiu a Covid-19 e afirma 
que esta pandemia é infinitamente menos impactante 
que os problemas ecológicos. Coincidência? O mesmo 
homem que levou ao cinema a adaptação do Ensaio? 

Não acredito em coincidências. Apenas sei que pre-
ciso fazer, no sistema do banco do celular, os pagamen-
tos e as transferências da semana, ir à biblioteca pro-
curar um novo livro para ler, e, talvez, aguardar mais 
quarenta dias, quarenta meses. A vida inteira.

Dia 41

Terça-feira. 09h26. Hoje li de longe no jornal (leio 
as manchetes e o descarto todos os dias) que o pico da 
pandemia, ao menos em Pernambuco, será em mea-
dos de maio – ainda quase vinte dias. Sessenta no total. 
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Dois meses presos em casa e sem sabermos como será 
depois do confinamento.

A pandemia é uma grande metáfora da vida. Vie-
mos para este mundo e não sabemos quando iremos 
embora dele. Não sabemos se o que fazemos agora é o 
mais correto, não sabemos qual o melhor caminho a 
tomar, mas vamos seguindo, inseguros, tateando, como 
os cegos do Ensaio sobre a cegueira, de Saramago.

Quando produzo, quando tenho algum novo obje-
tivo de vida, tudo melhora, tudo desaparece, sinto-me 
forte e confiante na própria capacidade. E sempre Deus 
me diz palavras de incentivo através de alguém, de onde 
menos espero.

Quando produzo, sinto-me forte e confiante. Lem-
brei-me da frase de Jaíne em relação à minha novela A 
baronesa. Eu acredito nesse texto. Acredito no que Jaí-
ne sugeriu: por que não transformá-lo em história em 
quadrinhos? E acrescento: em um vídeo-áudio? Com 
imagens de Gustav Klimt e o áudio gravado por mim? 
Pesquisei: Klimt está em domínio público, e eu também 
poderia usar imagens de Freud e outros artistas/escri-
tores/pensadores mencionados na novela. Seria um 
vídeo-áudio-ensaístico! Vou revisar A baronesa e apre-
sentar a ideia para Jaíne, Juliana e Mariana.

E sempre Deus me diz palavras de incentivo por 
intermédio de alguém, de onde menos espero. Paulo, 
um amigo da faculdade de Ciências da Computação, 
ofereceu-me palavras doces em relação ao meu traba-



107

lho. Sempre quando estou mais a duvidar de mim, vem 
alguém e me dá uma força, como se Deus me dissesse: 
Paciência, filha, você irá conseguir, você é capaz!

Pronto. A insegurança diminuiu – ainda não zerou 
totalmente, mas melhorou muito. E agora posso conti-
nuar, mais vinte dias. Mais dois meses. O tempo de cura 
que for necessário.

Dia 42

Quarta-feira. 08h52. Acordei novamente às 04h. 
Noto que, ao iniciar um projeto novo, ou nas vésperas 
de algum acontecimento importante, não durmo bem.

E não dormi bem, talvez por causa da adaptação de 
A baronesa a uma novela foto-áudio-ensaística. A pro-
posta é fazer uma leitura dramatizada da novela que 
escrevi em vinte e cinco dias em setembro do ano pas-
sado; em outubro fui pessoalmente a Viena para confir-
mar algumas informações e também incorporar mais o 
espírito da cidade. Pensei em convidar Paulo – aquele 
amigo que me elogiou ontem e é também ator – para 
ler comigo a novela e gravarmos as falas em áudios de 
WhatsApp, criar uma espécie de podcast com imagens 
referentes ao fim do século XIX, início do século XX, 
período áureo na Áustria – dos artistas Gustav Klimt 
e Koloman Moser e de suas pinturas; dos arquitetos 
Otto Wagner e Adolf Loos e suas obras; dos escritores 
Arthur Schnitzler e Hugo von Hofmannsthal e seus li-
vros; da estilista Emile Flöge e seus vestidos; além de 
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fotografias do pai da Psicanálise, Sigmund Freud, e a 
trilha sonora de músicas de compositores da época, 
entre eles, Gustav Mahler.

Penso que estou sendo original. Na verdade, estou 
voltando ao tempo das radionovelas, mas está me dan-
do imenso prazer.

E é isso que me fortalece, dá ânimo e coragem para 
lavar trilhões de panelas sujas acumuladas há dias na 
pia da cozinha, higienizar o pano de chão da entrada 
da casa com água sanitária, descer com Preta usando a 
máscara que a minha amiga e também massagista Pa-
tricia me presenteou – fui muito resistente no último 
fim de semana, pois não queria aceitar ter de descer 
apenas para o jardim do salão de festas do prédio usan-
do a máscara, como meus filhos sugeriram.

Aceitação. Um dos itens que elenquei no Dia 39 
como valores e sentimentos que eu estava reaprenden-
do, renovando em mim. E é também com Esperança e 
Amor no coração que me organizo para revisar e adap-
tar a minha novela foto-áudio-ensaística A baronesa em 
duas vozes e dez capítulos.   

Dia 43

Quinta-feira. 09h13. 
Sinto a autoestima elevada depois de ter conseguido, 

ontem, adaptar A baronesa para uma novela foto-áu-
dio-ensaística. Paulo declinou o convite por problemas 
pessoais, e eu achei muito elegante e rara a sinceridade 
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da parte dele. Convidei então Adriano Portela, o meu 
afilhado literário – ele topou na hora. Fiquei feliz.

Não tenho muito o que fazer hoje, depois do dia 
cheio de ontem, o dia exaustivo que pensei que não iria 
aguentar. Mas aguentei. Fizemos a famosa faxina das 
quartas-feiras, quando limpamos a área de serviço, a 
cozinha, o lavabo, corredor, e cada um, eu e Bruno, seus 
respectivos quartos e banheiros. Hoje só preciso pedir o 
fornecedor de produtos de higiene e limpeza, e, talvez, 
arriscar fazer um brownie. 

Notei que Maria Eduarda não está mais tomando o 
regulador de humor nem o anticoncepcional. Deixo-a à 
vontade. Não entro em conflito – já temos o suficiente. 

E vou buscar na biblioteca um livro para ler nesse 
período de projetos literários que me fizeram sair da in-
segurança quanto à minha capacidade. Quem sabe leio 
Seis personagens à procura de autor, de Luigi Pirandello?
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Dia 44

Sexta-feira. 16h05. Feriado de 1º de maio, Dia do 
Trabalhador. Hoje foi um dia cheio. Acordei com von-
tade de passear com Preta em Olinda. Fomos então, 
umas 06h30, de máscara – a de pano confeccionada 
por Patricia – e luvas de látex descartáveis. Mas Bruno 
e Duda me informaram que eu não deveria ter aberto 
as janelas (foram duas vezes apenas que abri para Preta 
aspirar o ar), porque o vírus permanece na atmosfera. 
Paciência – da próxima vez eu evito. Mas não sei se fi-
quei impressionada, porque me senti enjoada depois de 
receber essa informação.

Fiquei imensamente feliz com a chegada dos Sobre 
a escrita criativa III ontem à noite. Ficaram belíssimos! 
Convidei os que participaram ou não com artigos – e 
todos são alunos ou professores do curso de especiali-
zação – para enviarem seus endereços que eu farei che-
gar, de alguma forma, os livros em suas residências. 

Vou agora ler Pirandello para ocupar a mente. Tal-
vez exercite o corpo mais tarde com Pilates. Talvez 
assista a algum filme. E à noite me reúno com Jaíne, 
Juliana e Mariana para conversarmos sobre os nossos 
projetos literários.

E isso é muito.
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Dia 45

Sábado. 08h48. Ainda me sinto enjoada. O não re-
conhecimento das pessoas também causa náusea. Irei 
observar mais um pouco. Espero não ter adoecido na 
saída ontem com Preta para Olinda.

Ainda não comecei a ler mesmo a peça Seis persona-
gens à procura de autor, de Luigi Pirandello. Mas, já no 
prefácio, a doutora e professora da USP Aurora Fornoni 
Bernardini nos apresenta alguns conceitos primordiais 
na obra do escritor italiano, entre eles, o de persona e 
o de personagem. Ela exemplifica com o caso de outra 
peça de Pirandello, Assim é (se lhes parece), que narra 
a história do Sr. Ponza e da sogra, a Sra. Frola, os quais 
confundem e fantasiam a mesma pessoa, a esposa Lina, 
que, depois de retornar de uma clínica, passa a ser Giu-
lia, com quem o marido se casa novamente, e a mãe/
sogra a trata como uma segunda filha:

A morta-viva, violentada por ambos, é um exemplo 
potencializado do que Pirandello entende por persona. 
Nesse caso exemplar, da morte da persona nasce o per-
sonagem. Mas há uma outra acepção desse “ser perso-
nagem” no universo pirandelliano, ligado ao binômio 
vida/forma. Trata-se do homem que – diferentemente 
dos animais e das plantas que simplesmente e esponta-
neamente vivem –, por vários motivos “se sente viver”. 
Esse sentimento é a prisão (a forma) em que, em maior 
ou menor grau, a existência do homem está encarcera-
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da. Nessa constrição da persona, de nível e de natureza 
diferentes, já está implícita o personagem. (BERNAR-
DINI in PIRANDELLO, (1921 in) 2004, p. 22)   

10h25. Fui ajudar Maria Eduarda a fazer o almoço. 
Aproveitei e guardei as roupas lavadas.

A transformação indicada por Bernardini na obra 
de Pirandello – morte da persona e nascimento do per-
sonagem – se encaixa perfeitamente nesse período de 
desterro. As características pessoais estão exacerbadas 
com o isolamento e os indivíduos estão se mostrando 
como realmente são, ou como devem ter sido concebi-
dos na cabeça do(a) autor(a): um(a) personagem por 
inteiro, com os valores positivos e negativos todos jun-
tos, e não uma simples máscara da persona, que mani-
festa somente uma face de quem é.

A náusea diminui. Sinto a energia que a escrita 
me fornece. Tenho coragem de abrir as mensagens de 
WhatsApp, responder as pessoas que me valorizam, 
não ligar para as que não me valorizam, e fazer o que 
precisa ser feito.

Amém.

Dia 46

Domingo. 19h48. Deixei apenas para agora à noi-
te entrar no WhatsApp, escrever aqui no Exílio. Antes, 
preparei os livros para o motorista levar amanhã para 
os participantes do Sobre a escrita criativa III.



115

A humildade é artigo raro no mundo dos escritores. 
No mundo em geral, é verdade, mas os escritores, os po-
etas, são muito vaidosos, e não admitem ser medíocres. 

Ao ler um pouco de Pirandello percebo essa humil-
dade e faço uma breve comparação com outro autor 
italiano que deve ter bebido na mesma autorreferencia-
lidade do mestre: Italo Calvino em Se um viajante numa 
noite de inverno.

Primeiro, Pirandello:

O DIRETOR
(Pondo-se de pé num salto, furioso.) “Ridículo! Ridí-

culo!” O que quer que eu faça, se da França não vem 
mais nenhuma boa comédia, e nos vemos obrigados a 
encenar as comédias de Pirandello, que quem entender 
já está de parabéns, escritas especialmente para que nem 
os atores, nem os críticos nem o público jamais fiquem 
satisfeitos? (PIRANDELLO, (1921 in) 2004, p. 41)   

E, bem menos humilde, mas, ainda, acompanhamos 
o seu pupilo Calvino:

Você vai começar a ler o novo romance de Italo 
Calvino, Se um viajante numa noite de inverno. Rela-
xe. Concentre-se. Afaste todos os outros pensamentos. 
Deixe que o mundo a sua volta se dissolva no indefinido. 
É melhor fechar a porta; do outro lado há sempre um 
televisor ligado. Diga logo aos outros: “Não, não que-
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ro ver televisão!”. Se não ouvirem, levante a voz: “Estou 
lendo! Não quero ser perturbado!”. Com todo aquele 
barulho, talvez ainda não o tenham ouvido; fale mais 
alto, grite: “Estou começando a ler o novo romance de 
Italo Calvino!”. Se preferir, não diga nada; tomara que o 
deixem em paz. (CALVINO, (1979 in) 1999, p. 11)

As pessoas continuam exercendo a soberba no 
mundo dos escritores. Talvez eu também exerça. En-
tão deixemos que os leitores, quem sabe, um dia resol-
vam o meu problema e reconheçam, ou não, o valor 
do que escrevo.

Dia 47

Segunda-feira. 15h48. Estou extremamente irrita-
da. E cansada. Não sei se por causa da higienização das 
verduras e frutas, que dá muito trabalho e é lenta, não 
sei se por não sentir o dia avançar em termos literários, 
não sei se estou perdendo a paciência com Maria Edu-
arda e Bruno. Não sei. Só sei que o Diário vai ficando 
mais pobre se analisarmos a criação.

Vários escritores sentem-se desestimulados a es-
crever ficção, poesia, durante o período de desterro. É 
compreensível. Na Grécia Antiga, os escravos – e as mu-
lheres – serviam para liberar os pensadores do trabalho 
braçal. Deixando de lado o absurdo dessa citação, talvez 
seja por isso que, quando o corpo grita para eu parar, a 
mente vem com muita força e me preenche por inteiro. 
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Irei agora exercer o direito às listas de Sei Shônagon, 
em O livro do travesseiro. Utilizei este livro nos Estudos 
em Escrita Criativa, tanto nas aulas presenciais do pri-
meiro semestre de 2019 no curso de extensão da Uni-
cap, quanto nas aulas on-line sobre escritores do Japão 
que irão ao ar em julho de 2020. 

No período Heian (794-1192), viveu a dama Sei 
Shônagon, nome de nascença Nagiko, e neta do po-
eta Kiyoharano Fukayabu. Shônagon serviu à corte 
de Teishi, consorte do imperador Ichijô, na cidade de 
Heiankyô, atual Quioto, no Japão. Em 994, a consorte re-
cebeu um volume considerável de papéis – artigo muito 
valorizado naquela época. Inspirada nos travesseiros de 
poemas – tropos de poesia ou emprego figurado de pa-
lavras ou locução –, Shônagon deita sobre aquelas pági-
nas a vida real, e utiliza a técnica das listas para narrá-la.

Coisas que são desprezadas. Pessoas feias e de mau 
caráter. Cola de arroz cozido apodrecida. São coisas que 
todas as pessoas evitam, mas nem por isso vou deixar 
de registrá-las. Elas existem no mundo, como ainda a 
remanescente tenaz de bambu do cerimonial fúnebre. 
Esta brochura não foi escrita para as pessoas lerem e eu 
me propus a nela anotar inclusive as coisas estranhas e 
detestadas. (SHÔNAGON, 2013, p. 273)

Coisas que gosto de fazer na quarentena. Conse-
guir meditar antes de Preta começar a latir chamando 
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para descer. Tomar café sozinha, em silêncio, olhando 
o mar. Tomar o banho de sol das 07h. Fazer os vídeos 
da aula de Pilates. Tomar banho frio depois da faxina. 
Ler. Assistir a um filme bom. Assistir à missa das 06h30 
dos domingos na televisão, vibrando com a animação 
do padre Marcelo Rossi. Passear de carro bem cedinho 
com Preta, uma vez por semana, mesmo toda paramen-
tada com luvas e máscara, mesmo sem descer do carro 
com Preta e o trabalho de higienizá-la quando volta-
mos para casa.

Coisas que não gosto de fazer na quarentena... Como 
dizia Bartleby, o escriturário, do livro do escritor norte-
-americano Herman Melville: Prefiro não dizer.   

 
Dia 48

Terça-feira. 15h13. A literatura é uma fuga. Fuga 
na leitura. Fuga na escrita. Evitamos falar com as pes-
soas desagradáveis quando nos trancamos no quarto 
e lemos um livro bom. Ou quando rascunhamos um 
poema – o instante da busca da palavra certeira é atem-
poral. Tudo ao redor parece não existir. As pessoas, as 
coisas, os acontecimentos. E habitamos um lugar má-
gico, tranquilo, somente nosso, ao qual ninguém mais 
tem acesso.

O mesmo acontece com o amor. Lembro uma cena 
do filme Fim de caso, com Ralph Fiennes e Julianne 
Moore – sim, a mesma atriz do Ensaio sobre a ceguei-
ra. Mas, voltando para o Fim de caso: o filme é uma 
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adaptação para o cinema do livro homônimo de 1951 
de Graham Greene, e narra a história do romance en-
tre o escritor Maurice Bendrix (Ralph Fiennes) e a es-
posa (Sarah Milles/Julianne Moore) de um funcioná-
rio público (Henry Milles/Stephen Rea). A cena que 
lembrei agora é exatamente quando Maurice está com 
Sarah e diz, mais ou menos assim, para os espectado-
res: “O que escrever na felicidade? Nada! Nós vamos 
viver a felicidade!” 

O que falar com as outras pessoas quando escrevo? 
Quando leio? Nada! E uma das vantagens do isolamento 
– mas que não quis mencionar ontem aqui no Diário – é 
a de se recolher mais ainda para dentro, é o habitar esse 
lugar seguro e tranquilo da literatura, no qual nada nem 
ninguém pode nos atingir, ninguém pode nos machucar.

Por isso não falei hoje com uma pessoa que penso 
irá me machucar sem que eu precise me machucar, sem 
que eu precise me defender e com isso machucar tam-
bém essa pessoa que não desejo machucar. 

O silêncio serve tanto para o amor quanto para o 
cuidado, e é, sobretudo, a melhor das palavras.

Dia 49

Quarta-feira. 20h03. Acabei de pedir notícias, pois 
estava muito preocupada, de um colega-amigo de mes-
trado, o poeta Antonio Aílton. Ele mora próximo a São 
Luís do Maranhão, e na cidade foi decretado lockdown. 
Meu amigo e família estão bem. 
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Atingimos o recorde de seiscentas e quinze mortes 
em vinte e quatro horas por Covid-19 no Brasil. O país 
está no sexto lugar do ranking mundial, e o número de 
casos em Pernambuco e capital cresce a olhos vistos. 

Maria Eduarda estava bastante agitada hoje. Talvez 
seja a ausência do regulador de humor. Talvez seja a 
suspensão do estágio que fazia com a madrasta. Talvez 
seja o isolamento há quase cinquenta dias.

Hoje comecei a escrever tarde no Diário e sinto-me 
exausta. Quem sabe amanhã eu consiga realizar aquilo 
que disse a Antonio Aílton pelo telefone, tranquilizan-
do-o: os poetas, os pensadores não se incomodam com 
estar presos em casa, escrevendo, pensando, recolhidos 
no mais âmago de si?

Dia 50

Quinta-feira. 10h. Comecei hoje o dia mais animada. 
A noite de sono deve ter recuperado a energia guardada 
em algum lugar dentro de mim para poder enfrentar o 
desafio de um possível lockdown em Pernambuco.

Ontem estava preocupada com Antonio Aílton em 
São Luiz do Maranhão. Agora somos nós que talvez 
fiquemos trancados em casa. Pesquisei na internet e 
descobri que no lockdown as pessoas são obrigadas a 
ficar dentro de casa, enquanto no isolamento social é 
sugerido – o que faz uma grande diferença. Por esco-
lha própria, os indivíduos da sociedade contemporânea 
vão sempre tentar burlar as ordens dos órgãos que cui-
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dam da saúde. Nós, eu, Bruno e Maria Eduarda, e até 
a cachorrinha Preta, já estamos seguindo o protocolo 
de isolamento. Outras pessoas que conheço ainda não. 
Talvez elas tenham de ser obrigadas a isso.

Débora Mutter é uma pesquisadora da literatura 
portuguesa que mora no Rio Grande do Sul. Ela en-
viou (ontem à noite, mas somente hoje vi) um ques-
tionário sobre meu livro Doze horas (publicado como 
12 horas em 2019), que faz parte do corpus de pós-
-doutorado que está fazendo pela PUCRS, em parceria 
com a Universidade de Lisboa. Doze horas foi a novela 
que escrevi para a minha tese de doutorado em Escrita 
Criativa pela PUCRS (2018), sob a orientação do pro-
fessor e escritor Luiz Antonio de Assis Brasil. Débora 
foi uma das professoras da banca de avaliação da tese. 
E Doze horas também faz parte da Coleção Cinco Li-
vros, que lancei ano passado no meu aniversário de 
cinquenta anos. 

Os números sempre dizem a verdade. Não é à toa 
que hoje é o Dia 50 deste Exílio, deste Diário depois do 
fim do mundo.

Dia 51

Sexta-feira. 12h49. Acabei de fazer um bolo de ba-
nana para o Dia das Mães. Não sei se ficou gostoso, mas 
bonito ele está. 

Faz-me bem a criação. Claro que a criação literária 
é a mais querida, mas, quando consigo realizar alguma 
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tarefa a que me proponho e de que não me acreditava ca-
paz, massageia o ego, e posso suportar a indiferença, a 
raiva, a inveja, todas as energias negativas trazidas à tona 
no período de pandemia.

Porque preciso enfrentar os dragões, assim como 
Ariana os enfrentou, na Estrada dos Fantasmas Ocul-
tos, lá em As joaninhas não mentem. Ou como Manoela 
saiu em busca da Resposta Perdida, além das barreiras 
do medo do Muro Alto, em A menina do olho verde. Ou 
mesmo como Arabella, rodopiando sobre o piso de ma-
deira preto e branco gelado do apartamento em Porto 
Alegre, tomou coragem para atravessar o Oceano Atlân-
tico e tentar descobrir notícias do pai desaparecido em 
Doze horas.

As minhas personagens me completam. São o que eu, 
aparentemente, não consigo ser. Ensinam a mim mesma 
que sou capaz de fazer um bolo de banana, responder as 
mensagens de WhatsApp, respirar, viver. Sorrir.

Dia 52

Sábado. 10h09. Dormi bem essa noite. Assisti a Grea-
se, nos tempos da brilhantina, acompanhada de uma taça 
de vinho tinto, queijos, castanhas, amêndoas, damasco. 
Noto uma certa agressividade de outra amiga escritora 
em mensagem de WhatsApp, mas filme e vinho me fize-
ram muito bem.
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Decidi hoje terminar de ler Pirandello, fazer aula 
de Pilates, o sorvete para o almoço de amanhã e iniciar 
logo a faxina da sala. Mais tarde, quem sabe eu grave 
uns vídeos lendo poesias – a minha de amanhã e as de 
outros poetas? Vamos ver.

Genial a forma como Pirandello escreve o Seis per-
sonagens à procura de autor. Lá para as tantas, quando o 
Diretor já conhece os seis personagens e aceita encenar 
suas histórias, um deles, o Pai, apresenta uma das má-
ximas de Platão, quando este afirma que a imitação na 
arte é inferior à vida.

O PAI
(Sobrepondo-se aos protestos.) Mas me desculpem! 

Por que estão tentando estragar, em nome de uma ver-
dade comum, afinal, este prodígio de uma realidade que 
nasce, evocada, atraída, formada pelo próprio cenário, e 
que tem mais direito de viver aqui do que vocês; porque 
é bem mais verdadeira que vocês? Qual atriz daqui há 
de fazer depois Madame Pace? Pois bem: Madame Pace 
é ela! Hão de admitir que a atriz que a recriar será me-
nos verdadeira do que ela – que é a própria, em pessoa! 
(PIRANDELLO, (1921 in) 2004, p. 93)   

Mais adiante, Pirandello nos ensina a arte de colocar 
um personagem por vez no foco, para que os especta-
dores/leitores absorvam a sua essência por inteiro.
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O DIRETOR
(Irritado, sacudindo-se ferozmente.) Ah, afinal, o 

seu drama! [Dirigindo-se à Enteada.] Mas o seu não é 
o único, me desculpe! Existe também o dos outros! O 
dele (Indicará o Pai.), o da sua mãe! Não se pode deixar 
que um personagem avance assim demais e se sobre-
ponha aos outros, ocupando o palco inteiro. É preciso 
combinar todos num quadro harmônico, e representar 
o que for representável! Sei bem que cada um tem toda 
uma vida sua dentro de si, e gostaria de pô-la para fora. 
Mas o difícil é justamente isto, deixar que só apareça de 
fora a parte dela que for necessária, em relação com os 
outros; e mesmo com esse pouco dar a entender toda a 
outra vida que ficou lá dentro! (PIRANDELLO, (1921 
in) 2004, p. 111, colchetes nossos)   

Acabo de receber uma mensagem da minha cabe-
leireira dando forças, pois soube do que aconteceu com 
papai. Ligo para ele – chama e não atende. Envio men-
sagem de WhatsApp para minha madrasta e para meu 
irmão – eles não visualizam. Vou fazer logo a aula de 
Pilates e o sorvete para o almoço de amanhã – o Dia das 
Mães. Corpo ocupado, cabeça ocupada. Ou outro dita-
do que valha melhor. E entrego tudo nas mãos de Deus.

Dia 53

Domingo. 09h44. Dia das Mães. Estou no meu quar-
to depois de um início de dia abençoado, com envio de 
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poema e vídeo “Para todas as mães do mundo”, assistir 
à missa com padre Marcelo Rossi e dom Fernando Fi-
gueiredo desde o começo (está começando agora umas 
06h10 na Rede Globo), tomar café demorado, organizar 
sala, cozinha, lavanderia, higienizar a entrada com água 
sanitária e pinho, descer com Preta somente às 09h30 e 
alimentá-la. Um dia perfeito.

Ontem à noite gravei seis vídeos. O do poema de 
hoje pela manhã e os das leituras de cinco poetas que 
amo de paixão para postar nos Estudos em Escrita 
Criativa On-line durante a quarentena – Poesia para 
sublimar a dor. 

Começando com a poetisa russa Anna Akhmátova 
e o seu “Terceira”:

Eu, como um rio,
fui desviada por estes duros tempos.
deram-me uma vida interina. E ela pôs-se a fluir
num curso diferente, passando pela minha outra vida,
e eu já não reconhecia mais minhas próprias mar-
gens.
Oh, quantos espetáculos perdi,
quantas vezes o pano ergueu-se
e caiu sem mim. Quantos de meus amigos
nunca encontrei uma só vez em toda a minha vida,
e quantas paisagens de cidades
poderiam ter-me arrancado lágrimas dos olhos;
mas só conheço uma cidade neste mundo
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embora nela fosse capaz de achar meu caminho até 
dormindo;
e quantos poemas nunca cheguei a escrever,
e seus refrões misteriosos pairam à minha volta [...] 
(AKHMÁTOVA, 2009, p. 125, colchetes nossos)   

Depois me emaranhei na “Ubiquidade” do pernam-
bucano-recifense-brasileiro Manuel Bandeira:

Estás em tudo que penso,
Estás em quanto imagino:
Estás no horizonte imenso,
Estás no grão pequenino.

Estás na ovelha que pasce,
Estás no rio que corre:
Estás em tudo que nasce,
Estás em tudo que morre.

Em tudo estás, nem repousas,
Ó ser tão mesmo e diverso!
(Eras no início das cousas,
Serás no fim do universo.)

Estás na alma e nos sentidos.
Estás no espírito, estás
Na letra, e, os tempos cumpridos,
No céu, no céu estarás. (BANDEIRA, (1943 in) 

2009, p. 110-111)   
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Flanei na brisa d’“A rua dos cataventos”, do gaúcho-
-brasileiro Mário Quintana:

                         I
Escrevo diante da janela aberta.
Minha caneta é cor das venezianas:
Verde!... E que leves, lindas filigranas
Desenha o sol na página deserta!

Não sei que paisagista doidivanas
Mistura os tons... acerta... desacerta...
Sempre em busca de nova descoberta,
Vai colorindo as horas quotidianas...

Jogos da luz dançando na folhagem!
Do que eu ia escrever até me esqueço...
Pra que pensar? Também sou da paisagem...
Vago, solúvel no ar, fico sonhando...
E me transmuto... iriso-me... estremeço...
Nos leves dedos que me vão pintando! (QUINTA-

NA, 2010, p. 7)   

Confirmo a força da escrita da mineira-brasileira 
Adélia Prado em “Oráculos de maio”:

Sei que Deus mora em mim
como em sua melhor casa.
Sou sua paisagem,
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sua retorta alquímica
e para sua alegria
seus dois olhos.
Mas esta letra é minha. (PRADO in HOHLFELDT, 

(1999 in) 2000, p. 96)   

E finalizo quebrando todas as barreiras de tempo e es-
paço que a Poesia gentilmente nos oferece com “Pleno de 
vida agora”, do poeta norte-americano Walt Whitman:

Pleno de vida agora, sólido, visível,
Eu, aos quarenta anos de idade e aos oitenta e três anos 

de Estados Unidos,
A alguém, um século adiante ou muitos séculos adian-

te,
A ti, que ainda não nasceste, me dirijo, procurando-te.
Quando leres estes versos, eu, que era visível, invisível 

me terei tornado,
Agora és tu, sólido, visível, lendo meus poemas, pro-

curando-me,
Imagino a tua felicidade se eu pudesse estar contigo e 

fosse teu camarada,
Sê feliz como se eu estivesse contigo. (Não estejas 

tão certo de que não estou neste momento junto a ti.)  
(WHITMAN, 2006, p. 149)   

O dia de hoje está sendo perfeito. O de ontem também.
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Dia 54

Segunda-feira. 16h19. Somente agora consigo me 
sentar para escrever o meu Exílio. Ontem realmente 
foi um dia maravilhoso. Além de acordar mais tran-
quila, fazer almoço especial com Duda – gnocchi de 
inhame com molho de tomate e abobrinha e o suco 
de manga, o sorvete de chocolate e creme que fiz no 
sábado, e a torta de banana que fiz na sexta, recebi pre-
sentes de meus filhos – plantinhas novas e uma orquí-
dea – e uma carta no jornal Diário de Pernambuco, 
da qual minha filha participou, convidada por Jaíne 
Cintra:

Mãe, feliz Dia das Mães! Que esse dia de hoje seja 
muito incrível pra você, e todos os outros dias tam-
bém. Obrigada por tudo, por ter me dado a oportu-
nidade de viver, especialmente que você continue tri-
lhando o seu caminho com firmeza e dedicação como 
você faz, trazendo o que há dentro de você para o 
mundo com tanta beleza. Obrigada por ter me ensina-
do tanto sobre criar, sendo a artista que você é. Você 
tem muito a trazer ao mundo. Continue vibrando na 
sua essência. Beijos, sua filha Duda. (SILVA, Diário de 
Pernambuco, Vida Urbana, 10/05/2020)

Mostrei a poucas pessoas, porque a inveja mata aos 
poucos amizades rasteiras. Então o silêncio é a melhor 
das palavras, para nos valorizarem, para nos reconhe-
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cerem. Sou valorizada por quem importa: meus filhos, 
meus pais, alguns (poucos) amigos. 

E isso basta. 
Começo hoje a preparar a postagem da News do meu 

blog na sexta-feira, 15 de maio de 2020. Nela incluirei o 
lançamento on-line do Sobre a escrita criativa III, um 
pouco dos Estudos em Escrita Criativa On-line de maio, 
um pouco deste (que já vai ficando longo) Diário. 

E isso basta.

Dia 55

Terça-feira. 16h33. Hoje escreverei pouco, somente 
o essencial. O lockdown foi decretado em Pernambu-
co. O fornecedor de verduras e frutas só poderá en-
tregar na sexta-feira, e os itens já estão acabando aqui 
em casa. Os alunos do curso de especialização estão 
cobrando um posicionamento quanto ao trabalho final 
da disciplina anterior, início da próxima e última dis-
ciplina, lançamento on-line do Sobre a escrita criativa 
III, suspensão do curso para quem não está conseguin-
do acompanhar. Tudo ao mesmo tempo. Como se fosse 
Saramago, com a diferença de que ele não usa ponto-fi-
nal nas frases, e sim primeira letra em caixa-alta.

A flexibilidade é a tônica no período de desterro. 
Ser generosa comigo mesma. O que não dá para ser 
feito, não será. O que não dá para mudar, não mudará. 
E viver assim em conta-gotas, como na verdade a vida 
é. Um pouco de cada vez. E da melhor forma possível.
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Preparo-me para responder a algumas mensagens 
de WhatsApp, Enviar a News da segunda aula do mó-
dulo 2 dos EECs sobre escritoras brasileiras, Fazer aula 
de Pilates.

Saramagueei.
 

Dia 56

Quarta-feira. 18h36. Estou aprendendo a ser multi-
tarefa. Multifunção. Antigamente eu me sentia diferen-
te das outras mulheres, que a sociedade rotulou como 
multifuncionais, enquanto os homens são monotarefa. 
Então eu seria um homem?

Estou aguardando Moema enviar pelo WhatsApp 
do computador o trabalho final de alguns alunos da 
disciplina Empreendedorismo Literário; estou escre-
vendo o Exílio de hoje; vou em seguida corrigir os 
meus trabalhos da disciplina e tentar estudar a quarta 
e última aula EAD de Adriano ainda hoje.

Penso que o acúmulo de funções serve para não 
pensarmos no vazio, na falta de sentido da vida. Preci-
samos nos sentir úteis para não enlouquecer, para não 
entrarmos em pânico no período de desterro.

Termino a atividade de escrever neste Diário. Pre-
firo fazer uma coisa de cada vez. Escrever pouco, mas 
profundo. Corrigir as tarefas com lucidez. Assistir à 
aula com atenção plena.   
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Dia 57

Quinta-feira. 19h26. Mais uma vez deixo para es-
crever no fim do dia, quando estou exausta e as células 
cerebrais, quase se apagando.

Hoje trabalhei com Thereza na sessão de análise so-
bre o egoísmo sadio. É quando pensamos em primei-
ro lugar em nós mesmos para, somente depois, termos 
condições de pensar no outro. 

Aos treze anos, ou menos, pensei em primeiro lugar 
em minha mãe, e, também por isso, fiquei paralisada em 
cima de um sofá. Hoje senti a paralisia subir dos ossos para 
o corpo inteiro quando vi se aproximar de duas amigas o 
vírus de Covid-19. Uma delas trabalha em um hospital; ou-
tra, está com dois irmãos contaminados e internados.

Ausento-me, trabalho pesado, no corpo e na men-
te. Até a paralisia passar, até o pânico se quebrar em 
mil pedaços, eu conseguir agir a conta-gotas, me li-
bertar. Fluir.

Dia 58

Sexta-feira. 21h15. Apenas uma palavra depois do 
lançamento virtual do Sobre a escrita criativa III: Fe-
licidade.
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Dia 59

Sábado. 11h16. Escrevo hoje mais cedo, porque 
devo começar daqui a pouco a faxina da sala. 

Ontem foi mágico, maravilhoso. Fez acreditar em 
mim, apesar dos outros, da inveja, competição exis-
tente em todas as áreas, mas condição da natureza hu-
mana, fraca e carente. Enviei a News para grupos de 
escritores que sei não gostarem de meu trabalho, mas 
não importa: eu gosto.

Minha filha enviou a divulgação de um concurso 
de contos da Livraria Lello, em Porto, Portugal. Achei 
muito interessante, escrevi um pequeno conto nos 
moldes que a chamada pedia, mas quando fui ver o 
edital, era para ser de dez a vinte páginas e ainda com 
espaçamento simples. Desisti de enviar para o concur-
so, mas valeu a inspiração.

É isso que a pandemia está me presenteando. Auto-
confiança. Egoísmo sadio. Solidariedade quando tenho 
condição. 

Vou agora verificar o material das aulas de Bernar-
do Bueno, fazer a aula do vídeo de Pilates, a faxina da 
sala, e descansar.

Dia 60

Domingo. 10h40. Hoje, durante a missa das 06h30 
na Rede Globo, fiz uma reflexão: 

– As tarefas braçais de casa são para ocupar o tem-
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po, porque são repetitivas, e, daqui a pouco, estará tudo 
sujo novamente.

Penso que necessito de outro objetivo intelectual 
para suportar a quarentena, o isolamento social, a falta 
de perspectiva em relação ao futuro, se iremos sair da 
pandemia, se essa será a nossa vida até o fim dos dias. 

O irmão da minha amiga morreu de Covid-19 on-
tem à noite. Foi o caso mais próximo a mim. Bruno in-
formou que corremos o risco de a pandemia se trans-
formar em endemia, ou seja, pandemia para sempre, o 
vírus ir se transmutando, ou mesmo a pessoa contraí-lo 
diversas vezes, até que todos morram. Isso se não des-
cobrirem uma vacina – também corremos o risco de 
ficar nas mãos dos grandes laboratórios de pesquisa.

Penso em ler alguns dos textos da disciplina de 
Bernardo Bueno que começa amanhã. Com isso me 
ocupo, não penso em besteira, atravesso o sexagésimo 
dia de Exílio, de quarentena, de Diário depois do fim 
do mundo.

Dia 61

Segunda-feira. 17h48. Estou no meu quarto para es-
crever algumas linhas neste Diário, fazer uma videoau-
la rápida de Pilates, tomar banho e me preparar para a 
aula on-line de Bernardo Bueno. 

Estudei agora à tarde dois textos muito interessantes 
da disciplina Oficina de Criação: o texto não ficcional e 
outras linguagens. O primeiro, e que achei superpoético, 
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é a abertura de Mar sem fim, de Amyr Klink. Ele narra 
a viagem de volta ao mundo desse navegador paulista 
que escreve utilizando as mesmas ferramentas da ficção.

Eu deveria mesmo estar bem nervoso, depois de 
tantos meses de hipóteses e preparativos, ao dar início a 
uma viagem muito maior e mais difícil do que todas as 
outras que já havia feito. Mas não. No momento em que 
as últimas sombras da ponta da Joatinga desapareceram 
na chuva, e os dois — antes eram três — coqueiros do 
seu istmo ficaram ao norte, senti-me tranquilo e seguro. 

Dali em diante, pela primeira vez, todos os proble-
mas e possíveis acontecimentos estariam enfim reuni-
dos num só endereço: a bordo do Paratii. Terminada a 
faxina e guardados os cabos e defensas, prendi no de-
pósito da proa, junto com um par de remos de Paraty, 
a minha vassoura de cabo pintado. Era sábado, 31 de 
outubro, Dia das Bruxas. Nem me dei conta. Descendo 
para o sul, me afastando a todo pano da infinita segu-
rança de Jurumirim, com bruxas ou sem elas, acaba-
va de varrer da minha viagem a pior espécie de poeira 
que uma vassoura pode afastar: a de nunca começar. 
(KLINK, 2000, p. 16-17)

A escrita me salva sempre, quando eu menos imagi-
no, quando a alma não espera, mas continua acreditan-
do que, depois daquela onda, da quarentena, da pande-
mia, ainda verei um pouco de praia, sol e mar.  
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Dia 62

Terça-feira. 15h24. Mais um dia me é oferecido. E 
é um Dia 62. Hoje pela manhã fiquei insegura, porque 
levei um pouco de chuva quando desci com Preta, e 
pensei que estava gripando. Depois da higienização 
da cachorrinha e da entrada da casa, café da manhã, 
gravei um vídeo narrando o poema que escrevi on-
tem para a homenagem de Berna, o que me fez bem, 
levantou a autoestima e, em consequência, a imuni-
dade. Mas, no fim da manhã, depois de enviar para 
Berna e um grupo de alunos, percebi Maria Eduarda 
mole e dormindo, pensei que ela estivesse com febre e 
comecei a me sentir mal. 

Então faço o que mais gosto de fazer: me preparo 
para reler três livros que li mais ou menos no mesmo 
período, há oito, onze anos. São eles: Cartas do po-
eta sobre a vida, de Rainer Maria Rilke, Carta a D., 
de André Gorz, e Histórias de amor, de Adolfo Bioy 
Casares.

Boa leitura, Patricia!

Dia 62 I I 2

Quarta-feira. 18h45. Hoje foi um dia pesado. A rai-
va das pessoas está descontrolada, e tive que conter e 
contornar a de algumas delas.
2 Mais uma repetição na numeração dos dias. Mais uma vez aceito 
e aviso a quem me lê.      
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Por isso, vou ficar quieta hoje, ler bem muito Rilke. 
Aguardar.

 
Dia 63

Quinta-feira. 11h23. Aguardo Thereza me avisar so-
bre o início da sessão. Fiz o orçamento para a segunda 
turma da especialização em Escrita Criativa, a atualiza-
ção do Projeto Pedagógico com a minha saída, e enviei 
para todos da Unicap e da PUCRS.

16h03. Dia de pedido de legumes e frutas é toda uma 
logística. Para não ter mais de um fornecedor no mesmo 
dia, é um vai e vem de mensagens de WhatsApp, chega a 
ser mentalmente cansativo. Mas fiquei mais tranquila, 
pois o projeto d’A baronesa está começando a engre-
nar, consegui marcar uma reunião virtual na próxima 
semana para vermos o orçamento e o Projeto Pedagó-
gico da segunda turma de especialização, e respondi 
as mensagens de algumas amigas: estou caminhando.

Se tudo der certo, espero ler mais um pouco de 
Cartas do poeta sobre a vida, de Rainer Maria Rilke, e, 
quem sabe, escrever mais um pouco ainda hoje neste 
Diário: estou animada.

Dia 64

Sexta-feira. 10h12. Acabei de enviar para Jaíne o re-
gulamento do Prêmio Jabuti de Literatura 2020. Como 
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disse na mensagem de WhatsApp, é muito enxerimento 
da minha parte concorrer com os grandões da cena li-
terária. Mas o mundo é dos ousados, de quem mostra 
as caras. Então, vamos lá!

Acordei animada – dá para ver pelos movimentos 
do início da manhã. Esse fluxo de acreditar em si, apos-
tar nos próprios sonhos, me faz muito bem. Mesmo que 
não dê em nada, mas é a mim que presenteio, a mim 
que dou carinho, e força, e coragem para continuar.

Ontem não consegui retornar a este Diário para es-
crever um pouco sobre Cartas do poeta sobre a vida, 
de Rainer Maria Rilke. Ainda estou na belíssima intro-
dução do professor alemão de literatura comparada da 
New York University Ulrich Baer. Quem sabe hoje eu 
consiga ler o próprio Rilke?

Dia 65

Sábado. 11h55. Tentei fazer a inscrição para o 62º 
Prêmio Jabuti, mas a internet está muito ruim, ou cain-
do no Wi-Fi, ou lenta no 4G. 

Ontem Maria Eduarda estava chorando no quarto. 
Não quis falar comigo e me expulsou. Tive a compreen-
são de me retirar e ajo com toda a paciência do mundo. 
Vítor ligou hoje pela manhã e conversamos um pouco. 
Ele também está melancólico, mas também conversou 
com os irmãos, e sente-se melhor. 

Chove muito em Recife. Vou começar a faxina da 
sala logo, depois da videoaula de Pilates. E quando a 
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internet normalizar, envio um e-mail para o 62º Prêmio 
Jabuti tirando algumas dúvidas. Não posso parar.

Dia 66

Domingo. 10h37. Acabei de fazer tudo o que preci-
sava – missa, café, limpeza da entrada, cozinha e lavan-
deria –, inclusive postar o poema “O bêbado e a equili-
brista” no Facebook e no WhatsApp. 

O silêncio impera no meu lar. Preta dorme ao pé da 
cama, Maria Eduarda estava dormindo, mas acordou, 
foi fazer alguma coisa e, por enquanto, silenciosa. Apro-
veito o silêncio para me reabastecer de mim. Afasto-me 
do barulho dos holofotes, das redes sociais borbulhan-
tes, dos vídeos e das mensagens que não nos deixam a 
sós com nossa essência.

Preparo-me para continuar a leitura de Rilke – on-
tem não consegui lê-lo. Há uns três dias que desejo in-
serir um trecho da apresentação de Ulrich Baer e acabo 
me esquecendo. É a passagem na qual ele fala da força 
das cartas de Rilke, que, a meu ver, tem muito a nos di-
zer no período do desterro, e com ela finalizo a escrita 
de hoje no Diário.

A força das cartas de Rilke resulta de sua consciên-
cia de que sua vida e seu “mundo”, num sentido profun-
do, o ultrapassavam e o excediam. É isso que constitui 
a riqueza da vida para todos nós; é também o que pode 
torná-la difícil. A razão pela qual o mundo “nos ultra-
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passa” é que fazemos escolhas e formamos intenções 
que são simplesmente varridas pelo que acontece; re-
corremos a nomes e títulos e buscamos felicidade, mas 
todas essas formas de refúgio podem se revelar transi-
tórias. (BAER in RILKE, 2007, p. 41)  

Dia 67

Segunda-feira. 21h49. No apagar das luzes, escrevo 
depois de um dia de muitas negações, confirmo o que 
falei na sessão com Thereza: 

– Devemos buscar a redução de danos.  
Deixo tudo para amanhã. Ou para nunca. Recolho-

-me ao quarto. Silencio com tudo ao redor.
Vou dormir.

Dia 68

Terça-feira. 16h07. É interessante como racionali-
zamos mais no período de quarentena. Além da redu-
ção de danos que mencionei ontem, outro fator pre-
ponderante – ao menos no meu comportamento – é 
a objetividade que estou impondo cada vez mais aos 
simples atos do cotidiano. Tudo para diminuir o esfor-
ço desnecessário, o desperdício, o tempo de cada tare-
fa, mas sem perder a qualidade na execução.

Hoje, estudando para a disciplina Oficina de Cria-
ção: o texto não ficcional e outras linguagens, minis-
trada por Bernardo Bueno na especialização, reli um 



141

trecho do livro do escritor japonês Haruki Murakami 
Do que eu falo quando falo de corrida. Penso que tem 
a ver com essa objetividade que a minha subjetividade 
de artista tanto necessita.

Somerset Maugham certa vez escreveu que em cada 
barbear reside uma filosofia. Eu não poderia estar mais 
de acordo. Por mais mundana que uma ação possa pa-
recer, fique nela tempo suficiente e ela se tornará um ato 
contemplativo, meditativo, até. Como escritor, então, e 
como um corredor, não acho que escrever e publicar 
um livro com meus pensamentos pessoais sobre correr 
me faça desviar muito de meu caminho usual. Talvez 
eu seja apenas um tipo de sujeito excessivamente meti-
culoso, mas não consigo captar grande coisa a respeito 
do que quer que seja sem deitar meus pensamentos por 
escrito, de forma que tenho de fato que pôr mãos à obra 
e escrever estas palavras. De outro modo, jamais saberia 
o que correr significa para mim. (MURAKAMI, 2010)  

Preta está inquieta. Latindo muito. Não sei se é dor 
de barriga ou fome. Mais uma vez: redução de danos, 
objetividade. E paciência. Muita paciência.

Dia 69

Quarta-feira. 21h55. Terminei agora mesmo de or-
ganizar a cozinha, cortar mamão.

Foi muito boa a reunião da Unicap hoje pela manhã 
para conversarmos sobre a segunda turma da especiali-
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zação. Convidei Adriano Portela para ficar no meu lu-
gar; ele, mais uma vez, aceitou. 

Enviei mensagem para algumas amigas. Elas estão 
silenciosas. Bem, eu também tive meu tempo de ausên-
cia. Agora é o delas. O que importa, o mais importante, 
é que tenho paz no coração.

E é muito.   

Dia 70

Quinta-feira. 10h04. Decidi começar o dia escreven-
do Exílio, para não correr o risco de escrevê-lo muito 
cansada. Depois da escrita, virá o estudo e, somente en-
tão, o trabalho braçal de lavar as minhas roupas e fazer 
os pedidos ao fornecedor de verduras e frutas e ao de 
produtos de higiene e limpeza. 

Hoje começo um novo projeto: A baronesa. A mesma 
equipe das videoaulas dos Estudos em Escrita Criativa 
On-line – Jaíne, Juliana e Mariana – estará me ajudando 
no processo, assim como Adriano na voz masculina da 
narração (eu narrando a voz feminina). A ideia é trans-
formar o texto que escrevi entre setembro e outubro de 
2019 em uma série de podcasts – dez para ser exata –, 
como se fosse uma radionovela, mas com imagens, para 
cada capítulo ir ao ar uma vez por semana, aos sábados.

O ciclo da coordenação do curso de especialização 
em Escrita Criativa se encerra, nasce um novo ciclo 
com A baronesa. E assim chegamos ao Dia 70 deste Di-
ário, deste Exílio, desse período de desterro.
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Dia 71

Sexta-feira. 12h59. Hoje o dia começou mais tarde, 
quase 07h da manhã, e nasceu com um poema.

Um poema
Se faz
Com os dias
Cercados
Nas quatro paredes
Em um apartamento
À beira-mar

Passa o tempo
O poema cresce
E amadurece
Em si
O desejo de mudança

Outros ares
Outros tempos

Quando 
O poema
Dance
Livre
Leve
Lindo
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No quebrar 
Das ondas
Na areia
À beira-mar 

(“Setenta e um dias ou Quando a pandemia passar”, 
Patricia Gonçalves Tenório, 29/05/20, 06h50)

  
Não posso me queixar da produção no período de 

quarentena. Apesar de quase não ter escrito prosa de 
ficção – contos ou novelas –, os poemas continuam 
brotando, o projeto A baronesa crescendo, e este Diário 
daqui a pouco chega a cem páginas.

Foi maravilhosa a gravação de A baronesa ontem. É 
muito gratificante ler e escutar a leitura em voz alta do 
próprio texto, e muito divertido também. E é preciso 
diversão nesses tempos de aprisionamento.

Ontem eu também fiquei pensando no título deste 
Diário: Exílio. Diferentemente dos exílios na época da 
ditadura, este é para dentro de casa, para dentro de nós 
mesmos, e quantas pessoas não aguentam esse contato 
tão próximo com suas essências...

Talvez tudo comece a reabrir a partir da próxima se-
mana aqui em Pernambuco. Soube que em Santa Catarina 
começou a reabertura, e os números de Covid-19 volta-
ram a aumentar. Em São Paulo capital também reabrirá. 

Por um lado, anseio essa volta à vida normal, mas 
qual será a nossa vida normal? Não será a mesma de 



145

antes, disso tenho certeza. A desconfiança será grande, 
e penso que não dará para ter as mesmas relações de 
trabalho de antes. Não sei como será com nossas se-
cretárias, mas já estamos acostumados da maneira que 
está, então podemos aguentar por mais um tempo.

Ontem queimei a mão esquentando no micro-ondas 
a sopa de legumes que Maria Eduarda fez para mim. Ela 
me socorreu na hora, deu clara de ovo para eu passar na 
mão. Cuidou de mim. Foi filha de uma mãe que, daqui 
a dez anos, chegará à terceira idade. 

Esses momentos me dão esperança pós-pandemia. 
De que as relações mudarão sim, mas para melhor, para 
mais humanas, mais empáticas, nos colocando o tempo 
todo a grande questão:

– E se fosse comigo?

Dia 72

Sábado. 10h05. Ontem foi um dia tumultuado, não 
consegui estudar, mas trabalhei (de maneira braçal) 
muito. E, para terminar, tive uma discussão com Bru-
no à noite.

Mas nessas discussões nascem palavras boas, reve-
lam-se frases que não sabíamos que existiam dentro 
de nós. Penso que estou mais próxima dos meus dois 
filhos de casa, e também do meu filho de fora, pois ve-
mos tudo de um ângulo diferente, dando graças a Deus 
por estarmos com saúde, por não enlouquecermos, por 
não estarmos sós.



146

Hoje desejo estudar bem muito e, mais tarde, assistir 
a algum filme com Maria Eduarda, ou mesmo terminar 
de assistir a A chegada, com Amy Adams, no papel da 
doutora em Linguística Louise Banks, e Jeremy Renner, 
no papel do físico Ian Donnely.

Será um dia bom. 

Dia 73

Domingo. 18h03. Estou com Bruno no meu quarto, 
ele no celular, eu no laptop, e Preta aos nossos pés. A 
cachorrinha vai descer com Maria Eduarda, e eu apro-
veito esse microtempo para escrever neste Diário.

Consegui ler quase quarenta páginas do ensaio 
“Uma coisa supostamente divertida que nunca farei 
novamente”, do escritor e jornalista americano David 
Foster Wallace. Assisti com Maria Eduarda ao último 
episódio da quinta temporada de Super Natural. Fiz 
hambúrgueres de resíduos de leite de aveia para o al-
moço. Vi, da janela da cozinha, pessoas reunidas na pis-
cina do prédio ao lado, e fiquei pasma.

“Uma coisa supostamente divertida que nunca farei 
novamente”. O texto de Wallace me incomoda por ser, 
de uma certa forma, muito parecido com a situação que 
estamos vivendo: ele, preso em um cruzeiro de luxo no 
Caribe por sete dias; eu e meus filhos, presos em um 
apartamento há mais de setenta dias, tendo que lidar 
com nossas neuroses, pisando em ovos para não piorar 
a situação.
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Ele se vira quando estalo os dedos. Nesta semana 
já compareci três vezes ao Pinque-Pongue e nunca en-
contro ninguém por aqui exceto o bom e velho 3P, cujo 
nome verdadeiro é Winston. Ele e eu estamos agora no 
ponto onde nos saudamos com os acenos breves de ve-
lhos inimigos que nutrem um respeito mútuo.

[...]
Ao ar livre, na popa, a pulsação dos motores do Na-

dir é alta e sempre soa estranhamente desigual. Wins-
ton 3P e eu chegamos ao nível de domínio quase zen 
do Pingue-Pongue em que o jogo é que nos joga – as 
investidas, piruetas, smashes e recuperações são mate-
rializações exteriores e automáticas de uma espécie de 
harmonia intuitiva entre mão, olho e uma Ânsia de Ma-
tar primordial – de um modo que deixa nossos cérebros 
anteriores livres e capazes de conversar enquanto joga-
mos [...].  (FOSTER, 2012, colchetes nossos)

  
Bruno se levanta da cama. Ele está sentado. Ao es-

tilo de Wallace, descrevo o presente, assim como ele 
descreve as mínimas atividades no cruzeiro de luxo do 
navio Nadir.

Maria Eduarda retorna da descida com Preta. Meus 
filhos me chamam para assistir a algum filme, pedir 
uma pizza.

Não. Essa última frase é ficção.
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Dia 74

Segunda-feira. 20h21. Sinto-me exausta. Sinto que 
nada que presta sairá da minha cabeça. Mas hoje li 
novamente Philippe Lejeune em uma entrevista, o 
mesmo Lejeune de O pacto autobiográfico que usei na 
minha tese em Escrita Criativa na PUCRS em 2018, e 
senti-me reconfortada por já haver estudado o assunto, 
já haver defendido uma tese, e não me sinto inferior 
a ninguém que “performa” o papel de concorrente no 
meu teatro-traumático-imaginário.

Deixo para amanhã a revisão desta entrada, a inclu-
são do trecho da entrevista de Lejeune, das referências 
bibliográficas. E vou dormir.

Dia 75

Terça-feira. 10h52. Conforme prometido de mim 
para mim mesma ontem à noite, revisei hoje a entrada 
do Dia 74 e incluo um trecho da referida entrevista, 
no qual a pesquisadora brasileira Jovita Noronha per-
gunta a Philippe Lejeune sobre a paixão pela autobio-
grafia.

Primeiramente, o gosto pela linguagem: desde 
muito pequeno, eu gosto das palavras, de poesia, de 
frases e de textos, de lápis e folhas – e, agora, da tela 
do meu computador! A experiência da solidão, em se-
gundo lugar, durante minha adolescência, como tan-
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tos outros jovens. E, por fim, uma total inaptidão para 
a ficção. Esse terceiro ponto é talvez o essencial: falta-
-me uma faculdade que muitos possuem: não tenho 
imaginação. Não sei inventar nem fazer de conta. E 
a maior parte dos romances contemporâneos me en-
tediam. Daí vem essa espécie de ingenuidade que me 
confina no campo da verdade, que me faz crer que é 
possível dizê-la. Daí vem minha revolta diante dos que 
pensam que a arte não existe fora da ficção. Nos meios 
literários franceses, há atualmente uma verdadeira 
religião da literatura e um desprezo sem limites pela 
autobiografia. A própria palavra parece um insulto: 
se o que você escreve é autobiografia, você não é um 
artista. Eu penso o contrário; a autobiografia (busca 
obstinada da verdade) pode ser uma arte. (LEJEUNE 
in NORONHA, 2002, p. 27)

Noto a semelhança do trecho de Lejeune com a se-
miagorafobia (a fobia de sair para o mundo) de David 
Foster Wallace no texto estudado no domingo, “Uma 
coisa supostamente divertida que nunca farei nova-
mente”. Sinto-me próxima aos dois pensadores no 
quesito solidão: é uma característica minha, e talvez 
por isso tenha me adaptado bem ao isolamento social 
da pandemia, e esteja em pânico com a possibilidade 
iminente da abertura.

Bruno está muito calado. Tento puxar conversa, ele 
não responde. Volto-me para a escrita, para a solidão 
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escolhida, apesar de imposta pelas circunstâncias. No-
vamente me protejo.

Novamente estou só.

Dia 76

Quarta-feira. 10h. Tenho muito o que fazer hoje. 
Mas antes de começar tudo, tudo, recorro à escrita.

É a minha ilha de alimentação. É aqui o lugar no 
qual faço o sol nascer para Patricia e digo a ela que o 
que escreve é bom. E a incentivo, dou forças e esperan-
ça, apesar de ela se sentir só na ilha, sentir que as outras 
pessoas estão nesse período de pandemia tão centradas 
em si mesmas que não conseguem se abrir para o outro, 
reconhecer o outro, amar o outro como a si mesmas, 
pois não estão conseguindo se amar.

Preciso escrever e-mails, resolver tarefas práticas, 
ser objetiva e racional. Mas preciso antes – e é o que 
faço neste Diário – me encontrar e aproximar de minha 
essência, para não me perder no mar de objetos ao re-
dor que demandam atitudes, enfrentamentos, coragem.

E, mais uma vez, me lanço ao mundo, como se fosse 
Amyr Klink no livro que desejo, mas ainda não conse-
gui iniciar a leitura, Mar sem fim.

Quem sabe hoje seja o dia?
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Dia 77

Quinta-feira. 11h34. Escrevo enquanto aguardo 
Thereza para iniciar a sessão de análise de hoje. 

Elba me disse que uma das alunas escreveu uma car-
ta-exercício da semana muito triste no fórum da disci-
plina de Bernardo Bueno no curso de especialização. 
Inspirada nessa tristeza que paira sobre todos nós, es-
crevi o seguinte poema:

Quem sou eu
Para falar de 
Estrelas
E você
Me pede
Chão?

Que o sol
Brilha para 
Todos
E você
Entre chuvas
E redemoinhos?

Não sei
Só sei
Que Deus
Cosmos
O próprio sol



154

Ou o nome
Que desejar
Me fez 
Tomar
Papel
Caneta
E lhe 
Escrever
Que tudo
Irá passar

(“Para quem se sentir triste”, Patricia Gonçalves Te-
nório, 04/06/20, 11h21)  

18h43. Precisei da tarde inteira para voltar aqui no 
Diário. Depois da sessão de análise, fiz uma torta de 
quibe para o almoço, higienizei as verduras e as frutas 
vindas do fornecedor, cheguei atrasada na aula de Pila-
tes. Mas tomei um banho demorado para escorrer pela 
água o meu cansaço, a minha dor. 

Em saber da morte do filhinho de cinco anos de 
uma empregada doméstica, que, em regime de quase 
escravidão, foi obrigada a levá-lo para o trabalho, em 
plena pandemia. Penso em quantas famílias do Recife 
– algumas mais próximas do que eu desejava – fazem o 
mesmo que essa patroa cruel. 

Penso no quanto é bom, apesar de todo o cansaço, 
ter dispensado as seis funcionárias domésticas que me 
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ajudavam – e muito bem – a cuidar dos quase quatro-
centos metros quadrados de um apartamento à beira-
-mar, dois filhos jovens adultos e a cachorrinha Preta.

Dia 78

Sexta-feira. 09h59. A máquina de lavar roupas que-
brou, ou está funcionando pela metade. Esta é a gran-
de notícia do Dia 78, e que me fez parar tudo o que 
iria fazer – inclusive retirar as roupas encharcadas de 
dentro da máquina – e vir correndo para o Diário e 
escrever logo a entrada de hoje.

Uso a criatividade e percebo que ainda tenho como 
lidar com a situação sem chamar ninguém aqui em 
casa para consertar. Irei estender a muita roupa mo-
lhada e tentar lavar a pouca roupa de Maria Eduarda, 
como se nada tivesse acontecido. Caso não funcio-
ne ou pare no modo de enxágue, deixarei a máquina 
quieta até depois da pandemia, ou usarei apenas até 
o modo de enxágue, torcendo as roupas em seguida.

Não tenho com quem dividir o meu dia. Sou uma 
Patricinha que não cabe em nenhum gueto – mas isso 
também é bom. Meu Amor Perfeito é a Literatura, 
como disse uma grande paixão que tive em minha 
vida. Na época odiei escutar a frase do ex-amante, mas 
é a mais pura verdade. Depois de Deus, a escrita e a 
análise me dão condições de continuar, “um passo de 
cada vez” – o que escrevi lá em 2006 em As joaninhas 
não mentem. 
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E posso, agora, retornar para a máquina de lavar 
roupas que funciona pela metade, completar o seu ci-
clo, continuar a viver por, e somente por, Amor Perfeito 
à Literatura.

Dia 79

Sábado. 09h53. A máquina de lavar roupas não está 
quebrada. Pelo menos funcionou com a pouca roupa de 
Maria Eduarda. Lembro que minha amiga e massagista 
Patricia Galindo nomeia os eletrodomésticos, e, de uma 
certa forma, se parece com a situação de ontem.

Os objetos como nossos melhores amigos no perí-
odo de pandemia. Eles nos poupam trabalho além do 
necessário – e o trabalho com eles, mesmo assim, ainda 
é muito. Ontem eu rezei, diante da máquina de lavar 
roupas – aqui em casa ela não tem nome –, para que 
funcionasse, para que ela não quebrasse e continuasse a 
me poupar do trabalho além do necessário.

Ontem foi só descanso. E hoje também – estou con-
versando com Maria Eduarda sobre espiritismo, can-
domblé, umbanda. 

É muito boa essa proximidade com minha filha. É 
mais um dos presentes do tempo de Exílio. O afeto dos 
objetos e dos filhos mais próximos.
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Dia 80

“Viva o sol, viva a dor que eu sinto.”
Amyr Klink em Mar sem fim

Domingo. 11h40. Havia duas opções: preparar logo 
o almoço ou vir escrever o Diário e fazer um pouco de 
Pilates. Preferi a segunda opção, é claro.

Nada contra cozinhar aos domingos – é sempre um 
prazer. Estou descobrindo essas pequenas alegrias que 
hibernavam dentro de mim. Mas a escrita vem em pri-
meiro lugar, o cuidado com o corpo – e de uma certa 
forma com a mente – também.

Hoje é o octogésimo dia de escrita do Exílio. Em dez 
dias faremos noventa, em quatorze dias completaremos 
três meses exilados em nossa própria casa. Perdas. Ga-
nhos. Talvez mais ganhos do que perdas, se contarmos 
a aproximação com meus dois filhos de casa, e o filho 
de fora também. Escrevi muito aqui no Diário, produzi 
muito fora – o Sobre a escrita criativa III, a continua-
ção e a consolidação dos Estudos em Escrita Criativa 
On-line, o podcast de A baronesa, a preparação para a 
segunda turma da especialização lato sensu em Escrita 
Criativa Unicap/PUCRS, me liberando da coordenação 
com a entrada de Adriano.

Tive um sonho libertador. Sonhei estar no casamen-
to do pai de meus filhos. Nós, jovens ainda, ele se ca-
sando com a antiga namorada, uma moça lourinha, e 
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eu ficava triste, sentindo muito por não estar no lugar 
dela. Mas como se o sonho quisesse me dizer que tudo 
está no lugar e no tempo certos, que tudo aconteceu 
com um propósito – eu me casar e me separar do pai 
dos meus filhos, abrir e fechar livraria, seguir carreira 
de escritora, entrar e sair de editora, fazer mestrado e 
doutorado, ministrar aulas em livrarias e universidades, 
e... Viajar ao redor do mundo.

Então tudo se encaixa, tudo está nos lugares e tempos 
perfeitos. Ou como diz Amyr Klink nesse livro maravi-
lhoso que estou conseguindo ler aos poucos e que abre 
em epígrafe o Dia 80: “Viva o sol, viva a dor que eu sinto.”

Dia 81

Segunda-feira. 18h37. Hoje o dia foi bem cheio. 
Ainda tem a noite pela frente com a segunda aula on-li-
ne de Bernardo Bueno. 

E é muito.

Dia 82

Terça-feira. 09h47. Fiz muito até agora e tenho mais 
ainda o que fazer. Estava pensando na questão das más-
caras caindo, mostrando o rosto nu de quem somos, re-
corrente nos sonhos que vêm me acordando, assustada, 
em tempos de abertura pós-pandemia.

É o que venho tentando fazer na quarentena. Falar 
de mim sem vergonhas, pudores, temores do que os 
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outros irão pensar. Sentindo-me bela com as cicatrizes, 
os defeitos e as qualidades, como se defeito e qualidade 
formassem um conjunto – na verdade, eles formam a 
beleza de ser humana.

Dia 83

Quarta-feira. 09h22. Comecei o dia bem cedo. Eram 
umas 04h50 quando me acordei, disposta a enfrentar o 
mundo. Continuo, como insisti na News do WhatsApp 
de hoje bem cedo:

– Caminhemos! Com força, luz, coragem e as pala-
vras de silêncio do Leste Europeu!

Ontem me boicotei ao me atrasar para a terceira e 
última gravação do podcast de A baronesa. Mas, como 
observei no meu diário de papel, o atraso também é 
uma tentativa de não terminar a leitura, assim como 
adiamos o término da leitura de um livro bom.

Maria Eduarda teve pesadelos ontem à noite; fiquei 
assustada. Ela gritava como na época do surto, eu re-
zando para que não começasse tudo de novo, espe-
cialmente agora que não está fazendo terapia, não está 
tomando medicação, e estou mais afastada do pai dos 
meus filhos.

Mas comecei o dia bem cedo. Acordei disposta a en-
frentar o mundo. E enfrentei. Divulguei o meu curso, 
desci com Preta, cuidei de minha filha. Caminhei.
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Dia 85

Quinta-feira. 10h32. A Covid-19 chegou a minha 
casa. Ao menos chegou a minha família: Vítor apresen-
tou os sintomas de febre, dor no corpo, inclusive nas 
costas, mas não está com falta de ar nem tosse. 

As notícias boas também devem ser narradas: a ins-
crição da coleção Cinco Livros foi aprovada, consegui 
terminar de traduzir, enviar ontem e já confirmaram o 
recebimento de um artigo/paper para o International 
Journal of Arts and Social Sciences.

Continuo. Caminho. Até alcançar a eternidade.

Dia 86

Sexta-feira. 09h10. Estou no meu quarto depois de 
realizar várias tarefas domésticas. Sinto um pouco de 
dor de cabeça. É bem fraca, mas estou assustada pelo 
motorista ter vindo aqui em casa para trazer e apanhar 
os gravadores da casa de Jaíne, na segunda e na quar-
ta-feira, depois de ter lavado o carro de Vítor, e o medo 
de que meu filho esteja com a Covid-19.

Mas não há o que fazer. Se tivermos nos contami-
nado, já aconteceu. Vou, então, tirar o dia para relaxar. 
Ler bastante Amyr Klink e sua aventura no Mar sem 
fim. Assistir a filmes. Na noite dos Namorados, tomar 
um vinho rosé com queijo, castanhas de caju, amêndo-
as, damasco. Ser a patricinha que tanto luto para não 
ser, mas que a sociedade me considera, independente-
mente do meu esforço.
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E finalizo esta pequena entrada do Diário com um 
poema que estou pensando em postar domingo cedo 
no Facebook e no WhatsApp e que simboliza toda a mi-
nha luta vã pelo reconhecimento.

Se ninguém 
Reconhecer 
O teu trabalho 
Reconhece
A ti mesma

Abre os braços 
Lava roupas
Pratos 
Panelas 
Copos e
Talheres
Limpa os erros
Dos outros
E os teus erros 
Também 
Que um dia
Terás 
Descanso
O silêncio 
Invadirá
Os teus cantos
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Mais profundos
E serás feliz

(“Ode a uma máquina de lavar”, Patricia Gonçalves 
Tenório, 10/06/2020, 05h04)

Dia 87

Sábado. 10h10. Revelei para Elba e Berna que Vítor 
está com suspeita de Covid-19. E para minha irmã Lu-
ciana também, pedindo que ela não contasse ainda para 
mamãe e papai, para eles não se preocuparem.

Tenho um dia relativamente tranquilo pela frente. 
Vou agora ler Klink e fazer aula de Pilates. Duas coisas 
que me alimentam imensamente e ajudam a permane-
cer sãos mente e corpo.

Dia 88

Domingo. 10h04. A culpa é uma personagem muito 
forte. Ela nos paralisa e não permite que deixemos com 
o outro o que é do outro.

As pessoas desejam colocar nos ombros dos outros 
os erros que são delas. Como escrevi no poema “Ode 
a uma máquina de lavar” – a máquina que pode ser eu 
mesma – “Limpa os erros / Dos outros / E os teus erros 
/ Também”.

Vou ler Amyr Klink agora. Depois vejo o que o cor-
po e a mente me pedem para fazer.
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Dia 89

Segunda-feira. 18h20. A Lei de Murphy afirma que 
quando o pior pode acontecer, ele acontece. 

Hoje, Vítor disse que estava se sentindo melhor, que 
a febre havia baixado e o enjoo, diminuído. Fizera exa-
me de sangue pela manhã, e a fome estava voltando. 
Quando foi agora à tardinha, o pai de meus filhos me 
ligou dizendo que o médico indicou internamento. 

Liguei para o médico que eu indiquei. Vítor está com 
a taxa de leucócitos muito baixa e o médico desconfia 
de Síndrome de Ativação Macrofágica. Ele recomenda 
internação imediata.

A síndrome de ativação macrofágica (SAM) ou sín-
drome hemofagocítica secundária (reativa) consiste de 
uma rara, grave e potencialmente fatal complicação 
das doenças reumáticas crônicas, particularmente da 
artrite idiopática juvenil de início sistêmico, doença de 
Still do adulto e lúpus eritematoso sistêmico. É carac-
terizada pela excessiva ativação dos macrófagos, resul-
tando febre, hepatoesplenomegalia, linfadenomegalia, 
envolvimento neurológico, graus variáveis de citope-
nias, hiperferritinemia, distúrbio hepático, coagulação 
intravascular e frequente falência de múltiplos órgãos. 
Também ocorre em associação com neoplasias, imu-
nodeficiências e variedade de agentes infecciosos virais 
(sobretudo do grupo do herpes), bacterianos e fúngi-
cos. (FILHO, CORREA, SCHUMANN, 2008, p. 179)
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“Potencialmente fatal.” Fiquei apavorada. Consegui 
convencer meu filho a se internar.  Ele também corre o 
risco de ter dengue e pegar Covid-19 no hospital. Mas 
confio no médico e nos procedimentos que ele reco-
menda. 

20h04. Entre mensagens para minha melhor amiga 
Angélica, avisar Moema, Berna e Elba apenas, escrevi 
algumas linhas. Mais uma vez este Diário me salva, me 
ajuda a não enlouquecer. E isso é muito.

Dia 90

Terça-feira. 10h33. “O internamento foi uma deci-
são cirúrgica”, afirmou o médico de meu filho. Acerta-
mos no procedimento, porque, em doze horas, o núme-
ro de leucócitos de Vítor baixou de 80.000 para 50.000, 
quando o normal é entre 150.000 e 400.000 e 20.000 é 
um nível crítico. 

Fiquei mais tranquila com a decisão tomada. Estou 
aguardando o médico, que ficou de passar no hospital 
umas 09h.

Enquanto isso, escrevo no Diário, resolvo as ques-
tões da especialização com Moema, leio Klink e vou 
respondendo as mensagens acumuladas de WhatsApp 
– aquelas que eu não precise me expor tanto e, ao mes-
mo tempo, ocupe a mente e o tempo.

E vou vivendo.



165

Dia 91

Quarta-feira. 17h12. Ainda tenho muito o que fazer 
e começo tarde: escrever neste Exílio, responder a zi-
lhões de e-mails, entre eles, sobre o TCC da especializa-
ção e sobre a segunda turma, estender as roupas que la-
vei hoje antes do almoço, guardar as que lavei segunda, 
receber e higienizar os produtos veganos, tentar estudar 
Bernardo e ler um pouco de Klink.

Mas tudo pode aguardar este momento de escrita, 
no qual coloco todas as ideias no lugar, acalmo e limpo 
a mente, descanso o corpo, reinicio a máquina. 

E como disse no poema do Dia 86:
“Que um dia / Terei / Descanso / O silêncio / Inva-

dirá / Os meus cantos / Mais profundos / E serei feliz.”

Dia 92

Quinta-feira. 12h42. Eu poderia forrar a cama com 
os lençóis limpos. Eu poderia estender as roupas colo-
cadas na máquina hoje cedo para lavar. Eu poderia cor-
tar a segunda parte do melão. Organizar a cozinha, a 
mesa para o almoço. Fazer tudo o que faço todos os dias 
e que daqui a pouco não servirá mais para nada, por-
que estará novamente sujo ou desorganizado. Desvalo-
rizado. Ou responder as inúmeras mensagens vazias de 
WhatsApp. Mensagens que aparentam solidariedade, 
mas não são, que cheiram a amizade, mas nos enganam.
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Então, a escrita. O estudo. O recolhimento. E, como 
se fosse uma plantinha sedenta por água e luz do sol, 
abasteço-me de minha própria essência, gero forças, te-
nho coragem para continuar.

Dia 93

Sexta-feira. 17h53. Foi um dia intenso, cheio de ta-
refas de casa com o corpo, e bem pouco tempo para 
alimentar a alma. Sentada na cadeira do quarto, tenho 
de escutar Preta e o latido estridente ao meu lado, por-
que já está na hora do jantar. Na verdade, faltam sete 
minutos para a hora do jantar, mas ela está impaciente. 
Procuro manter a calma. Maria Eduarda vem me salvar 
e leva a cachorrinha consigo para que eu tenha alguns 
minutos de silêncio. E descanso. E possa alimentar a 
minha alma.

Foi uma semana difícil, mas não posso reclamar. 
Consegui salvar meu filho Vítor em plena Síndrome de 
Ativação Macrofágica e com cinquenta mil plaquetas. 
Consegui convencê-lo a se internar. Interessante meu 
filho não estar com Covid-19 e sim com um caso raro 
de dengue – só existem setenta casos no mundo intei-
ro. O número de plaquetas de Vítor quase dobrou da 
quarta para a quinta-feira, mas o médico indicou um 
exame que colhe material do osso esterno na medula – 
desconfia de meningite?

O banco me poupou de, talvez, cair em uma fraude 
com a não autorização do pagamento de um artigo para 
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uma revista internacional on-line. Sinto-me protegida 
por Deus, em todos os segundos, e é muita proteção 
mesmo para não sucumbir depois de noventa e três dias 
de quarentena.

Para completar com chave de ouro, falta apenas sa-
ber notícias do podcast A baronesa, cuja estreia está 
marcada para o dia 27 de junho. Vivo de sonhos, ou 
como dizia Glauber Rocha:

– O sonho é o único direito que não se pode proibir.

Dia 94

Sábado. 11h30. As praias e os parques reabriram 
hoje no estado de Pernambuco, na cidade do Recife. 
O prefeito, em concordância com o governador, afir-
mou em entrevista que a reabertura é lenta e gradual. 
A secretaria de Saúde do estado confirmou a reabertura 
gradual, com uso de máscaras o tempo inteiro, proibi-
ção de esportes coletivos e banho de mar. 

Da janela da cozinha, acompanhei várias pessoas 
caminhando na praia sem máscaras e em pequenos 
grupos. E algumas, inclusive crianças, tomando banho 
de mar. Eu fazia, pela segunda vez, um sorvete de leite 
condensado e creme de leite, com calda de caramelo e 
chocolate. E, pela segunda vez, queimei o meu braço 
direito – da outra vez foi a mão esquerda. 

Mas o ser humano aprende a lição. Será? Coloquei 
imediatamente no braço óleo de girassol – lembro que 
Maria Eduarda disse que era cicatrizante. Mas será que 
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as pessoas que estão lá fora na praia, enquanto eu estou 
aqui dentro escrevendo este Diário sem previsão – e até 
mesmo vontade – de chamar as funcionárias para vol-
tarem a trabalhar, aprenderam a lição?

Não sei. Só sei que me isolo mais uma vez, escrevo a 
minha cota de hoje no Diário, daqui a pouco faço Pila-
tes, a faxina da sala, banho, almoço, e passo o restante 
da tarde lendo Mar sem fim, de Amyr Klink. O mesmo 
mar que vejo da minha janela sendo invadido pelas pes-
soas desprotegidas no novo normal. 

Dia 95

Domingo. 10h15. Os ânimos estão alterados em 
minha família. Depois de três meses exatos do início 
da escrita deste Diário, Maria Eduarda está hoje extre-
mamente sensível, Vítor ontem também, e eu exercito, 
mais uma vez, o dom da paciência.

Humildade não quer dizer se humilhar; quer dizer 
reconhecer o que se é. Não sei quem disse essa frase, ou 
se fui eu mesma quem inventou. Mas não há nada mais 
acertado. Apesar de meus filhos estarem extremamente 
irritados – não necessariamente comigo, tenho quase 
certeza de que a raiva é de si –, sinto, como há muito 
não sentia, uma paz interior. A sensação de que dei e 
estou dando o meu melhor em cada um dos aspectos de 
minha vida, e de que terei um retorno bom.

Hoje é o aniversário de meu filho Bruno. Vinte e três 
anos. Já fiz bolo de banana sexta-feira, sorvete de leite 
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condensado e creme de leite com calda de caramelo e 
chocolate ontem, e, para o almoço, farei hoje um gnoc-
chi de inhame. Mas antes escrevo neste Diário, leio um 
pouco de Amyr Klink para alimentar a alma, pratico 
Pilates para fortalecer o corpo. E sinto-me em paz.

Dia 96

Segunda-feira. 04h14. Hoje é o dia em que escre-
vo mais cedo neste Diário. Escrevo de forma parecida 
com Amyr Klink em seu Mar sem fim – que desde o 
Dia 90 não consegui mais ler. Mas escrevo olhando para 
o futuro, diferentemente de Klink, que olhava para o 
passado, mas parecido, porque ele se inspirava em suas 
anotações. 

Hoje acordei à 01h50 com o movimento de Bruno 
e Preta no quarto ao lado. Fiquei preocupada, mas não 
quis ir lá vê-lo, então enviei mensagem de SMS para o 
celular dele perguntando se estava bem. Depois disso, 
não consegui mais dormir.

Decidimos, eu, Bruno e Maria Eduarda, aceitar que 
Vítor viesse aqui para casa quando recebesse alta do 
hospital. A condição é que ele se higienizasse antes de 
entrar, não saísse de casa, não recebesse visitas e ajudas-
se nas nossas tarefas. 

Por isso acordei quase às 02h da madrugada e não 
consegui mais dormir. Projeto-me para o futuro. Pen-
so no podcast A baronesa, no vídeo sobre um conto de 
Clarice Lispector que Débora Mutter me convidou a 
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fazer, nos pagamentos da semana, nas mensagens de 
Whats que irei responder e a luz ilumina os objetos, 
os contornos são mais nítidos, as cores preenchem o 
seu lugar. 

E eu, que há duas horas estava me angustiando com 
o presente e o passado, já respiro melhor, quase vejo, da 
janela do meu quarto, os primeiros raios do sol.

Dia 97

Terça-feira. 15h45. Somente agora chego a minha 
parte cerebral. Como prometi ontem a Bruno, ficarei no 
quarto até ele me chamar depois do ensaio na bateria. 
Maria Eduarda também está aqui no quarto fazendo o 
relatório de estágio da faculdade.

O absurdo da vida me empurra para a produção, 
para a poesia, a escrita, o estudo. Sinto-me impelida ao 
sublime, e no sublime me sustento. 

Tive uma ideia para 2021. Na verdade, é a adaptação 
do projeto dos Estudos em Escrita Criativa On-line que 
desejei fazer ao redor do mundo, mas, com a pandemia, 
terá de ser adiado, ou talvez a viagem da forma original 
nunca se realize. A adaptação tem a ver com, em vez 
de percorrer casas de doze escritores em outros países 
(Chile, EUA, Japão, Rússia, Suíça, Espanha e Portugal), 
posso percorrer casas de escritores e escritoras brasilei-
ras, um/a escritor/a por mês, a começar por Recife, e 
terminando em Porto Alegre. Pesquisei casas de escri-
toras e escritores no Brasil abertas à visitação:
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1) Manoel Bandeira – Recife, PE;
2) José de Alencar – Fortaleza, CE;
3) Graciliano Ramos – Palmeira dos Índios, AL;
4) Jorge Amado e 
5) Zélia Gattai – Ilhéus e Salvador, BA;
6) Vinicius de Moraes – Salvador, BA;
7) Cora Coralina – Goiás, GO;
8) Hilda Hilst – Campinas, SP;
9) Mário de Andrade – São Paulo, SP;
10) Carlos Drummond de Andrade – Itabira, MG;
11) Guimarães Rosa – Cordisburgo, MG;
12) Mário Quintana – Porto Alegre, RS.
Gostaria que fossem seis escritores e seis escritoras, 

mas a maioria é de homens. Fiquei animada com o pro-
jeto. Posso fazer um mix de vídeos meus falando um 
pouco sobre os/as escritores/as e podcasts com depoi-
mentos de especialistas em cada um/a deles/as. Sinto a 
força da criação pulsando em minhas veias.

E, com isso, ganho o dia, dou mais um passo. Sou 
feliz. E viva o São João!

Dia 98

Quarta-feira. 06h44. Começo o dia pela parte cere-
bral. Como sei que terei muitas tarefas domésticas hoje 
– higienizar frutas e verduras, fazer a faxina de quarto e 
banheiro, lavabo, cozinha e área de serviço, talvez fazer 
o almoço –, pensei em abastecer primeiro a alma para 
depois usar os músculos do corpo inteiro. 
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Mas então leio Amyr. Ele, no seu Mar sem fim, me 
salva quando diz: 

No porto de antes, apreensivo, eu tentava imaginar 
as dificuldades e lutas futuras. No de agora, dono do 
tempo que eu conquistara, simplesmente admirava o 
que estava ao redor e desfrutava do que estava feito. 
Não era a sensação de batalha ganha, de uma luta em 
que os obstáculos foram vencidos. Muito mais do que 
isso, era o prazer interior de ter realizado algo que tan-
to desejei, de ter feito e visto o que fiz e vi. O profun-
do prazer de poder resumir minha maior viagem num 
simples círculo sobre papel. (KLINK, 2000, p. 195-196)

Muitas lutas foram ganhas. Muitas batalhas venci-
das. E, mais uma vez, a perseverança é o que salva.

Então leio Amyr, alimento a minha parte cerebral, 
usufruo o prazer das batalhas vencidas e continuo 
mais um dia. Um passo de cada vez.

Dia 99

Quinta-feira. 09h47. O dia começou com as tare-
fas domésticas. É sempre assim: em um dia começo 
pelo cerebral, no outro, pelo braçal. Parece pouco 
uma pessoa a mais em casa, mas praticamente dupli-
caram as tarefas domésticas com a chegada do meu 
filho mais velho Vítor. 
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Mas também faço o que gosto. Ontem comecei a 
preparar a News do meu blog, e me dá muito prazer. 
Ver a postagem tomando corpo, e corpo bom, é uma 
alegria imensurável.

E ainda terei, se Deus quiser, o lançamento de A ba-
ronesa em formato podcast no sábado à tarde.

Será o fim de uma semana de muita criação. Apesar 
de tudo.

Dia 100

Sexta-feira. 11h47. Temos internet na sala. Esta é 
a melhor notícia da manhã. Chegarmos a cem dias de 
quarentena, e os problemas técnicos – ao menos – irem 
se resolvendo. 

Vítor fez o exame de sangue hoje às 10h30 no hall de 
entrada de casa. Mas não obedeceu ao jejum de quatro 
horas. Às 06h30 tomou café da manhã; às 08h30, café 
preto. Pedi que ele avisasse à enfermeira que viria co-
lher o sangue. Não sei se avisou.

Então venho para o quarto escrever no meu Exílio. 
Um exílio de cem dias, cêntuplas noites, sem saber se e 
quando sairemos dessa quarentena. 

Ao menos teremos, hoje à noite, filme na sala, com 
a internet. 
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Dia 101

Sábado. 05h39. Às 03h a discussão começou. Não sei 
o que aconteceu, mas escutei Bruno e Vítor discutindo.

Permaneci no meu quarto, em silêncio. Ainda escuto 
Bruno ao telefone com alguém – um amigo? Tentarei 
aguardar ele dormir para sair do quarto, organizar sala, 
cozinha e lavanderia, higienizar entrada. Tomar café da 
manhã sozinha. 

Talvez tenha sido bom os dois botarem para fora o 
que estavam sentindo. Mas preciso me preservar. O cor-
po e a mente. Sou o sustentáculo dessa família, e preciso 
estar bem.

Por isso, em vez do sono, a escrita, em vez do pânico, 
a produção. 

E Deus, na frente, ao lado, em todos os tempos e lu-
gares.  

Dia 102

Domingo. 18h24. O dia foi bastante produtivo, mas 
corpo e alma estão exaustos. Exaustos das tarefas bra-
çais. Exaustos por lutar pela sublimação mental na qua-
rentena. Exaustos por não ver a luz no fim do túnel com 
as novas ondas da pandemia.

Hoje postei o podcast de A baronesa e divulguei no 
WhatsApp. Poucas pessoas viram e comentaram. Mas 
mostrei minha cara ao mundo, apesar de o mundo não 
prestar muita atenção.
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E assim vou vivendo os meus dias, um atrás do outro, 
há mais de cem, esperando quando o mundo sairá do 
lugar.

Dia 102 3

Segunda-feira. 11h11. Hoje cedo foi bem tenso com 
Maria Eduarda gritando por não estar conseguindo 
terminar de fazer o relatório de estágio da faculdade. 
De maneira calma, a ajudei, alteramos o que precisava, 
colocamos no elevador social para o porteiro deixar 
na portaria da frente e uma amiga-colega levar para a 
universidade.

Sinto um pouco de falta de ar. Não sei se é um proble-
ma físico – um dos sintomas de Covid-19 – ou emocio-
nal – diante de tantas pressões, como não enlouquecer? 

Por isso me preservo, não atendo ligações indeseja-
das, arrumo o mais urgente na lavanderia, lavo os pra-
tos na cozinha e venho para o quarto escrever Exílio, ter 
sessão com Thereza. Ser feliz. 

Dia 103

Terça-feira. 18h49. Com exceção do banho de sol às 
08h, o dia foi todo de trabalho braçal. Começar a noite 
escrevendo este Diário é um oásis de valor incalculável. 
Fiz Pilates, tomei um banho morno, e me derramo nes-

3 Mais uma repetição na numeração dos dias. Mais uma vez aceito 
e aviso a quem me lê.
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sas letras no computador, como se “embalsamadas em 
óleos ancestrais” – esse é um verso de um poema meu.

Na última aula do curso, ontem à noite, fui reconhe-
cida pela primeira turma de especialização em Escrita 
Criativa Unicap/PUCRS. Isso me fez um bem supremo. 

Meus filhos Bruno e Vítor continuam sem se falar. 
Ocupo-me ao máximo para não precisar enfrentá-los, 
não me meter na briga que é dos dois, e não minha. 
Pensei com meus botões hoje à tarde, enquanto higie-
nizava as verduras e as frutas:

– Na vida, vocês não são obrigados a ser amigos; 
mas, no nascimento, vocês são obrigados a ser irmãos. 

E vou seguindo em frente, fazendo, um pouco de 
cada vez, o que meu corpo e minha mente permitem, 
até chegar em algum dia banhado pelo sol, mas que não 
sei nem a forma nem quando.
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Dia 104

Quarta-feira. 19h33. Nunca estive tão cansada. Tal-
vez por juntar mente e corpo exaustos, não tenho von-
tade de fazer nada, de escrever nada, apenas dormir ou 
ficar em frente à televisão.

Mas persisto em algumas linhas, insisto em poucas 
palavras, porque sei que o hábito faz o monge, o ofício 
contínuo e o estudo diário me preparam para dar o sal-
to quando vier a intuição criadora de Ariano Suassuna 
lá no Iniciação à estética. 

Então, escrevo três parágrafos, de três frases cada, na 
esperança de que as palavras moldem a minha mente, 
relaxem os músculos do meu corpo, acalmem a agita-
ção da alma sem perspectiva de um mundo melhor, no 
qual não exista mais pandemia.

Dia 105

Quinta-feira. 15h02. Até agora, praticamente, não 
fiz nada braçal. Desde cedo respondo e-mails, men-
sagens de WhatsApp, orientei minhas duas orientan-
das em seus respectivos TCCs – sim, tenho mais uma 
orientanda. 

É muito interessante essa troca de lugar. Há sete 
anos estava eu na Universidade Federal de Pernambuco 
como ouvinte/aluna especial do mestrado em Teoria da 
Literatura, linha de pesquisa Intersemiose, sob a quase 
orientação da professora Maria do Carmo Nino – qua-
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se, porque eu ainda não havia passado na seleção. Hoje 
tenho duas orientandas.

Mas não desejo seguir no meio acadêmico. Ou talvez 
o meio acadêmico siga em mim, mas de outra maneira, 
na forma que eu escrevo, nas histórias que invento, na 
racionalidade do que sinto. Porque o meio acadêmico 
me ajudou a racionalizar, a objetivar o subjetivo, trans-
formar em linha reta os caminhos tortuosos do viver.

Por isso, encho-me de coragem e agradeço à turma 
de especialização o reconhecimento pelo meu trabalho, 
tanto como escritora, quanto como professora e coor-
denadora. Enfim, todas as facetas do que eu sou.

Dia 106

Sexta-feira. 14h55. Desde às 06h30 que não paro 
com as atividades braçais. Lavei roupas (na máquina 
e mais uma porção à mão das que vieram do hospital 
com Vítor), guardei três vezes os pratos e talheres do 
escorredor, fiz bolo de frutas. Exerço na vida real o que 
o poema não ficcional que escrevi ontem representa:

Escorre 
Em minhas mãos
As palavras bonitas
O verde-musgo
De outros tempos
Quando passeava ao ar
Livre
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E era feliz

Estão
Em minhas mãos
Os calos nodosos
As cicatrizes
De acidentes domésticos
Quando reaprendo
A ser feliz

Com o bolo
De frutas vegano
A faxina completa
Do banheiro
As roupas
Estendidas
Dançando no varal
O diário digital
Que já vai
Em mais de cem 
Páginas dias
E eu não tenho
Nem ideia
De quando tudo
Terminará

(“Exílio ou Diário depois do fim do mundo”, Patricia 
Gonçalves Tenório, 02/07/2020, 05h58)
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Ao menos tenho a tarde inteira para escrever, ler, 
responder e-mails, ser cerebral. O corpo e a mente em 
luta contínua, mas em equilíbrio contínuo guiados pela 
alma-mãe.

Dia 107

Sábado. 10h03. Tomei banho de sol mais tarde. Es-
tou com a pele vermelhinha. Começo o dia pelo me-
lhor, pelo prazer de fazer as coisas de que gosto – tomar 
sol, escrever, estudar... Para me preparar para as coisas 
de que gosto menos – fazer faxina, lavar roupas... 

Algumas coisas que estou aprendendo na quarente-
na:

1) Fazer de tudo um pouco e ir alternando corpo 
e mente;

2) Não julgar os outros – quem sou eu para jul-
gar uma pessoa conhecida-amiga por ser parente da 
patroa do caso do menino de cinco anos Miguel, filho 
da empregada doméstica que teve de trabalhar e levar 
a criança consigo, e que a patroa deixou descer sozinha 
no elevador de serviço, ocasionando-lhe a morte?;

3) Saber esperar, ter paciência não somente com 
os acontecimentos, mas também com as palavras;

4) Saber o tempo e o lugar do silêncio;
5) Não reclame, faça;
6) Não pare no meio, vá até o fim;
7) Não desista dos seus sonhos: sempre haverá so-

nhos novos;
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8) O que importa é o que você pensa de si, não 
os outros;

9) As ilusões são desmascaradas no Diário de-
pois do fim do mundo;

10) Escolha sempre o amor, busque sem cessar o 
afeto, e tudo dará certo no final.

Por isso, termino de escrever neste Exílio, estudo 
os textos extras de Bernardo, faço Pilates. Reaprendo a 
ser feliz na faxina da sala.

Dia 108

Domingo. 10h27. Tive vontade de sair correndo e 
gritando. 

De vez em quando tenho vontade de largar tudo o 
que estou fazendo, sair correndo e gritando. O cansa-
ço? O não reconhecimento? As tarefas repetitivas que 
aparentam não chegar a lugar algum? A falta de sen-
tido? O infinito dos trabalhos braçais e o exíguo dos 
cerebrais? Não ter retorno em relação à publicação da 
novela foto-áudio-ensaística A baronesa?

Mas não desistirei. Próximo sábado posto a se-
guinte mensagem, assim como o link para o podcast 
do terceiro capítulo e os arquivos em PDF dos três 
capítulos publicados:

“Uma noite de sábado de muita Luz, Poesia e mais 
um capítulo de A baronesa, com Adriano Portela, Jaí-
ne Cintra, Juliana Aragão, Mariana Guerra & Patricia 
Tenório.”
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E sigo enfrentando o mundo, mesmo me sentindo 
invisível.

Dia 109

Segunda-feira. 15h25. A tecnologia hoje resolveu 
parar. O mundo das ações reais parou há mais de cem 
dias com o início da quarentena, mas a tecnologia foi 
uma amiga-irmã, ajudando e muito a enfrentar diversas 
questões. Hoje, ela revoltou-se com a demanda e resol-
veu parar, cansou de tanto pensar e agir e solucionar 
problemas. Resolveu parar de vez. 

Então encerro a minha breve entrada de hoje neste 
Diário, tento pela última vez fazer os pagamentos mais 
urgentes do dia, vou higienizar as verduras e as frutas, 
fazer Pilates e ser feliz.

Dia 110

Terça-feira. 15h00. Somente agora consigo chegar 
neste Diário, neste Exílio em que fujo da realidade, fei-
to no sonho que tive noite passada com um balão que 
sobrevoa uma pradaria e eu pulo, grávida de seis me-
ses, para dentro dele. Também tenho de pular para fora 
quando descer, e desço em uma duna, como se fosse em 
Pipa, no Rio Grande do Norte. Levo um tombo e fico 
preocupada com o bebê, e fico imaginando como vai 
ser na consulta do próximo mês com o obstetra – causa 
da fuga de balão na pradaria.
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A rotina me leva ao limite da paciência, e penso que 
não aguentarei mais. A esperança vem em forma da leitu-
ra de hoje do livro O sentido da vida, do sacerdote capu-
chinho basco e fundador das Oficinas de Oração e Vida 
Frei Inácio Larrañaga.

7 de julho
A solução profunda e o segredo verdadeiro está sem-

pre dentro do ser humano, e a solução para a rotina, ou 
seja, a novidade, deve surgir do interior. Uma paisagem 
incomparável, contemplada por um espectador triste, 
sempre será uma triste paisagem. Para um melancólico, 
uma esplêndida primavera é como um lânguido outono. 
No final, o que importa é a capacidade de admiração; é 
essa habilidade que reveste de vida as situações repetidas 
e que põe um nome novo em cada coisa. Para uma mesma 
coisa, percebida mil vezes, são colocados diversos nomes. 
É a recriação inesgotável. Portanto, o problema é interno. 
(LARRAÑAGA, 2005, p. 227, itálico da edição)

Então fujo para dentro de mim por meio da escrita, 
agarro-me às palavras escorregadias, e, mesmo assim, 
consigo aguentar por mais um dia, aquele de número 110.

Dia 111

Quarta-feira. 09h55. Acordei desanimada. Sem co-
ragem para enfrentar o Dia 111 e fazer tudo o que ne-
cessito.
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O que necessito? Quais são as minhas necessida-
des essenciais? Parece tudo confuso, tudo misturado 
nesse novelo de lã sem fim que se chama vida durante 
e pós- pandemia. Porque ainda não saímos da qua-
rentena, nós daqui de casa, enquanto vejo cada vez 
mais pessoas caminhando nas areias da praia e no 
calçadão de pedras de argila coloridas na avenida Boa 
Viagem.

A sorte é o muito a fazer. Se necessito ou não, será 
outra história. Preciso me ocupar para não pensar 
besteira, para não desesperar, para encontrar algum 
propósito nesse novelo de lã sem fim.

Então me preparo para ler os textos de minhas 
orientandas, busco referências e indico a elas nos en-
contros que se iniciam hoje à noite, faço aula de Pila-
tes e começo as tarefas braçais.

Dia 112

Quinta-feira. 14h27. Sinto-me no meio de uma 
bomba-relógio. Tento conciliar os humores de meus 
filhos, equilibrar as raivas como se fossem aqueles 
pratos de malabaristas que, a qualquer momento, po-
dem se espatifar no chão.

Não sei se tenho o dom dos malabares, mas vou 
tentando. Fazendo de conta que não entendo uma pa-
lavra atravessada, mudando de assunto quando sinto 
que o clima da conversa vai esquentar... Negociando 
com a vida e com os seres humanos iguais a mim, por 
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isso a compreensão, a aceitação, a performance de uma 
atriz que também não é tão boa assim.

No que sou boa? Talvez na escrita. Talvez no amor 
incondicional aos meus filhos. Talvez em viver cada 
dia como se fosse o único, o último, aquele que irá mu-
dar o resto da minha vida.

Dia 113

Sexta-feira. 11h55. Foi um início de manhã tenso. 
Eu, de olho no exame de sangue de Vítor, para que 
acontecesse na área de entrada do apartamento pró-
xima ao elevador social, diferentemente do exame da 
semana passada, no qual meu filho, por incompetência 
da enfermeira, teve de descer para a sala de espera da 
entrada do prédio.

Não posso revelar meus pensamentos. Apenas aqui 
e na análise deixo as palavras fluírem soltas, livres, sem 
julgamentos, sem condenações.

E o resultado é bastante positivo. Não descarrego 
em meus filhos as raivas, os medos, a frustração por es-
tarmos há cento e treze dias, eu, Bruno, Maria Eduarda 
e Preta, no mais profundo isolamento social.

Dia 114

Sábado. 12h26. O resultado dos exames de Vítor 
saiu. As taxas estão melhorando: graças a Deus! Tomei 
banho de sol às 09h30 e agora está ventando e choven-
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do horrores. Fiz uma sobremesa da receita que estava 
na latinha de leite condensado.

Continuo revezando o trabalho doméstico com o 
trabalho intelectual. Agora mesmo, quando acabar de 
escrever algumas linhas neste Diário, irei ler um pouco 
de A psicanálise dos contos de fada, do psicólogo infantil 
nascido na Áustria e radicado nos Estados Unidos Bru-
no Bettelheim, que indiquei a uma das minhas orien-
tandas do TCC da especialização.

Tanto os mitos como as histórias de fadas respon-
dem a questões eternas: Como é realmente o mundo? 
Como viver minha vida nele? Como posso de fato ser 
eu mesmo? As respostas dadas pelos mitos são explí-
citas, enquanto que o conto de fadas é sugestivo; suas 
mensagens podem trazer implícitas soluções, mas ele 
nunca as soletra. Os contos de fadas deixam para a pró-
pria fantasia da criança a decisão de se e como aplicar 
a si própria aquilo que a história revela sobre a vida e a 
natureza humanas. (BETTELHEIM, 2007, p. 67)

Lembro-me de As joaninhas não mentem, que Maje-
la Colares indicou como uma fábula para o século XXI. 
Lembro-me de A menina do olho verde, que também 
considero uma fábula. Os dois livros são contos de fa-
das modernos, que me ajudaram a superar os momen-
tos difíceis que eu vivia. A baronesa também é um rito 
de passagem, de fechamento de ciclo, começo do que 



190

não sei o que será. Assim como todo o mundo não sabe 
o que será depois da pandemia.

Dia 115

Domingo. 09h47. Tenho o Dia 115 todo para des-
cansar. Tão bom depois de tanto trabalho, físico, inte-
lectual, psíquico. Porque conciliar trabalho, casa, filhos 
e o medo da pandemia é tarefa hercúlea, mas que vou 
conseguindo graças a, em primeiro lugar, Deus, depois 
análise, escrita, criação de uma maneira geral – sim, co-
zinhar também é uma arte.

Pretendo terminar de ler Mar sem fim hoje, o diário 
que a esposa de Amyr, Marina Bandeira Klink, escreve 
acompanhando de muito, muito longe a viagem-aven-
tura do marido.

Hoje tenho o dia inteiro para descansar e fazer o que 
não fiz nesses cento e quatorze dias. Como se fosse um 
domingo da vida antiga normal, vida, como o próprio 
nome antiga diz, que não volta nunca mais. Ou volta, 
com uma nova roupagem.

Dia 116

Segunda-feira. 18h51. Foi um dia intenso, o de hoje. 
Cansativo: lavagem de roupas (à mão e à máquina), 
pedido de verduras e frutas, organização da cozinha e 
higienização, administrar as orientandas, e ainda falta o 
pagamento das secretárias domésticas.
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Penso que é um trabalho infinito. Não sei se conse-
guirei ir até o fim. Às vezes penso que não conseguirei 
– feito agora à noite. Mas sempre vem uma energia de 
não sei onde e consigo dar mais um passo, viver mais 
um dia, insistir nessa luta infinita que é viver em tem-
pos de pandemia.

Dia 117

Terça-feira. 15h56. Certa vez fui a uma senhora que 
lia e fazia limpeza de aura, e ela me falou sobre o egoís-
mo sadio. Egoísmo sadio é quando pensamos primeiro 
em nós para depois podermos pensar no outro, pareci-
do com a filosofia do avião na qual, nos procedimentos 
de emergência, você precisa primeiro colocar a máscara 
em si para depois ter condições de colocar em quem 
necessita de sua ajuda, senão morre você e o outro.

Eu acreditava nessa filosofia do avião, nesse egoís-
mo sadio, até a chegada da pandemia. Agora penso que 
é preciso ajudar o outro para que você tenha tempo 
e espaço para se ajudar. Como está acontecendo ago-
ra: são 16h, acabei de organizar a cozinha, escanear os 
livros para uma de minhas orientandas, e, enquanto 
baixo os arquivos pelo Outlook, escrevo no oásis que 
é este Diário.

Porque, se eu não cuidar de meus filhos e das orien-
tandas primeiro, eles não me concederão o tempo livre 
para sonhar, viajar, ser artista de mim mesma, construir 
a minha essência, ser feliz. 
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Dia 118

Quarta-feira. 17h50. O apartamento. Este é o pos-
sível título de um texto longo que comecei a imagi-
nar de ontem para hoje. A narração fica a cargo ou de 
uma menina ou de um menino de doze anos, cuja mãe 
abandonou a família – pai, avô e avó maternos – de-
pois do início da quarentena. Ela/Ele tem um/a irmão/
irmã mais novo/a – cinco anos – e está entrando na 
puberdade quando a mãe não aguenta ficar trancada 
nas quatro paredes do apartamento no bairro de Boa 
Viagem durante a pandemia de Covid-19 e foge.

Isso tudo me faz feliz. Ontem, na sessão com The-
reza, fiquei questionando o que iria fazer agora depois 
do fim da primeira turma do curso de especialização, 
da gravação dos dois vídeos que faltam – os franceses e 
os italianos – do curso on-line dos Estudos em Escrita 
Criativa, do fim de tudo, do início depois do fim do 
mundo.

E, como sempre, nesses momentos de mudança ex-
trema – a volta das secretárias, das saídas, o fim de um 
ciclo – sempre tem um texto me esperando para ajudar, 
para eu sublimar, para eu vencer o Monte das Respos-
tas Perdidas, alcançar a mais alta torre do castelo do 
Príncipe Átila, abrir as asas de Ícaro, deixar a luz da lua 
banhar o rosto d’A baronesa, e recomeçar. Ou começar 
um novo totalmente novo.
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Dia 119

Quinta-feira. 10h14. Escrevi “Quando Setembro 
chegar”, mas recebi pouco retorno das pessoas.

Permaneço no silêncio. Volto-me para o texto que 
pretendo escrever “quando setembro chegar”. A prin-
cípio, havia pensado no título O apartamento. Mas de-
pois pensei: a volta ao novo normal provavelmente será 
em... Setembro. Então este será o título, sendo “O apar-
tamento” o primeiro capítulo. Animo-me. Encho-me 
de alma. E esqueço a falta de atenção e de reconheci-
mento das pessoas.

– Pai, perdoai-os, pois não sabem o que fazem.  

Dia 120

Sexta-feira. 09h27. Chove bastante. Não deu para 
tomar banho de sol e Maria Eduarda ficou agitada. Eu 
havia pedido para o motorista aproveitar o movimento 
do dia e passar numa loja de rua para comprar uma la-
vanda para mim, mas Maria Eduarda me criticou, por-
que eu estava mandando o motorista a vários lugares 
no mesmo dia.

Eu estava esperançosa na volta das secretárias em 
agosto, mas não vou me animar, nem falar nada para 
meus filhos, nem para as secretárias. Deixa o tempo 
passar, chegar mais perto, analisar melhor a situação. 
Por enquanto, coloquei o objetivo de Mariana vir no 
dia 02 de agosto de 2020 para gravar os dois módu-
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los dos Estudos em Escrita Criativa On-line que estão 
faltando, mas as taxas de Vítor precisam melhorar, ele 
precisa receber alta do médico, para eu trazer Mariana 
para cá. Terei de ver como faremos com a entrada dela 
aqui em casa.

Ontem, me preparando para as gravações do mó-
dulo de “Os franceses” e do módulo de “Os italianos”, 
comecei a ler Novecentos, do escritor italiano Alessan-
dro Baricco. E me surpreendi.

Aquele que é o primeiro a ver a América. Em cada 
navio existe um. E não é preciso pensar que são coisas 
que acontecem por acaso, não... nem mesmo por uma 
questão de dioptria, é o destino, aquilo. É o tipo de gen-
te que desde sempre teve aquele instante gravado na 
vida. E, quando eram crianças, você podia olhá-los nos 
olhos e, se olhasse bem, já a via, a América, já ali, pronta 
para saltar, para escorregar pelos nervos e pelo sangue 
– e eu sei como – até o cérebro e dali para a língua, até 
dentro daquele grito (gritando), AMÉRICA!, já existia, 
naqueles olhos de menino, inteira, a América. (BARIC-
CO, 2000, p. 10, itálico da edição)

Hoje faz cento e vinte dias que escrevo neste Diá-
rio, cento e vinte dias de quarentena, quatro meses de 
vida. É um tempo longo, e, quem chegou até aqui, pode 
aguardar até setembro, até quase seis meses de quaren-
tena para retornar ao novo normal. 
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Dia 121

Sábado. 11h04. Demorei a chegar aqui no meu 
Exílio, no meu quarto, onde escrevo este Diário 
olhando pela janela para o mar. O mar dos navegantes 
portugueses, o mar de Amyr Klink e do personagem 
Novecentos na novela teatral de Alessandro Baricco.

Sinto uma energia ruim vindo nas mensagens de 
celular. Mas finjo que não entendo. Deixo o WhatsA-
pp em suspenso enquanto arrumo a cozinha, a lavan-
deria, escrevo essas poucas mas necessárias linhas, e 
ensaio, daqui a alguns instantes, os dois módulos que 
faltam gravar dos Estudos em Escrita Criativa On-line.

Dia 122

Domingo. 09h41. É muito bom uma suspensão 
poética. E não a realizamos somente quando toma-
mos a liberdade de criar diferente do que realmente 
aconteceu. Realizamos também uma suspensão po-
ética quando fazemos de conta que aquilo que nos 
agride não aconteceu, as palavras não foram profe-
ridas ou escritas em caixas de entrada de WhatsApp.

Aprendi a tirar por menos nessa pandemia. Sem-
pre a tirar por menos, sempre relativizar as raivas, 
invejas, os sentimentos negativos dos seres huma-
nos. Porque, no fim das contas, somos todos seres 
carentes de afeto, de atenção, e o isolamento exacer-
ba tudo isso. 
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Tentarei não entrar no WhatsApp hoje, da mesma 
forma que não entrei semana passada. Está sendo muito 
boa essa experiência de desintoxicação das redes sociais 
aos domingos. E fazer o que me dá prazer: terminar de 
ler Novecentos, cozinhar um gnocchi de inhame, curtir 
o Dia 122 com meus três filhos. Ser feliz.

Dia 123

Segunda-feira. 16h25. Chego ao Diário depois de 
uma manhã e grande parte da tarde pesadas em ter-
mos de trabalhos braçais. E transformando os senti-
mentos, perdoando e retomando o contato com mi-
nhas amigas, aprendendo a lidar com as inseguranças 
de meus filhos. Devo isso sempre a Deus em primeiro 
lugar, em segundo, à análise e à produção literária. E 
que não posso controlar nada – mais um aprendizado 
da pandemia.

Consegui terminar de ler Novecentos, de Alessandro 
Baricco. Que livro! Que aprendizado! É poesia pura! É 
filosofia pura! É vida pura! 

Sempre me impressionei com esse negócio dos qua-
dros. Estão lá em cima há anos, então, sem que aconteça 
nada, mas eu digo nada mesmo, fran, caem. Estão ali, 
amarrados ao prego, ninguém lhes faz nada, mas eles, 
a um certo ponto, fran, caem como pedras. No silên-
cio mais absoluto, com tudo imóvel em volta, nenhuma 
mosca voando e eles, fran. Não existe uma razão. Por 
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que exatamente naquele instante? Não se sabe. Fran. 
[...] Não dá para entender. É uma daquelas coisas em 
que é melhor nem pensar, ou se fica maluco. Quando 
cai um quadro. Quando você acorda, uma manhã, e 
não a ama mais. Quando abre o jornal e lê estourou a 
guerra. Quando vê um trem e pensa devo ir embora da-
qui. Quando você se olha ao espelho e percebe que está 
velho. Quando, no meio do oceano, Novecentos levan-
tou o olhar do prato e me disse: 

Em Nova York, dentro de três dias, eu descerei des-
te navio. (BARICCO, 2000, p. 50-51, itálico da edição, 
colchetes nossos)

Quando o corpo já não aguenta mais, quando a von-
tade de correr e gritar é tanta e quase sai, quando parece 
que a luz não vem nunca no fim do túnel... Fran! Acon-
tece! Vive! Resplandece!

Dia 124

Terça-feira. 16h41. Foram manhã e tarde quase intei-
ras com as tarefas braçais. Sinto que me torno mais lenta. 
Talvez porque não veja mais sentido nesse trabalho todo 
com as tarefas domésticas, quando poderia mandar as 
secretárias voltarem a trabalhar. Ao mesmo tempo, ain-
da não me sinto segura em trazê-las aqui para casa, e a 
trabalheira que terei em educá-las para o novo normal.

Mas preciso ir em frente. Preciso arriscar a mudan-
ça. Então escrevo pouco hoje, mas o suficiente; me pre-
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paro para a aula on-line de Pilates às 17h, que, no tem-
po certo, voltará a ser presencial; depois da aula, tomo 
banho, posto a News da quarta aula do quinto módulo e 
tento ensaiar os sétimos e oitavos módulos dos Estudos 
em Escrita Criativa On-line:

– Vamos lá, Patricia! 

Dia 125

Quarta-feira. 11h16. Somente agora chego aqui. 
Adiantei a lavagem de roupas do dia, higienizei a entra-
da do apartamento para Vítor fazer o exame de sangue, 
acompanhei um pouco Maria Eduarda para ela se acal-
mar, porque acordou muito agitada.

Reflito sobre a volta das secretárias ao trabalho. 
Talvez ainda não esteja no tempo delas. Talvez, princi-
palmente, ainda não esteja no meu tempo. Aguardo o 
resultado do exame de sangue de Vítor para confirmar 
a gravação dos sétimo e oitavo módulos dos EECs com 
Mariana no domingo, 02 de agosto, do salão de beleza 
no sábado 01, das férias das funcionárias domésticas 
antes do reinício das aulas de Maria Eduarda, que está 
previsto para o fim de agosto.

E, como eu havia me proposto, as secretárias retor-
narão quando Maria Eduarda ou Bruno retornarem às 
aulas, até porque não haverá ninguém para me ajudar 
com as tarefas domésticas.

Que assim seja.
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Dia 126

Quinta-feira. 09h58. Acordei racional, cerebral, 
esqueço a emoção. Resolvo as pendências. Pareço 
uma tela fria de computador.

Mas no computador, neste espaço imaginário 
que é o Exílio, verto as minhas dores, minhas ale-
grias, meus sentimentos todos que a razão não dá 
conta e não consegue controlar.

Porque sou exatamente isto: um caos ambulante 
de razão e emoção, sentimentos e controle, animal 
livre e rédeas para segurar os pés no chão, harmoni-
zar os desequilíbrios de meus filhos, minhas funcio-
nárias, amigas. E o meu também.

Dia 127

Sexta-feira. 20h51. Vítor disse na hora do almoço 
que vai embora no domingo.

Ele recebeu alta ontem do médico.
A despedida é um ponto-final.

Dia 128

Sábado. 06h42. Tento postar para a Newsletter 
de amanhã do meu blog. O WordPress está bem di-
ferente e aguardo carregar um arquivo nas mídias. 
Mandei uma mensagem para a técnica administra-
dora do blog. 
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10h37. Terminei agora as tarefas braçais. O clima é 
outro com Maria Eduarda e Vítor. Estamos mais acos-
tumados com a ideia da partida de Vítor amanhã para 
casa. Foi um tempo de resgate, de cura em nossos re-
lacionamentos, esses trinta dias. Vamos ver como será 
segunda-feira depois da saída dele. 

E o Dia 128 promete: terminar a postagem da 
News, mesmo sem o retorno da técnica administra-
dora do blog, ensaiar as aulas dos módulos 7 e 8 dos 
EECs On-line, fazer Pilates, faxina da sala, almoço e 
filminho com meus filhos à tarde, encontro com Ber-
na e Elba à noite.

Life is beautiful, after all.

Dia 129

Domingo. 10h01. Hoje Vítor vai para casa. Acordei 
bem cedo pensando que a missa na Rede Globo com 
padre Marcelo Rossi seria às 05h30, mas começou so-
mente às 06h20. Por um lado, foi bom, pois consegui 
fazer um monte de coisas. 

Será um dia longo, talvez nostálgico. O encontro 
com Berna e Elba ficou para hoje – Berna não podia às 
19h de ontem, e sim às 20h, mas eu havia marcado com 
os meninos para jantar às 21h. 

14h10. Hoje Vítor vai para casa. E a escrita será par-
tida – no duplo sentido da palavra. Acumulo tarefas 
braçais para não sentir tristeza, despedida. Saudade.
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Dia 130

Segunda-feira. 16h00. Pulsa em mim Setembro. Não 
julho ainda, nem agosto por vir. Mas o texto – novela, 
conto, romance – Setembro, gritando para vir ao mun-
do, feito bebê recém-nascido.

E o narrador se chamará Antônio. Nasceu no dia do 
santo e começa contando assim:

Mamãe olha para o nosso apartamento. São três 
quartos, cozinha, área de serviço, varanda, na sala ain-
da não chegou o sofá – somente depois da quarentena. 
Nos mudamos em dez de março, há sessenta e dois dias, 
quinze minutos e quarenta e três segundos. Meu relógio 
é digital, sincronizado com o de Greenwich.

Serei astronauta.
Disse para ela um dia. Na festa do meu aniversário 

de cinco anos. Ontem fiz doze; ela fez bolo de banana, 
pastel de queijo e brigadeiro, uns cobertos com boli-
nhas coloridas, outros, com tirinhas de chocolate – da-
quelas pequenas, uns tracinhos.

Serei astronauta. Um dia. Eu disse para ela. No meu 
aniversário de cinco anos. Hoje. Acordo assustado, pa-
rece que ouço o barulho da porta da frente. Não é bem 
um barulho, é o clique da fechadura. Vou até a sala. O 
sol nasce entre a varanda e o piso nu da sala, o piso de 
cerâmica marrom vai amarelando, alaranjando, até che-
gar aos meus pés, e quando vai subindo, vermelho, para 
o pijama na metade das pernas, percebo que a porta 
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está fechada, a sandália havaiana de mamãe não está lá 
no tapete que ela higieniza todo dia com água sanitária 
e pinho, a chave do carro de mamãe não está lá em cima 
da mesinha de mármore branco.

   
E nasce uma história.

Dia 131

Terça-feira. 20h01. Escrevo com o resto do meu cor-
po, a minha alma em pó. Insisto. Resisto. Porque luto 
contra o mundo, mesmo que o mundo não enxergue a 
espada dos meus dedos a digitarem as palavras tontas 
neste teclado nu. 

O cansaço inscreve a última palavra.

Dia 132

Quarta-feira. 10h30. Acordei mais disposta, e já re-
alizei tantos trabalhos braçais. Bruno me pediu para 
trocar a faxina dos quartos, cozinha e lavanderia para 
a tarde, o que para mim é o ideal, porque agora poderei 
me dedicar à análise do TCC de uma das minhas orien-
tandas e, se der tempo, ainda ensaiar os módulos 7 e 8 
dos EECs On-line.

E vamos em frente com essa energia linda que, 
diante de tantas dificuldades, brota do fundo da minha 
alma em pó.
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Dia 133

Quinta-feira. 16h02. Somente agora percebi que 
passei o dia inteiro sem realizar trabalhos intelectuais. 
Quase não respondi às mensagens de Whats nem os 
e-mails. Apenas limpar e arrumar a casa inteira, mas, 
ao menos, Maria Eduarda melhorou o humor – ontem 
à noite estava gritando com Preta.

Em compensação, Bruno está irritado, com qual-
quer movimento meu explode – eu peço calma e saio 
de perto.

Sinto como se estivesse quase sem forças, mas vou 
tentar ensaiar os dois módulos, e, amanhã, começo ao 
contrário: primeiro a alma, depois o corpo.

Dia 134

Sexta-feira. 17h55. Não consegui realizar o que me 
propus ontem: começar pela alma, depois o corpo. Pas-
sei o dia fazendo a faxina da sala, do quarto e do ba-
nheiro de Vítor, para ficar liberada depois de fazer as 
unhas e o cabelo amanhã no salão. Mas foi divertido, 
escutando os CDs de Sandy & Júnior pela manhã na 
limpeza da sala e, agora à noite, a trilha sonora do filme 
Pitch Perfect, enquanto terminava o quarto de Vítor e 
tomava banho. 

Voltei no tempo, quando cantava e dançava na sala 
deste mesmo apartamento com Maria Eduarda peque-
na, e eu era extremamente feliz. Sou feliz agora, dian-
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te de todas as restrições possíveis – e inimagináveis na 
época em que eu dançava com minha única filha. Nem 
num sonho – ou melhor, pesadelo – eu cogitaria a se-
paração, a quebra de nossa família, como dizia minha 
mãe. E o que me restou foi a escrita. Nada de príncipes 
encantados, nem o Rei do Amor Perfeito – como Maje-
la Colares um dia profetizou: O Amor Perfeito é a Lite-
ratura. Ele estava certo, o Amor, com a letra maiúscula 
que merece, não é para mim.

Ou é para mim no Amor incondicional que sinto 
pelos meus filhos, que, mesmo distantes fisicamente, 
ou morando comigo, mas irritados, sei que me amam 
também. 

Dia 135

Sábado. 13h02. Fui ao salão de beleza. Foi tranquilo, 
com exceção do finalzinho, quando entrou um cliente – 
na maior cara de pau – sem máscara.

Então volto-me para dentro, escrevo neste Exílio 
que espero em breve terminar, ensaio duas vezes para 
a gravação dos módulos 7 e 8 dos Estudos em Escrita 
Criativa On-line amanhã.

Dia 136

Domingo. 19h38. Estou no meu quarto depois de 
um dia intenso. Sinto-me exausta, sem energia nenhu-
ma, mas hoje foi tudo muito bom. A gravação pela ma-
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nhã dos dois módulos. O almoço que fiz para Duda e 
Bruno. O passeio no fim da tarde por Olinda com meus 
filhos e a cachorrinha Preta.

Sinto saudades de Vítor. Sinto-me exausta. 

Dia 137

Segunda-feira. 15h17. Comecei o Dia 137 mais ani-
mada do que agora, com vontade de enfrentar o mun-
do, sem medo, sem vergonha de nada. Mas a variação 
de humor de meus filhos me deixa insegura, e desis-
to de querer enfrentar o mundo sozinha, antes de me 
abastecer de escrita, de literatura. Antes de me abaste-
cer de mim.

Sim, encerrei um ciclo ontem com a gravação dos 
dois últimos módulos dos Estudos em Escrita Criativa 
On-line, e estou sem vontade de terminar algumas pen-
dências. Como se já não tivesse mais nada a ver comigo. 
Como se eu não tivesse mais nenhuma obrigação para 
com elas. Mas ainda faltam agosto, setembro e outubro, 
e, nas vésperas do meu aniversário de 51 anos, estarei 
mais livre para alguma coisa.

Então, após escrever neste Exílio, leio um pouco O 
cavaleiro inexistente, de Italo Calvino, e encho-me de 
coragem para responder as mensagens de Whats, para 
responder os e-mails, para, sem medo, enfrentar o 
mundo mais uma vez. 
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Dia 138

Terça-feira. 16h32. Dou uma parada nas tarefas bra-
çais, para resolver as questões da Abralic, da segunda 
turma de especialização em Escrita Criativa Unicap/
PUCRS, da formatação do segundo encontro de orien-
tação da minha terceira orientanda.

Conversei com o pai de meus filhos. Por um lado, foi 
bom compartilhar os problemas dos nossos filhos, mas 
não posso fazer muita coisa trancada neste apartamen-
to com eles.

Faço o que posso e vou em frente. Envio e-mails. Es-
crevo um pouco de Exílio. E retorno às tarefas braçais, 
com a higienização das verduras e das frutas, antes da 
aula on-line de Pilates. 

Dia 139

Quarta-feira. 09h50. Chego ao Diário depois do fim 
do mundo após executar diversas tarefas braçais. Prepa-
ro-me para escrever sobre o TCC da minha terceira e 
última orientanda com um friozinho na barriga, a sen-
sação de que não sou capaz.

Sempre sinto esse medo, sempre me ronda a insegu-
rança. Por maiores que sejam as conquistas, por mais 
difíceis os desafios, sempre sinto que não conseguirei. E 
então consigo, e me surpreendo, em vez de saber desde 
o início que eu seria capaz.
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Talvez seja o cansaço físico, a falta de perspectiva 
de quando e como as secretárias poderão voltar a tra-
balhar, se irão melhorar a minha situação, ou piorá-la, 
dando-me mais trabalho ainda. 

Tenho vontade de ficar dormindo para sempre. De 
me encolher no meu quarto, na minha cama, e nun-
ca mais levantar. Mas não posso, cheguei até aqui, irei 
mais adiante, mais um pouco, um passo de cada vez. 
Um leão por dia.

Dia 140

Quinta-feira. 16h20. Somente agora chego aqui, mas 
de maneira maior, mais segura, melhor. 

Apesar de todos os problemas, jogo tudo pela jane-
la em um simples ato. Acredito em mim, ignoro o que 
os outros pensam, sem ser inimiga dos outros nem de 
mim mesma. Miro a meta, preparo o chute, acerto o 
gol. Vou em frente. Mais um leão.

Dia 141

Sexta-feira. 09h03. Acordei muito cedo (umas 
04h30), mas dormi cedo ontem (umas 20h30). Sinto a 
solidão do silêncio pelos meus atos, mas os grandes, na 
maior parte da vida, sentiram também. Então me re-
colho ao trabalho, termino de escrever a cota de hoje 
neste Diário depois do fim do mundo que, no dia 01 de 
setembro, irá terminar. E vou em frente.   
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Dia 142

Sábado. 09h39. Tive uma ideia. Ela veio durante a 
noite, no meio de um sonho, então posso chamá-la de 
sonho. 

Convidar o pai dos meus filhos e Vítor para virem 
amanhã almoçar aqui em casa. 

É um sonho ousado – mas qual deles não é? Maria 
Eduarda aceitou. Talvez Bruno não aceite, mas tentarei 
convencê-lo de que temos quatro máscaras face shield à 
disposição, e eu não almoçaria. É um sacrifício que faço 
em prol da felicidade dos meus filhos – e qual mãe não 
o desejaria fazer?

Tenho um dia cheio pela frente: escrever no Exílio 
– que escrevo neste instante –, ler os textos de Iaranda, 
arrumar cozinha, lavanderia, higienizar entrada, fazer 
a faxina da sala, receber e higienizar os produtos do 
mercadinho, e me encontrar virtualmente com minhas 
amigas Berna e Elba no fim da tarde. Será um dia bom.

Dia 143

Domingo. 10h25. Dia dos Pais. A minha ideia de 
trazer o pai de meus filhos e Vítor aqui para casa e al-
moçarem com Maria Eduarda e Bruno, com face shield 
e tudo mais, foi por água abaixo. Depois de algumas 
reações impacientes e exageradas de minha filha, resol-
vi não me meter na relação deles com o pai. O máximo 
que posso oferecer para os dois lados é perguntar se 
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aceitam se ver, todos de máscara, no passeio de carro 
de domingo que está se tornando tradicional com a ca-
chorrinha Preta.

A internet está muito lenta – acredito que por todos 
falarem com seus respectivos pais a distância. Falei on-
tem à noite com o meu, e sinto-me sem culpa. Vamos 
ver o que meus filhos decidem até a hora do almoço, 
que irei fazer com muita alegria depois de terminar de 
ler os textos de Iaranda. Farei gnocchi de inhame, com 
molho de tomate e abobrinha, e mousse de limão.

Dia 144

Segunda-feira. 19h40. O dia terminou pior do que 
eu esperava. O fato de ter conseguido levar meus filhos 
Bruno e Maria Eduarda para ver o pai ontem à noite me 
deixou muito feliz comigo mesma. 

Mas, como tudo o que acontece durante a pandemia 
– e também na vida, porque a pandemia nada mais é do 
que uma grande metáfora –, passou depressa, virou his-
tória, não sei ainda se fictícia ou se não ficção. Quando 
comentei na hora do almoço que estava pensando no 
retorno das secretárias, se tudo evoluir bem, no início 
de setembro, com o motorista trazendo e levando elas 
em casa, inclusive a funcionária que vive em João Pes-
soa, e elas não dormindo aqui, Maria Eduarda se opôs. 

Então, o que eu pensava ser melhor psicologicamen-
te para eles – levá-los para ver o pai ontem à noite – tal-
vez não tenha sido.
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Ao menos tentei – disso não me arrependo. Reli e 
comecei a escrever uma resenha para o livro de Iaranda, 
Salomé, termino de escrever este Diário. Tomo banho, 
assisto a algum filme e vou dormir.

Dia 145

Terça-feira. 13h33. Maria Eduarda passou por mim 
no corredor de maneira tresloucada, como se não me 
enxergasse. Será raiva? Será surto? Não sei. Só sei que 
preciso continuar a vida, escrever aqui no Exílio e ter-
minar de escrever a resenha sobre o livro de Iaranda 
para não sucumbir. 

E, mais tarde, depois do almoço e da higienização 
das frutas e verduras, tentar ler o trabalho da minha 
primeira orientanda. Seja o que Deus quiser. 

Dia 146

Quarta-feira. 09h55. Como pressenti ontem, Maria 
Eduarda está dando sinais de surto. Pediu que o namo-
rado viesse aqui para casa ou que ela fosse para a casa 
dele. Eu disse que o namorado não poderia se responsa-
bilizar se acontecesse algo com ela. Minha filha revelou 
que teme que a internemos.

Pensei até em liberar a vinda do namorado, mas, 
quando cheguei próximo ao quarto para falar, ela estava 
com ele ao telefone, dizendo em voz alta que não quer 
ser internada. Então, dei meia-volta, terminei de orga-
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nizar a cozinha e higienizar a entrada, tomei café, vim 
para o quarto responder e-mails da Abralic e do orça-
mento da segunda turma de especialização, e escrever 
neste Diário, que me salva, que me põe em pé.

Dia 147

Quinta-feira. 18h52. Mais um dia pesado, sem ter 
certeza de que Maria Eduarda está tendo um surto – 
tudo indica que sim –, sem saber se poderei chamar as 
funcionárias em setembro e terminar o meu Exílio.

Então faço o que melhor sei fazer: escrevo. E poesia.

Quando 
Nada mais restar
Desse tão espaço
Meu
Buscarei
O vento
O mar
Chegarei
Ao que é 
Seu

Esse mundo
Nosso ar
Uma vida
Bem antiga
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Quando 
Nada mais restar
Resta tudo

Minha amiga

(“A saudade é um tempo meu”, Patricia Gonçalves 
Tenório, 13/08/2020, 18h42)

Dia 148

Sexta-feira. 09h30. Chego à escrita do meu Exílio de 
maneira muita mais tranquila. Maria Eduarda começa 
a se reorganizar – cozinhou papa de aveia para mim 
ontem à noite, preparou uma pasta de castanha vegana 
que usamos no lugar do requeijão, colocou o feijão de 
molho.

Começo a ter esperança, mesmo se as secretárias 
não vierem em setembro. Tudo flui, assim como Maria 
Eduarda estava falando sobre uma master class a que 
assistiu ontem: tudo é. Sinto-me conectada com o mun-
do, com os acontecimentos, aceitando-os e permitindo-
-os ser, sem revoltas ou fugas, sem me preocupar com 
o que os outros pensam de mim ou do que faço. Sendo 
apenas.

E me preparo para terminar de ler o TCC da minha 
segunda orientanda, fazer o pedido do mercadinho, 
confirmar com a terceira orientanda o encontro na 
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quarta-feira à noite e seguir para fazer meu tão gostoso 
bolo de frutas. 

Dia 149

Sábado. 11h25. O dia começou e está sendo lento. 
Somente agora chego aqui.

Maria Eduarda ficou muito agitada ontem, mas não 
posso fazer nada, falar nada. 

Berna chamou para nos encontrarmos remotamen-
te mais tarde com Elba. Não sei se quero. A vontade 
que tenho é de dormir para sempre. Mas vou m’embora 
fazer aula de Pilates, a faxina da sala e tudo bem. 

Dia 150

Domingo. 10h04. O dia começou às 01h30 da ma-
drugada com os passos pesados de Bruno pelo quarto 
ao lado. Às 04h50 a campainha da entrada de serviço 
tocou: Maria Eduarda, vindo de um mergulho no mar , 
encontrou a porta fechada à chave. Abri, ela entrou, eu 
disse para lavar as roupas molhadas e vim para o quar-
to. Não consegui mais dormir. Então meditei, troquei 
de roupa e fui para a sala assistir à missa da Rede Globo 
às 06h20.

Que alegria! Dom Fernando Figueiredo ficou bom 
da Covid-19 e celebrou a missa  com padre Marcelo 
Rossi! Há esperança – isso enche meu coração! Arru-
mo a mesa de refeições, cozinha, lavanderia, higienizo a 
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entrada, coloco os lixos reciclados para fora, tomo café 
demoradamente, faço minhas orações e venho para o 
quarto escrever Exílio ou Diário depois do fim do mundo 
com a coragem de 01 de setembro de 2020, trazer, sim, 
as secretárias para virem trabalhar com o motorista, to-
dos de máscara, inclusive eu, Bruno e Maria Eduarda, 
encerro a escrita deste Diário e inicio a de Setembro, a 
história de Antônio e sua mãe professora que fugiu na 
pandemia e não voltou para casa nunca mais.

Dia 151

Segunda-feira. 16h46. Sinto-me exausta diante das 
escapulidas de Maria Eduarda para tomar banho de 
mar tarde da noite. Saiu do quarto umas 13h, falou que 
acordou direto para a aula e não tomou café da manhã. 
Eu não disse nada. Simplesmente calo e sigo fazendo o 
que preciso. Minha barriga desarranjou, e tive um pou-
co de diarreia – um dos sintomas da Covid-19. 

Mas vou agora fazer Pilates, tomar banho e ficar 
revisando os textos da minha terceira orientanda até 
a hora do encontro com a minha primeira: me ajuda, 
paizinho!   

Dia 152

Terça-feira. 13h51. Depois da sessão com Thereza, 
arrumei tudo na cozinha e vim para o quarto escrever. 
Maria Eduarda está relaxando nas tarefas de casa, não 
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fez o almoço, mas eu não forço nada – deixo ela à von-
tade e sigo com a minha vida. Comi um pouco de casta-
nha – não passarei fome – e aguardo escrevendo Exílio, 
revisando o texto da minha terceira orientanda. Vamos 
ver o que acontece.

Mais uma vez, minha filha passou a manhã trancada 
no quarto assistindo a aula. Não falo nada e me concen-
tro no que preciso fazer. Depois do almoço e da revisão 
do TCC da minha terceira orientanda, irei comprar a 
ferramenta de encontros virtuais Zoom para não de-
pender de mais ninguém. Talvez essa falta de liberdade 
durante a quarentena tenha me dado mais liberdade 
ainda, porque aprendi a me virar sozinha, a não depen-
der de ninguém.

Dia 153

Quarta-feira. 13h52. Chego ao meu quarto para es-
crever este Exílio mais ou menos no mesmo horário de 
ontem. Maria Eduarda pediu para assistir aula no meu 
quarto, porque o sinal da internet não estava bom no 
quarto dela e, em seguida, pediu para fazer uma sessão 
de terapia alternativa. Eu disse que ela podia, é claro, 
mas, quando a cachorrinha Preta começou a latir e eu 
a chamei para não atrapalhar a mãe (como Maria Edu-
arda se intitula), minha filha me acusou, gritando, de 
ter aberto a porta do quarto, que eu fosse embora dali. 
Eu estava no corredor, nem havia entrado no quarto 
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– disse isso em voz mais alta para ela. Então fechei a 
porta do corredor e fui fazer outras tarefas que não 
estavam programadas. Meia hora depois, minha filha 
saiu do meu quarto e foi fazer o almoço.

Maria Eduarda chegou agora ao meu quarto dizendo 
que o almoço está pronto. Vou salvar o Exílio, fazer suco 
de goiaba e continuar as pendências da manhã, principal-
mente a revisão do TCC da minha terceira orientanda.

Dia 154

Quinta-feira. 09h55. Não tomei banho de sol hoje. 
São tantas tarefas a serem realizadas, braçais, mentais, 
que preferi pular esse momento prazeroso, mas que 
consome vinte minutos do meu escasso tempo.

Hoje irei gravar o vídeo das funcionárias e prepará-
-las para o retorno ao trabalho. É um marco na história 
da nossa quarentena, a reabertura para o mundo, o tér-
mino da escrita deste Exílio, fim de ciclo, início de um 
novo.

Minha filha está um pouco mais calma hoje. Ain-
da está cantando e gritando, mas penso que é para não 
enlouquecer. O meu papel de mãe é estar por perto, 
apoiá-la no que for necessário, sem interferir em suas 
escolhas – através de gestos e fisionomias ela percebe 
quais escolhas eu aprovo, quais não.

E vou seguindo a minha vida. Irei escrever a coluna 
do Tesão Literário, de Sidney Nicéas, mas aproveitan-
do no meu blog, revisar a programação dos últimos 



217

posts dos Estudos em Escrita Criativa On-line, com-
prar o Zoom para realizar o simpósio da Abralic, veri-
ficar se conseguimos resolver o orçamento da segunda 
turma de especialização em EC... E escrever Setembro 
a partir do dia 1.

Dia 155

Sexta-feira. 09h27. Faltam dez dias para o fim deste 
Exílio, da escrita virtual neste Diário, para a volta das 
funcionárias domésticas e o início da construção da no-
vela Setembro.

Maria Eduarda parece que está um pouco melhor. 
Tomou café sozinha mais tarde, porque tem aula agora 
às 09h30, e adiantou o almoço. Permaneço em estado 
de alerta, porque ela pode retroceder a qualquer mo-
mento – a instabilidade é uma das características da 
mania com sintomas psicóticos.

Hoje terminarei a orientação da minha segunda 
orientanda, farei a faxina no quarto de Vítor, prepararei, 
para o fim de semana, um bolo de banana e cookies de 
maçã – gosto desse meu lado de cozinheira, ou melhor, 
de boleira, como diz Vítor. E comemorarei à noite, com 
meus filhos e um fondue vegano, mais um dia que nos 
aproxima do novo normal.
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Dia 156

Sábado. 10h21. Estou no meu quarto, enquanto o 
namorado de minha filha se higieniza tomando banho, 
e ela arruma o quarto que estava uma bagunça.

Reorganizo na cabeça o que eu iria fazer. Como es-
crevi hoje cedo:

O que não se tem 
Controle
Incontrolável
Está

Feito água de cachoeira
Florzinha que brota 
No mato
Colocar um filho
No mundo
Apaixonar-se pela
Primeira vez

E deixar fluir
O rio de palavras
Mar de sentidos
Uma vida inteira
Em um pequeno
Grão de areia

(“Amor”, Patricia Gonçalves Tenório, 22/08/2020, 
08h08)
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Dia 157

Domingo. 03h20. Dormi das 19h15 às 01h30, acor-
dei e não consegui mais dormir pensando na incontro-
labilidade da vida, feito o poema que escrevi ontem.

Então aproveito a insônia para fazer o que não con-
segui ontem ou por boicote, ou por cansaço, ou pelas 
duas coisas juntas.

Sentirei falta deste Diário. Só ele mesmo para me fa-
zer companhia às 03h23 da madrugada quando nada e 
ninguém o podem, eu me consolo com essas palavras 
meio sono, meio vigília, e talvez elas sejam o melhor 
de mim.  

Dia 158

Segunda-feira. 20h58. Mais uma vez chego tarde 
neste Diário e não consigo juntar as palavras da manei-
ra que elas merecem. Telegrafo:

Enviei o TCC da primeira orientanda para a Secre-
taria de Especializações.

Maria Eduarda foi dormir na casa do namorado.
Bruno me acusou de protecionista, porque eu disse 

para ele ter cuidado quando foi colocar o garrafão de 
água mineral de vinte litros no filtro.

Termino o Diário de hoje. Tomarei banho e irei dormir.



220

Dias 159 e 1603

Quarta-feira. 19h. Somente hoje percebi que não escrevi 
nada ontem neste Diário. Pulei um dia. Em cento e sessenta 
dias, um deles não existiu por aqui. Mas deve ser o cansaço, 
físico e mental, que está chegando ao limite máximo. 

Daqui a cinco dias termino de escrever o meu Exí-
lio, recebo as funcionárias aqui em casa – Bruno ontem 
me questionou sobre a necessidade, e eu disse que estava 
exausta – e serei feliz.

Dia 161

Quinta-feira. 11h10. Aguardo o call center do labora-
tório atender e eu marcar o exame de Covid-19 de Maria 
Eduarda. Hoje cedo fizemos, eu e Bruno, os nossos, por-
que ele me entregou a identidade e a carteira do plano 
de saúde, e ela não. Mas consegui agora mesmo marcar 
para amanhã com a excelente enfermeira que nos aten-
deu hoje cedo.

Vou caminhando, devagar e sempre, sem aguardar 
por ninguém, sem esperar nada de ninguém, porque este 
é o meu destino.

E sigo em direção ao final de minhas missões: cur-
so de especialização, curso de Escrita Criativa On-line, 
quarentena com meus filhos Maria Eduarda e Bruno e a 
cachorrinha Preta. Escrita deste Exílio. 

4 Apesar de haver esquecido de escrever no dia 159, como repeti os dias 
14, 62 e 102, sinto-me em dia com quem me lê.       

4
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Dia 162

Sexta-feira. 16h56. Chego já, nas últimas forças, à 
parte intelectual do dia. Preta vomitou duas vezes e está 
com o cocô um pouco mole.

Tudo parece cíclico. No início da quarentena, Preta 
teve diarreia, e agora estão recomeçando os sintomas. 
Mas não perco a esperança de que tudo irá passar, Preta 
melhore, eu descanse. Todos entremos, firmes e fortes, 
no novo normal.

Dia 163

Sábado. 09h29. O dia começou cedo com Preta la-
tindo para descer, mas ela melhorou. Ao menos não 
vomitou novamente, e tomou os remédios duas vezes, 
ontem à noite e hoje pela manhã.

Sinto-me animada, apesar de transparente. As pes-
soas não me enxergam como realmente sou. Por isso, 
não irei responder hoje as mensagens de WhatsApp – 
enviei aquelas que desejava enviar logo cedo e pronto. 
Recolho-me à minha insignificância, persevero no que 
preciso – este Diário até 31 de agosto de 2020, as faxinas 
de quarto e banheiro, lavabo, sala e área de serviço. E 
começo a ter ideias para Setembro: Antônio é o perso-
nagem principal (doze anos); Helena é a mãe; Arthur 
é o pai; a irmã (cinco anos); a avó e o avô (paternos), 
para cada um deles haverá um capítulo, mas a histó-
ria permanece a mesma: mãe e esposa que não aguenta 
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mais a quarentena de Covid-19 e foge com um colega 
de trabalho, deixando os filhos sozinhos com o pai. Ela 
e o marido são professores de literatura de uma escola 
particular, onde os filhos também estudam. Estou ani-
mada e nada mais importa.

Dia 164

Domingo. 11h47. Maria Eduarda me disse ontem 
que está pensando em se mudar para morar com o na-
morado. Eu estava conversando sobre ela ter cuidado 
para não engravidar, minha filha disse que preferia en-
gravidar a tomar anticoncepcional, e saiu com essa no-
vidade de ir morar com o namorado. Eu disse para ela 
ter cuidado, porque filho é uma coisa muito séria, uma 
grande responsabilidade. 

Mas ela terá de descobrir isso sozinha. Claro que se 
precisar de mim estarei por aqui, mas é um bom sinal 
ela querer alçar voo solo. É para isso que colocamos os 
filhos no mundo.

Vou agora revisar o TCC da minha terceira orien-
tanda. Ela me colocou como a única pessoa nos agra-
decimentos.       

 
Dia 165

31 de agosto de 2020. Segunda-feira. 19h34. Chego 
ao fim do Dia 165 e do meu Exílio. Quanto caminhei, 
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quanto apreendi de paciência, aceitação, flexibilidade e 
fé. Em mim mesma. No futuro. Nas outras pessoas, ape-
sar de suas idiossincrasias, suas inseguranças. Porque 
também tive, e tenho, as minhas.

Não foi um passe de mágica. Como disse para The-
reza hoje cedo na sessão de análise, foi uma construção. 
Os problemas continuam – minha filha beirando uma 
crise de mania com sintomas psicóticos, o não reconhe-
cimento das outras pessoas quanto ao meu trabalho. 

Mas algo está diferente aqui dentro. Talvez a aproxi-
mação de Setembro, este livro salvador, assim como foi 
As joaninhas não mentem em 2006, ou Como se Ícaro fa-
lasse em 2012, ou A menina do olho verde em 2016. Cada 
um no seu tempo, cada um para preencher um vazio. 

E Setembro preencherá o vazio deste Exílio, deste 
Diário depois do fim do mundo, companheiro de tantas 
horas de angústia, verdadeiro amigo – mais amigo do 
que as pessoas reais, que são humanas e limitadas. 

Porque a criação não tem limites, está tudo dentro de 
nós. A escrita, assim como a análise, é apenas a chave.

[Em 27 de outubro de 2020, uma das funcionárias 
apresentou sintomas de Covid-19, e Patricia, filhos e a 
cachorrinha Preta retornaram à quarentena.]



224



225



226



227

Referências 



228

AGOSTINHO, Santo. Confissões. Tradução: L. Oliveira 
e A. Ambrósio de Pina. 2a ed. Petrópolis, RJ: Vozes, (397 
in) 2013 – (Vozes de Bolso).

AKHMÁTOVA, Anna. Terceira. In Antologia poética. 
Seleção, tradução, apresentação e notas: Lauro Macha-
do Coelho. Porto Alegre, RS: L&PM, 2009.

BANDEIRA, Manuel. Ubiquidade. In Bandeira de bol-
so: uma antologia poética. Organização e apresentação: 
Mara Jardim. Porto Alegre, RS: L&PM, 2008.

BARICCO, Alessandro. Novecentos: um monólogo. 
Tradução: Y. A. Figueiredo. Rio de Janeiro: Rocco, 2000.

BARTHES, Roland. O efeito de real. In O rumor da lín-
gua. Tradução: Mário Laranjeira. São Paulo: Martins 
Fontes, 2004.

BÍBLIA SAGRADA. 142a ed. Edição Claretiana. São 
Paulo: Ave-Maria, 2001.

BRASIL, Luiz Antonio de Assis. Escrever ficção: Um 
manual de criação literária. Colaboração de Luís Ro-
berto Amabile. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

CALVINO, Italo. Se um viajante numa noite de inverno. 
Tradução: Nilson Moulin. São Paulo: Companhia das 
Letras, (1979 in) 1999.



229

CANDIDO, Antonio. O direito à literatura. In Vários 
escritos. 5ª edição, corrigida pelo autor. Rio de Janeiro: 
Ouro sobre azul, 2011.

CASARES, Adolfo Bioy. Histórias de amor. Tradução: 
Remy Gorga Filho. Porto Alegre: L&PM, 2008.

CULLINAN, Thomas. The Beguiled. EUA: Penguin 
Classics, (1966 in) 2017.

DANTAS, Larissa de Araujo. Espaços de Visibilidade: 
Trajetórias possíveis no Campo Literário Brasileiro. Dis-
sertação de Mestrado. Orientação: Profª Drª Regina 
Dalcastagnè. Brasília: Universidade de Brasília, Institu-
to de Letras, 2009. 

FILHO, Adolpho X. de Carvalho, CORREA, Fabrício 
de Oliveira, SCHUMANN, Ivan. Síndrome de Ativação 
Macrofágica Secundária à Infecção Aguda Pelo Vírus 
Epstein-Barr. In Rev Bras Reumatol, v. 48, n.3, p. 179-
183, mai/jun, 2008. 

FOSTER, David Wallace. Uma coisa supostamente di-
vertida que nunca farei novamente. In Ficando longe do 
fato de já estar meio que longe de tudo.  Tradução: Da-
niel Pellizzari e Daniel Galera. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2012. 



230

FRANK, Anne. O diário de Anne Frank: edição integral. 
Tradução: Ivanir Alves Calado. 9ª edição. Rio de Janei-
ro: Bestbolso, 2009.

FREITAS, Angélica. A mulher é: uma googlagem. In 
elyra. Revista da Rede Internacional Lyracompoetics. 
7, 06/2016: 353-356 – ISSN 2182-8954 | http://dx.doi.
org/1021747/21828954/ely7a20. 

_________________. Um útero é do tamanho de um 
punho. 1ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2017.

GOLDSMITH, Kenneth. BEIGUELMANN, Gisel-
le. Copiar é preciso, inventar não é preciso. In Select. 
27/09/2011. https://www.select.art.br/copiar-e-preciso-
-inventar-nao-e-preciso/.

GORZ, André. Carta a D. – História de um amor. Tra-
dução: Celso Azzan Jr. Posfácio: Josué Pereira da Silva. 
São Paulo: Annablume; Cosac Naify, 2008.

GREENE, Graham. Fim de caso. Rio de Janeiro. Best 
Bolso, (1951 in) 2007 – Edição de bolso.

HAN, Byung-Chul. Sociedade do cansaço. Tradução: 
Enio Paulo Giachini. 2ª edição ampliada. Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2017.



231

HARARI, Yuval Noah. 21 lições para o século 21. Tra-
dução: Paulo Geiger. 1ª ed. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2018.

HUTCHEON, Linda. Uma teoria da adaptação. Tra-
dução: André Cechinel. 2ª ed. Florianópolis: Editora 
UFSC, 2013.

JENKINS, Henry. Cultura da convergência: a colisão 
entre os velhos e novos meios de comunicação. Tradu-
ção: Susana Alexandria. 2ª ed. São Paulo: Aleph, 2009.

KLINK, Amyr. Mar sem fim. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2000.

KÜBLER-ROSS, Elisabeth. Sobre a morte e o morrer. 
Tradução: Paulo Menezes. São Paulo: Martins Fontes, 
(1969 in) 1981.

LARRAÑAGA, Inácio. O sentido da vida: orações 
e reflexões para cada dia do ano. Tradução: Gilmar 
Saint’Clair Ribeiro. São Paulo: Paulinas, 2005. – (Cole-
ção fonte de vida)

LEJEUNE, Philippe. In NORONHA, Jovita Maria 
Gerheim. Entrevista com Philippe Lejeune. In Ipotesi. 
Revista de Estudos Literários. Juiz de Fora, 2002, v. 6, 
n. 2, p. 21-30.



232

LEVI, Primo. É isto um homem? Tradução: Luigi Del 
Re. Rio de Janeiro: Rocco, 1988.

MANN, Thomas. A morte em Veneza; Tonio Kröger. 
Tradução: Herbert Caro, Mário Luiz Frungillo. Ensaios: 
Anatol Rosengeld. 1ª ed. São Paulo: Companhia das Le-
tras, 2015.

MÁRQUEZ, Gabriel García. O amor nos tempos do có-
lera. Tradução: Antonio Callado. 28ª ed. Rio de Janeiro: 
Record, 2006.

MELVILLE, Herman. Bartleby, o escriturário. Tradu-
ção: Cássia Zanon. 2ª ed. Porto Alegre: L&PM, (1853 
in) 2008.  

MURAKAMI, Haruki. Do que eu falo quando falo de 
corrida. Tradução: Cássio de Arantes Leite. Rio de Ja-
neiro: Alfaguara, 2010.  

MURDOCK, Maureen. The Heroine’s Journey. Boulder: 
Shambhala, 1990. 

ONFRAY, Michel. Teoria da viagem: poética da geografia. 
Tradução: Paulo Neves. Porto Alegre, RS: L&PM, 2009.

OSTROWER, Fayga. Acasos e criação artística. 2ª ed. 
Rio de Janeiro: Campus, 1995.



233

PIRANDELLO, Luigi. Seis personagens à procura de au-
tor. Tradução: Sérgio Flaksman. 1ª ed. São Paulo: Pei-
xoto Neto, (1921 in) 2004. (Os grandes dramaturgos)

PRADO, Adélia in HOHLFELDT, Antonio. Oráculos 
de maio. In A epifania da condição feminina. In Cader-
nos de Literatura Brasileira. Número 9. Rio de Janeiro: 
Instituto Moreira Salles, 2000.

QUINTANA, Mario. I A rua dos cataventos. In Quinta-
na de bolso. Porto Alegre: L&PM, 2010.

RILKE, Rainer Maria. Cartas do poeta sobre a vida: a 
sabedoria da vida. Organização: Ulrich Baer. Tradu-
ção: Milton Camargo Mota. São Paulo: Martins, 2007. 
– (Coleção Prosa)

RODIN, Auguste in ROHDEN, Huberto. Filosofia da 
arte. São Paulo: Martin Claret, 2007.

ROSA, João Guimarães. Grande sertão: veredas. 1ª ed. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, (1956 in) 2006.

SALLES, Cecília de Almeida. Gesto inacabado: pro-
cesso de criação artística. São Paulo: FAPESP: Anna-
blume, 1998.

SARAMAGO, José. Ensaio sobre a cegueira. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1995.



234

SUASSUNA, Ariano. Iniciação à estética. Texto revisado 
e cotejado por Carlos Newton Júnior. 5ª edição. Recife: 
Ed. Universitária da UFPE, 2002.

TENÓRIO, Patricia Gonçalves. As joaninhas não men-
tem. In 7 por 11. Apresentação: Fábio Varela Nascimen-
to. Recife: Raio de Sol, 2019.

_________________________. A menina do olho ver-
de. Recife: Raio de Sol, 2016.

_________________________. Como se Ícaro falasse. 
Poema-Posfácio: Alves de Aquino. Mossoró, RN: Sarau 
das Letras, 2012.

_________________________. 12 horas. Apresenta-
ção: Luiz Antonio de Assis Brasil. Recife: Raio de Sol, 
2019.

VILA-MATAS, Enrique. Bartleby e companhia. Tradu-
ção: Maria Carolina de Araújo e Josely Vianna Baptista. 
São Paulo: Cosac & Naify, (2000 in) 2004.

VOGLER, Christopher. A jornada do escritor: estrutu-
ras míticas para escritores. Rio de Janeiro: Nova Fron-
teira, 2006.
SHÔNAGON, Sei. O livro do travesseiro. Organização: 
Madalena Hashimoto Cordaro. Tradução: Geny Waki-
saka, Junko Ota, Lica Hashinomoto, Luiza Nana Yoshi-



235

da, Madalena Hashimoto Cordaro. Apresentação: Geny 
Wakisaka e Madalena Hashimoto Cordaro. São Paulo: 
Editora 34, 2013 (2ª edição).

SILVA, Maria Eduarda Tenório de Oliveira e. Às mães, 
com nosso carinho. Diário de Pernambuco. Vida Urba-
na. 10/05/2020.

WILDE, Oscar. De Profundis. Tradução: Júlia Tetta-
manzy e Maria Angela Saldanha Vieira de Aguiar. Por-
to Alegre, RS: L&PM, (1897 in) 2006.

___________. O retrato de Dorian Gray. Organização: 
Nicholas Frankel. Tradução: Jorio Dauster. Ed. anotada 
e não censurada. São Paulo: Globo, 2013. – (Biblioteca 
Azul).

WHITMAN, Walt. Pleno de vida agora. In Folhas de 
relva. Tradução: Luciano Alves Meira. São Paulo: Mar-
tin Claret, 2006. 

XAVIER, Adilson. Storytelling: Histórias que deixam 
marcas. Rio de Janeiro: Best Business, 2015.



236

Referências  c inematográf icas

A chegada. Arrival. EUA. 116 min. Direção: Denis 
Villeneuve. Com Amy Adams, Jeremy Renner, Forest 
Whitaker, Michael Stuhlbarg, entre outros. Trailer: ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=kxMTW0Ny6s8 

A escolha perfeita. Pitch Perfect. EUA. 112 min. Dire-
ção: Jason Moore. Com Anna Kendrick, Rebel Wilson, 
Brittany Snow, Anna Camp, Skylar Astin, entre outros. 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=_R-TJ-o-
qHfU   

A viagem de Chihiro. Japão. 125 min. Animação. Dire-
ção: Hayao Miyasaki. Com Jason Marsden, Miyu Irino, 
Peng Yuchang, Bob Bergen, Daveigh Chase, Rumi Hii-
ragi, entre outros. Trailer: https://www.youtube.com/
watch?v=qCgon52mp2M    

Ensaio sobre a cegueira. Blindness. 2008. Brasil, Canadá, 
Japão. 121 min. Direção: Fernando Meirelles. Com Ju-
lianne Moore, Mark Ruffalo, Gael García Bernal, Danny 
Glover, Sandra Oh, Alice Braga, entre outros. Trailer: 
https://www.youtube.com/watch?v=kxvKalWMPb0 

Fim de caso. The End of the Affair. 2009. EUA. 102 min. 
Direção: Neil Jordan. Com Ralph Fiennes, Julianne 
Moore, Stephen Rea, entre outros. Trailer: https://www.
youtube.com/watch?v=iJj1f33qvXU   



237

Grease, nos tempos da brilhantina. Grease. 1978. EUA. 110 
min. Direção: Randal Kleiser. Com John Travolta, Olivia 
Newton-John, Stockard Channing, entre outros. Trailer: 
https://www.youtube.com/watch?v=f2CCEixOVVU  

Minha obra-prima. Mi obra maestra. 2019. Argentina. 
105 min. Direção e roteiro: Gastón Duprat. Com Guil-
lermo Francella, Luis Brandoni, Raúl Arévalo, Andrea 
Frigerio, María Soldi, entre outros. Trailer: https://www.
youtube.com/watch?v=a79tsdYaM84

O amor nos tempos do cólera. Love in the Time of Cholera. 
2007. EUA, Colômbia. 139 min. Direção: Mike Newell. 
Com Javier Bardem, Giovanna Mezzogiorno, Benjamin 
Bratt, John Leguizamo, Catalina Sandino Moreno, Fer-
nanda Montenegro, entre outros. Trailer: https://www.
youtube.com/watch?v=KCzMoNn-J0g  

O estagiário. The Intern. 2015. EUA. 121 min. Direção: 
Nancy Meyers. Com Robert De Niro, Anne Hathaway, 
Rene Russo, entre outros. Trailer: https://www.youtube.
com/watch?v=UyhewIxeSzU 

O estranho que nós amamos. The Beguiled. 2017. EUA. 
94 min. Direção: Sofia Coppola. Com Nicole Kidman, 
Colin Farrell, Kirsten Dunst, Elle Fanning, entre ou-
tros.  Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=2g-
Zvq43GgKE 



238



239

Patricia Gonçalves Tenório é escritora, 
vinte livros publicados, sendo um deles, 

A baronesa (2020), em formato vídeo-
podcast. Recebeu prêmios no Brasil 

e no exterior por As joaninhas não 
mentem (2006), Grãos (2007), Como se 
Ícaro falasse (2012), A menina do olho 

verde (2016) e pelo conjunto da obra em 
2013. Mestre em Teoria da Literatura 

(UFPE) e doutora em Escrita Criativa 
(PUCRS), ministra, desde 2016, cursos 

on-line e presenciais do grupo de 
Estudos em Escrita Criativa. Contatos: 
grupodeestudos.escritacriativa@gmail.

com e https://www.youtube.com/
estudosemescritacriativa  



Este livro foi  composto em Minion Pro e Corbel 
em papel offset e impresso pela Provisual em dezembro de 2020.


