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você pode fazer uma canção de ninar mesmo sem saber cantar
você pode fazer uma canção deninar mesmo sem saber  cantar.
porque o seu coraçãozinho vai encontrar o coraçãozão da outra pessoa, 
que vai receber e ela vai adormecer.
você pode fazer uma canção de ninar mesmo sem saber cantar.

*a imagem que ficou no corpo, apareceu e se colocou em movimento na dança, e se transformou em palavras.









Anotações do encontro 29-01-21 

   

Eu tive um sonho. Era de noite. Pela janela entrava a luz do sol. No sonho 
encontrei um grande amor de juventude. E esse amor me fez lembrar do 
tempo. E esse tempo se misturava com o amor. E essa mistura de amor e 
tempo se misturavam com a memória. E começou me dar uma sensação 
amarela que percorria o corpo todo, subiu pelo pescoço, invadiu o peito. 
Nesse sonho os mundos já não estavam descolados, se reconhecia a junção 
como se se comunicassem por uma rede de mel. O que falar? O que dizer? 
Como retomar? As palavras criam narrativas, é perigoso. Eu tive um sonho 
onde a Bia se misturava com o sol enquanto cantava, e Carol se escondia 
numa rede e depois sorria. O sonho tinha música de esferas, os olhos eram 
ouvidos e uma sensação amarela percorria o corpo todo com a fluidez da 
água, do movimento, a dança não se desvanecia. É difícil falar sobre dança, 
ofício de magia, melhor falar sobre água, refazer o tempo para ele se 
misturar com o amor, para produzir eternidade no corpo, no mar, na 
montanha, na casa, no zoom, no movimento fluido das mãos, nos ouvidos 
que cedem lugar aos olhos, ser capaz de recomeçar para não se afastar 
dessa experiencia. O Zetta molhou o rosto de despedida. Eu acordei ainda 
com a sensação do sonho, ela durava dentro do meu corpo, ela durava 
ainda desperto, talvez isso se pareça com a liberdade. 
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Digo “oi” a Key, sou a primeira a entrar na tela de encontro. Ao poucos a tela é preenchida com as imagens de Zetta, 
André, Carol e Florez, dividindo-a em outros seis pequenos quadrados. Nesse início, seguimos na tentativa de conversar 
sobre a vida, abrindo e fechando os microfones. Key invade pulando, ao fundo, o quadrado de Zetta, pois de fato, estão 
no mesmo espaço. E Zetta nos mostra de sua tela de celular, um vídeo de ninar elefantes, que com o canto e com o 
vento das mãos, a mulher do vídeo, faz um elefante imenso se deitar e dormir.
Seguimos no encontro dos corpos fisicamente distantes mas conectados na prática com o presente. Os exercícios de chi-
kung são guiado pela minúcia de cada caminho e detalhe do corpo pelo Zetta, é o topo da cabeça que se relaciona com 
o céu, é a língua que toca o céu da boca deixando pousar o volume mexido da saliva e ao inclinar levemente a cabeça 
para trás, faz descer em três pequenos goles essa saliva, deixando-a pousar abaixo e atrás do umbigo. Nossas mãos vão 
de encontro a esse ponto, na tentativa de guardar e acalmar a essência ali armazenada.
O treino seitando se completa no relaxamento completo quando pousamos nossas mãos.
Um de cada vez se posicionaria no centro da sala para possivelmente dançar àquilo que se reverberou após o treino. 
Nesse novo formato, cada um abre o seu microfone e fixa a tela daquele que inicia a dança. Zetta foi o primeiro, sua 
sala é ampla com janelas que enxergamos uma mata muito verde, parecia ventar muito, dançou como o vento e com 
o canto do vento. Depois veio a dança das mãos de Florez, ele também parecia organizar e mover o ar daquele espaço 
menor, e ao mesmo tempo que dançava, nos contava sobre a vida das plantas, o quão surpreendente era observá-las. 
Carol abriu o microfone do seu quadrado, e com uma voz levemente emocionada, nos contou aquilo que realmente havia 
o atravessado, a planta que plantou havia crescido, o Théo havia crescido, as coisas estão mudando, as pessoas estão 
mudando, tudo está mudando. E nessa constatação, foi percebendo os seus gestos, tirou a blusa que envolvia o seu 
pescoço, disse sobre sua nona, e foi se levantando, sentando, conversando e dançando. Logo depois, apareceu a Key, no 
quadrado do Zetta, sentada, abrindo e alongando os braços, como se continuasse a conversa da Carol, se movimentava 
no chão, ao mesmo tempo que contava algo, comentava ela mesma da sua própria conversa, e os gestos já se tornavam 
movimento. Key continuou nessa dança, cantou sua própria música de ninar (do carro e do caminhão que dormiam) e 
admitia que aquilo tudo era um fracasso. Abri o meu microfone e desapareci. Entrei no quadrado pulando e saltando 
com muitas vozes e batidas, até deitar e silenciar. Um mais um mais uma mais um mais uma mais uma mais um mais 
uma mais uma era o que eu repetia para mim mesma. Silenciei novamente e sai. André quis tentar também abrir seu 
microfone, e num repente completamente aleatório e divertido começou sua improvisação corporal e sonora, terminando 
dizendo que aquilo tudo era a primeira vez.







12.02.2021
história fictícia

imaginar
não sei

mão com mão
mão no coração

olhos fechados
e mão no coração

azul muito intenso
poucas palavras

para cima
para baixo

impossibilidade
burrice

falta
uma espera

muita repetição
ternura

pernas de cavalo
um quadro romântico

ambiente movimentado
talvez

um gosto
um desgosto

uma dança para o seu pai
duas danças para o seu pai

coração
as mãos na frente do rosto

olhos fechados
quem vê respira

uníssono



Que devemos a esse tempo que chamamos arrogantemente 
de “pré-Historia”? devemos muito. Devemos a invenção das 
artes, os pilares da espiritualidade, a criação do divino e do 
sagrado, a invenção da linguagem e sobretudo da linguagem 
simbólica. Devemos o nascimento da fantasia e da ficção, 
das artes, do canto, da música, da pintura, da dança e da 
escultura. Devemos enfim aquilo que são os pilares da 
nossa humanidade. Foram estes, que chamamos de pouco 
humanos, que nos fizeram humanos.
Muito do nosso atual comportamento nasceu dos milhares de 
anos em que fomos caçadores. Uma vez mais, essa atividade 
não era um simples fazer. Ela pedia um ser, pedia uma ligação 
invisível com o mundo. O bom caçador era capaz de sonhar 
e convocar por via dos sonhos os animais que iria matar 
no dia seguinte. Essa capacidade de convocação espiritual 
era tão importante como as capacidades físicas do caçador. 
Havia assim um sentido de transcendência já presente na 
prática da caça.
E depois da caçada era obrigatório que a aventura fosse 
ficcionada e partilhada. Não era apenas a carne que era 
repartida: era a narrativa da caçada. Era tão importante caçar 
como contar a história da caça. De tarefa de sobrevivência, a 
caça passou a forma de arte.
Fragmento do livro: o universo num grão de areia de Mia 
Couto



 em S.Paulo, o texto em Pinhal.

 de memória:

 Não escreva uma carta de amor com a sua             
         cabeça, escreva uma carta de amor do seu        
         coração para sua mão.
 

 como seria escrever uma carta de amor com     
         seu pé?

 gostaria que dançasse como quem escreve
         uma carta de amor.

         pode ser a sua dança.








