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FOTOS Camila Pastorelli

TEXTO Vanessa Lima

NA PÁGINA 
ANTERIOR  
CORPO EM 

MOVIMENTO: BEL 
E O FILHO ARTHUR 

FAZEM EXERCÍCIOS  
ACOMPANHANDO 

VÍDEOS

NESTA PÁGINA  
MARCUS NA 

COZINHA COM O 
CAÇULA, A FILHA 

FLORENCE E A  
AU PAIR BRASILEIRA  

PAULA PIMENTEL, 
QUE MORA COM 

 A FAMÍLIA

CRESCER 83

ENSAIO

82 CRESCER



84 CRESCER

D
escontente com os rumos políticos do país 
e ansiosa pela experiência de viver fora do 
Brasil por um tempo – para se preparar 
para um trabalho que estava programado 
para acontecer nos Estados Unidos –, a fo-

tógrafa Camila Pastorelli, 32 anos, se organizou e deci-
diu, antes, passar uma temporada em Londres, na Ingla-
terra. A ideia inicial era ficar alguns dias na casa de um 
fotógrafo com quem já tinha trabalhado algumas vezes, 
só enquanto procurava algum lugar para morar. O que 
ela não imaginava é que, justo naquela semana de transi-
ção, o governo britânico determinaria o lockdown (fecha-
mento das atividades) por conta da pandemia da co-
vid-19. Assim, ficou retida na casa da família por mais 
tempo do que esperava: um mês inteiro. Enquanto isso, 
começou a fazer alguns registros das cenas que presen-
ciava, transformando o resultado em uma série. 

O anfitrião, Marcus Lyon, fotógrafo britânico de 55 
anos, já havia trabalhado com Camila em um projeto no 
Brasil. Sua esposa, a ambientalista Bel Lyon, 37, é bra-
sileira, mas mora em Londres há 12 anos. Os dois são 
pais de Florence, 9 anos, e Arthur, 7. Camila acompa-
nhou a rotina dos pais, que se revezavam nas tarefas 
domésticas, no home office e na atenção e cuidado com as 
crianças, que conheceram uma nova rotina de aulas 
dentro de casa, o homeschooling. A família também con-
tava com a ajuda da au pair [programa de intercâmbio cul-
tural em troca de trabalhar cuidando de crianças] brasileira, 

Paula Pimentel. “Não foi muito pensado, apenas acon-
teceu. Comecei a tirar fotos de forma despretensiosa do 
que acontecia na casa, pois fotografar me faz bem e tem 
me ajudado também, especialmente nesse período. Ia 
compartilhando as fotos com eles e depois comecei a 
perceber que as imagens tinham um corpo e poderiam 
formar uma série. A partir daí, fui vendo que imagens 
‘faltavam’ para contar essa história e ficava sempre liga-
da em qualquer nova atividade na casa: uma apresenta-
ção de dança das crianças, uma receita nova na cozi-
nha…”, lembra. “Ao longo desse período, fiquei muito 
inspirada com a criatividade e energia de Florence e 
Arthur de produzir coisas para se entreter, criando his-
tórias e aventuras. Com certeza, elas ajudaram a todos a 
passar por esse momento com mais leveza”, diz Camila. 

De karaokê na sala e pizza caseira a ligações em vídeo 
para os avós, a família Lyon faz parte de um grupo pri-
vilegiado de pessoas que puderam passar a quarentena 
em segurança, e aproveitar o período para estreitar laços 
e repensar a vida, saindo do automático. 

Agora que as restrições estão começando a ser flexibili-
zadas no Reino Unido, a fotógrafa conseguiu encontrar 
um apartamento para morar no mesmo bairro e continua 
próxima dos Lyon. “Seguimos nos vendo eventualmente 
para jantar ou também quando vou dar algumas aulas de 
música para as crianças (sei alguma coisa de piano e vio-
lão). Como seguimos as regras de isolamento social, sem 
ter contato com outras pessoas fora do nosso círculo, po-
demos seguir nos encontrando sem risco”, afirma. 
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ATÉ KARAOKÊ 
CASEIRO TEVE, 

PARA ANIMAR A 
QUARENTENA
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A CRIATIVIDADE 
DAS CRIANÇAS: 
ARTHUR 
TRANSFORMOU 
O LÁPIS E O 
APONTADOR EM 
UM BRINQUEDO
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A LEITURA FOI 
UMA FORMA 

DE PASSAR 
O TEMPO. 

FLORENCE 
FOLHEIA UM 

LIVRO ANTES 
DE DORMIR

ENQUANTO 
ISSO, NO 
“ANDAR” DE 
BAIXO, MARCUS 
AJUDA O 
CAÇULA COM 
AS LETRAS
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EM TEMPOS DE 
ISOLAMENTO, 

QUEM TEM 
ÁREA EXTERNA 
EM CASA É REI. 

AS CRIANÇAS 
PODIAM PEDALAR 

MATAR A SAUDADE DOS AVÓS? APENAS POR 
CHAMADA DE VÍDEO FEITA PELO CELULAR

PARA A MÃE DAS CRIANÇAS, Bel, apesar da alegria de estar mais perto dos filhos 

durante o tempo em que a família ficou trancada em casa, também houve grandes 

desafios. “O mais difícil foi tentar conciliar um trabalho que demanda bastante e dar 

atenção às crianças. Senti que não consegui fazer nem uma coisa, nem outra com a 

dedicação que gostaria”, conta. 

Apesar de as medidas de isolamento estarem mais brandas por lá, a escola de Arthur 

e Florence só retorna no início do novo ano letivo - no Reino Unido, isso acontece em 

setembro. “Eles estão sentindo falta dos amigos, mas preferem a rotina caseira”, revela. 

Bel também diz que, apesar das dificuldades, vai sentir saudades da quarentena. “Ado-

rei ficar próxima da minha família, sem as distrações e estresses do dia a dia.” E você, do 

que mais vai sentir falta desse tempo, tão próximo das crianças? 

MATERNIDADE 
EM 

LOCKDOWN 
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QUEM DISSE QUE 
PRECISA SAIR DE 

CASA PARA SE 
DIVERTIR? MÚSICA 
E FANTASIA FAZEM 
RIR EM QUALQUER 

SITUAÇÃO

90 CRESCER

A HORA DE  ESTUDAR EM 
CASA, COM EDUCAÇÃO À 

DISTÂNCIA: UM DESAFIO 
TANTO PARA OS ADULTOS, 

QUANTO PARA AS CRIANÇAS

OS IRMÃOS 
GASTARAM 
ENERGIA 
TAMBÉM NA 
COZINHA E SE 
DIVERTIRAM AO 
FAZER PIZZA
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