
transpensar #2 



>> vamos ao transpensar #2? 

aqui em Portugal vamos começar a sair do confinamento daqui a duas semanas... tudo 

me parece absurdo, tanto o confinamento como o desconfinamento... convido a co-

escrevermos umas linhas e começar a ajuntar num documento transpensar #2, como 

fizemos para o primeiro encontro. mas afinal o que é que estamos a aprender com esta 

experiência, independentemente dela (o estado de emergência mundial/confinamento) ser 

fundamentada em "factos" científicos ou em pavor generalizado ou em desejos de 

controle desenfreado... a experiência está a ser atravessada por cada umaum de nós pelo 

mundo fora... estas 3 primeiras questões estão muito presentes em mim, principalmente 

porque encontro uma grande desafinação na forma como estão a ser trazidas ao 

comum... acrescentei uma "outra" para nos irmos atravessando no tal não saber... 

- distânciamento social  

- trazer os espectáculos para a rua  

- alterações no comportamento quotidiano de cada umaum  

- outra zona/pergunta 

sofia n.  

17/04/2020 

Boas a todes, 

Queria entender um pouco melhor as perguntas, Sofia. Talvez seja porque esteja longe e 

o contexto brasileiro é bastante diferente... Temos aqui um Presidente que vai para a rua 

dar a mão às pessoas, zero de distanciamento social e 100 de irresponsabilidade. E em 

relação aos espectáculos de rua, não sei mesmo do que estão a falar. As "alterações de 

comportamento" são para nos projectarmos no futuro, aquilo que sentimos que está em 

transformação dentro de nós e que vai ganhando raízes? E "outras zonas" é o quê? O 

que nos tem passado pela cabeça? Viagens, desejos, sonhos? 

Obrigado,  

Beijinhos,  

Nico 



- então, ocorre-me que, por um lado, poderíamos cada umaum fazer outras perguntas que 

 substituíssem as que não fazem sentido... por outro lado o distanciamento social é falado 

pelo mundo todo, em Portugal é "compulsivo" e aí é algo que é estimulado a ser 

desconsiderado... de qualquer forma parece-me ser uma questão muito actual, seja por 

qual acesso for.... o texto da Christine Greiner às voltas com os Otakus é, para mim, até 

bastante evidente nisso https://soundcloud.com/gisele-dozono-asanuma/o-devir-otaku-do-

mundo-christine-grainer-pandemiacritica-n-1-edicoes 

- a história dos espetáculos na rua pode ser passada para a questão de como os países 

estão a lidar com a situação das artes e a precariedade do sector mas também não é uma 

situação exclusivamente de Portugal, acho eu, reenvio esta beleza que o Álvaro enviou à 

pouco https://www.youtube.com/watch?v=X9BUA5PpfLU - as transformações será o que 

está em transformação em ti a partir desta 

experiência específica 

- o "outros" é completamente livre ou desfocado exatamente porque não sei, e imagino 

que ninguém sabe, o que interessa a cada umaum transpensar. 

de qualquer forma não tenho desejo nenhum de ser eu a lançar as perguntas como regra, 

estas apareceram-me mas sonho insistentemente em ser convidada a considerar o 

acharem pertinente. beijinho bom. 

E POR FAVOR, QUEM QUER ACOMPANHAR ESTAS COM VERSAS E OS 

ENCONTROS EM ZOOM - POR FAVOR - INTEGRE O GOOGLEGROUPS 

TRANSPENSAR 

sofia n.

  transpensar@googlegroups.com


mailto:transpensar@googlegroups.com


// Sofia Neuparth (Portugal)


 >> Distânciamento social


o que é que queremos com isto do distanciamento social? até onde os humanos vão 
acatar este tipo de directivas assustadoras para depois se encharcarem em comprimidos 
para a depressão? atravessando os infinitos documentos por onde tenho andado está 
“provado” que o isolamento é uma das principais causas de morte...e só trago este 
“facto” aqui porque parece que o medo da morte é que supostamente está na origem 
deste comportamento em relação ao vírus. o mundo está doente exactamente porque 
arruinámos a tessitura dos afectos (não só desnutrindo-a como coreografando-a e 
traduzindo-a para exercícios- tipo como workshops de beijos e abraços... ) a nossa 
incapacidade de “pisar suavemente a terra” (como diz krenak) nasce, a meu ver, do 
esquecimento do chegar-deixando chegar, de escutar o pé a tocar a terra enquanto a 
terra toca o pé. o encontro foi teorizado e esquecemo-nos de escutar a sua ondulação...o 
encontro é sempre a meio caminho e esse “meio caminho” é móvel e não se encontra 
num ponto fixo do Google maps... se não praticamos elasticidade vibrante do entre-
corpos como será possível que a humanidade exista? não se é corpo sozinho.

 

>> Trazer os espectáculos para a rua


onde está a raiz desta “ideia” de trazer as actividades artísticas para a rua? neste 
momento só me ocorrem raízes não muito luminosas... como:


- não pensar na realidade precária do sector artístico (e não só, claro está)


- não considerar o rendimento básico incondicional mesmo que numa primeira fase em 
modo de emergência (não me parece que seja bom implementar uma medida 
permanente sem pensar-discutir-adentrar a sua complexidade mastambém não me 
parece que possamos esperar anos para que se façam as “reuniões” intermináveis e 
normalmente bastante inférteis...)


- “animar” a cidade e voltar a energizar o turismo predatório tal como o conhecíamos




>> Alterações no comportamento quotidiano de cada umaum


desconfio que a criação de um mundo onde possamos existir nasce no deslocamento 
interno que cada umaum se atreve a fazer. não me parece que exista uma forma única de 
co-gerar possibilidades de existência. sabemos bem que a humanidade será expulsa do 
planeta se continuarmos com o comportamento que temos tido até agora. onde está a 
fonte de cada gesto que trazemos ao aparecer? lá está...não me parece que a coisa seja 
sobre “o que fazemos” mas “que corpo é este que vamos sendo enquanto fazemos o 
que fazemos”. afinal o que é que estamos a aprender com esta experiência, 
independentemente dela (o estado de emergencia mundial/confinamento) ser 
fundamentada em "factos" científicos ou em pavor generalizado ou em desejos de 
controle desenfreado...a experiência está a ser atravessada por cada umaum de nós pelo 
mundo fora. Uma das alterações que vejo para já acontecer no meu quotidiano é destruir 
aos poucos as grelhas horárias impostas sem uma escuta do desejo de co-acontecer, é 
um sonho antigo...que o encontro possa acontecer sem ser obrigatoriamente marcado 
pela hora do relógio! Viva kairos!!!!com certeza estarei mais tempo em casa, eu que sou 
bicho da rua, praticando esse transito corpo-casa-mundo que me tem parecido não 
residir num lugar fixo, tipo o espaço público...desconfio mesmo que a dinâmica do entre-
corpos é praticável em diversos contextos desde que não constrinja o corpo que vai 
sendo sofia, não destrua a liberdade de ir sendo. Também sinto que a aproximação à 
natureza não humana (que como sempre já estava a acontecer) se vai densificar.


>> Outros


gostava mesmo que considerássemos a polifonia, a diversidade, a ecosofia, a a co-
existência de formas e os seus ondulantes inter-atravessamentos, que pudéssemos 
aligeirar o “eu acho”, as certezas, o julgamento, a culpa e o medo


// Ana Eugênia Azulay (Brasil)


Agora mais do que nunca estou entrelaçando e dançando a relação entre a casa de tijolo 
e a nossa casa de pele, o nosso corpo. Já via tanta sinergia entre elas e sinto que agora 
todos sentem também essa relação e por isso de alguma forma me julgo conectada de 
uma maneira mais profunda com qualquer outro. Essa conversa entre as casas tem me 
alimentado bastante. Sei e sinto meus privilégios estruturantes em ambas. Na de tijolo, 



que antes de mais nada a tenho, vejo uma amplitude visual avassaladora, iluminação 
natural e ventilação cruzada, portanto o dia me toca. Sinto o sol adentrar, o vento a me 
arrepiar e os olhos cavalgam sempre para o horizonte de fora. Na casa da pele, o 
corpear, o dançar e o brincar tem nutrido meu tempo de mundo faz tempo. Agora com 
uma rotina mais de ninho e só com os pintinhos daqui os pés e as mãos escavam mais a 
vassoura, os talheres, a colher de pau, o algodão e o poliéster, mas quando passeiam 
pela madeira, desenho e risco prazer infinito de dança. A dança que está no coração, na 
cabeça, no pé, nas narinas, no intestino, no sovaco: do ballet ao funk, do contemporâneo 
ao twerk passando sempre pelo baby shark e pelos cachorros da patrulha canina ou 
patrulha pata. Quando o pedido é estar com pés, mãos e joelhos no chão me chamo 
Amora. A famosa tela tem ajudado bastante para que eu possa ter algum tempo meu e 
também um tempo meu que é para nós todos daqui do ninho. Eu que sempre a condenei 
tanto agora a preciso. Veja como as piruetas aparecem até nesses dias de paleta 
indefinida. Os saltos também têm vindo muito me visitar. Do sofá para a cadeira, da cama 
para o chão, na própria cama, e os gritos que pulam das bocas para os ouvidos, que 
pulam dos olhos para a pele e do peito para o ar. Alongando limites. Retomando essa 
elasticidade. 


Aqui em casa essa gangorra está mais entre os adultos: esses que com o tempo vão 
ficando mais duros, difícil de abrir um grand ecart/ espacate (spaghetti). O meu está 
preso na altura da virilha e também do ombro esquerdo. Minha cabeça de fêmur com 
bacia também tem se comunicado com estalos: às vezes inesperados e outras nem 
tanto. Talvez vestígios da dança das quatro barrigas: theo, beni, max e flor. Isolamento é 
uma palavra que tenho ruminado. Acho que numa casa com seis e com uma paixão pela 
costura das trajetórias minha e do mundo, sinto que não posso me apropriar. Essa 
semana tive um momento diferente e especial. As crianças já dormiam e meu marido me 
convidou a estar na varanda com os vizinhos. Cada um no seu espaço, e todos num 
mesmo espaço, estávamos a tomar um vinho, emanar sorrisos e sons da boca. Foi 
delicioso. As vezes a regra dos metros também era esquecida e uma mão adentrava o 
espaço do outro. O tal do espaço era atravessado tanto o da casa de tijolo como o da 
casa da pele.




// Aka Emiliano Manso (Portugal/Brasil)


>> Distanciamento social


Eu e meus pais estamos na mesma casa neste distanciamento social, provavelmente 
diferente seria estar só. Assim como a condição de cada umaum anterior a esta situação, 
ter apoio a criação/produção, não ter, estar desempregado, trabalhar com algo formal, 
estudar, estar em um recomeço, estar perdidx, etc. A principal caraterística do encontro 
com o significado, é que o encontro com o significado faz vc repousar no significado, vc 
relaxa, vc descansa.


O quanto realmente nos distanciamos? onde reside o nosso distanciamento?


Neste momento único os veículos de massa, poderiam parar de atrofiar a cognição e os 
sentidos das pessoas e ao invés de estreitar ampliar a troca e os diálogos, sobre o 
planeta, a natureza, a cultura, o ambiente, o ser humano, outras economias, filosofias, 
trazer à tona importantes pensadores, partilharpara todos e não só para alguns, ter um 
gesto mais solidário, generoso e deixar de manipular, através do medo, trocar o um para 
muitos e experimentar o muitos para muitos. Pertinente pensar sobre formação de 
público e distanciamento social nesta altura.


>>Trazer os espectáculos para a rua


Como disse o senhor [Ailton] Krenak faz 400 anos que se tenta alertar o Homem não 
indígena. No decorrer de um processo de criação em dança no ano de 2018 convidei a 
um devir diferente do habitual do grupo a partir de um ato poético:


“Escuta comum, doçura, gentileza, tirar o peso e gravidade da terra, caminhar de forma a 
não imprimir, a não carimbar a sua pegada, homens que recebem o outro.......... a cidade 
pode gerar jogadas de palavras para esse ritual, esse ato, essa passagem emergir [como] 
uma discussão pública, popular”.


é sem dúvida uma questão que ronda os meus pensamentos como uma fantasia, pois 
nunca aprofundei, como seria realizar uma, “cegada” nos dias de hoje?




>> Alterações no comportamento quotidiano de cada umaum


Estar em Lisboa há 4 meses, depois de 17 anos a viver fora (e já faziam 14 que não 
ficava mais de três meses), é uma bela alteração. Longe dos meus três filhos e 
companheira que ficaram no Rio de Janeiro, porém perto dos meus pais, filho e neto, a 
família portuguesa. Amo o fado e este é o meu! Durante dois anos me dediquei 
exclusivamente das 06h30 até 20h30 aos meus filhos, o meu trabalho no restaurante está 
suspenso e nos dias de hoje aproveito o tempo livre para estudar à minha singela 
maneira, e ao estudar sinto-me, estudando-me. Como será o quotidiano?


>> Outra zona de escrita/pensamento...


queria que as coisas mudassem, e elas mudaram. honestamente, sinto algo vivo no ar, 
pois como estavam eram de sobrevivência e não de resiliência ou paciência, sentia-me 
mais inseguro do que estou agora.

Que o novo se faça vibrante e permeie todxs, que brote nos corpos zonas de afetos. não 
o presente de hoje mas como tu vives o presente?


// Isadora Dantas (Brasil/Portugal)


 >> isolamento social


estranhei a fala de isolamento social desde o princípio apesar dos estudos e dados e da 
situação da pandemia em países vizinhos (via que enquanto atravessávamos algo em 
escala global mundial cada lugar tinha suas especificidades). sendo o isolamento um 
decreto, de imediato parecia-me tapar qualquer possibilidade entre, de ser(mos) mais 
escutante(s) com as próprias ações, as ações alinhadas com a escuta do que realmente 
estava a ocorrer. e que seriam diferentes para cada ajuntamento pessoa. e criarmos 
possibilidades de recolhimento (e porque não de encontro?). era urgente sim, havia um 
estado de alerta interno em mim. assustava-me uma incapacidade de considerar as 
diferenças, escutar as particularidades dos diferentes seres existentes. agora a mídia e o 
governo assumem a fala de volta à normalidade. preenchendo vazios importantes. o 
corpo que contempla o parar da máquina e vê que é possível, isso é imenso. antes dessa 
fala aparecer como aparece agora nos meios de comunicação tinha alguma coisa de sair 



na rua e sentir que os corpos estavam mesmo se arriscando em outros modos de estar, 
nos parques, nas praças, mais alinhados com uma escuta de cada um do mundo, do que 
era possível, em coisas simples. respirar isso foi precioso.


>> os espetáculos na rua


isso dos espetáculos na rua me assusta. fico também um tanto triste com esse olhar que 
não considera a complexidade do tecido da cultura e da arte. mesmo a diversidade de 
fazeres. (um olhar que vai ele próprio perdendo complexidade.) e agora vamos todos 
para a rua? porque? cheira a entretenimento e falta conversa.


>> comportamento e sonhos


sinto que vou aprendendo a não ficar assustada em não saber. e criando coragem para 
continuar a não saber. escrevi uns tempos atrás que contemplava o aparecimento de um 
corpo que nunca tinha visto e que esperava poder acompanhar. acho que entre lágrimas 
e silêncios certas peles caíram e outras nascem. as vezes me sinto em completo 
desconhecido. acho que algo muda na escuta do tempo das coisas. e com não me 
projetar tanto. há um desejo de aproximar a dança da casa. com o confinamento percebi 
que tinha essa sensação do corpo como casa muito forte em mim. os lugares que eu 
habitava com o coração e que ali podia desaguar e estar em silêncio eram onde também 
escutava casa. (apesar é claro de ter um teto onde posso dormir, um privilégio). no dia a 
dia eu passava a maior parte do tempo fora da minha casa, dançava lá pelas manhãs, 
todos os dias um pouco. mas quando o decreto saiu me senti sem saber o caminho de 
casa, foi um pouco engraçado. queria ir para lugares da cidade específicos para mim. foi 
curioso ir estando com a minha casa mais e mais e sentir que algo ia se criando ali. mas 
também sou um pouco uma criatura que precisa de deslocação. e de encontro claro! 
mas tenho pensado como a casa “física” pode estar mais próxima da dança - sendo a 
dança um lugar de recolhimento e morada do corpo.




// Margarida Agostinho (Portugal)


aqui vão algumas considerações sobre as perguntas enviadas


>> Distanciamento social


Estou a pensar depois do levantamento do estado de emergência - que ainda durará pelo 
menos mais duas semanas -, e portando admitindo que já não há controlo à circulação 
de pessoas para fora de determinadas áreas: distingo duas coisas - o distanciamento 
social das pessoas na rua, e o isolamento. O distanciamento social parece-me uma coisa 
que podemos manejar e até de alguma maneira aprender com ela... lá está, estando 
atentos a cada dia ao que é possível, dadas as formas de evolução dos contágios (o 
perigo do tal contágio comunitário aparecer ou não...) e a nossa própria relação com o 
que imaginamos que pode acontecer se formos contagiados, se contagiarmos alguém...

O isolamento sinto que trás outras coisas mais difíceis de pensar... a forma como 
aceitamos que podemos abraçar ou ser abraçados, viver com quem e como aceitamos a 
nossa possível exposição ao vírus e daqueles que vivem connosco sem que isso seja 
uma imposição estritamente vinda de fora, quer por eventualmente se decretarem leis 
sobre comportamentos de risco a serem completamente evitados, quer por dizer "ah 
mas eu não tenho medo do vírus, dê mas é cá um abraço!"... e de como pessoas 
isoladas podem viver até poderem deixar de estar isoladas,(será que têm pessoas que 
lhes vão levar as coisas à porta? será que precisam de cuidados médicos mas estão em 
pânico porque estão isoladas e não sabem o que fazer?) e de como pessoas menos 
isoladas e menos isoláveis podem viver nessa possibilidade de infectar ou virem a ser 
infectadas, e que tudo isto depende também de uma consideração de um desejo comum 
de realidade desse tal mundo em que queremos viver...


 >>Trazer os espectáculos para a rua


Trazer os espectáculos para a rua como medida sanitária, é usar a rua por uma fracção 
das suas qualidades que eventualmente pode ser só aparente... é quase como dizer que 
as mulheres têm mais jeito para cuidar, ou que por exemplo o vírus não afecta pessoas 
jovens e saudáveis... parece-me uma simplificação para que o pensamento possa 
descansar... eu enquanto usufruidora de cultura penso que me sentirei segura onde me 
sentir segura e insegura onde me sentir insegura e que isso terá muito mais a ver com as




considerações das pessoas que estão a fazer esse acontecimento artístico e das 
pessoas que os vão ver do que com o facto de estes serem ao ar livre... mas imagino que 
quem tem de fazer coisas com leis, essa seja uma forma de pôr na lei qualquer coisa... 
claro que fazer coisas que antes se fariam dentro (porque se dava um onde como lugar 
adquirido e não era questionado) se passarem a fazer na rua também trará com certeza 
food for thought nalguns casos... mas nunca poderá ser entendido como a mesma coisa 
um trabalho específico pensado para a rua. O trazer para a rua coisas que agora não se 
podem fazer em lugares fechados, ou que em lugares fechados estejam sujeitos a 
restrições muito mais severas e que assim não os tornam viáveis... faz-me pensar que 
ainda não pensei nisto o suficiente... não sei, faz-me pensar que com a pandemia 
libertaram-se uma série de conteúdos na net, mas que passadas umas semanas eu 
continuo a visitar as mesmas coisas que me interessam e que grande parte sempre 
foram de acesso livre, e essa coisa de "ah que bom agora vou poder ver coisas que 
antes não podia!" não foi assim tão avassalador... mas talvez a forma de me dirigir às 
coisas seja bastante particular e não sirva de exemplo, mas é uma chatice porque é a 
que tenho mais à mão ;) de qualquer forma acho que a especificidade da rua está com 
certeza a sofrer modificações específicas destes acontecimentos tão específicos, e que 
essa escuta e trabalho têm mais pertinência que nunca e não são do mesmo universo de 
eventos trazidos para a rua porque não têm outro remédio... é um bocado como as 
diferenças entre a fast fashion e a slow fashion


>> Alterações no comportamento quotidiano de cada um


A alteração dos desejos também me parece uma coisa curiosa e que me tem feito 
pensar... no outro dia ouvia numa entrevista qualquer que um homem dizia: no ano 
passado por esta altura estávamos a escolher os destinos de férias para o verão, mas 
agora a minha mulher não pensa mais em viajar... e ele estava a dizer isto nesse lugar 
não tanto de precaução e confinamento mas aferindo que tinha havido uma mudança de 
desejos lá em casa... fez-me pensar que possivelmente eles escolhiam destinos de férias 
porque isso era um desejo desejado para eles, (pela tal pressão social para fazerem isso, 
porque tinham de ir a um sítio mais bonito do que o os vizinhos do lado ou dos colegas 
do emprego, claro), e que agora pelo menos durante alguns momentos eles e nós 
poderemos (se estivermos atentos) ver como se vão gerar os desejos dos que se 
dedicam a decretar que coisas hão-de ser desejantes e desejáveis... claro que já 
começam a haver máscaras fashion para condizerem com o casaco e o chapéu, claro 



que já começou a corrida desenfreada a fazer máscaras porque nos tempos que correm 
é a única coisa vendável e há-de sempre haver alguén(s) cuja única preocupação é: 
"como é que eu vou lucrar com isto, o que é que há disto que está a acontecer para 
mim?" e claro que isso vai provocar alterações no comportamento que não são 
alterações no comportamento, são apenas o fazer desembocar os nossos desejos 
sempiternos de querermos obter reconhecimento, poder, quem supostamente se 
interesse por nós porque temos qualquer coisa para dar em troca e todas essas coisas 
que permeiam as acçõeshumanas, mas pelo menos atravessamos um momento em que 
podemos vê-las a aparecer e possivelmente a instalarem-se como se sempre tivessem 
estado lá... talvez esteja mais a desejar escutar que comportamentos irão ser esses que 
desejam ser alterados, e nessa descoberta aproveitar para perceber se essa alteração é 
feita por causa de um eu alargado ou de um eu pequeno, e como varia entre um e outro...


>> Outra zona


Só reflexão...


Continuo a pensar que o que aconteceu nos pode permitir perceber que tudo ainda está 
por fazer... que é verdade que o que é verdade hoje pode não ser verdade amanhã... que 
de facto não há coisas estanques... que há direcções de pensamento, de formas 
conjuntas de pensar a realidade que queremos e que isso se consubstancia por acções 
que podem até ser contrárias umas às outras... um dia são de uma maneira e outra o seu 
contrário... e que isso não é porque somos imaturos a interpretar uma realidade estável 
que deve estar aí para que a interpretemos(ou que uma elite nos diga como deve ser 
interpretada, inevitavelmente para seu proveito próprio) com um progresso de 
pensamento cada vez mais sofisticado, mas que é fruto da maturidade de confiar nesses 
movimentos mais internos que criam realidade e que podem criar a realidade que 
queremos. Privilegiar a vida nas dimensões que está a acontecer agora também me 
parece algo inédito... numa guerra mata-se (muitas vezes civis claro) sob a desculpa de 
que tem de ser feito para fazer passar forças de poder, e essas vidas que se perdem são 
efeitos colaterais de fazer passar a imposição de uma verdade, de que aquele outro nos 
oprime, nos ameaça tirar aquilo que temos por certo, ou ao contrário já não temos nada 
a perder e temos de ir buscar o que nos é impedido de chegar (independentemente das 
mortes que isso provocar). Mas as mortes agora são feitas por um vírus, não em nome 
de um regime de verdade... não há os bons e os maus nesta suposta guerra, se o vírus 



ganha perdemos todos, e a protecção da vida a ponto de a privilegiar (pelo menos num 
primeiro momento, este que estamos a viver) antes do privilégio da economia pode ser, 
claro, uma forma de a privilegiar a economia porque já se sabe que os mortos não 
trabalham nem consomem, mas parece-me que há aqui outra coisa, uma inversão de 
valores, esses que víamos que tínhamos de inverter mas que a própria maneira de pensar 
neo-liberal não contemplava maneiras já que o pensamento escorre por calhas que a 
própria maneira de viver lhe imprime e portanto condiciona... como dizia o Zizek (acho 
que era ele...) é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo... mas se 
o fim do mundo chega de uma forma ainda assim adequada às nossas possibilidades de 
reacção e de acção talvez possamos aprender com um movimento interno que me 
parece que a humanidade tem maturado apesar de todos os erros e tiros no pé, que é o 
do privilégio da vida e da solidariedade... não um privilégio da vida e da solidariedade 
entre os bons, entre aqueles que nos podem dar algo em troca, dos que sem eles o 
equilíbrio entres as forças de poder no mundo seria ameaçado, e de que portanto há 
todos uns outros indiferentes que não interessa realmente privilegiar a vida a não ser na 
descrição dos programas, nos discursos políticos e outras coisas que já sabemos que 
não querem dizer o que que dizem e ensinam mesmo que há essa legitimidade de não se 
querer dizer o que se diz porque há sempre outros interesses por trás cada um 
individualmente (ou por país, ou por região, ou por família, ou por...) e que isso é o que 
verdadeiramente se está interessado em levar a cabo. Talvez esta situação nos permita 
ver e perceber que podemos estar à alturaimprime e portanto condiciona... como dizia o 
Zizek (acho que era ele...) é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do 
capitalismo... mas se o fim do mundo chega de uma forma ainda assim adequada às 
nossas possibilidades de reacção e de acção talvez possamos aprender com um 
movimento interno que me parece que a humanidade tem maturado apesar de todos os 
erros e tiros no pé, que é o do privilégio da vida e da solidariedade... não um privilégio da 
vida e da solidariedade entre os bons, entre aqueles que nos podem dar algo em troca, 
dos que sem eles o equilíbrio entres as forças de poder no mundo seria ameaçado, e de 
que portanto há todos uns outros indiferentes que não interessa realmente privilegiar a 
vida a não ser na descrição dos programas, nos discursos políticos e outras coisas que 
já sabemos que não querem dizer o que que dizem e ensinam mesmo que há essa 
legitimidade de não se querer dizer o que se diz porque há sempre outros interesses por 
trás cada um individualmente (ou por país, ou por região, ou por família, ou por...) e que 
isso é o que verdadeiramente se está interessado em levar a cabo. Talvez esta situação 



nos permita ver e perceber que podemos estar à altura destas novas considerações de 
vida, realmente e profundamente mais interdependente... 


// Álvaro Fonseca (Portugal)


Então umas breves palavras-transpensantes:


>> Distânciamento social


já lá estava - a exacerbação do individualismo, do empreendedorismo, da 'me- me-me 
generation', das 'tecnonologias digitais', das 'smart cities' e capitais verdes sem gente, e 
agora foi ainda mais intensificado pelo medo da morte e dos micróbios (hiper-
higienização), e esta última já sabemos onde vai dar: auto- imunidade e auto-destruição; 
mas o maior distanciamento, que já lá estava também, é em relação ao não-humano 
(como diz/sente o Krenak e tantos outros).


>> Trazer os espectáculos para a rua


o 'espectáculo' já estava na rua (não é preciso invocar o Debord...) com todos os seus 
simulacros e agora vai voltar em força e em versão 24/7, dados os sucessivos 
adiamentos e cancelamentos; como 'rexistir'? Talvez fazendo residências na rua, nos 
espaços públicos, nos baldios, fazer/cuidar da casa-na- rua. E caminhadas peripatéticas 
e escutadoras!


>> Alterações no comportamento quotidiano de cada umaum


depois do 'fique em casa', 'regressar à normalidade' já é o novo mantra, ou 'back to 
work' ou outra coisa anglosaxónica 'cool'; a economia já estava podre, a democracia já 
estava podre e andamos (movimentos sociais, artistas, activistas) a tentar 'segurar as 
pontas' mas sem querer ir à raiz da coisa porque é preciso acudir às urgências; vamos lá 
tentar (mais uma vez?) pensar-fazendo, fazer- pensando, criando os ecossistemas 
biodiversos de que precisamos e tirando partido das ideias, práticas, fazeres, recursos 
que já existem.




>> Outra zona


(i) reconectar, escutar, demorar com o mundo não-humano; apreciar os 'padrões que nos 
conectam'; aprender com a sabedoria da vida; (ii) convidar todos os transpensantes a 
trazer as suas próprias listas de perplexidades e questionamentos para o transpensar.


// Coline Gras (França/Espanha)


>> distanciamento social


ha pouco conversando percibi se calhar um pouco melhor como estavam a se fazer 
confusoes tao grandes como entre o ato que a policia podia parar- te/multar-te e o fato 
de poder estar contaminado para justificar de que "é melhor ficar em casa e estar 
patiente e ter calma".e tb nao que seja a fala em si que seja ruim mas, falando nessa 
mezcla toda me parecia claro que, falando do distanciamento social, havia algo que nao 
se mexia mesmo para saber em si proprio como estava a existencia dessas regras. e 
parecia que ia num lugar estranho como "obedecemos mesmo as regras cuando 
estamos em publico" mas estando em casa podemos se devestir dessas regras como se 
nao fossem. essa coisa do portal que acho que o alvaro que mandou me parece que ha 
uma mudança de percepçao a accompanhar em cada um mas alli estou perdida entre 
minha propria percepçao que é aquela do outro tb e uma coisa mais larga que imagino se 
ouve entre dois o mais. fazendo as compras é claro aquela densidad de ar que se faz 
entre uma pessoa que nao quere estar tocada e uma que nao esta encaixada nisto mas 
por tanto que nao vai estar mais tocada. sento que envolve muito mais que estar o nao 
tocado, ja que essa coisa para as maravilhas dançantes, vivantes sao impensaveis para 
mim, como se este ar estava uma caixa para poder pôr muitas coisas que estavam a 
espera de poder estar colocadas seguradas em algum lugar sobre o que é o humano. 
pronto devagarinho devagarinho sim sim que sento mesmo ondas de falar muitas

coisas ao mesmo tempo e nao saber como falar delas umas entre as outras.


>> trazer o spectaculo para a rua


ooo pois acho que nao tinha pensado nisto antes, e que logo me parece que é uma coisa 
bem antiga nao é? se calhar chegou ao mesmo tempo que os teatros. mas se me 
proximou de que pensou entender da pergunta é que é agora e desde algums tempos 



uma coisa revendicada/publicidada falsamente meter os artistos em algum lugar e 
aproveitar para dar-se un cachet e um lucro em mais (muitas coisas horriveis mesmo). 
mas tb ficou pensando em varios amigos que trabalham na rua que tem esse gosto pela 
coisa-poetica dos vagabundos (e que tb é um pouco e muitas vezes a coisa dupla na 
forma, digo eu, de nao trabalhar um pouco algo da comunicaçao de si a si proprio o de si 
ao outro para viajar em diferentes instituciones que viram mundos e entao que a rua fica 
um pouco o mais accessivel e tira por tanto e de facto a fonte poetica do gesto cualquier 
o, pior o nao, esta "recuperado" pelo arte). depois pensou no festival de avignon, que ja a 
atmosfera mudou e nao esta fixe, mas cuando trabalhou alli ha quase 10 anos por atras, 
se calhar, ao menos enquanto se fala de raiz, posso me lembrar que sentia a rua. pronto 
mas todo isso nao sei, sento que ha alguma clareza que nao percebi o blablabla mas 
bora bora


>> alteração no comportamento quotidiano de cada um


sento que o futuro que vai se planejando a uma largura do dia dia ate o ano o dois anos o 
nao sei cuanto, na tessitura da cada um a um, esta tremendo tremendo. difficil, excepto 
fazer coisas "minhas" com aquele espaço interno, de nao duvidar de todo, mas se calhar 
coisas mesmo pessoais. cada fazer nas ondulaçoes fazer/nao fazer tomam muita 
amplitud e importancia. esforzo sempre emitido para criar o deixar pasar ar nos gestos o 
acariciar o acontecimento dos gestos mesmo que nao consiguo e voltou a minhas coisas 
de coçar-me pronto.. se calhar a pele no seu encontrou entre o dentro e fora grita mais 
sim.


// Braulio Fontes (Cidadão do mundo)


Link Up: https://youtu.be/OOWjbnWCYBM


Começamos assim,

¿Aonde é que eu assino? disse ele

¿Ele quem? perguntou ela

O mister Cosmic Perspective.

Mas porque em inglês? fodazz, wtf ?

Se voltas a falar assim, apagar-te-ei da lista da Cosmic Blessings. Let’s talk about love.

She said – no,




She’s very mad to talk about love right now

So I write this codes and share it with our angels right here.

Falei com Deus hoje de manhã.

O que disseste a ele?


Eu lembrei da frase do nosso Mestre Alfredo no podcast de ontem, mais ou menos 
assim: O homem até pode ter começado como um vírus, os 4V como Aline diz. O Vírus 
destrói o organismo ou o organismo destrói o vírus ou há uma infeção ou há uma 
simbiose...


Beautiful,


(qualquer erro ortográfico encontrado nestes códigos, não se suicidem, não nos 
responsabilizamos pela juíza mente que Alah vos deu. Qualquer coisa chora, riou fica já 
por aqui, pois ainda devem vir por aí mais alguns. Senão relaxa e sente o beat, são quase 
3 da manhã deixa essa mania das perfeições por agora, até Fernando Pessoa deixou-se 
de vírgulas, então fica calmo).


Aqui nós não escrevemos para escrever, aqui escrevemos como árvores em busca da 
luz. Amanhã podemos ser a água do rio em busca dos caminhos para chegar ao mar 
levados pela fé nas forças do universo. Ou podemos simplesmente ser micropartículas 
no ar a voar que nem pássaros por ai...


Benjamin Clementine


As árvores falam. As árvores falam já te disse. Faz a experiência e experimenta, e diz-me 
quando foi a última vez que desfrutaste da vacina natural da natureza (pés descalços 
sobre a terra ou areia da praia) quando foi a última vez que foste abraçado por uma 
árvore? Elas falam contigo e tu nem dizes nada, andas sempre com a cabeça não sei 
aonde – só tu e Jah sabem. Quanto mais alta a árvore mais profunda suas raízes estão 
(equivale ao dobro do tamanho da árvore). Ela te protege do frio do calor da poluição d 
qualquer género e ainda te da oxigénio assim como todo tipo de amor (saúde).


Estamos na Primavera, muitos só agora começam finalmente a perceber, a lembrar e a 
absorver que estão no planeta terra a nossa casa onde estamos rodeados de outros 



mundos, eles sempre estiveram cá, mas sim não estamos a matar muitos como o normal 
seria, seja direta ou indiretamente.

Eis que surge assim o convite: 40% de chuva; 60%, 70%, 90% de chuva. A partir dos 
40% já está muito fixe, no entanto nada como a partir dos 60% de água (chuva) para 
cima. A intenção é ficar molhado mesmo.


Convite:


Na próxima vez que você sentir: ver, escutar, ouvir, perceber, saber..., que vai chover ou já 
está a chover, sem pensar muito na maquilagem (procure só saber se tem as chaves de 
casa), faça o seguinte: corra para a rua para um breve banho de chuva , e deixe o 
universo chover seus magic powers sobre si, sinta a água que cai do céu totalmente 
desprevenido do receio de ficar molhado(quanto mais molhado melhor) não seja perverso 
sinta o frio a desaparecer o corpo aquecer sinta o prazer da alma em harmonia com o 
momento.


É só um convite, e se alguém disser que você é maluco, diga a essa pessoa que você 
teve infância e se ela não teve talvez ela devia procurar um psiquiatra ou acompanhar 
você pela primeira vez... Mentira não diga nada apenas sinta e se concentre abertamente 
em si mesmo...


Para finalizar entre com toda a roupa do corpo como veio ao mundo (da rua) diretamente 
para dentro da banheira tome um bom duche, seguido de uma bebida quente ou uma 
bebida para aquecer, você é o king ou a king do seu mundo, aproveite daqui a pouco só 
teremos chuva só mais daqui a uns messes mas isso digo eu, só Jeová é que sabe 
mesmo, como diz um dos nossos mestres não tenho certeza de nada , só sei que nada 
sei.


Now let’s do it

Let’s talk about love,

She’s said no again,

She’s still mad with me.


So I write this codes and share it once again with our angels right here right now,




D.N.A mystic. Mystic Mind. Mystic Souls. Mystic whether. Mystic languages. Mystic 
mantras. Mystic kisses. Mystic faces. Mystic Secrets. Mystic Angels. Mystic feeling. 
Mystic hot tea. Mystic wine. Mystic herbs and flower. Mystic Rain. Mystic pain. Mystic 
Love. Mystic happiness . Mystic mistakes. Mystic codes. Mystic road. Mystic dance and 
moves and dance and moves. Mystic movies. Mystic freedom. Mystic lyrics . Mystic 
Repetitions. Mystic mantras . Mystic meditation. Mystic colours. Mystic books. Mystic 
people. Mystic universe. Mystic solutions. Mystic perspective.


Now that your eyes are open Now that your heart is open Now that your soul is open

Now that your conscience is open Escrevendo eu vou vendo quem escreve Escrevendo 
eu vou escrevendo quem escreve Escrevendo eu leio meus pensamentos Escrevendo eu 
danço o movimento dos meus pensamentos Escrevendo eu ilumino ideias Escrevendo eu 
pratico o desenho do infinito cósmico. Cosmic Perspective 2020.


>> Distânciamento social 

o problema primeiro foi o estar com si-mesmo. Não poder trocar de socialidade com o 

trocar de presenças, faz aparecer a confrontação au tipo de solidão em frente de si. Não 

porque as pessoas da casa não são suficientes mas porque o jeito de estar com os outros 

aparece ser o mesmo. Quais são as oportunidade de ser outro, de mudar com o fluxo do 

tempo se eu fico com no mesmo espaço, com as mesmas pessoas ? Isso me forçou a 

cuidar dos outros ao mesmo tempo de cuidar de mim. Esse cuidado que necessita uma 

precisão e afinação continu do entre-nos ou do que constitu um nós. Acho interessante 

como o tempo desdobra isso. Há um tempo já não consegui relacionar me com 

delicadeza e amor com as pessoas da casa. Hoje sinto um outro começo. Daqui a três 

semanas vamos desconfinar-nós ou seja uma coisa vai ser dita pelo Prrrresidente e 

vamos saber mais. Já há um mês que nos estamos aqui. Estou com minha namorada. 

Estamos as duas faltando outro corpos.  As vezes parece que não há espaço suficiente 

para um encontro entre nos porque não há distancia suficiente. Outros dias precisamos 

da sensação do estar juntas o mais que for possível. No lugar onde estou tenho a 

oportunidade de aproximar os corpos não humanos. Arvores, campo, quando o tempo o 

permite eu posso ficar uma hora inteira com os pés nus, perto do chão a sentir esse 

espaço precioso que existe entre a Terra e o pé e o corpo e a vertical e a habitação. 

Posso ai voltar pelos humanos da casa e sentir que há mais suavidade entre nos.  



>>Trazer os espectáculos para a rua 

A rua não tem muito por aqui. Mas escrevi um pouco sobre esses trajetos que eu faço 

entre a casa e o supermercado. Procuro a suspensão. Procuro o olhar das pessoas 

andando. Tenho uma ideia do que pode ser um espetáculo/performance/coisa entre um 

bailarino e umx participante/publico/testemunhxs. Seria bom brincar com o distanciamento 

na cidade sem perder as ligações. Ligas ? Allo ? Seria bom perguntar a o toque do ar, aos 

sensos que não são vistos como contagiosos de fazer pontes entre pessoa/pessoa, 

cidade/pessoa, arvore/pessoa, Comida/pessoa… A suspensão das caminhadas permitem 

umas conversas com caminhadxres. Não é muito interessante mas é bom.  

>> Alterações no comportamento quotidiano de cada umaum 

Entre produtividade, criação e o Grande Nada, a afirmação do não fazer e mesmo de 

contraprodução, sinto a duvida como motor de vida. Duvida então levanto-me, duvida 

então danço, duvida então falo falo falo. Romain ? Estas cansada da minha constante 

duvida ? Ela diz que não. Começo a criar um espaço profundo em mim para poder 

refugiar me. Começo a tomar iniciativas. Começo a dizer okay, isso importa muito pouco. 

Okay isso importa muito no final.  

O quotidiano é sempre novo claro, foi ainda mais evidente quando eu cheguei aqui, que é 

uma casa mas não a minha casa e também não tenho realmente de casa. Fazer casa 

então como lembra-nós o Guilherme foi uma questão essencial. Fazer casa com os 

moradores da casa, com o (environnemento), paredes, ervas, plantas, campos, cozinha, 

cadeira, os habitus dx outrx, o ritmo dx outrx. Pede muito energia mas é o mínimo ! 

>> outra zona 

A expressão de gênero claro muda com as relações. É difícil quando há poucas ocasiões 

de desdobrar essa desidentificação, sobre tudo quando é um lugar com ambiente hétero e 

familial. Acho difícil sometimes, não poder ver amigxs queers para  descansar da 

normatividade. Mas tenho muito sorte em que criamos queerness onde podemos desde 

que podemos. Criamos uma bifurcação para o viver um pouco menos humano, um pouco 

menos consumidor, um pouco menos dominante e um pouco menos organisadx. 



 

semanas antes numa forma bem esdruxula – para cadastro de artistas que estejam 
querendo ajuda da secretaria de cultura. essa é a segunda esfera: um mapeamento 
simples, mas que busca diferenciar as formas de atuação e as necessidades de cada 
artista (considerando que as ajudas que podem ser solicitadas são: cesta básica, abertura 
de crédito ou fomento para pequenas ações). como disse, este formulário havia circulado 
antes, mas tava focado em distribuição de cestas básicas para “artistas de rua” – aquelas 
que vão mesmo pro asfalto, pros sinais, praças etc fazer apresentações (os artistas de 
vagão, aqui, já estavam condenados por uma lei X, então se quiserem tentar o apoio vão 
ter que mentir dizendo que fazem apresentações noutro sítio). então me pareceu que 
houve feedbacks por trás da recriação deste formulário aí... outra coisa que está aberta 
aqui é um edital que se chama “cultura nas redes”, da secretaria de cultura do estado. o 
dinheiro vem de um fundo que existe há uns anos e esse é mais irritante... embora seja, no 
fundilho, uma “desculpa”, como diz uma amiga, para distribuírem dinheiro para o setor da 
cultura. pois. o edital é válido para “todos os agentes da cultura”: atores, bailarinos, 
coreógrafos, curadores, iluminadores, produtores, youtubers, músicos, escritores, artistas 
visuais... são “prêmios” de R$ 2.500 pagos em cota única. para vídeos de 30 a 60min...   
  
>> transformações no cotidiano de cada umaum 
é incômodo se sentir encastelada. aqui é botafogo, um bairro ao meu ver desconfortável de 
se viver pela sua posição de sedimentação das desigualdades sociais na cidade. deixar de 
fazer os deslocamentos entre os bairros mais distantes, mais rurais e que fazem parte da 
rotina que tenho desde muito pequena. depois, é preciso sempre aquietar a fome das 
tarefas domésticas. mas festejo e penso... entre um trabalho doméstico e ler um livro, 
escrever ou olhar as nuvens... as declarações de amor se espalham calminhas e 
quentinhas e não se emudecem. e o corpo gosta de esquecer que houveram dias em que 
qualquer outra coisa importava 
  
>> outras zonas 
tem a ver com identidades... com continuar navegando por dentro das vibrações que 
tornam possível que se pense algo na floresta e na cidade sem que sejam a mesma coisa, 
mas sendo algo em comum. e a possibilidade de reconhecermos isso no cotidiano 
enquanto atravessamos a rua. só pra que aqueles movimentos odiosos de glorificação de 
existências que admiramos não nos impeçam de continuar fazendo a transformação por 
nós mesmas. 
numa redondeza mais pragmática, a realização de que tudo o que vinha sendo 
sistematicamente destruído (políticas públicas voltadas para as populações vulneráveis, 
para o trabalho dos artistas, o SUS – que é o sistema único de saúde –, os órgãos de 
fomento à pesquisa, os incentivos à proteção das populações indígenas e quilombolas) é o 
que pode (poderia) nos oferecer não só suporte de urgência para o momento atual, como 
posicionamentos e olhares para o futuro. mas isso é mais um desespero.



// Laura Vainer (Brasil) 
  
>> distanciamento social 

começando a pensar na dimensão tátil do estar vivo. começando de novo... a paixão da 

pele, a paixão do tocar... calor, aflição, conforto... é o que vejo. o distanciamento (numa 

esfera pessoal) não me assusta – mesmo porque em projeção sabemos que vamos nos 

re-aproximar, se quisermos. talvez não das mesmas pessoas ou dos mesmos lugares, 

mas isso afinal se parece com qualquer dança. talvez o alinhamento agora esteja no 

dentro, um dentro que me faz rir de alguma vez ter achado que tinha descoberto o que 

era isso: dentro. um perto de mim mesma e da casa que cintila. a posição em que estou 

é de embasbacada, porque estava mesmo me perguntando em dança sobre aproximar, 

afastar, tocar, poder tocar, querer tocar... então é como se tivesse pedido um dragão de 

presente a uma fada madrinha imaginária e o presente tivesse chegado. quer dizer, uma 

coisa maior, que se imaginava, mas se supunha muito fantasiosa está voando ao redor, 

por todos os lados e põe lenha das grandes na fogueira das nossas convicções, dos 

nossos medos... continuo pensando na dimensão tátil da vida... se esfregar, encostar 

narizes, aproximar orelhas, trombar, rolar junto, fazer rodinha punk, empurrar o outro 

com as mãos... também acarinhar, tocar e desafogar, sentar lado a lado, passar o dedo 

indicador na coluna suada de alguém durante a aula de dança, beijar na boca... agora, é 

como se isso, pra não ser uma falta, precisasse fazer a volta para dentro. é mesmo 

perceber distâncias, me parece. essas coisas que até mês atrás fazíamos um tanto sem 

dar por nós (aqui no Rio as medidas de fortalecimento do afastamento social começaram 

a aparecer em 16/03); essas coisas estão se transformando em saudade. mas de onde 

estou ainda tenho as bochechas vermelhas. noutra volta desse mesmo carrossel, se 

calhar mais pra perto do que sugere a expressão “isolamento social”, tenho começado a 

pensar a loucura e a dor da angústia. as implicações disso no fazer das relações, das 

escolhas de vida e também o como isso aparece no dia a dia das cidades. talvez menos 

o “como” e mais o fazer passar qualquer coisa através disto... então tenho ouvido coisas 

que falam da impossibilidade de viver o distanciamento social como tal e sem apertos. os 

corpos que com covid ou sem covid convivem com fantasmas de cerceamento e com a 

clausura – psíquica ou estrutural/social. as mulheres que estão na mesma casa que seus 

agressores, as crianças com as famílias que não queriam dar-se com elas, os velhos que 

já não se viam... os loucos a quem as lutas antimanicomiais garantem arduamente o 

suporte para sua circulação na rua... coisas... para as quais... tenho me preparado... nós 

e o dragão...   



>> trazer os espetáculos à rua 

quando li isso, ouvi daqui “reabertura de teatros e salas de espetáculo”, rs. então vou por 

aqui... duas esferas: primeiro -- aqui – como em outros lugares – as pessoas que fazem 

artes “por conta própria”, artistas independentes, de dança e teatro tem se mexido em 

torno de casas coletivas que se diferenciam entre si, mas trazem o fumo e a necessidade 

de criar espaços para apresentações e partilhas, mas também fomentar economicamente 

os trabalhos. a casa onde estou não é propriamente um ambiente artístico, é uma casa 

com muitas psicólogas, uma sala de pilates e uma salinha onde se dança, se dorme, se 

faz massagem, as vezes uma exposição de uma das pessoas que frequentam a casa... 

agora os trabalhos estão afastados dos seus propósitos de encontro graças às 

recomendações de afastamento social. quer dizer, imagino que quando pudermos estar 

próximos outra vez, vamos querer continuar fazendo o que fazíamos. e acredito que vai 

haver aí muito trabalho... para pôr “a dança” de cada pessoa na rua, no cotidiano da 

cidade transformada por dias surpreendentes de reclusão. espero que a gente possa 

desviar da falácia e do deslumbramento com o medo, que nos faria querer com tanta 

força não nos diferenciarmos, que nos manteria neuróticas. presas em esquemas que 

mudam de grafismo, mas sufocam a transformação das almas - dos corpos - dos 

pensamentos... esse circuito de artes independente, digamos assim, pelo o que percebo 

mais como pessoa que vai às casas ver as danças e peças e talz, existe como uma 

alternativa, inclusive, à precariedade e homogeneização das políticas públicas. mas essa 

semana recebi um formulário – que circuloumas essa semana recebi um formulário – que 

circulou semanas antes numa forma bem esdruxula – para cadastro de artistas que 

estejam querendo ajuda da secretaria de cultura. essa é a segunda esfera: um 

mapeamento simples, mas que busca diferenciar as formas de atuação e as 

necessidades de cada artista (considerando que as ajudas que podem ser solicitadas são: 

cesta básica, abertura de crédito ou fomento para pequenas ações). como disse, este 

formulário havia circulado antes, mas tava focado em distribuição de cestas básicas para 

“artistas de rua” – aquelas que vão mesmo pro asfalto, pros sinais, praças etc fazer 

apresentações (os artistas de vagão, aqui, já estavam condenados por uma lei X, então 

se quiserem tentar o apoio vão ter que mentir dizendo que fazem apresentações noutro 

sítio). então me pareceu que houve feedbacks por trás da recriação deste formulário aí... 

outra coisa que está aberta aqui é um edital que se chama “cultura nas redes”, da 

secretaria de cultura do estado. o dinheiro vem de um fundo que existe há uns anos e 

esse é mais irritante... embora seja, no fundilho, uma “desculpa”, como diz uma amiga, 



para distribuírem dinheiro para o setor da cultura. pois. o edital é válido para “todos os 

agentes da cultura”: atores, bailarinos, coreógrafos, curadores, iluminadores, produtores, 

youtubers, músicos, escritores, artistas visuais... são “prêmios” de R$ 2.500 pagos em 

cota única. para vídeos de 30 a 60min...   

>> transformações no cotidiano de cada umaum 

é incômodo se sentir encastelada. aqui é botafogo, um bairro ao meu ver desconfortável 

de se viver pela sua posição de sedimentação das desigualdades sociais na cidade. 

deixar de fazer os deslocamentos entre os bairros mais distantes, mais rurais e que fazem 

parte da rotina que tenho desde muito pequena. depois, é preciso sempre aquietar a fome 

das tarefas domésticas. mas festejo e penso... entre um trabalho doméstico e ler um livro, 

escrever ou olhar as nuvens... as declarações de amor se espalham calminhas e 

quentinhas e não se emudecem. e o corpo gosta de esquecer que houveram dias em que 

qualquer outra coisa importava 

>> outras zonas 

tem a ver com identidades... com continuar navegando por dentro das vibrações que 

tornam possível que se pense algo na floresta e na cidade sem que sejam a mesma 

coisa, mas sendo algo em comum. e a possibilidade de reconhecermos isso no cotidiano 

enquanto atravessamos a rua. só pra que aqueles movimentos odiosos de glorificação de 

existências que admiramos não nos impeçam de continuar fazendo a transformação por 

nós mesmas. numa redondeza mais pragmática, a realização de que tudo o que vinha 

sendo sistematicamente destruído (políticas públicas voltadas para as populações 

vulneráveis, para o trabalho dos artistas, o SUS – que é o sistema único de saúde –, os 

órgãos de fomento à pesquisa, os incentivos à proteção das populações indígenas e 

quilombolas) é o que pode (poderia) nos oferecer não só suporte de urgência para o 

momento atual, como posicionamentos e olhares para o futuro. mas isso é mais um 

desespero.   



//Sara Jaleco (Portugal) 

>>Distância social 

  

Tenho uma esperança e crença forte nesta distância social. Acredito e sinto que ela vai 

trazer mais proximidade. Talve haja uma habituação estranhíssima agora aos ecrans e 

todas as formas de comunicação zoomáticas. Mas sinto que nos corpos dos que vou 

cruzando há a saudade do contacto, do afecto, da necessidade de agarrar, apertar, 

abraçar. Talvez ainda nem se saiba que essa saudade está a crescer. Mas acredito que 

esse será um movimento que do ponto de vista do corpo e da célula, trará algo de melhor. 

Digo isto e não sei nada. Talvez seja só ingenuidade! 

  

>>Espectáculo na rua 

  

Não sei muito bem o que vem com este pensar...Trazer os espectáculos para a rua? Sim 

e não. Pode ser que sim e que não. Com que sentido? Para quê? Para quem? A rua será 

sempre uma escapatória? Ou uma casa? Para quem? A rua precisa de casa. A casa 

precisam de rua. De que estamos a falar? Acompanhar a criação nesse tecido cru e a 

vivo, de atravessamento que é rua? Pessoalmente tenho sentido a necessidade de 

dançar em frente à porta de minha casa, de ir fazendo o caminho do sair todos os dias, 

continuando a ouvir a proximdade das paredes que me acolhem. Aqui os espectáculos de 

rua, são muitas vezes espectáculo, nem sempre levam a rua dentro, ou pouco. Não quero 

me agarrar a nenhuma receita. Prefiro não saber como fazer por enquanto. 

  

>>Alterações no comportamento quotidiano de cada um cada uma 

  

Ajudem-me a pensar esta junto porque eu sinto que neste lugar é mesmo preciso ir junto, 

ou estamos fritos! Eu ainda não sei fazer isso muito bem. Mas algumas coisas vou 

tentanto. Não sem renúncias nem frustrações. Consumir pouco. Não ter carro. Não andar 

de avião. Não comer merda que não tem nada lá dentro. Dizer o que sinto e penso 

mesmo quando não tenho argumentos científicos organisados e me sinto em desacordo. 

Não comprar roupas fabricada por criancinhas. Não trocar de telemóvel só porque sim. 

Fazer compostagem. Usar electricidade verde o mais possível. Não ter ambição nem 

espírito de competição ou necessidade de poder. Alterações profundas muitas das quais 

nem passam por estas últimas que enunciei, mas sempre as cruzam porque tudo está 



ligado!!!! Nesta preciso mesmo de ajuda para sermos mais “sérios” como diz o Aurélien 

Barrau! Ainda temos muita dificuldade em fazer escolhas que nos levam a abdicar duma 

grande família de confortos que desaparecerão em três tempos se comerçarmos a fritar! 

Na família da poesia...sem dúvida continuar a ser selvagem, nadar no desconhecido, 

juntos, tecer as linhas, ousar ser indivíduos mas não individualistas. Ousar sentir desejar 

gritar embater impactar morrer ser fraco vulnerável ser pequeno não ser visto ousar amar 

o que não amamos ousar amar para além de nós próprios. Ousar mudar profundamente o 

ponto de vista sobre a nossa presença e existência partilhada. Nesta ajuda-me fazer 

sopa, inventar receitas, por música aos berros, dizer disparates, sonhar mais perto muito 

mais perto e decidir por exemplo que sõ voltarei a África se descobrir uma forma de fazer 

o caminho sem petróleo. 

  

>>Outra zona 

  

Zona de muitas possibilidades. Sem dúvida esta da transpensar que me parece preciosa. 

Mas penso também em como abrir no corpo tecidos novos, tecidos embrionários. Acredito 

que seja possível em qualquer momento das nossas vida ou quase. Outras zonas de 

relação. Brechas novas que vêm com um sabor diferente. Acredito que tenhamos a 

possibilidade por de lado muitas coisas, de reset, repadronisar novos caminhos, 

acreditando num repousar do nosso sistema nervoso, acredito que nossas células 

realmente aprendam coisas novas. Não me aparece que isso seja incompatível com o 

que já está, mas pressinto que há uma zona “inteiramente” nova que deve ser tida em 

conta como semente e que esse tecido por nascer é fruto do caminho e não tem a ver 

com ter ideais espectaculares ou ter que inventar algo, mas de alguma forma tem a ver 

com a luz eléctrica, hormonal , Bonghaniana que se acende quando um novo circuito 

emerge numa criança em desenvolvimento. Esse florescer necessita ser uma zona de 

revolução de criança. O virus, que acho entrou no meu corpos e talvez ainda por aqui 

anda ( o meu filho muito provavelmente teve e aqui surgiram sintomas novos de coisas 

desconhecidas para mim), seja ele ou outra coisa, tem-me ensinado que não dá para ficar 

sem fólega e esperar pela bolha de ar seguinte, e não dá para não considerar a dor de 

cabeça como um sinal de presença dum corpo vivo no meu sistema nervoso. Esse 

encontro é necessário ainda que difícil. 



//Luz da Câmara (Portugal) 

Segundo consta nas paredes da estação de metro PARQUE, o Nietzsche terá dito que "é 

do grande caos interior que se pare a estrela que baila". Esta frase persegue-me há bué 

de anos, o dobro ou o triplo daqueles em que eu já não devia dizer bué. Acredito muito 

nesta coisa de deixar o caos instalar-se para perceber com tempo como ele se organiza 

(será que organiza e organico vêm do mesmo lugar?). Enfim, dar espaço, tempo e todas 

as outras coisas... esperar e escutar não para responder mas para compreender. 

Esta introdução gentil é para dizer que estou farta, mas FARTA dos textos, vídeos, 

imagens de pensadores seja lá de que área forem. Quero que vão todos dar uma volta ao 

bilhar grande, dar banho ao cão, qualquer coisa que não seja produzirem estes discursos 

todos, estas plurinarrativas, estas sugestões, diarreias mentais. A sério gente, até tenho 

vomitos, sinto-me mal a tensão baixa, não consigo mesmo. Ufa já disse.Eu por mim, 

invejo as nuvens que mesmo sem forma definida, dão um pouco de sombra à terra.  

abraço-os enquanto me esforço por praticar esperar, escutar, amar, o gesto de permitir a 

existência, concorde eu ou não. 

//Guilherme Allain (Brasil/Portugal) 

>>Distanciamento social 

Tem algo no alimentar a desconfiança do encontro que parece conveniente para a ideia 

de desenvolvimento que andam vendendo por aí... O corpo em vista, que está a ser 

sugerido e modelado, é isolado, plástico, virtual. O encontro, desestabilizador, é perigoso. 

O encontro move. Se relacionar abre portas para incertezas, desconstruções, 

aprendizados. Uma palavra com D que gosto é disponibilidade. 

  

>>Trazer os espetáculos para a rua 

No meio de tantas normatizações a ruavida segue sendo um lugar de desvios. Selvagem. 

A potência pulsa por trás de um olhar desatento, usos, normas. Ali na pequena rua a 

direita, no brotar da erva-daninha que acha espaço pela brecha do muro, em um 



ajuntamento de corpos indesejados, na escadaria, em um baldio. A rua guarda também 

segredos em suas linguagens. É preciso demora, escuta. Impor mais um uso, levar algo 

que não nasce de uma relação parece como jogar areia no rio. 

  

>>Alterações no comportamento quotidiano de cada umaum 

Um aprendizado intensivo é olhar para os julgamentos. Não me julgar navegando nas 

mutações que vão sendo os desejos. O movimento nesse lugar parece amparado pelo 

exercício de afinar a escuta, com quem sinto estar caminhando. Vou acompanhando com 

paciência o que vou sendo. Tem dias e dias, horas e horas, Guilhermes e Guilhermes. 

Respeito e converso mais com os tempos. Permaneço ativo e vivo no atravessar dessas 

densidades. 

  

>>Outra zona 

Kuniichi Uno diz que: “O cinismo do biopoder é duplo e simulador. Ele diz: você é homem, 

seja digno, e eles lhe tratam como animal, vida biológica, puro ser orgânico. Uma filosofia 

da vida diz o contrário: você se torna animal e será a vida, o corpo sem órgãos, digno da 

vida”. Ainda na escuta do que seria ser humano, ser.. Sinto soprar no meu ouvido um 

convite a ser mais alguma coisa. 






