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É forçosamente mais confuso

continuar sendo claro

quando se quer misturar tudo.

[Jean-Luc Godard]

O conhecimento não descobre segredos,

E sim dialoga com mistérios

[Helena Katz]

Esta noite eu vou a campo procurar o que está fora dele.

[Blenor Ragie]



Este trabalho contém uma história, que começa com a minha própria, mas, 

espero, não termina com a mesma. A maneira como experimento isso de que falo está 

repleta de estranhamento. E é como se o meu próprio texto já não me dissesse respeito, 

ou seja, é como se ele já não me respeitasse. A meu ver isso é bom. Porque segue o 

pressentimento que carrego desde o início,  de que para falar  de alguma coisa,  para 

escrever sobre ela, porções dessa mesma coisa precisam se alastrar pelo texto, apoderar-

se dele ou, pelo menos, conceder a ele algo da sua estrutura. Em outras palavras, é como 

se para descrever flores fosse necessário tornar-me uma, estranha e provisoriamente.

Em março de 2010, eu cheguei a uma mulher, uma profissional da dança 

contemporânea de São Paulo que, naquele momento dava início a um processo criativo 

que resultaria numa peça, num trabalho denominado Público – 3 atos e um livreto. Ela 

dirigia cinco bailarinas e, como ela própria me disse na época, o motor desse trabalho 

residia  no  conceito  da  autoficção,  cuja  consistência  eu  não  busquei  identificar  de 

imediato, apesar de ter suspeitado imediatamente dele, pois, o que não seria autoficção? 

Em seguida, suspeitei da minha ingenuidade. 

O  trabalho  de  campo  que  ali  principiava  se  desenrolou  da  seguinte 

maneira: eu passei a freqüentar os ensaios do grupo. Eu chegava com elas e ia embora 

com elas, e ao longo de cinco meses perdi dois ou três encontros. Certo dia, após o 

término do ensaio, enquanto se discutia o andamento do processo, elas me pediram uma 

impressão geral e foi assim que um comentário mais ou menos efetivo, gerado por uma 

brecha, se fez com o tempo, uma colaboração. Eu conquistei a confiança delas e o meu 

próprio  trabalho,  ou  seja,  a  minha  produção  textual  diária,  passou  a  repercutir  no 

desenvolvimento geral de Público. Ao fim e ao cabo, eu havia me tornado, como assim 

consta nos créditos do trabalho, um colaborador. O programa continha textos meus e 

com isso, eu fui incorporado. Meu objeto de pesquisa se tornara sujeito, eu objeto. E 

isso é lindo.

O caminho percorrido na elaboração desta etnografia se traduz da seguinte 

forma: de duas a três vezes por semana eu ia a campo, registrava minhas impressões e, 

ao fim de praticamente todos esses dias, já em casa, à maneira de um sampleador, eu 

lavrava o material bruto, seguindo a intuição de que era necessária uma mixagem para 

tornar patente a existência de uma mistura.

No meio do caminho eu me dei conta de algo: o trabalho daquelas pessoas, 

daquelas seis bailarinas, não era, como eu pensava no início, se apresentar, no palco, 

para uma platéia. O palco não era mais que um recorte, uma espécie de interrupção do 



processo cuja função seria interrompê-lo para que o olhar do público pudesse então se 

manifestar. O que o público encontraria ao “fim” do processo, era, então, o seu “meio”, 

apreciado através de um ritual  peculiar  de ação recíproca entre  o  palco e  a  platéia. 

Portanto, é a prática diária do ensaio o que contém o ofício daquelas pessoas. É para lá 

que elas vão, todos os dias, situar seu corpo num jogo freqüente com o inacabado, para 

que, no final das contas, um paradoxo patente se apodere da resultante daqueles ensaios 

e os torne um pretenso produto acabado. A indústria cultural, termo que me desagrada 

por completo, visto que a meu ver qualquer indústria é de saída cultural, a indústria 

cultural  opera  aqui  uma  perversidade,  ou,  no  mínimo,  um  disparate.  Estamos 

consumindo percursos como se fossem pontos finais, processos enquanto identidades 

estanques.

10 de abril

Seis mulheres em torno de cadernos, folhas, textos e fotos. Um salão bem 

grande. Piso de madeira e nada de sapatos. O salão não tem sequer uma cadeira e o 

corpo é chamado a se sustentar por si. O corpo e o chão. Tem início o ensaio e acolho 

um sorriso. Para o aquecimento elas utilizam enormes bolas vermelhas e é uma cena 

muito engraçada presenciar seis mulheres quicando sobre essas bolas, ao som do jazz. 

Três delas já tiraram as meias. Ao passo que a bola faz coisas incríveis, as peças mais 

pesadas de roupa vão sendo abandonadas.

Durante  o  intervalo  uma  delas  me  conta  que  nem  tudo  nos  textos  é 

verídico. As fotografias são autênticas.

Em Público, cada uma das bailarinas assume uma espécie de persona, cuja 

particularidade se torna patente já no processo de predisposição corporal. Ao som de 

uma mesma trilha sonora, elas cultivam um universo semântico íntimo, “cada uma na 

sua duração, de acordo com o dom que lhe cabe”. A música informa, assim, a unidade 

de experiências a princípio desagregadas. É bonita a cena. Há aqui algo de transe. Uma 

delas registra uma coerência um tanto espasmódica, embrenhada em si mesma numa 

espécie de curto-circuito nervoso. Outra delineia um nexo expansivo cujo aspecto é da 

ordem do  heavy-metal, deslocamentos freneticamente arredondados que vão da ponta 

dos pés à cabeça. Outra se inscreve numa lógica pueril, composta de sorrisos caricatos e 

evoluções serelepes.

Aqui, os achados são manifestados em movimento. O desafio é calcular e 

coordenar essas expressões íntimas e torná-las públicas, através de uma coreografia de 



imagens atemporais e multidimensionais, que acontecem num espaço vazio e, portanto, 

original. Ao que parece, o obstáculo a ser superado aqui, num metamodelo dramático do 

próprio processo criativo, é a comunhão fecunda entre universos apartados. 

18 de abril

Cinco bailarinas e uma diretora decidem explorar criticamente o conceito 

de  autoficção, recurso este que teria sido abundantemente aproveitado pelas artes nas 

últimas  três  décadas.  Público,  ainda  em pleno  processo  de  criação,  é  composto,  a 

princípio, por cinco corpos femininos, uma meia dúzia de cadernos em que residem 

alguns textos escritos a mão, fotografias antigas, um projetor, uma câmera, uma diretora 

e, desde já, um observador.

Uma das  primeiras  cenas  da peça é  a  que tento  rapidamente  descrever 

aqui.  Uma  bailarina  está  assentada-ajoelhada  no  chão,  praticamente  no  centro  do 

tablado,  com as pernas dobradas e afastadas uma da outra,  de modo que suas mãos 

repousam sobre elas. O espectador não pode distinguir os pormenores de tal disposição, 

contudo, porque ela está de costas para a platéia. Pouco a pouco, a delicadeza de suas 

mãos vai desenhando movimentações graciosas, e o que desvela a sutileza das manobras 

é a câmera apontada,  que leva à parede o efeito poderoso de um primeiro plano. O 

prenúncio de uma peça que parece se ocupar justamente da revelação daquilo que não se 

oferece à vista. Em Público, os textos e as fotos se evidenciam por meio da câmera que 

os atravessa em proveito de uma reprodução deles na parede branca.

Durante a peça,  cada bailarina freqüenta a intimidade de uma diferente 

qualidade. A diretora me conta que essas  qualidades, esses “estados de sensação”, se 

traduzem em “frases de movimentos que podem ser acessados a qualquer momento” e 

resultam de uma série de improvisações que elas realizaram nalgum momento anterior 

do processo, em que, de olhos fechados, eram instadas a recobrar as reminiscências de 

seus percursos individuais pelo universo da dança. Trata-se, digamos, de personas cuja 

coerência  da  constituição  estaria  ancorada  em  lembranças  individuais,  inscritas  no 

desenrolar de uma vida de práticas e processos corpóreos.

27 de abril

Há uma espécie de história sendo contada aqui.  “Quando fecho os olhos  

eu tenho resquícios do meu cérebro primitivo, com certeza eu fui uma lula colossal”. O 

texto burla, ludibria. E se a palavra escrita responde pela porção ficcional da peça, o 



corpo, antagonicamente, é o registro autêntico de uma ocorrência. O mesmo corpo que 

antes saltitava infantil torna-se agora uma lula colossal. Nesse instante, ao passo que o 

texto resta  em meio à falsidade aparente,  o corpo se torna a verdade exata  de uma 

mentira enganosa, pois no corpo, que é construção incessante, a dança é uma fala que 

descreve seus objetos através dos seus próprios pertencimentos. Aqui, nada separa a 

ocorrência daquilo ao qual ela se refere. Dança é quando e depois [Katz, 1995: 15].

A diretora me conta que os textos a serem projetados geram controvérsia. 

Rijas como são, as palavras expõem à insubordinação qualquer arranjo – não verbal – 

que  se  queira  instaurar.  O  que  é  por  demais  teso  acaba  deixando  a  descoberto  a 

desordem subjacente.

“O mundo se alargava e eu esticava meus braços e pernas para alcançá-

lo”;  “eu queria ser um super-herói”;  “quero morrer com vida”;  “Eu não quero ser  

mais eu”; “Estar em tudo e em lugar nenhum”. Vejamos que este “eu” é justamente o 

que permite sustentar, aqui, uma ambigüidade indispensável.

7 de maio

O conceito operatório que me parece mais condizente com este trabalho é 

o conceito de drama, proposto por Jean Duvignaud, em seu livro Sociologia da Arte:

O “drama” supõe uma découpage [um recorte] da experiência individual,  

enquanto  esta  última  estiver  comprometida  num  conflito,  numa  ação 

deliberada, numa intriga em que participem a maior parte dos “atores”,  

que  definem o  seu  lugar  na  trama coletiva  [...]  Este  conceito  autoriza,  

enfim,  o  crítico  a  falar  de  uma  obra  de  arte  como  de  um  esforço  em  

procurar vencer um obstáculo,  obstáculo da receptividade fraquejante,  a  

receber  uma  mensagem  inesperada  ou  mal  entendida,  obstáculo  do  

afastamento e da dispersão ou da separação irredutível em castas, classes,  

em grupos, obstáculo da transformação do sentido dos sinais. Obstáculo de  

tudo o que impede a comunicação total de que o artista, qualquer que seja  

a matéria de que se serve, não pode deixar de tentar realizar [: 36,37].

8 de maio

O real andamento da dança é da ordem do mito e o mito que mais  se 

parece com este trabalho é o mito de Salomé, a púbere princesa que uma vez rejeitada, 

dança pela decapitação do homem que preferia o amor de Deus.



 

13 de maio

Hoje elas me afirmaram que o corpo não ocupa o lugar de outra coisa, ele 

opera  aqui  uma  comunicação.  Ontem elas  disseram que  o  corpo  interessado  neste 

trabalho é o corpo da experiência. Não há representação.

As partes têm nomes e o nome da terceira parte é “Para Fazer Parte”. 

Aqui,  elas  exploram  quedas.  “Como  principiar  uma  ruína?  Uma  época  de  coisa  

alguma? Como tornar-me imprevisível?”. A diretora olha para o que eu estou vendo e 

diz, “Incomparável! Vai se desfazendo”. A conversa que conduzem é impensável sem a 

freqüência do corpo, dado que é nele que se produz e se motiva ora o ridículo, ora o 

zelo, ora o sublime. Para fazer parte é preciso ludibriar os confins da extensão. “Agora 

você é uma uva suculenta”. A dança como prática do por vir.

31 de maio

Algo a respeito do uso da apropriação em Público.

Primeiramente, a trilha sonora tem a forma de uma sobreposição de faixas, 

a  voz  delas  e  as  músicas  originais.  Portanto,  em algum momento  dessa  liturgia,  o 

público se depara com uma canção de Leonard Cohen, que é um poema de Garcia 

Lorca,  em que  a  voz  do  compositor  reparte  a  cena  com a  voz  de  uma  bailarina, 

estabelecendo-se naquele  momento uma posição de equidade.  Essa junção de faixas 

sonoras, deliberada em estúdio, aponta para uma relação com a música, nesse caso, de 

apropriação.  Um modo de  comunicar,  refeito,  o  objeto fingidamente  estagnado pela 

“indústria cultural”.

Em Público, a câmera e o projetor interpretam personagens fundamentais, o 

que  não  é  escondido,  sequer  dissimulado.  Operar  a  câmera  é  parte  integrante  do 

arcabouço disponível de deslocamentos. O aparelho se evidencia – os fios harmonizam 

o cenário. São manipulados e mudam de lugar.

No material  que se produziu para os potenciais parceiros institucionais, 

estatais em sua maioria [públicos], encontra-se a imagem de uma citação redigida a 

mão.  Análoga  ao  liame  que  fixa  a  voz  de  uma  bailarina  à  canção  originalmente 

produzida,  há  aqui  a  relação  entre  a  escrita  manual  e  um  texto  antecedentemente 

publicado. Novamente uma apropriação, transitória, que redefine o aspecto do conceito 

de público. Eis o texto redigido a mão: 



O corpo como representação renuncia à sua soberania, deixando a imagem 

do  corpo  disponível  para  seu  restabelecimento  em  redes  de  símbolos 

distintas daquelas do mundo real – isso não é necessariamente negativo, já  

que sugere a possibilidade de reinventar continuamente a nossa identidade 

e o nosso papel.

 Certa vez me disse a diretora,  “eu gosto dessa inflexão que não justifica  

muito; afrouxa-se um absurdo como se fosse a coisa mais funcional do mundo”. É a 

folia aprontando caminhos.

11 de junho

É curiosíssimo ser,  por um prolongado período de tempo, o expectador 

particular  de  um processo  de  criação  que,  não  entendo  bem porque,  não  é  menos 

interessante que o produto final. “Dá uma loucura no olho”. O ensaio é um fazer. E o 

que essas pessoas fazem, antes de tudo, é ensaiar modos de experimentar e atuar no 

mundo  através  da  própria  experiência  do  inacabado,  do  todavia  por  vir.  Hoje, 

relembrando o primeiro encontro, em que as vi sobre fotos e cadernos, fiquei pensando 

no fato de havê-las encontrado num momento em que nem elas tampouco eu sabíamos 

exatamente no que aquilo ia dar.

Citando  Antônio  Teixeira  em  A Soberania  do  Inútil e  misturando  um 

pouco as coisas:

O ensaio  se  vale  do  prazer  estético  que  sua  leitura  produz  como  uma  

condição essencial de transmissão. O engajamento expositivo do tema aqui 

coincide  com  o  cuidado  estético  da  forma,  na  medida  em  que  se  visa  

produzir,  da  parte  do  leitor,  a  adesão  que  deriva  não  do  pensamento  

racional,  mas  da  maneira  pela  qual  sua  expressão  nos  cativa  [...]  Ao  

ensaísta  interessa  menos  conhecer  o  objeto,  tal  como  ele  se  encontra  

determinado em seu campo conceitual, do que encontrar uma nova maneira  

de exibi-lo [...] Por saber que não existe, como quer fazer crer a ideologia,  

uma  hierarquia  de  conceitos  na  qual  um  elemento  à  parte  poderia  

funcionar  como  garantia  de  verdade,  o  ensaísta  reconhece  tanto  a  

precariedade  quanto  o  caráter  provisório  como  aspectos  essenciais  do 

sistema que ele submete à experimentação. [:17,18,19].



É a metáfora do  bricoleur se atualizando, sem a pretensa naturalidade da 

função, realizando composições inéditas a partir de materiais heteróclitos. 

13 de junho

Hoje presenciei um aborto criativo. A cena parecia absolutamente correta e 

de repente pára de funcionar e passa a ocasionar a dúvida geral.  Até que uma delas 

aponta,  “A gente não precisa se apegar, não é um segredo, estamos apegadas a essa 

cena”. Um desânimo toma conta e elas se sentam cada uma num canto, com cara de 

tédio. “Assim está ótimo!”, brada a diretora. E aquela se torna então a cena correta. O 

acaso produz a solução. Do real para o imaginário. Da natureza para a cultura.

17 de junho

Hoje eu não fui vê-las, não fui observar seus jogos de modos aventureiros, 

não  fui  encontrar  sua  sorte.  Elas  aperfeiçoam a  estrutura  do  meu  papel.  Recobrem 

minhas  frases  com uma trama  metálica  fina.  Eu  lhes  componho  especialmente  esta 

coreografia. Por meio de uma cerimônia festiva, ritual, particular, eu lhes interpreto a 

participação. Minhas palavras conformam um bailarico acadêmico. É absoluto vê-las se 

estendendo,  espreguiçosas.  O corpo,  ao  passo  que  se  prepara,  entorna  seu  estatuto, 

transfigura-se em artigo bom para morfoses metáforas. Trata-se de um aproveitamento, 

cujo espetáculo é a intensificação da espessura humana.  “Para fazer parte é preciso 

compartir  essas  frivolidades.  Desocupando,  esvaziando,  esvaziando,  até  perder  a  

importância. É muito bom quando você não sabe o que fazer – desponta algo incomum. 

Quanto mais esquisitice melhor”. 

24 de junho

O  corpo  se  estende.  Abre  delongas  na  descompostura  e  comprime  as 

beiradas. Achega todo o organismo, os tecidos. No preparo dos corpos, o imaginário é 

tramado de forma a exaltar suas freqüentações com o chão, que lhe massageia cada 

tamanho  de  intensidade.  O  olhar,  em  Público,  é  total.  Entrevê  tudo.  Os  primeiros 

momentos do ensaio de hoje constituíram folias, divertimentos e corpos totais. As mãos 

sempre à mostra. Os pés e o rosto. É langorosa e demorada a fala que conduz o preparo 

desses corpos inominados. Ao passo que escrevo a fala invade o texto. A voz abandona 

aqui um rastro.  “Beirando cada célula. Reunindo as extremidades”.  A dança ordena 

coisas  inacreditáveis.  Corpos  palavreando  organizações  espontâneas.  “Animando  a 



musculosidade  da  coluna.  Despalhando  no  chão  a  sola  dos  pés.  Para  uma  troca  

respiratória”. Hoje eu fiquei pensando, para ensaiar é preciso resguardo. Não se ensaia 

em qualquer  lugar.  É  necessária  alguma  segurança  para  ocasionar  uma  tal  licença. 

Alguma longitude suficientemente incontestável para se estabelecer um mundo figurado 

por ordens outras. Num sábado pela manhã nem uma mosca interrompe o que ali tem 

lugar. Muita concentração para abrir o corpo às intermitências do ser. Hoje a diretora me 

disse,  “o  conceito  de  espetáculo  não  faz  mais  sentido”. Hoje  uma  bailarina  me 

escreveu, “tenho receio com o termo ‘dança contemporânea’”. Extensão indefinida de 

práticas distintamente complexas. “Comovendo-nos pela difusão das articulações, pela 

energia que circula. O espaço está vivo. Está com ela. Ela altera meu corpo. O espaço  

tem densidade. Eu enxergo tudo”. Hoje presenciei os hábitos de uma trama que infunde 

ao corpo a coerência de uma brincadeira ao longo da qual, afetado pelo próprio afeto, o 

belo se torna difuso. Os mesmos movimentos, completos e inacabados.

25 de junho

Um  exame  de  ocorrências  fora  do  traço.  Uma  escolha.  Meio  de  um 

processo  –  tinta  preta  sobre  papel  branco.  Um  texto  púbico  é  redigido  ao  ritmo 

entrecortado de risos generosamente promovidos por gracejos que ludibriam ilesos o 

tempo  e  o  todo.  Divertimentos  que  permitem distinguir  através  da  sua  espessura  a 

seriedade inquietante desses objetos, suas fases e suas transições. A folha de papel e a 

tela. Superfícies hospedeiras. Símbolos mágicos. Agora a câmera deflagra seu próprio 

registro – um metaregistro. Na parede branca uma sobreposição. A impressão de uma 

metáfora  enquanto  metáfora  da  impressão.  Ao  passo  que  especulam  o  olhar,  elas 

exercitam o manejo da câmera filmadora.  “Muita concentração no olhar – ele é tudo  

aí”.  Expansão é  o nome mais  recorrente dessa  “passagem”.  Passo a passo o corpo 

alcança os aspectos de uma qualidade. “O olhar encolhe lá pra bacia e depois cresce  

no espaço”. Ontem alguém disse que na dança a intelectualidade diz respeito ao corpo 

na  sua  totalidade.  “Eu  percebo,  meu  corpo  é  transpassável”. Nietzsche  certa  vez 

escreveu: eu sempre escrevi meus trabalhos com todo meu corpo e minha vida, não sei  

o que querem dizer com problemas intelectuais.

Hoje,  durante  as  quedas  que  desabotoam  a  terceira  parte,  eu  fiquei 

pensando nas figurações míticas da queda. O erro, a falta, a culpa e o pecado. O engano, 

a infração perpetrada antes de toda existência. Cinco mulheres explorando caimentos, 

digo,  quatro,  uma  delas  paira  profana  em  giros  incólumes  por  sobre  os 



desmoronamentos.  Cinco  bailarinas  atualizando  a  decadência.  As  representações 

desaparecem  e  resta,  restabelecida,  a  fina  e  incontestável  imanência  do  corpo  que 

coincide  consigo  mesmo.  Ontologia  em  suspensão.  Um  trabalho  que  burla 

copiosamente  a  propriedade  ontológica  das  coisas.  A parede  é  parede.  E é  também 

sujeito de uma imagem. O corpo é uma imagem. E é também mero sujeito de uma 

câmera filmadora. Na terceira parte,  para fazer parte, o tempo é mero andamento do 

presente. Dádiva de uma comunhão que se dá pela mera assiduidade da presença.  “É 

bom porque a gente não sabe direito o que está acontecendo”. O juízo se converte em 

passatempo, renega imperativos e conquista importâncias outras. “Aí baixa nela uma 

lula colossal. Sobe”, ela emendou, “sobe uma lula colossal”.

26 de junho

“Que tal uma massagem?” Duas à maneira de uma, elas se embolam umas 

sobre as outras. É bonito e dá vontade de fazer o mesmo. Nesse momento eu me sinto 

uma espécie de soldado-amante. Elas se sucedem e prosseguem com a massagem. Seus 

arranjos são partes suas. Cada uma em seu fazer. O que a Nina põe em movimento é tão 

dela que no dia em que a Déia a substituiu, “eu não levantei no dia seguinte, de tanto  

que o pescoço sofria”. Preciso pensar num título para o meu projeto: as intermitências 

do ser. Eu quase sinto o que elas estão sentindo. Ontem foi muito legal distinguir o 

modo como os bailarinos enxergam o futebol pela improbabilidade das articulações. 

Eles  se  impressionam  com  a  flexibilidade.  Ontem  durante  o  ensaio  elas  ficaram 

remedando o aquecimento dos  jogadores.  Muita  risada.  É medicinal  testemunhá-las. 

Relaxante ocular-corporal. “Quem for desfechando vai se rarefazendo, sem desperdiçar 

esses  apoios  para  espraiar  as  conexões,  o  semblante”. Ontem  alguém  falou  em 

sentimento oceânico. “A gente vai propagando espaço entre as vértebras. A coluna vai  

aonde eu quiser. A coluna pode render hábitos”. Elas são hábeis tradutoras de metáforas 

em movimento. “Espôndilos sublimes. Elásticos”. Ontem durante as conversações algo 

restou mais ou menos nítido. As livres associações, em sua espontaneidade, tornam-se 

uma espécie de método do encadeamento conjunto de tinos e pensamentos, no espaço 

dos quais  as imaginações propostas por uma pessoa vão afligindo e proporcionando 

outras  imaginações.  Outras  interpretações.  Outras  comunicações.  Um  entendimento 

pactuado no tropo.  “Desde o cóccix. Deitando vetores pelo espaço. Pelos pés”. Elas 

agora ensaiam o olhar. “Pressinto as cores, adivinho cada detalhe, nunca pára, o olhar 

está sempre caminhando”. Um etnógrafo, cinco bailarinas, uma diretora. Conquistas. 



“Experimentando  um  olhar  num  espaço  vivo.  Vejo  tudo.  O  olhar  sempre  em 

movimento”. O ensaio é passagem, preparação, expansão. Um jogo, uma aposta. 

7 de julho

Ao passo que realizo este trabalho, concluo, com suspeita prontidão, que a 

criação funciona como uma disposição para a desordem, como uma competência para o 

excesso, como uma harmonização para a irregularidade. Mas me pergunto, com isso, se 

a manifestação da criação não teria se tornado, ao invés de uma transgressão efetiva da 

nossa distribuição de riquezas, um acontecimento trivial, já plenamente ensaiado pela 

estrutura mesma de uma sociedade eternamente por vir. Se a resposta for sim, a arte terá 

se tornado, então, um sustentáculo adestrado da contínua e previsível modificação da 

estrutura. A mudança, artisticamente estrutural, terá se tornado o nosso drama.

11 de julho

Na introdução de A Realidade Figurativa, de Pierre Francastel, me deparei 

com especulações instigantes que se aplicam ao trabalho de investigação perante a arte. 

Francastel se atém ao ponto em que o escrito vai de encontro ao plástico.

Existe um pensamento plástico como existe um pensamento matemático ou 

um  pensamento  político  [...]  O  pensamento  plástico  não  se  limita  a  

reutilizar materiais elaborados. Ele é um dos modos pelos quais o homem 

informa o universo [...] O pensamento estético é, sem sombra de dúvida, um 

desses grandes complexos de reflexão e de ação em que se manifesta uma 

conduta que permite observar e exprimir o universo em atos ou linguagens  

particularizadas  [...]  O artista  cria  e  criando ele  pensa  tanto  quanto  o  

matemático  ou  o  filósofo,  mas  utiliza,  para  manifestar  em  condutas  o  

produto de suas intuições, um outro instrumento. Quer se trate de música  

ou de arte figurativa, deve-se levar em conta que a obra constitui por si  

mesma o meio que torna a comunicação possível. Parafrasear uma sinfonia  

de Beethoven é tão inútil quanto descrever um Cézanne. Por um expediente  

dessa natureza torna-se manifesto apenas aquilo que é comum à arte e às 

outras  formas contemporâneas do conhecimento:  reconhecem-se valores,  

mas sem atingir novos e, é evidente, que depois temos base para concluir  

que a arte nada mais faz que ilustrar outras formas da ação [...] Uma obra  



de  arte  não  é  jamais  o  substituto  de  outra  coisa;  ela  é  em  si  a  coisa 

simultaneamente significante e significada. [: 3,4,5]

14 de julho

Tudo o que observei até o presente momento me leva a crer que se trata de 

um processo criativo em que, assim como nos filmes de Jean Rouch, o imaginário se 

manifesta  como uma realidade  virtual,  capaz  de  suscitar  ações,  de  se  converter  em 

imaginação criativa.  Nesse sentido  posso pensar  o  imaginário  como prerrogativa  da 

realidade ou pelo menos uma enunciação sobre a realidade.

Rouch  sabia  que  a  etnografia  só  era  possível  se  houvesse  a  crença  na 

palavra  daqueles  que  construíam  o  mundo  narrativo  e,  nesse  sentido,  

Rouch passou literalmente a palavra para Robinson, porque Robinson era 

uma possibilidade de Oumarou Ganda. Como máscaras, estes personagens  

davam  conta  de  sua  própria  existência,  crendo  que  era  possível  falar  

através  de um outro sobre si  próprio.  Esta  forma de  ser  múltiplo e  ser  

verdadeiro, de não opor ficção e realidade, parece que Rouch não aprendeu  

no cinema mas na Antropologia, mais especificamente com a cosmologia 

Dogon, como relata no filme Mosso mosso. [...] “Eles narram um mito que 

nunca aconteceu lá, mas foi em outro lugar, mas eles ‘fazem de conta’, e  

‘fazendo de conta ficamos mais perto da realidade’. Mas isso pode ir muito 

mais longe, e aí chego no que você dizia. Tenho consciência de ter ‘feito de  

conta a vida toda. Fiz de conta que era engenheiro de estradas, fiz de conta  

que era ex-combatente. Fiz de conta que lutei na guerra. Fiz de conta etc...  

E era verdade” [Gonçalves, 2008: 117].

17 de julho

Hoje uma das cinco bailarinas envolvidas em Público, ao passo que meditava a 

vinculação com o observador, com o público, com os olhos que concebem acontecimentos 

extraordinários,  que  dispõem  criaturas  em  transe,  que  entoam  fados,  se  lembrou  de  um 

trecho de Borges:

Ao outro, a Borges, é que acontecem as coisas [...] eu vivo, eu deixo-me viver, para  

que Borges possa urdir a sua literatura,  e essa literatura justifica-me.  Não me  

custa confessar que conseguiu certas páginas válidas, mas essas páginas não me  



podem salvar, talvez porque o bom já não seja de alguém, nem sequer do outro,  

mas da linguagem ou da tradição.

15 de julho

É o máximo vê-las se alongando, se espreguiçando. A preparação do corpo é um 

estado de passagem, para um outro estado de passagem. Trata-se de um uso, cuja função é 

ativar a corporalidade. O corpo, durante a sua preparação, ganha o estatuto de matéria boa 

para transformar. 
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