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Certo dia uma rica senhora viu, num antiquário, uma 
cadeira que era uma beleza. Negra, feita de mogno e cedro, 
custava uma fortuna. Era, porém, tão bela, que a mulher não 
titubeou - entrou, pagou, levou para casa. A cadeira era tão 
bonita que os outros móveis, antes tão lindos, começaram a 
parecer insuportáveis à simpática senhora. (Era simpática). 
Ela então resolveu vender todos os móveis e comprar outros 
que pudessem se equiparar à maravilhosa cadeira. E vendeu-
os e comprou outros. Mas, então a casa que antes parecia tão 
bonita, ficou tão bem mobilada que se estabeleceu uma 
desarmonia flagrante entre casa e móveis.  
E a senhora começou a achar a casa horrível. E vendeu a casa 
e comprou uma outra maravilhosa. Mas dentro daquela casa 
magnífica, mobiliada de maneira esplendorosa, a mulher 
começou, pouco a pouco, a achar seu marido mesquinho.  
E trocou de marido. Mas mesmo assim não conseguia ser 
feliz. Pois naquela casa magnífica, com aqueles móveis 
admiráveis e aquele marido fabuloso, todo mundo começou 
a achá-la extremamente vulgar. 

A ambição superada 
Millôr Fernandes – Pif Paf, 2005 

 

Três dias de distanciamento social, reclusos em casa, foram 
suficientes para desencadear crises de ansiedade em 
algumas pessoas com as quais mantenho contato virtual. 
Psicólogos se antecipam com canais de atendimento online 
e conselhos universais. Programas de TV dão dicas de como 
distrair crianças e cachorros, e receitas culinárias.  
É preciso organizar a rotina para se proteger do COVID-
19 e de outro temido inimigo: o tédio. O repertório de 
produtos midiáticos - filmes, séries, novelas, jornais - 
parece insuficiente para este tempo e espaço que há algum 
tempo se nos apresentam transitórios: a casa e o morar. 
Pouco refletimos sobre nosso cotidiano no espaço 
doméstico. Em geral, não temos projetos de morar.  
Estudei, no meu doutoramento, a constituição histórica 
desse objeto (casa) e desta prática espacial (morar) até o 
significado que possuem hoje (Marques, 2017). Ou melhor, 
os significados, pois há múltiplas formas e conteúdos do 
morar. Lembro-me do pronunciamento de Ailton Krenak, 
liderança indígena, no III Colóquio Habitat e Cidadania: 
habitação no campo, nas águas e nas florestas - Brasília, 
2015. Krenak chamou atenção para a centralidade do 
sujeito na definição deste que é um ato cultural. Narrou a 
importância das serras, dos rios, das florestas, das estrelas, 
do solo, do sol, dos animais nas práticas e rituais indígenas. 
Para ele, os povos indígenas não moram, HABITAM.  
“Habitar” extrapola o conceito de morar, demasiadamente 
assentado sobre o objeto casa/residência/domicílio. 

 

Habitar sintetiza a inscrição do sujeito no território, a 
relação com a natureza e com os demais seres humanos. 
Habitar é um convite para se pensar coletivamente “o modo 
como os seres humanos estão sendo no mundo”, expressão 
emprestada de Paulo Freire (2017). Habitar é um ato 
político. Descobri, na investigação histórica a qual me 
referi, que há um modo hegemônico de morar proposto 
inicialmente pela burguesia oitocentista, bem diferente do 
habitar indígena. A repartição da casa segundo 
basicamente três funções (dormitório, serviços e 
entretenimento), e lugar por excelência da privacidade em 
contraposição ao público/rua, se propagou no imaginário 
social moderno. Mas foi no século XX, com o apelo 
fundamental do cinema norte-americano, que um modo de 
morar se tornou global: o morar para o consumo (Marques, 
2017). Os materiais sintéticos, o automóvel, a divisão sexual 
do trabalho (a mulher sexy do lar e o chefe de família), a 
TV, a redução da cozinha e das reuniões familiares, o 
excesso de aparelhos eletrônicos - sobretudo nos quartos, a 
individualização dos banheiros. A rua se firmou como 
espaço do coletivo, do conflito, da diversidade, da disputa, 
da troca, dos movimentos sociais, da repressão policial.  
A casa como espaço invisibilizado, do afeto e da violência, 
da comunhão e do preconceito, dos sonhos compartilhados 
e do conservadorismo, do íntimo e da neurose. Evidente que 
as mídias sociais fragilizaram essa fronteira e a divisão 
público/privado segue repleta de controvérsias.   
O fato é que hoje a humanidade é convocada para ficar em 
casa, e morar. Grande parte de uma humanidade 
habituada à vida acelerada das metrópoles, ao preço do 
adoecimento coletivo, agora precisa habituar-se a uma 
pacatez que não se sabe ao certo a duração.  
Dois, três, quatro meses?! Será que nossos estoques de 
drogas (sobretudo farmacêuticas) são suficientes para nos 
distrair durante este período ou teremos que, enfim, 
enfrentar o padrão de vida doentio que reproduzimos e 
desenvolver outros modos de ser e estar no mundo? 
Simplesmente substituiremos as selfies de viagens por posts 
de comidas ou deMORARemos em pensamentos e atitudes 
que nos conduzam para fora da sociedade do espetáculo 
que dilui a consistência afetiva e ética das nossas relações? 
Traçaremos um plano de trocar de carro já que 
economizaremos não indo ao trabalho na quarentena, ou 
retornaremos aos princípios fundamentais de uma boa 
vida?O momento que enfrentamos me fez revistar a 
conferência do filósofo Renato Janine Ribeiro no Café 
Filosófico (dezembro de 2019), com o tema “Simplificar a 
Vida”. Renato foi o curador de uma série de comunicações 
acerca da “Cultura dos excessos, sobrecargas e alternativas 
de vida”. O filósofo retomou o caso dos rapazes em Seattle 
(EUA), economistas decididos a levarem uma “vida 
simples” a partir dos 30 anos de idade. Para tanto, 
realizaram uma infinidade de cálculos que comprovavam a 
eficácia - na relação dinheiro/bens/mercadorias versus 
tempo de vida/trabalho desprendido -, de suas decisões. 
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Recolherem-se a uma vida simples permitiria a eles menos 
esforço humano gasto com coisas/hábitos supérfluos.  
A despeito da indefinição da vida simples e do modo 
paradoxal pelo qual os rapazes “pesavam” os benefícios da 
mudança de vida - restringindo-os ao campo financeiro/ 
econômico, Renato enxerga no caso um convite a 
pautarmos os nossos desejos. Quais desejos renunciar?  
O que é essencial na vida? O que de fato nos define?  
Se a identidade, aquilo que nos define, cada vez mais se 
desvincula do trabalho e se torna transitória, volátil, 
produto de consumo, as sensações de “estar perdido” e 
“não saber quem somos e o que necessitamos” atinge 
multidões. Frágeis eticamente, instigados a afirmar uma 
personalidade sem esteios, acometidos por um narcisismo 
extremado que anula o outro. Voltar-se para o essencial da 
vida, na busca pela “autenticidade” nos preceitos 
freireanos (o verdadeiro encontro com o outro e com a 
nossa história), é um exercício já a milhas de distância do 
cotidiano moderno. Evitamos a reflexão.  
Evitamos salas sem televisão.  

 

Como aponta o filósofo Byung-Chul Han (2015), a ação 
contemplativa, originalmente vinculada ao ócio e ao tédio, 
é hoje combatida. Para a sociedade do desempenho, 
fundada nos excessos, há de se exterminar o tédio 
contemplativo. Este, não resolveria, mas certamente em 
muito contribuiria na luta ético-política contra o descarte 
das coisas, do outro, de si mesmo. A crise humanitária em 
curso talvez seja um convite, ou uma convocatória, para 
uma vida simples. Que não façamos como a senhora rica de 
Millôr Fernandes. Saibamos deMORAR nos pensamentos, 
emoções e pessoas nesta quarentena. Que recuperemos o 
senso de comunidade, solidariedade, reflexividade, 
criticidade que o morar para o consumo nos saqueou. 
Ainda há tempo de aprendermos a habitar. ■ ■ ■ 
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