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>> uma proposta para a sessão transpensar  #3 

 

Olá a todes, 

 

Fiquei a pensar depois do nosso encontro de domingo, e tenho uma proposta para 

um dos temas para a próxima sessão do transpensar. Não pude estar até ao fim na 

última sessão. Por isso, não sei se houve alguma coisa que já ficou combinada. Caso 

já tenha ficado, este tema pode ficar de reserva... 

Nas duas sessões anteriores, senti que há uma tensão entre o local e o global. Não 

só há dimensões da minha experiência local que não reflectem a experiência local de 

alguém que vive noutro lugar (e vice-versa). Como, ouvindo as experiências de cada 

um, a minha visão global é deformada, é reconfigurada. Por um lado, isto é 

riquíssimo, e provoca uma espécie de olhar pandémico: é como se a realidade de 

cada um chegasse até mim, de uma forma afectiva, globalizando o meu olhar. E não 

é a mesma coisa que ler uma reportagem sobre a pandemia em Lisboa. A narrativa 

jornalística tenta ser mais totalizante e objectiva, dando ainda contexto, mas parece 

que é a subjectividade íntima, e individual, de cada um que vejo na tela, que conheço 

que me permite agarrar aquela informação e ser transformado por ela. E acho esta 

valência importante para o mundo que vem, principalmente se queremos mudar 

hábitos, se queremos transformação e se queremos pensar que um gesto individual 

tem conseqüências globais. Ao mesmo tempo, nem sempre se consegue contemplar 

estas várias dimensões, e isso pode dificultar a troca. Então, fica aqui a pergunta: 

Como contemplar o local e o global (que é feito de múltiplos locais) quando se pensa 

na pandemia e nas suas implicações? 

 

Obrigado, 

Nico 

 

27/04/2020 

-- 
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// Camila Jorge  

Oi pessoas, tudo bem? 

desde que começou o transpensar ando transpensando e trançando a escrita que vai 

ficando velha antes de eu conseguir enviar hahahahah além dos textos parecerem 

enxurrada sempre para serem revistos e isso não tá rolando... muitas intensidades... 

No meio da intensidade de fluxos (com várias demandas extras de trabalho e 

cuidados) há vários dias venho lembrando do título de dois textos do peter pál 

pelbeart. Um deles é esse "Como viver - só", segue abaixo. Hoje reli esse texto e 

percebi que venho conversando com ele há vários dias. Talvez tenha a ver com o 

desejo de experimentar o distanciamento social em outras dimensões... e é curioso 

que no momento que fisicamente estamos mais distantes e talvez pudéssemos abrir 

espaços para os silêncios ou outras maneiras de existir, que não fossem as 

marcadas pelo relógio da produtividade, a intensidade dos fluxos acaba sendo tão 

forte ou maior. 

Enfim, imagino que essa questão não ressoe em muitos de nós, que vivemos e 

dançamos outros compassos e tempos... aprendi e sigo apreendendo muito com 

todas e cada um uma que atravessa o c.e.m... com o que pode ser "viver junto"...  

Mesmo com a urgência do pão de cada dia, me sinto um tanto privilegiada (ai jesusa 

essa palavra...) por nesse momento estar sendo contemplada com uma bolsa de 

estudos que me permitirá pagar uma parte das contas nos próximos meses... mas os 

outros próximos meses ninguém sabe o que será... então o espaço parece que fica 

espremido novamente com a urgência do fazer para "ganhar o pão de cada dia"... 

aqui se diz aqui... "conquistar o pão de cada dia"... ganhar? conquistar? Conquistar o 

direito de viver a cada dia? É mesmo muito brutal isso 

E no enquanto escrevo vou percebendo a arapuca do pensamento. É isso que vem 

acontecendo há semanas... quando começa a se abrir um espaço para existir de 

outra maneira, como por exemplo essa conversa com o peter... vem logo a urgência 

na escrita, os milhões de pessoas que estão vivendo em situações de extrema 

precariedade, num país com o elenão como presidente, atravessando uma pandeia... 

e outras tantas urgências, que não são abstratas, com as quais a escrita poderia 

correr por horas... detalhadamente... é a urgência que atravessa a escrita, que 

atravessa a vida...     
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E aí a dificuldade da escrita seguir... (e também a possibilidade de atravessar com a 

incapacidade e não apesar dela... lembro de uma conversa com a guida). Quase 

todas as vezes que começo a escrever abre-se um pequeno espaço para sonhar 

outras formas e logo em seguida esse espaço é comprimido por discussões que 

soam mais urgentes, como se uma conversa inviabilizasse a outra... e isso não deve 

fazer muito sentido pois se todos os lados são frentes... mas... 

É como se precisássemos garantir uma renda mínima para todos antes de qualquer 

coisa, por exemplo. Aquela sensação que alguém falou no último encontro "ou penso 

em macro política e tendo olhar para essas questões ou penso em micropolítica e vou 

abrindo outros espaços".  

Da arapuca a passarinha escapa e vooa com o krenak... contar inventar histórias 

para suspender o céu... tenho pensado sobre a densidade do sonho... a natureza do 

sonho.... :) de mãos dadas com krenak tenho aprendido tanto... quantas travessias 

como "sujeito coletivo" (assim ele se apresentou numa roda de conversa)... o krenak 

que fala sobre os sonhos... é o mesmo krenak que pintou o rosto de preto com 

jenipapo na assembléia constituinte... e fala outras tantas coisas que tem feito sentido 

prá muita muita muita gente...  

A suely rolnik tbm tem uns textos interessantes sobre essa relação macro e 

micropolítica, pode ser um tanto didático ou num "falar sobre" mas tem aí algumas 

pistas. Sinto alguma tensão entre o local e o global, como espaços tempos de agir e 

existir... e podemos adentrar muito mais aí... lembro dos das gentes geógrafos 

geógrafas que falam sobre a simultaneidade desses processos. A doreen massey e o 

lugar como o aqui - agora, espaço-tempo de encontro que é atravessado e atravessa 

outras escalas... 

É curiosa essa relação com os autores pesquisadores gente "importante" hahahaha e 

a escrita que acontece em várias esfera... o falar "sobre" e o falar "com"... talvez seja 

uma tal tensão macro e micro na escrita. 

Olha talvez isso seja um monte de bobagens... mas vou seguir um pouco mais e 

tentar enviar. 

Como corpo acontecimento dança com as escalas? ou mesmo entre lugares tão 

diferentes? me sinto mesmo começando com isso... há tanto o que mover e 

experimentar com esses encontros que se abriram ou continuam a se abrir 
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intergalaticamente no enquanto a pandemia... nosssssa... quais práticas ginasticar 

para além da escrita que também é corpo...  

Escutei/estive em dança com a aula da sofia e fiquei com essa pergunta forte... entre 

o corpo acontecimento corpos que aconteciam na sala branca em lisboa... e o corpo 

aqui em curitiba... já era noite... transportei-me e estive um pouquinho aí em lisboa... 

tipo sonho... - sofiaaaaaaa essa aula encontro existência é tão potente!!! saúde saúde 

saúde... digo saúde de saúde, e saúde de "brindar" fazer "tim tim" com os copos 

hahaha de celebrar a vida que pulsa... - e ao mesmo tempo que o corpo estava na 

sala branca estava acontecendo aqui no chão de madeira com o centrão de curitiba... 

em alguns momentos me perdi pelo caminho entre lisboa e curitiba... hahahahaha os 

silencios e as pausas... o que seria experimentarmos esse encontro em simultâneo... 

sei que andam acontecendo encontros de dança virtuais...  

lembro-me do pedras de 2017 (acho que foi...) de ter experimentado o lado-a-lado 

com o pedras durante alguns meses mesmo com a distância curitiba-lisboa e a 

solidão... hahaha olha! solidão... é também sobre isso o texto do peter pál. por aqui o 

ministério da cultura tinha sido extinto e tínhamos ocupado o iphan... semanas tensas 

e lindas entre a as barradas na ocupação e a casa de madeira... com isso um 

movimento - dança - escrito - vídeo compartilhado em simultâneo com o pedras. foi 

maluco, maluco... pq tbm lembro de ter sentido uma desconexão estranha quando 

acabou o vídeo e o encontro virtual com a sala branca e o movimento continuou em 

portugal e me percebi sozinha em casa... tipo "abandonada" hahahahahahahaha  

na arapuca o texto foi para tantos lados, seguimos... são 19:54 por aqui, não chove 

há muitos dias e o texto enxurrada vai...beijos e carinho 

ah, o texto do peter...  

https://laboratoriodesensibilidades.wordpress.com/2012/12/19/como-viver-so-

palestra-com-peter-pal-pelbart-video-do-4o-seminario-vida-coletiva-seminarios-

internacionais-para-a-27a-bienal-de-sao-paulo-abaixo-a-transcricao-integral-da-p/ 

 

 

 

 

https://laboratoriodesensibilidades.wordpress.com/2012/12/19/como-viver-so-palestra-com-peter-pal-pelbart-video-do-4o-seminario-vida-coletiva-seminarios-internacionais-para-a-27a-bienal-de-sao-paulo-abaixo-a-transcricao-integral-da-p/
https://laboratoriodesensibilidades.wordpress.com/2012/12/19/como-viver-so-palestra-com-peter-pal-pelbart-video-do-4o-seminario-vida-coletiva-seminarios-internacionais-para-a-27a-bienal-de-sao-paulo-abaixo-a-transcricao-integral-da-p/
https://laboratoriodesensibilidades.wordpress.com/2012/12/19/como-viver-so-palestra-com-peter-pal-pelbart-video-do-4o-seminario-vida-coletiva-seminarios-internacionais-para-a-27a-bienal-de-sao-paulo-abaixo-a-transcricao-integral-da-p/
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// Nicolau Ferreira  

Está marcado para daqui a uns minutos o panelaço contra o Bolshonaro, num 

exemplo evidente do aqui-agora de São Paulo e do Brasil. É o que eu chamaria de 

um acontecimento local – a pressão que a população brasileira vai fazendo contra a 

presidência em tempos de CoVid, de confinamento. Vamos ver como corre... 

Suspeito que quando terminar este texto o panelaço já terá acontecido (ou não). 

Estes panelaços têm retornado enquanto reacção quotidiana à política do governo. 

Dão a temperatura das ruas, em casa. E têm revelado a face de cada bairro. 

Pinheiros, por exemplo, um bairro de esquerda de classe média, onde há uma forte 

oposição ao presidente, tem ocorrido uma tensão palpável, segundo o que me 

contam amigues, e há confrontos de palavras com bolsominions quando há 

panelaços. Aqui na rua, na Consolação, as coisas são mais calmas. 

Nos próximos meses, há quem antecipe a disrupção social em São Paulo e noutras 

cidades brasileiras à medida que o confinamento continuar e a população ficar sem 

recursos para o dia-a-dia básico: comer, morar. Por aqui, ninguém acredita que se 

inicie o desconfinamento muito rápido. Centenas de pessoas têm morrido 

diariamente, de acordo com os dados oficiais. E a pandemia, depois de alastrar na 

classe média-alta, está finalmente a chegar à periferia e a matar mais jovens e 

pessoas até aos 60. É claro que as pessoas com mais de 70 anos continuam a 

integrar a grande maioria dos óbitos por Covid. Ainda assim, qual a possibilidade de 

se ser saudável e manter um nível de salubridade à prova de Covid na periferia, 

qualquer que seja a idade? Não sei. 

Ainda ontem uma académica do campo das ciências sociais, que fez um estudo 

baseado em uma série de entrevistas à população da periferia, respondia ao 

Fernando Haddad que as pessoas estavam fartas do Bolsonaro, mas não 

conseguiam ver na esquerda uma opção. Sentiam que a esquerda olhava para estas 

pessoas a partir de um ponto de vista de superioridade, e que ridicularizava o facto 

de muitos serem evangélicos. De qualquer forma, a organização interna de 

Paraisópolis contra a pandemia é notável, um caso de uma periferia que vai dando 

conta da situação através de uma organização interna que será um reflexo de uma 

liderança local. 

O que quer que seja isso de liderar, continua a ser importante. E não estou a pensar 

necessariamente na ideia de um líder, mas de uma organização que, seja lá como 
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for, olha para a realidade, avalia-a e toma uma direção suportada pelos demais. 

Práticas de enveredar por uma via, será que estamos a necessitar disso em cada 

cantinho do planeta?  Práticas de acontecer. Práticas de parar, pensar e agir. 

Práticas de mudanças de hábitos. Práticas de descongestionar o desejo. 

(Continuo sem saber para onde vai este texto, nem que desfecho terá. Quero 

escrevê-lo sem direção, assumindo a contradição.) 

Quando li no outro dia os e-mails da Samara e da Sofia Ó, lembrei-me que o Gio está 

a praticar algo que responde às necessidades de certas famílias, é um saber que ele 

talvez possa partilhar para se pensar como ajudar um grupo de pessoas desprovidas 

(de direitos, habitação, alimentos, dignidade até), de que a Samara falou. Enfim, 

pensei nisto aqui, longe do local, não sei se faz qualquer sentido. É uma ideia. Acho 

importante rodearmos-nos com ideias que potenciem. Ontem, uma amiga aqui de 

São Paulo perguntou se eu e o Marcos tínhamos alguma ideia como ganhar dinheiro? 

É uma óptima questão. 

Ao mesmo tempo vejo várias pessoas a fazerem o movimento de tentar sair da 

cidade e irem para o campo durante o confinamento. Até por causa da possível 

disrupção social. É para quem pode... Mas, de facto, o que fazer na cidade se não há 

nada para fazer na cidade? Lembro-me sempre da enorme sedução que a ideia da 

cidade tem: gente, ideias, pares, tudo o que o mundo pode oferecer. Sinto isto cada 

vez que entro na Avenida Paulista. Tenho a certeza que esta sedução e lugar de 

desejo não responde às necessidades reais do mundo. Esperar que haja uma loja 

aberta 24 horas por dia para responder a um desejo imediato de consumo está a dar 

cabo da Terra. Daí as práticas de descongestionar o desejo: isto é local, global, curto 

prazo, longo prazo. 

Penso que curto prazo-longo prazo é o outro eixo deste quadro local-global. Enfim, o 

corpo em movimento. 

Não houve panelaço. Talvez tenha sido fake news. As fake news são globais. 
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// Sofia Neuparth 

demorei para trazer aqui uma considerações mas parece-me muito importante o 

exercício. vejo a pergunta misturada com o micro-macro, com o perto-longe. sinto-a 

em sofiêz muito carregada de discursos técnicos onde é fácil nos escondermos. sei 

que as escalas andam há muito tempo a desassossegar-me, a constatação de que 

algo que acontece em micro, quando se quer fazer macro, acaba por reproduzir os 

poucos sinais que são agarráveis num acontecimento, ajuntá-los e multiplicá-los. 

como se a diferença de dimensão fosse apenas mais do mesmo que ainda por cima 

nunca é “o mesmo” porque estamos minados pela ideia de aumentar, de crescer, de 

expandir, de fazer tudo em bom e em grande. 

também tenho vindo a co-pensar o que vai sendo cultura. não na fonte, onde sempre 

amo demorar-me, mas naquilo que se vai reconhecendo enquanto cultura. a cultura 

enquanto o que aparece a partir da recorrência de comportamentos-gestos que a 

caminhada de vida de determinado ajuntamento humano na insistência em 

determinado lugar da terra (país) ou do fazer (arte, filosofia, economia...) oferece ao 

mundo. 

não sei o que possa ser o brasil, na sua imensidão, não sei o que possa ser a 

dimensão da equipa bolsonárica ou trumpica. sinto que quando as urgências 

atravessam esses monstros tomam outras configurações e muitas vezes não consigo 

mesmo afinar com a coisa para além da vontade cega de implementarem uma 

política de fascismos e controlo absoluto sobre as vidas a partir do medo. 

 

ontem estava a ver as crianças numa escola em frança a “brincar” dentro de 

quadrados desenhados com giz no pátio e afastados uns dos outros...estão a 

aprender a ser o quê? sinto que o próximo, os pequeninos detalhes, as ervas, as 

flores que nascem selvagens, a ternura de um gesto do pássaro a coçar a cabeça do 

outro, da joaninha a percorrer a folha como se aquele passeio fosse um mundo, me 

ensinam muito e me alinham com a possibilidade de pensar-fazer agora, também 

sinto que a sensação de lado a lado planetário que a escrita em sincroniCidades 

potencia ressoa muito em sofiez. serão especificidades do local-global? 

neste momento interessa-me não fixar a coisa em ver “de dentro para fora” ou “de 

fora para dentro”. quero estar no interior do balanço e ir aprendendo com uma outra 

dimensão das escalas que ainda nem sei o que possam ser. 

obrigada por co-trans-pensar ;) 
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// Luz da Câmara 

aqui vai o possível 

Local/ Global 

Assim que li a proposta lembrei-me da Isabel Marnoto e o seu texto A Minha Teia. A 

Teia do Mundo (publicado  em As Teias que as Mulheres Tecem, Lisboa, Colibri, 

2003, pp. 175-181). 

Lembrava-me de um texto extremamente pessoal e a propósito da morte de um filho 

e de ela falar do particular que se projecta, que é universal. Assim me lembrava eu. 

Mas ao reler estas paginas percebi que sim é disso que ela fala, mas é de muito 

mais. 

É do estado de encantamento, que até impediria que um aluno entrasse numa escola 

e disparasse indiscriminadamente sobre professores e colegas. E vejo-a a enaltecer 

um encantamento pelas coisas, mesmo aparentemente mais insignificantes, e ligo 

imediatamente à minha curiosidade despudorada pelo quotidiano de cada um. 

É da turbulência do cientista e do artista, o deslumbramento e o espanto que 

contrariam a verdade incolor que dizem estar na unidade, e que se cultivam no 

campo colorido da multiplicidade e da heterogeneidade. 

Mas é também do amor, do amor que é uma teia que está sempre a ligar, ou melhor 

a re-ligar pontos. O amor que é movimento constante, pois se até os padres dizem à 

boca cheia que DEUS é movimento… 

Eu por mim 

quero praticar a humildade, essa humildade que vem de húmus, que torna a terra 

fértil 

quero praticar a bondade… uma bondade que se pratica com tudo o que nos rodeia 

incluindo pessoas 

quero deixar-me encantar pelo que gosto e não gosto, quero apontar todas as noites 

antes de dormir esses encantamentos e encantar-me com o que me esqueci de 

encantar durante o dia 

quero surpreender-me comigo… como já me vou surpreendendo com os outros 
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quero ir caminhando tomando decisões, sem pré-conceitos, baseada na conversa da 

razão com as emoções 

sobretudo quero ir vivendo… 

voltando a fazer as ligações todos os dias, a toda a hora, sabendo que não há 

soluções, não há receitas, há essa disponibilidade de ligar o que me acontece ao 

 mundo, ao quotidiano  do mundo, às coisas ditas insignificantes do mundo, e de me 

voltar sempre a ligar à multidão que há em mim, que há nos mundos. 

 

// Samara Azevedo 

Hoje, nessa quinta-feira de chuva, me senti de um modo muito diferente do que tem 

sido a norma da minha quarentena. Minhas preocupações nesses dois meses 

giraram sempre em torno de tentar atender demandas daqueles que estavam mais 

próximos de mim, porque dentre aqueles que me identifico, os lisboetas brasileiros, 

sou dos/as que gozam de certos privilégios. Privilegiada por que não estou na 

urgência de estar desempregada ou sem recursos financeiros imediatos, privilegiada 

por não estar sofrendo nenhum tipo de violência física ou verbal do meu 

companheiro, privilegiada por poder despender esse tempo em casa me 

concentrando apenas em resolver como demanda minha, a minha ansiedade. Foi 

essa a tarefa que me dei na quarentena. 

No início até tentei me fingir de aluna aplicada, prometi aprender alemão, adiantar a 

tese do doutorado, acordar cedo e cuidar da pele e da minha alimentação. De todas 

as tarefas que me dei, posso dizer que a última estou conseguindo investigar, 

também porque ela tem se revelado em tratamento para a dor de barriga constante 

somada à queimação nas costas, que me eram companheiras diárias cada vez que 

eu pensava em uma tarefa para cumprir. Desenvolvi um pânico, aliado a um medo de 

sair de casa, a um medo de multidões, a um medo de avião, que só conseguia visitar 

a família no outro continente, extremamente dopada, aditivada por um copito de vinho 

para melhorar o alcance do remedinho. 

Eu não era militante antes de chegar em Lisboa em 2014. Eu era apenas uma recém 

formada de teatro, que bateu na porta do CEM com menos de 24 horas na cidade, 

perdida na vida, e encantada com a ideia de me perder em país alheio. Mas enquanto 

eu estava aqui, cuidando de possível investimento/ilusão acadêmico/a, meu lado de 
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lá, foi desmoronando. Desmoronou estabilidade, desmoronou presidenta e revelou-se 

um ódio de classe, de uma classe que eu pertencia quase que por inteira, por ser 

mulher, artista, quase comunista para alguns por defender qualquer ideia de uma 

sociedade mais justa. E precisei me colocar no espaço público de um país que já me 

colocava diversos obstáculos pelo meu sotaque. Eu não tinha a mínima noção que 

isso aconteceria. Nós zucas esperamos ser amados incondicionalmente, temos uma 

ilusão fantasiosa que somos o povo mais adorado e alegre do mundo. Até nos 

defrontarmos com a realidade. Tem um monte de país no mundo. Um monte de 

gente, que se sente tão especial quanto a gente. E um monte de gente que não caiu 

nos tentáculos fáceis de um discurso extremista como solução de problemas. E daí a 

depressão cívica de que fala Márcia Tiburi. A ansiedade construída pelo medo da 

bomba prestes a explodir que marca um eterno tempo que retrocede e que uma hora 

vai chegar a zero e vai explodir. Não explode, mas chantageia a gente. Deixa a gente 

em estado de tensão, de atenção e de ansiedade. 

Pois bem. Nessa quarentena, decidi que não era Bolsonaro meu presidente, e que a 

ele iria me referir como se fosse o presidente de outro alguém. Até consigo em 

grande parte, embora seja muito difícil quando travestida de Bolsonaro, aparece a 

Regina Duarte, quando travestido de Bolsonaro, aparece um dos melhores amigos de 

infância defendendo esse medíocre que odeia pobre, indígena, negro. Que odeia 

gente. 

E ao mesmo tempo, vou me deparando com a realidade de que o contexto de lá, não 

é desculpa para o contexto daqui. Que tem muita coisa parada aqui, muita gente não 

tranquila aqui, nessa cidade que agora é a minha zona de conforto, e que anda 

desconfortável. 

O meu local é Lisboa, Penha de França, que na verdade é o Alto de São João logo ali 

no fim de onde acaba o cemitério. O meu global tenta olhar outras bandeirinhas, mas 

na verdade tem muito afeto, medo, dor, sofrimento, preocupação, ligação e 

direcionamento para uma amazônia misturada com churrasco e chimarrão. 

Só que hoje, tudo isso que me afeta, com causas muito nobres e transnacionais, ficou 

de lado. Caí num choro que enxugo dos olhos enquanto escrevo porque me deu 

saudade do Damas. Queria estar dançando e suando, meio que roçando nas 

pessoas, naquele espaço grande quando não tem ninguém, mas pequeno quando 

está lotado, na Graça, naquela luz escura que pisca, com aquela música que nunca 

sei o que é, rodeada por pessoas que quase nunca vejo na vida, com um copinho de 
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sidra na mão. Hoje eu me dei a oportunidade de baixar a guarda e de me sentir 

sozinha. Nem tudo está no meu controle. E controlar minha ansiedade, não significa 

controlar meu choro, nem as vontades da minha pele. 

Obrigada por dividir com vocês essa festa silenciosa nesse momento virtual-espacial-

local-global. 

 

// Laura Vainer 

lembro que quando fazia faculdade de história passava sufoco com aqueles textos 

que analisam exaustivamente determinado período "no que diz respeito ao 

funcionamento" de um grupo social". eu lia e não entedia bulhufas. mesmo mesmo. 

não entendia nada do que se esperava que os discentes entendessem. não 

aderia nos tais "marcos teóricos", sequer compreendia uma descrição pragmática. o 

que o professor falava parecia sempre que eu escutava do avesso e fazia perguntas 

inesperadas não por descaso, mas porque o movimento dos corpos daquelas 

histórias era fundamental pra que eu conseguisse perceber alguma coisa. minha 

compreensão deslizava em curiosidades como cores, distâncias entre um povoado e 

outro, graus de parentesco... das aulas de história antiga, por exemplo, lembro da 

descoberta de que havia profundidade nisto que se chamou "história antiga". quer 

dizer, haviam ali pessoas, e as localidades tinham outros nomes, e tinham os jeitos 

de cada população conviver e os trajetos que faziam. na faculdade me dei conta de 

que cada pedacinho "da história" era - senão infinito - I M E N S O. aí um dia um 

colega me disse que existia uma coisa que historiadores chamavam de "história 

mínima". um gosto por investigar conversas de botequim, por exemplo. nesse dia caí 

um pouco. pensando hoje, diria que a história mínima busca estruturar momentinhos 

históricos. talvez considere a convivência e exercite um posicionamento mais 

localizado.  

 

e parece que a pergunta retorna noutra volta mas o que esse localizado quer 

dizer? tenho dançado algumas vezes o "onde estou". é curioso... ou escrever uma 

carta contando onde se está agora... é geográfico, mas também não. A História dos 

Homens se escreve assim, né? e tenho tanta dificuldade para lê-la quanto tinha com 

aqueles textos da faculdade. hoje mesmo, ouvia num podcast entrevistas com "ex-

bolsonaristas". dizem que é inaceitável a conduta infantilizada dele, dizem que ele é 

um péssimo chefe de estado, dizem que se arrependem... parecem estar sanando a 
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si mesmos sabe-se lá do que, porque mudando essas pessoas não estão! se 

desvincular do imaginário de votante do bolsonaro é uma coisa, mas mudar é outra. 

quando perguntam se eles considerariam, hoje, ter votado nulo ou no haddad, dizem 

que INFELIZMENTE NÃO. que o bolsonaro era a única escolha possível. quer dizer. 

você pode fazer diferente e escolhe a opção degradante e espúria de novo? de 

qualquer modo estou localizada no que é espúrio e degradante... mas penso em 

processos de cura de traumas... quantas vezes se passa num "mesmo lugar", numa 

"mesma situação" até que se crie um gesto de saída. mas penso isso não com 

relação a essas pessoas em si, mais numa dimensão do tal imaginário coletivo, 

será?  

 

outra coisa que me vem são lembranças de ouvir-praticar em aulas de dança "o 

corpo global" e "as partes do corpo". me parece que o ranço tá em cindir a 

experimentação, como se fosse possível mexer "só" o polegar. depois esse mucho 

loko universe do aprendizado em corpo/dança: o corpo que se pratica é o corpo que 

se é ou que se vai sendo. se repito pra mim mesma que sou feita de partes, então 

vou me fazer em partes. essas coisas...  se o global não for o hegemônico, o discurso 

da moda ou o programa com mais audiência, talvez possa ser uma imensidão de 

naturezas.   

  

// Renata Hardy 

Transpensantes, 

andei por aqui meio cabisbaixa, sentindo-me um pouco atolada por uma energia 

densa, a medida que olhava mais fundo para o lamaçal da política de extermínio que 

andamos a viver cá. Acho que já andava doente de Brasil, e com tudo isto os 

sintomas só ficaram mais fortes. A concretude de ver as pessoas exiladas dos seus 

direitos mais básicos, diante de um descaso perverso e criminoso do 

governo,  deixou-me um bocado triste e distante, procurando seguir no que era 

possível a cada dia.  Por dias respirei mais fundo,  com pesar, procurando ouvir o 

que  a raiva e a tristeza queriam de mim ou queriam me dizer. E nesta dança-escuta-

resistência, cada dia fui de algum jeito me sacudindo.  Já  sinto-me mais forte. 

Meu amor me disse:  aqui criamos resistência.  É como se estivesse sempre a tomar 

um caldo da onda grande do mar. O corpo vai ficando mais ágil, aprendendo a 
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mergulhar mais fundo, e   deste modo a onda já não te joga tanto de um lado pro 

outro. Corre-se menos risco de se afogar. 

Num destes mergulhos, quase como uma intuição bem delirante do absurdo que 

vamos vivendo, fui deixando as palavras e os gestos que queriam 

chegar,  chegarem.  Atenta, ao meu fogo, e quando ele acendia. 

 “O Delírio “  começa assim: “Que me conste, ainda ninguém relatou o seu próprio 

delírio; faço-o eu, e a ciência mo agradecerá. Se o leitor não é dado à contemplação 

destes fenômenos mentais, pode saltar o capítulo; vá direito à narração. Mas, por 

menos curioso que seja, sempre lhe digo que é interessante saber o que se passou 

na minha cabeça durante uns vinte a trinta minutos “ 

  

Bem, o delírio, entre outras coisas, foi mastigando o meu apetite lúcido e deixei-me 

de novo flutuar no enigma tremendo de todas as coisas.  A figura da mulher que caiu 

do ar (Natureza ou Pandora) e  dialoga com Brás Cubas perguntando-lhe  “o que 

mais queres tu, sublime idiota?” Ao que Brás Cubas responde: “Viver, não te peço 

mais nada. Quem me pôs no coração este amor a vida se não tu?” 

  

Ao logo dos dias fui lendo cada umaum de vocês, falei com alguns  amigos,  e fui   re 

abrindo o corpo, confiante. Agradeço a imensa beleza da diversidade. Me conecto 

convosco e  a ideia de conversarmos também sobre o local e o global. Que prazer é 

ginasticar o pensamento. 

Deu-me gosto pensar na política do futuro como algo que esteja alinhado de fato com 

a arte, a educação e  a terapia, e botei pra correr a distopia real de um governo 

fascista. Sei que no que eu puder ajudar eles a fracassarem, assim farei.  

Tanta coisa né minha gente bonita?!!! Quantas dúvidas, e tudo bem... 

A consciência dos momentos dos pequenos gestos, das nossas pequenas grandes 

potencialidades.  A capacidade de cada umaum em avançar, sem a armadilha da 

ilusão da eterna expansão, imposta desde sempre pelo capitalismo. Lembro-me 

também de ouvir algo  que refletia sobre a extinção ser o novo horizonte. Algo que o 

mundo vivo de todas as coisas, a natureza e seus ativistas, já tentam nos alertar há 

tempos. Neste caso a pandemia nos lança firme  como um acelerador de futuros, e 

todas as divergências de opinião ao redor do assunto, os questionamentos a cerca da 
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manipulação e restrição das nossas liberdades,  são válidas para aprofundar a 

reflexão. 

Em qualquer uma das alternativas, quem está num cargo alto de poder e nega a 

pandemia a favor da economia, também se sente no direito de escolher quem deve 

viver e quem deve morrer. No caso do Brasil isto é evidente. O discurso é claro, a 

realidade cruel; e por enquanto a única coisa que me leva a crer que por aqui algo 

profundo poderia vir a mudar,  seria ver os leitos dos hospitais privados serem 

colocados a serviço da saúde pública. 

Temos que a profundar  a concretude do que é garantir o essencial. 

Gosto de exercitar a pergunta de como criar outras alternativas, outra realidade, outra 

temporalidade,  que distancie da armadilha da eternidade da expansão. Um oxigênio 

mais puro que renove a coragem de subverter  a nova ordem mundial. Seja lá o que 

isso queira dizer, porque ando por aqui só com perguntas. 

 

// Coline Gras 

cheguendo em lisboa, ficou ainda com varios comboios de atraso em um pouco todo, 

uma recente queda do cavalo enquanto estavamos tao alegres e galopando nao 

ajuda essa confusao do pensamento a caminhar entre os arbustos e folhagems, 

caudas e farrapos. mas pronto estou viva e continuando vos ler e ver e tudo com 

essa alegria que aparece em tantos lados. parece que nao tenho bastante energia 

para atravessar a materia que cada palavra traz e nao accreditou nisto, mesmo, e so 

sou eu isso posso repetir ate que a vida repite ela propria que sou so eu. no meio 

entao, no meio desses farrapos que os pensamentos trazem ainda em mais 

intensidad confio nessas luzes de encontro e de amor e de querer viver e pensar e 

que estou escrevendo essas linhas. 

 

No meio do trajecto do coco para lisboa, fiquei a espera do segundo autocarro num 

banquinho com a parachuva que fazia justo o tamanho das minhas malas e eu para 

ter o prazer de ficar toda seca com a volta toda molhada. andava para: escrevendo 

transpensando local global local global. escrevi sobre essa persona no autocarro que 

me trosse durante nem um 1 secundo de piscadela para ela um sentimento de 

querer-ver sera pelo contexto, pelo transito de um lugar para o outro, pela sua 
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colocaçao em relaçao a mi sera para que mas que em essa quase segunda nao podi 

ver a cor dos seus labios o da sua maleta mas so "o que que é agora?" Comencei 

escrever isto achando que as afecçoes de alguem com cualquier paisagem nunca 

sao um resultado de cualquier vontade o acçoes, ha sempre tentativas claro, mas que 

sao sempre entrançadas com a teia do mundo indo mundo e achava que neste 

momento se nao pudi ver a cor dos seus labios mas so essa pergunta "o que que é 

agora?", podia um pouco mais pensar-escrever por alli. Pork se calhar neste 

momento me senti "global" no sentido de distanciar para ver nao no sentido que foi 

"eu" que fiz isto mas do que posso entender-receber do mundo se globalizando a 

varias escalas, da mega-empresa rasgando todos os situos aos pensamentos-corpos 

que andam em reduzir as formas de ver o ler o mundo o ate so viver-o. se calhar foi 

neste momento, na chuva que pasou um velinho numa charete tirada pelum cavalo 

troteando e magro e a charete cheia de feno no meio de elvas no meio desta 

tormenta manipuladora assustadora do mundo hyper-technologizado e digitalizado 

que ate nos prometem como se fosse um fucking presente. claro estou pensando em 

todas essas alternativas muito fixe que se chamam do local mas alli nao pusse 

dançar-pensar sentindo que o proprio mundo globalizado tinha ja digerido a palavra 

"local" enquanto etiqueta, e isso nao so nas iniciativas senao na trama das affecçoes. 

se calhar estou muito dramatica e nao quero pork esta sempre tudo a mudar. fiquei 

no banquinho a trocar de situo no papel as letras das palavras "local" e "global". 

fiquou: LACLO, CALLO, BLOLAG, CALLO, COLLA, BLOGAL, BLAGOL, LACOL... 

lilailalulala 
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