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Resumo
Avenida

paralela

toma

forma

de

“aspiral”

(APTFA)

visa

explorar

diferentes meios, técnicas e suportes. Assim, APTFA consiste em um
corpo de trabalho que pressupõe uma articulação do seu conjunto de
obras

com

pressupõe

o
a

público.

Assumindo

vivência

de

uma

um

caráter

efêmero,

experiência-limite,

que

o

trabalho
tem

como

objetivo a criação de um lugar subjetivo, que forme um paralelo à
realidade condicionada em que vivemos.

1. Experiência-limite. 2. Instituto Nise
da Silveira. 3. Loucura. 4. Costura.
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Introdução
Atravessada pelas fortes experiências, vividas no percurso dessa
monografia, optou-se por uma narrativa dialógica-ficcional/realista,
na tentativa de preservar o calor, o percurso, os espantos, a
loucura e as indagações sentidas.
Esta narrativa, próxima a um roteiro, é uma grande colcha de
retalhos, onde tudo é costurado: conceitos, metáforas, experiências,
referências bibliográficas... Um devir constante, onde através da
linha, do nó e da agulha se costuram novos significados, uma busca
por ordenações dinâmicas, que se apresentam precárias e provisórias.
As referências teóricas foram descobertas e companheiras neste
percurso, próximas e constantes fontes de provocações fundaram
significados ao vivido, criaram familiaridades. Por isto, as
referências aparecem pelo primeiro nome do autor, revelando um duplo
movimento de intimidade com os autores e estranhamento em relação à
forma.
Neste processo de escrita instável, anacrônico e antropofágico, de
fratura, ruptura, soma e aglutinação, os processos vividos ganham
espaços de reflexão, mostrando as possibilidades deste tempo
presentificado que corteja utopias e sonhos possíveis.
Este é um trabalho também sobre limites. O limite aparece como fio
condutor, ora visto como linha tênue entre sanidade e insanidade,
ora como algo a ser atravessado, superando as convenções e normas
tecidas nos panos sociais, costurando as distinções entre ambas,
quebrando constantemente os limites, entre minha vida e meu
trabalho, entre meu pensamento e o ato, ATRAVESSO, tal qual os
caminhos percorridos por minha agulha. Entendendo que, experiências
limites, partem do desmembramento para formar coesão, caminho sobre
este território movediço, em direção ao precipício. Chego ao seu
limite, não salto, sento em sua beira, meus pés balançam no ar, me
coloco a mercê da vertigem, e divago... Os limites são intrínsecos
ao ser? Tem raízes ontológicas? São frutos do meio social?
Perguntas, que não ouso responder, apenas me submeto a elas,
vivencio-as. Perco o medo e salto.
Esta monografia se apresenta dividida em três atos. No ATO I,
apresento meu processo criativo, processo este, que parte de
vivências pessoais que lidam com situações limite. O ATO II introduz
minha experiência dentro do Instituto Nise da Silveira, onde passo a
conviver com o outro que latentemente experimenta o limite. O ATO
III, traz o porquê da criação do corpo de trabalhos que constitui
Avenida
paralela
toma
forma
de
“aspiral
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Se alguém me ler será por conta própria e auto-risco...1
Escrevemos O anti-Édipo a dois. Como cada um de nós eram vários, ficou
muita gente. Utilizamos de tudo o que nos aproximava, o mais próximo e o
mais distante. Distribuímos hábeis pseudônimos, para dissimular. Por que
preservamos os nossos nomes? Por hábito, exclusivamente por hábito. Para
passarmos despercebidos. Para tornar imperceptível, não a nós mesmos,
mas o que nos faz agir, experimentar ou pensar. E finalmente por que é
agradável falar como todo mundo que o sol nasce, quando todo mundo sabe
que essa é apenas uma maneira de falar. Não chegar ao ponto em que não se
diz mais EU, mas ao ponto em que já não tem mais nenhuma importância
dizer ou não dizer EU. Não somos mais nós mesmos. Cada um reconhecerá
os seus. Fomos ajudados, aspirados, multiplicados.2
Ciranda teórica em que o dizer de um já é comentário sobre um outro e não pode
ser entendido sem o eco suscitado em todos os demais. 3

Só a ANTROPOFAGIA nos une. Socialmente. Economicamente.
Filosoficamente (...) Só me interessa o que não é meu. Lei do homem.
Lei do antropófago! 4
Eu vou comer...
você,

ele,

Amigo eu vou te foder!!!! Vou assimilar

todos nó(s)

TUDOOOO

E o resto??
Sobras e restos me interessam! 5
Quero tudo e todos, cada individuo com sua personalidade,

múltipla/singular!!
É ISSO: Abolição do dogma da personalidade —
isto é, de que temos uma Personalidade «separada» das dos outros. É uma ficção
teológica. A personalidade de cada um de nós é composta (como o sabe a psicologia
moderna, sobretudo desde a maior atenção dada à sociologia) do cruzamento social com
as «personalidades» dos outros, da imersão em correntes e direcções sociais e da fixação
de vincos hereditários, oriundos, em grande parte, de fenómenos de ordem colectiva. Isto
é, no presente, no futuro, e no passado, somos parte dos outros, e eles parte de nós. Para
7

o auto-sentimento cristão, o homem mais perfeito é o que com mais verdade possa
dizer «eu sou eu»; para a ciência, o homem mais perfeito é o que com mais justiça possa
dizer «eu sou todos os outros (...)

Assim,
só tem o direito ou o dever de exprimir o que sente, em arte, o indivíduo que sente por
vários. Não confundir com «a expressão da Época», que é buscada pelos indivíduos que
nem sabem sentir por si próprios. O que é preciso é o artista que sinta por um certo
número de Outros, todos diferentes uns dos outros, uns do passado, outros do presente,
outros do futuro. 6

Quero tudo e todos,
e quero que tudo e todos me compreendam!!!!!!!!!
Por isso usarei da língua sem arcaísmos, sem erudição. Natural e neológica.
A contribuição milionária de todos os erros. Como falamos. Como somos.... 7
Irei costurar varias partes, vários seres, vários aspectos, varias
experiências... Grande colcha de retalhos que abriga meus

SONHOS
SIM, MEUS CAROS
NÃO SOMOS UM! SOMOS VÁRIOS,
vários sonhos de nó(s) mesmos
EQUAÇÃO DE SOMA E MULTIPLICAÇÃO

O Duplo que não nos foge!!
Duplo que é atestado pela sombra móvel que acompanha cada ser. Pelo
desdobramento do ser no sonho, e pelo desdobramento de seu reflexo na
água, isto é a imagem. Assim a imagem já não é uma simples imagem, ela
tem em si a presença do duplo do ser representado e permite por meio
desse intermediário, agir sobre esse ser, é esta ação que é propriamente
mágica. 8

8

O DUPLO
ANALOGO A MAGIA E O MISTÉRIO.
Só não há determinismo, onde há o mistério. 9
Ta ai....Encaixotamos o mistério, negligenciado o duplo, hoje vivemos
determinados em terminologias, metodologias e nomes.

SOCIEDADE DOENTE, com sua manada de gente
ENGRAVATADA de ternos, internos, INTERNADOS no eu.....
SOCIEDADE LOUCA, que grita em suas placas de advertência –
Mind the gap Mind the gap Mind the gap

CUIDADO COM O VÃO!
Eu quero o duplo, não mais me atentar, mais sim me jogar nesse vão, nessa
brecha, e ver imergir dele o mágico!!!
Ah, Caeiro me desculpe, mas eu quero o mistério oculto dentro de cada
coisa!
Spinoza, por favor, me ensina SER, ser em POTENCIA!!!

ARTAUD

grita

que o teatro é o duplo da vida !

Teatro como meio apurado de compreender e exercer a vida.
Mundo tangente ao real, onde o homem torna-se o senhor daquilo que não existe e o faz nascer.

TRANSMUTAÇÃO
Revelação do espiritual nas coisas ordinárias da vida
PERSONIFICAÇÃO E ARTICULAÇÃO DO DUPLO

All work and no play makes Jack a dull boy10
9

Please start -

PLAY
Joguem
Toquem
Atuem
Brinquem

SEJA AÇÃO
ou não,
Ser cinético e dinâmico que em seu movimento afeta e é afetado
Ah, Spinoza, nossa revolução é individual, porem parte e se situa no outro
para ser efetivada!!

MEUS AMIGOS,

Os revolucionários avançam destemerosos e atrevidos pelos caminhos do
desconhecido e do aparentemente caótico, sequiosos de descobrir novos
mundos e despreocupados em ordenações harmoniosas... 11
Nenhuma fórmula para a contemporânea expressão do mundo. Ver com

olhos livres

12

SE AINDA HÁ DUVIDAS SOBRE O QUE AQUI SE FALA, SAIBA QUE:

Eu tô te explicando
Prá te confundir
Eu tô te confundindo
Prá te esclarecer
Tô iluminado
Prá poder cegar
10

Tô ficando cego
Prá poder guiar13

CAMPO/CORPO PLURIVOCO TO
PLAY
_____Avenida paralela
_______Paralelo ao outro
_______Perpendicular a mim
Toma forma de aspiral

Aspirar ao espiral = “

Aspiral”
11

Aciona-se o corpo

APTFA

Paisagens de convulsões fortes, de traumatismos arrebatados,
como de um corpo onde a febre age para levá-lo á saúde exata.
14

Fusão:

Corpalma
Pontontorno
Eumeio
EXTRAVASO mespalho SOU TUDO
pontoentorno.

MEIO
____________SEMeDO____________
SE(r)MEIO
PONTO. de mutação

...DESPONTUA...
12

ESPIRALIZA-SE
( . )sai de mim, transforma,
toma forma,
em volta

Altera-se ponto, nova reconfiguração do entorno:

ESPIRAL!

OROBORO
Ciclo que guarda em seu presente (AQUI-AGORA.)
A força do ESPIRAL que o transcende
ACENDE
luz- clarão
Corte sobre o fundo do céu cinza.
DYONISIO, IANSÃ,

TROVOADAS E VENTOS.

INICIA-SE: transgressão/ festa/rito/mito.

RODA
Presença: SUA/NOSSA

=

sentir de mãos

13

SHIVA toca o seu tambor,

COMpasso do ritmo do universo ,
RITMO DO CORAÇÃO

Linguagem espacial, linguagem de gestos,
expressões

e de mímica,

onomatopeias,

linguagem sonora,

importância
que

linguagem de gritos e
mas que terá mesma

intelectual e significação
a linguagem

de atitudes, de

sensível
das palavras. 15

Fusão:
Dmatéria(s)Dlinguagem(s)Dmetodologia(s)
Dmeio(s)
Dconceito(s)Dtrabalho(s)Dtecnica(s) Dtermo(s)

Com as suas ciências separadas, a Europa esquartejou a cultura.
Biologia, historia natural, química, física, psiquiátrica, neurologia, fisiologia, todas essas monstruosas
germinações que fazem o orgulho das universidades, tal como a geomancia, a quirologia,
fisiognomia, a pscicurgia e a teurgia fazem o orgulho de determinada individualidades diferenciadas
– tudo isso é apenas, para os espíritos esclarecidos, perda de conhecimento. 16

Não + fundir+ fundir-se

Senti a pulsação da veia em meu pescoço, senti o pulso e o bater do coração e de repente reconheci
que tinha um corpo. Pela primeira vez da matéria surgiu a alma a a primeira vez que eu era uma.Una e
grata.Eu me possuía.O espírito possuía o corpo, o corpo latejava ao espírito.Como se estivesse fora de
mim, olhei-me e vi-me. 17
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(IN)

compor

AR.

(IN)

compor

EU.

(IN)

compor

VOCE.

(IN)

compor

ELE.

(IN)

compor

MUSICA

(IN)

compor

LIVRO.

(IN)

compor

TEXTO

(IN)

compor

VIVENCIA

Intumescência criadora

AVENIDA PARALELA TOMA FORMA DE ASPIRAL
18

REaL_AÇÃO
PROFUSÃO DE VOZES_POLIFONIA_ATRAVESSAMENTO
DIGO_ALGO
COM_VERSO.

15

SEM_LIMITE

Costurar
TUDO

E

TODOS

CAOS_ ZERO_ VACUO_ NULO_BRECHA
Bergson

Schemberg

Kantor

Deleuze

Artaud

NOVA LOGICA
...as potencias da vida produzem incessantemente novas
lógicas que nos submetem a racionalidade delas. 19
Mas, mesmo fragmentário e dissonante e desafinado, creio que existe em tudo
isso uma ordem submersa. E! Existe uma vontade.... 20
....Ultrapassar limites

Há algo “forte demais” na vida, intenso demais, que só podemos
viver no limite de nós mesmos. 21

16

Comecei a criar meu mundo. Leis precisam ser escritas. Leis
novas. As antigas estão mortas. Só resta o vazio, o espaço. Agora
ele governará. Organizará as coisas. Está vivo e imperioso.
Carregara a vida, os objetos, organismos, as figuras... 22
O vazio que há no centro é que permite o uso da roda. 23

24

ZERO POTENCIA_

0

_ GERO POTENCIA

LIMITE IMANENTE.
MATRIZ POSITIVA.
INTENSIDADE PURA.
RAIZ MÚLTIPLA NÃO NULA
POTENCIA NO VACUO

OVO _

0

_ALQUIMICO

LIMITES INVISIVEIS,
SEPARAM A CLARA DA GEMA.

GERA-SE
POTENCIA DE EIXO E VETORES

NOVO SEM_TIDO
17

18

ATO I
JOÃO
“No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o
Verbo era Deus.
Ele estava no princípio com Deus.
Todas as coisas foram feitas por Ele, e, sem Ele, nada do que
foi feito se fez.” 25
LAURA
Além do verbo, além do Om. Não existe vida.
NARRADOR
O som pressupõe a existência. Sem som, sem vida... Silêncio.
LAURA
Quero silêncio, mais do que qualquer coisa, o silêncio, o
vácuo. A vida tem momentos que GRITA! As vozes internas se
tornam externas se emaranhando dentro e fora de mim. Não
consigo distinguir que voz é minha, que voz é deles, tudo se
ramifica, várias linhas, fora e dentro se encontram se
desdobram, sem limites, se estendem e eu acabo correndo... mas
não alcanço o silêncio.
NARRADOR
O silêncio não se alcança menina... Apenas para alguns adeptos
do budismo, que acreditam no Nirvana... Como diria o sábio
George Ivanovich Gurdjieff, “o silêncio não é a ausência de
sons, mas a ausência de ego.”26
LIA
“Resta-nos a compreensão de nós mesmos, integração das
múltiplas vozes que, a toda hora, escutamos internamente. Para
escolher corretamente quais vozes iremos ouvir e seguir, é
preciso um mínimo de autoconhecimento, de familiaridade com
nosso repertório de emoções.” 27
CLARICE
“O silêncio não é o vazio, é a plenitude.”28
NARRADOR
19

Sendo assim, menina, acredito que apenas lhe resta o difícil
labutar do autoconhecimento.
LAURA
Articulação do discurso interno. Seria essa a ação?
NARRADOR
Constante vir-a-ser.
ISAAC
Toda ação pressupõe uma reação...
LAURA
Se existe alguma reação, Isaac, essa reação se dá através da
COSTURA. Você já viu meu trabalho? Tento costurar tudo, todas
as coisas, madeira, papel, plástico, metal, tecido... Tudo!
É através do fio na agulha que me movimento! Movimento
repetitivo, que começa no nó e se estende, entrando pelo
avesso e saindo pela frente, saindo pela frente e entrando
pelo avesso, voltando ao nó... Movimento Oroboro, para
construir intersecções... A costura parte do furo, do corte,
da quebra, para transpor, unir, reconstruir... Análogo à
intersecção, se torna plurívoco, se estende, se tornando
adjacente ao pensamento que norteia o ato e a função/objetivo
da obra.
ISAAC
Seria todo esse movimento, uma tentativa própria de criar
coesão?
LAURA
Na realidade, não sei, não sei o porquê do ato, não sei o
porquê da costura, ou melhor, sei que a costura é minha forma
de reação; porém, o ato não pressupõe um resultado. Nesse
primeiro momento, a criação não busca ter finalidade TRABALHO AUTOTÉLICO.
LOUISE
“Art is a guaranty of sanity”.29
ANTONIN
20

“Ninguém jamais escreveu ou pintou, esculpiu ou modelou,
construiu, inventou a não ser para sair, realmente, do
inferno.”30
LAURA
Arte como garantia de sanidade, fuga de um inferno… Sim, no
final deve ser isso mesmo... Minha reação é costurar na
intenção de formar coesão, interna e externa. O mundo com seu
amontoado de coisas, com sua profusão de informações e
imagens, se faz caótico aos meus sentidos. A costura me
possibilita atravessar tudo isso, a cada ponto dado, junto a
cada nó, transformo, reconfiguro, construo, COSTURO... Graças
ao processo, o objeto final acaba sendo um reflexo, ou melhor,
uma reflexão inconsciente sobre o caos presente em todas as
coisas que me cercam.
ANTONIN
“Da mesma forma que a vida e a natureza, o pensamento vem de
dentro para fora, antes de ir de fora para dentro. Começo a
pensar no vácuo, e vou do vácuo para o pleno; atingido o
pleno, posso tornar a cair no vácuo. Vou do abstrato ao
concreto e não do concreto ao abstrato.”31
LAURA
Antonin Artaud, que bom poder contar com sua presença nessa
conversa... Será que pensamos da mesma maneira? Estou
percebendo, graças a esse diálogo, que parto de uma angústia
interna, que acaba provocando meu ato externo...
Aliás, a meu ver, subjaz à sua fala a ideia de inconsciente abstrato espaço de dentro, vácuo interno - INCONSCIENTE, que
acaba condicionando nossa relação com a “realidade”...
A partir do meu processo de trabalho, começo a entender que o
inconsciente age sobre nós de duas maneiras: ao mesmo tempo em
que ele irrompe sobre nossa realidade transformando-a, o mesmo
é gerado e condicionado por nossas percepções conscientes.
LOUISE
“Inconsciente é algo vulcânico, e você não pode fazer nada
sobre isso, é melhor você ser amigo, é melhor você aceitar, e
até mesmo se puder amar, porque ele pode obter o melhor de
você, você nunca sabe...”32
NARRADOR
21

A menina, disse que seu trabalho é produto de uma angústia, de
um reflexo trêmulo, isto é, inconsciente em relação ao que ela
percebe/recebe do mundo. Tendo como energia motriz as forças
vulcânicas do inconsciente, a menina sucumbe à criação. Com
sua agulha, atravessa seu próprio caos para, daí, costurar o
caos das coisas, não se importando se o resultado será bem
sucedido, interessa-lhe apenas o percurso de sua agulha...
LOUISE
“A pequena menina tomou o inconsciente, não como um inimigo,
mas como um refúgio.”33
MERLEAU
“(...) O artista lança sua obra como um homem lançou a
primeira palavra, sem saber se ela será algo mais que um
grito, se ela poderá destacar-se do fluxo da vida individual
onde nasce e apresentar, seja a essa mesma vida em seu futuro,
seja às mônadas que coexistem com ela, seja ainda à comunidade
aberta das mônadas futuras, a existência independente de um
sentido identificável. O sentindo daquilo que o artista vai
dizer não está em parte alguma, nem nas coisas, que ainda não
tem sentindo, nem nele mesmo, em sua vida não formulada. Em
vez da razão já constituída na qual encerram os ‘homens
cultos’, ele invoca uma razão que abarcaria suas próprias
origens.”34
LOUISE
“Essa é a razão do por que os artistas continuam - não é
porque eles vão ficando melhores, mas porque eles conseguem se
posicionar melhor. Então, quando eu falo de sucesso, não é do
sucesso material que eu estou falando, estou falando do êxito
que vem do próprio fazer de uma obra de arte.”35
LAURA
Seria, Merleau-Ponty, essa razão que abarca minhas próprias
origens, um processo de autoconhecimento, que tem como
possibilidade imersiva o desenvolvimento do meu trabalho
plástico visual? Para mim, faz sentindo pensar que cada
fagulha de sanidade que ganho em meu processo plástico está
relacionada ao fato de eu estar me abrindo, me dilacerando
simbolicamente, à mercê do inconsciente... Faz sentido Louise
dizer que mais que o sucesso material, o que importa é o
sucesso que sobressai ao ato da criação artística, isto é, o
22

sucesso que parte do reconhecimento do próprio artista perante
seu percurso interno materializado em seu trabalho.
WASSILLY
“Conscientemente ou não, os artistas seguem o ‘conhece-te a ti
mesmo’ de Sócrates.”36
CARL
“As coisas do mundo interior influenciam-nos subjetiva e
poderosamente, por serem inconscientes [...] Toda adaptação
resulta de concessões aos dois mundos. Da consideração das
exigências do mundo interno e mundo externo, ou melhor, do
conflito entre ambos, procederá o possível e o necessário.
Infelizmente, o espírito ocidental, desprovido de cultura em
relação ao problema que nos ocupa, jamais concebeu um conceito
para a união dos contrários no caminho do meio. Esta pedra de
toque fundamental da experiência interior não tem, entre nós,
nem mesmo um nome para afigurar ao lado do conceito chinês do
Tao. Esta realidade é, ao mesmo tempo, a mais individual e a
mais universal, o cumprimento legítimo do significado da
existência humana.”37
HIPÓCRATES
“Homem, conheça-te a ti mesmo, para poder conhecer os deuses e
reconhecer o Deus que habita em ti.”38
WASSILLY
“Quem quer que mergulhe nas profundezas de sua arte, em buscas
de tesouros invisíveis, trabalha para erguer essa pirâmide
espiritual que chegara ao céu.”39
LAURA
Jung usa o caminho do meio de Tao, Kandinsky a pirâmide...
Dois grandes símbolos da transcendência, provindos de
diferentes eras, axial e paleolítica, diferentes tempos,
diferentes visões, diferentes mitos, para resolver o mesmo
problema - o desejo do homem por transcender a si mesmo... O
motor do processo de autoconhecimento, a TRANSCENDÊNCIA.

23

NARRADOR
A perda do ego! Como havia dito o sábio George Ivanovich
Gurdjieff.
LAURA
Engraçado, essa cobra continua sem cessar a morder o próprio
rabo... Novamente o círculo! Pelo visto, alguns decidem partir
nessa grande jornada “interestrelar planetária” em busca de
autoconhecimento, para no final se perder de si mesmo...
Vontade de tatear, nem que seja por alguns segundos, o
mistério que envolve a vida, iluminação que clareia a
escuridão do desconhecido... Sentir, por um milésimo de
segundo, o imensurável, que reside na constante do IMORTAL do
sempre novo AGORA...
NARRADOR
A menina senta no chão, olha sua mão e admira o círculo
desenhado em seu pulso... Sua primeira tatuagem foi feita
instintivamente sem grandes elucubrações – um CÍRCULO, oco por
dentro, apenas com sua margem desenhada. A tatuagem feita em
2006 foi desenhada pelo seu grande amigo, o artista Alexandre
Baptista, com a ajuda de uma tampa de cola Pritt. A
precariedade da forma que serviu de base para o desenho destoa
da força simbólica intrínseca ao círculo, força essa que a
menina só se deu conta com o passar do tempo...
LAURA
O círculo é o centro.
Sem meio, sem começo, sem fim... Círculo é o ciclo que forma a
vida - Oroboro que guarda em seu presente do aqui-agora a
força da espiral que o transcende.
NARRADOR
A menina deve saber que o círculo, além da pirâmide e do
caminho do meio, é outro símbolo milenar... Símbolos esses que
estão entre o racional e irracional. Frutos, segundo Carl
Jung, do nosso inconsciente.
HÉLIO
“As formas originárias vêm do incomensurável infinito e geram
todas as outras. São estáticas, pois as estáticas possuem mais
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força. São simétricas e transcendem a tudo que se pode
imaginar. Concretamente, o círculo se enquadra nestes
princípios. É a forma transcendente por excelência; é a
enunciadora do mais profundo silêncio, a síntese do próprio
Cosmos. Por isso, possui um extraordinário vigor.”40
HERÁCLITO
“‘Com-um’ é o princípio e o fim da circunferência.”41
LIA DE ITAMARACÁ
“Minha ciranda não é minha só, ela é de todos nós, ela é de
todos nós... Pra se dançar ciranda juntamos mãos com mãos
formando uma roda cantando uma canção.”42
LAURA
É isso! Minha querida diva cirandeira, Lia de Itamaracá!
Com um, comum, o outro. A ciranda, a roda. Espaço sem
hierarquias onde “mãos com mãos” formam um só corpo circular.
A roda primitiva, que se forma para o desenvolvimento de um
ritual, a articulação do mito - o encontro com o comum. A
gênese da Ágora grega, já que, dentro dos limites desse tipo
de roda, que o social se encontra e se comunica, germinando
dentro das margens de sua circunferência a simbiose do
indivíduo, com social, e com tudo aquilo que se faz comum:
cultura, arte e ciência, o que acaba gerando um encontro não
só do indivíduo com o fora, mas também com seu eu interior. A
roda, nesse caso, se faz meio autêntico, que transforma o
espaço interno e externo, proporcionando uma, movimentação, um
dinamismo, na sociedade, no meio, e no indivíduo.
NARRADOR
Carl Jung diz que a psique humana se desenvolve de maneira
circular. Bom, não sei se cabe aqui. Porém, reside nesse fato
a importância e o porquê da criação de mandalas, que tem como
característica fundamental a base circular. Em uma mandala, o
espaço interno, onde há o desenvolvimento das formas, é tido
como sagrado, aquilo que está fora do espaço é profano. A
linha circular é, portanto, o limite, a fronteira entre o
divino e o mundano, entre a consciência e a inconsciência,
entre a alma e matéria.
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CARL
“Só pouco a pouco compreendi o que significa propriamente a
mandala: formação-transformação-recriação da eterna mente
[...] Compreendi sempre mais claramente que a mandala exprime
o centro e que é a expressão de todos os caminhos.”43
LAURA
O que vocês acham de pensar essa experiência que a roda ritual
propõe, como sendo uma grande mandala? Os corpos das pessoas
formariam sua fronteira, seu limite circular. O vazio de seu
espaço interno, seu centro, seria preenchido por formas,
projeções internas dos envolvidos, isto é, as questões
centrais a serem trabalhadas por cada indivíduo: expectativas,
traumas, desejos, medos, ANGÚSTIAS... A roda primitiva como
uma grande mandala social, que, graças ao ritual, promove o
mito, acarretando o expurgo e a transformação das formas, que
não abarcam mais o conteúdo interno dos envolvidos. Um
corpo/máquina social, uma grande estrutura, um cosmos!
HÉLIO
“O homem vive as polaridades de seu próprio destino cósmico.
Ele não é metafísico, somente, e, sim, cósmico, o começo e o
fim.”44
LAURA
Seria, Hélio, a vivência das rodas primitivas uma maneira do
homem atingir essa consciência cósmica?
PAUL
“O que tento lhe traduzir é mais misterioso, se enreda nas
raízes mesmas do ser, na fonte impalpável das sensações.”45
Querida, não adianta todas essas tuas elucubrações, acerca de
algo que, como havia dito, “se enreda nas raízes mesmas do
ser, na fonte impalpável das sensações.” É preciso à vivência,
o sentir, o entregar-se para atingir a compreensão que tu
almejas.
LAURA
Faz sentido, meu caro Paul Cézanne. Por isso, preciso criar
algo... Alguma máquina, algum corpo coletivo, que proporcione
uma vivência, uma retomada da espontaneidade perdida da força
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interior existente em cada um de nós... Um dispositivo de
sensações, que, a partir do outro, encontrará as coordenadas
para ser efetivada. Reflexão cognitiva que proporcione ver o
mundo como ele nos toca... Criação de um lugar onde tudo
transpasse os envolvidos, espiralando-os, possibilitando a
subversão de espaço e tempo, tirando-os, por um breve momento,
do delírio, do domínio e da uniformização das categorias,
revelando-nos, a partir do “com-um”, a iminência do imortal
agora.
ISAAC
“O espaço é o sensório de Deus.”46
LAURA
Reside em sua frase, Newton, o meu desejo de proporcionar ao
outro e a mim mesma a consciência desse espaço, onde Deus
habita e nos toca.
NARRADOR
Uma forte Ventania começa, a menina é obrigada a se levantar e
correr para dentro da casa para se abrigar. Fecha a janela e,
agora sim, segura, observa a força e o barulho da Ventania,
que lhe sussurra uma canção – “Colhendo sempre flores do
espaço do universo, espinhos do destino fazem parte dos meus
versos, isso é só para loucos isso é só para loucos, caretas
não... Colhendo cogumelos na varanda de cristal, avenida
paralela toma forma de ‘aspiral’”47
LAURA
Avenida paralela toma forma de “aspiral”... É isso! Aquilo que
é paralelo se “espiraliza”, toma conta do entorno,
modificando-o. Sai de mim e vai pro outro, via de mão dupla
que transforma, transfigura interno e externo. Aspirar ao
espiral! Como havia dito antes - “ciclo que forma a vida Oroboro que guarda em seu presente do aqui-agora a força do
espiral que o transcende”, quero aspirar ao espiral - ASPIRAL,
sempre!!!
ISAAC
A maçã caiu na cabeça de Carvalho?
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NARRADOR
Caiu! A menina, nesse momento, acabou de ter uma ideia! A
criação de um corpo/máquina que irá explorar costurar,
diferentes meios e técnicas...
LAURA
Avenida paralela toma forma de “aspiral”, APTFA, será um corpo
de trabalho, que pressupõe a articulação de diferentes
trabalhos! Esses trabalhos, tais quais os membros do nosso
próprio corpo, formarão um organismo - APTFA. No centro do
espaço expositivo, no chão, haverá uma espécie de colcha de
retalhos composta por diferentes tecidos, papéis e objetos
costurados. Essa colcha, que tem formato circular, se
assemelha a uma espécie de mandala hermética, caleidoscópio
daquilo que passou por mim, expurgo do meu caos interno,
reflexo da minha ANGÚSTIA.
Como havia dito antes, minha avenida paralela, toma forma de
“aspiral”; assim, não quero limitar meu trabalho a apenas uma
contemplação estética, quero propor uma interação dos
envolvidos... Interação essa que culmina na formação de uma
roda ao redor do trabalho no dia de sua apresentação/banca. A
disposição de todos os presentes em roda está intrínseca a
constituição da obra. As luzes da sala de exposição estarão
apagadas, imersos na escuridão, o trabalho se iniciará quando
começar uma composição sonora.
ISAAC
Composição sonora?
LAURA
Será obra sonora? Pode ser também composição sonora, o nome
que lhe convir. O que importa aqui é quebrar o silêncio, tal
qual colocado por meu irmão João - através do verbo. Assim, o
som pontuará o início da criação de minha obra, uma composição
sonora, que parte da apropriação e da remixagem de todas as
vozes e sons que passam, atravessam e se transformam dentro e
fora de mim.
ANTONIN
A composição sonora “traz o sentimento de alguma coisa que,
sem estar no plano sobrenatural, não humano, participa de uma
certa realidade interior. É o que constitui seu atrativo. Ela
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apenas manifesta algo conhecido, conquanto enterrado e
afastado. O real e o irreal se misturam como no cérebro de um
homem em vias de adormecer, ou que desperta de repente, tendo
se enganado de lado.”48
ISAAC
Compreendo, graças a Antonin Artaud, o que almeja com sua
composição sonora... É como se você, Laura, tentasse dar voz
às vozes do inconsciente... Resumidamente, creio que seu
objetivo é proporcionar, através de APTFA, uma experiência
sinestésica aos envolvidos.
LAURA
Isso! Sinestesia acionada pela costura invisível de uma
composição sonora, de uma roda/ciranda, e uma colcha de
retalhos, tríade que forma um corpo de trabalho que só poderá
ser acionado nessa composição.
NARRADOR
De coeso esse seu corpo não tem nada. Não consigo nem ao menos
achar uma definição para seu trabalho, não sei se é happening,
site specific, instalação, performance...
LAURA
Não sei... Será que importa nomear, classificar? Interessa-me
mais a experiência que o trabalho possa proporcionar.
APTFA é um trabalho fechado, um corpo que se estrutura a
partir de um tripé – roda, composição sonora, e colcha de
retalhos; porém, creio ser ingênuo de minha parte pensar que a
criação desse corpo um dia acaba. Metaforicamente, o que estou
costurando são todas as minhas vozes... Multiplicidade
singular, que se espelha nos esquálidos objetos que encontro
por onde ando... Acabo tomando de empréstimo, por vias
antropofágicas, esses objetos ordinários que nos cercam,
criando, através da costura que se transforma – nesse caso, em
sutura – uma nova composição que, sem pensamentos prévios,
acaba fazendo emergir do real novos corpos.
FERREIRA
“Traduzir-se! Será arte?”49
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NARRADOR
A menina, graças ao seu fio guiado por sua agulha, vai se
traduzindo, ressignificando não só a matéria física, mas
também a matéria teórica. Não importa a forma, a menina é quem
busca o formato. Laura tenta atravessar tudo com seu fio na
agulha... Ai, que criança ambiciosa essa menina, a pequena crê
poder assimilar o Mundo! Sempre fadada a uma doce ilusão...
uma unidade, um corpo-Eu. No caso, você.
ISAAC
Então, no final, Laura é a ilusão de uma unidade formada por
nó(s)?
CAETANO
“Existe alguém em nós, em muitos dentre nós esse alguém...”
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LAURA
Pelo jeito é mais ou menos isso – luz de Tieta, que se forma
em certos dias, quando o sol e a lua se encontram – aurora e
crepúsculo. Acho que agora entendi o nó... Dia e noite, mais e
menos, certo e errado, físico e metafísico, razão e loucura,
céu e inferno, eu e vocês... Toda unidade é formada a partir
da co-presença de opostos... Essa ideia de polos que compõem o
uno é descrita por Heráclito de Éfeso. O ponto aqui – ou
melhor, o nó aqui – é como fazer, desses nós, laços...
NARRADOR
Creio ser importante elucidar nossos interlocutores acerca do
seu primeiro momento de produção visual, onde você explora
essa ideia de polos antagônicos. A menina lidava em seu
trabalho com dois elementos, a mancha e a linha, buscando
representar, através dessa relação, as antíteses que permeiam
o homem e seu mundo - ordem e objetivo (linha); caos e
subjetivo (mancha). Porém, ainda tenho dificuldade de entender
de que maneira, dentro dessa sua visão de limites
estruturados, entrava a concepção de Heráclito de um todo
mutável.
LAURA
Você tem razão, acabei partindo de uma visão um tanto
maniqueísta... Naquele momento, existia em mim uma grande
necessidade de delimitar e firmar meus próprios limites... O
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Sr. Narrador sabe muito bem do meu passado, onde achei ser
possível esquecer da existência de toda e qualquer linha para
vivenciar o caos da mancha... Transbordava, extravasava,
escapava, excedia, senti meu corpo fragmentado, sem contorno,
se perdendo no todo.
NARRADOR
Nessa época, a personagem em questão distinguia de maneira tão
pragmática e binária os elementos, os fluidos, os conceitos e
as coisas que não conseguia perceber que, mesmo quando outrora
mancha, havia intrínseca uma invisível e delicada linha.
LAURA
Sr. Narrador, com o tempo minha própria criação plástica me
revelou que dentro de cada polaridade reside uma nova
polaridade que a questiona, e acaba por desfazê-la, isto é,
mesmo sendo mancha também sou linha, mesmo sendo linha também
sou mancha...
NARRADOR
Explique-se melhor.
LAURA
Ao lidar com a mancha e a linha, uso a linha de costura como
limite, borda, contorno da mancha, isso é, a linha de costura
vem formalizar o caos proveniente da mancha. A mancha, no
caso, pode ser uma representação, criação, ou mesmo elemento
intrínseco ao objeto escolhido para ser costurado. Dado esses
dois elementos, começo meu bordado tentando, através da linha,
anular a sensação de transbordamento da mancha. Porém, a ação
acaba por exercer o resultado contrário, a linha acaba por
expandir a mancha, já que sua ação acaba acentuando os
contrastes presentes entre a mancha e seu suporte. Revela-se,
assim, uma nova contradição, ressaltando as antíteses,
intrínsecas aos elementos – mancha e linha.
NARRADOR
Quer dizer que essa sua estratégia de dominar a mancha através
da linha não deu certo?
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LAURA
O senhor sabe muito bem que definimos/detínhamos na pretensão
de dominar... Daqui nada se distingue muito menos se domina.
Por isso, a questão, nesse caso, não é dar certo ou não, o que
importa é que parto de um pensamento maniqueísta, que é
colocado em xeque no ato prático.
Conhecimento vivido, inerente à prática e não ao conceito...
Tais quais as práticas que condicionam as atividades das
tribos indígenas...
NARRADOR
Cuidado, menina, temos que tomar muito cuidado com essas
palavras... Tanto o conceito quanto a prática estão sempre
entrelaçados, independentemente da cultura, já que ambos serão
sempre o resultado da maneira que o indivíduo se relaciona e
se posiciona frente ao mundo...
SUZANA
O conceito determina a visão do espaço vivido.
MARIO
“Ora, esses conceitos são produto da imaginação criadora;
então, a nossa visão da realidade é uma percepção que se
baseia essencialmente em nossa capacidade de imaginação.”51
HÉLIO
“Cuidado, pessoal: a imaginação criadora é o que resta e será
a liberação de tudo: convencionalismo, opressão social,
domínio individual etc.”52
NARRADOR
A menina começa a andar, de um lado para o outro, parece que
busca algo, mexe em gavetas, levanta o tapete, abre revistas e
jornais. Entretanto, parece não encontrar o que procura...
LAURA
Onde está a imaginação criadora? Onde, Sr. Narrador? Estou
procurando, mas não acho!
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NARRADOR
Então era isso que procuravas? Menina, a imaginação criadora
está aí, dentro de você... Fora de você, predomina um sistema
de ideias enraizadas na práxis social, que suprimem essa
imaginação, o que acaba condicionando os problemas que estamos
hoje vivenciando: sociedade caótica, imersa no medo,
egocentrismo, niilismo e violência. Com a globalização,
ocorreu o advento das novas mídias, onde novos espaços sociais
são inaugurados, praticamente substituindo as ágoras físicas
por “ágoras virtuais”, o que acabou generalizando uma
experiência social, antes mais sinestésica, presencial, pois o
homem se relacionava diretamente com o meio físico e com o
outro... A imaginação criadora criou soluções, que geraram
novos problemas. Cabe a ela, agora, encontrar novas formas,
novos meios de solução.
LAURA
Seria a solução essa urgência que sinto, de reler, não só
nossa história, mas nossos contos, mitos e tragédias? Creio
que essa seria a melhor forma de expandir nossos horizontes
sinestésicos, ampliando a capacidade de nossa imaginação
criadora. Estamos atrelados à razão e à força de sua vã
certeza, esquecendo muitas vezes que o próprio fazer,
intrínseco às tradições primitivas, pode nos levar a um
conceito de vida muito mais simples e profundo de conexão com
nós mesmos e com o outro. Cabe, pelo menos por hora, dispensar
formalismos e concepções, se entregar ao acaso, tendo como
guia as paixões felizes de Spinoza, condição essa que revela a
potência humana libertando-o, abrindo-o para a experiência.
Está ficando cada vez mais claro para mim os motivos para a
criação de APTFA... Esse trabalho é a criação de um lugar que
visa explorar a potência do ser Humano, que, segundo Spinoza,
é um ser cinético e dinâmico, isto é, em seu movimento afeta e
é afetado; daí a importância da criação de um lugar que
suscite o encontro, o movimento, espaço que potencialize o que
jaz intrínseco à vida – realAÇÃO.
FAUSTO
Entendo perfeitamente o que aqui colocas acerca da importância
da experiência, do acaso, da liberdade...
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Senhora, eu mesmo fui um grande estudioso. Claro que isso foi
em outra terra e em outro tempo. Porém, minha Senhora, creio
que convém à sua história o relato da minha tragédia...
Vivi grande parte de minha vida debruçado em livros, era um
grande estudioso, um homem visto e tido pela comunidade como
sábio. Estudava muito por acreditar que encontraria na teoria
dos livros as coordenadas práticas que me auxiliariam no
difícil processo de transformação do chumbo em ouro. Porém, a
peste veio, sendo responsável por uma mudança de época e, por
consequência, da minha própria vida. A chegada da peste pontua
o início da minha tragédia, foi graças a ela que conheci
Mefisto, poderoso homem que me proporcionou voltar a ser
jovem. É nessa hora que me liberto de meu laboratório, largo
os meus livros e me abro na flor de minha juventude para
experimentar o Mundo... O resto Goethe conta para ti. O que
queria lhe dizer é que, sim, só a experiência nos revela, é
nesse campo relacional plurívoco, que o ser se constrói e
desconstrói, é sob esse véu que o eu complexo se revela por
dentro, saltando para o lado de fora sob uma nova óptica –
rede de polaridades hipercomplexas.
LOUISE
Fausto, “I have been to hell and back. And let me tell you, it
was wonderful.”53
FAUSTO
Desculpe-me, senhora, mas não entendo inglês, sou alemão.
NARRADOR
Ela disse que foi ao inferno e voltou, e adorou. Acho que se
inspirou em sua história com Mefisto...
LAURA
Desculpe, mas não consigo entender como uma experiência
traumática como a vivenciada por Louise pode tê-la levado para
um lugar tão maravilhoso... Não sei se você sabe narrador, mas
Louise escreve essa frase pouco tempo depois de ter morrido
seu marido, seu grande amor.
NARRADOR
Me impressiona a menina, que por tanto já passou, questionar o
processo de Louise... Menina, onde há luz, há sombra... É nas
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quedas que a cachoeira ganha força... Só tendo vivenciado
ambos os lados chegamos a nós mesmos...
LAURA
O senhor tem razão... Eu sei disso, porém a praga do
maniqueísmo às vezes me pega... É mais fácil delimitar
verdades do que aceitar sua inconstância e eventual mentira...
Eu mesma já disse sobre meu processo, onde acreditei que era
ora linha, ora mancha.
NEY
“Jurei mentiras e sigo sozinho...”54
LAURA
No final sou os dois, linha e mancha.
NEY
“Assumo os pecados...”55
LAURA
Sempre! Assumi-los é fomentar uma mudança.
NEY
“Minha vida meus mortos meus caminhos tortos...”56
LAURA
Caminhos tortuosos, infernos, desilusões... Em sonho um filho
de Ogum me disse que o caminho para iluminação é um caminho de
destruição... Destruição de toda certeza, de todo medo, de
toda angustia, culpa, raiva, medo, desejo, dor, certeza,
verdade, aspiração, limite, EGO... DESTRUIÇÃO DE SI MESMO.
NARRADOR
Nesse momento, a menina, que estava sentada costurando no
canto da sala, começa a desmanchar sua costura... Seu olhar se
transforma, seu corpo – que outrora estava contido, reprimido
no movimento repetitivo do ato da costura – se liberta, tal
qual a linha que a menina arranca de cada ponto.
LAURA
Destruir meus limites, desmanchar, repensar meus limites...
Linhas, fios que delimitam e sinalizam a minha brecha, o
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abismo, o vácuo, a tragédia... LIMITE... Meu limite tem que
ser linha tênue. Linha de costura que posso fazer e desfazer a
partir da inconstância dos meus sentimentos, e de tudo que de
mim é alheio. Linhas que se constroem e se destroem à medida
que avanço sobre as fronteiras físicas e subjetivas da
existência.
Meu objetivo é a criação de um contorno que possibilite e
condicione as relações, a circulação de intensidades e a
variação das potências, permitindo minha alma, como diria Ney
Matogrosso, “ser cativa” 57.
NARRADOR
Experimentar o limite. É isso. No limite, não se limita, se
potencializa. Se existe alguma constante é essa, a constante
do inconstante, a certeza da incerteza.
PETER
“Movimento complexo e surpreendente, em que a transgressão do
limite leva o ser ao seu próprio limite.”58
LAURA
Experimentar o limite tem sido minha constante Peter Pál
Pelbart, toda a possibilidade intrínseca à impossibilidade!
Estar à margem, em cima da corda bamba...
NARRADOR
Vertigem, entre o medo de cair e a ideia de flutuar.
ANTONIN
“Quem não sente a bomba cozida e a vertigem comprimida não é
digno de estar vivo.”59
LAURA
Borboletas no estômago, formigas nas mãos e nos pés, frio na
barriga, sentimentos que me colocam dentro de um campo de
eminência, onde me questiono, permanentemente.
ALBERT
A relatividade!
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LAURA
Sim, Albert, relatividade. Onde a matéria se torna ciente do
fato de ser pura energia! Digo-te que já sei em qual lugar
encontro minha energia em sua maior ressonância - experiências
que me colocam no limite. É nesse campo de incertezas e fusão
que sinto a potência de dEUs.
BOB
“Almighty God it’s a living man.”60
LAURA
Lindo, Bob Marley! Eu sou deus em ação, carregamos em nós a
centelha divina, força criadora!
“Stand up for your rights”
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de ser CRIADOR!
EDITH

Porém, meus queridos, não podemos nos esquecer de que “nosso
corpo mutante parece almejar uma forma estável que possa
abrigar, mesmo que temporariamente, esta indeterminação
pulsante, esta transformação incessante pela qual
milimetricamente vivemos a vida toda.”62
LAURA
Edith, no fundo, apesar de todos os termos, de todos os
métodos, de todos os códigos, e de todos os nomes que, em vão,
almejam o estável, o que nós queremos mesmo, ainda mais como
artistas, é sentir na carne todo o desassossego de Bernardo
Soares.
A eminência da vida transforma o entorno, transfigura qualquer
coordenada... O que antes você pensava dominar, Edith, agora
já não domina. No final, não custa a nenhum de nós ouvir a
Metamorfose ambulante 63 do Raul, o que nos custa é aceitar e
vivenciá-la.
NARRADOR
O que coordena, muitas vezes condena a liberdade do Ser.
ARTUR
A começar, “a linha do horizonte determina o espaço.”64
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NARRADOR
Equilíbrio cartesiano que parte de uma linha fictícia, para
idealização de um espaço. Formado o horizonte, molda-se o
imensurável, linha de razão decisiva que restringe a
espacialidade inapreensível.
LAURA
Seria essa linha do horizonte uma linha contrastante com a
materialidade da linha de costura, que ultrapassa, expande?
Linha na agulha que cria, a partir da junção, reparos e somas,
uma alternância de funções e significados no corpo por onde
atravessa. Ah, narrador, se é para haver linhas, que essas
linhas sejam guiadas por minha agulha. A costura é minha
maneira particular de subversão dos limites que abarcam o
infinito horizonte.
NARRADOR
O horizonte, menina, nada mais é que um quadro em branco
pintado pelas mãos da esperança de novas terras. O mar é a
corrente que lhe atravessa, mas não o alcança. Mar de
profundezas, correntezas e mares, movimento constante, de uma
imensidão que sai do horizonte e se acaba em areia. Linhas e
mais linhas são transcritas pelas ondas no claro da areia,
eterno vir-a-ser de limites que sempre se transpõem inconstância de mar, certeza de horizonte.
LAURA
Assim como Dorival Caymmi, “andei por andar, andei e todo
caminho deu no mar, andei pelo mar, andei nas águas de Dona
Janaína, a onda do mar leva, a onda do mar traz[...]“.65 Quero
a inconstância da constância desse vai e vem, quero me diluir
em mar, quero me lançar nessas águas salgadas, no torvelinho
que elas formam, nadar, nadar, mas sem almejar seu horizonte.
O que quero mesmo é me afogar, ir de encontro com as suas
profundezas, e no silêncio de sua escuridão me encontrar.
CHANDRA
“A onda do mar desfaz assim no mar, a onda do mar desfaz assim
no mar.”66
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NARRADOR
Nessa hora, a menina, à beira mar, abre os braços enquanto
fita o horizonte; de repente, sai correndo, dá um salto e se
entrega ao mar, sem olhar para trás; avança, entre o vai e vem
das ondas, segue nadando com toda a sua força. A menina, que
odeia despedidas, não se despede nada com força, tem pressa em
se dar fim.
Perto de ficar sem energia, a menina para e começa a boiar,
uma onda a atravessa, perco a menina de vista.
DORIVAL
“Nas ondas verdes do mar meu bem, ele foi se afogar, fez sua
cama de noivo no colo de Iemanjá, é doce morrer no mar, é doce
morrer no mar...”67
NARRADOR
Dorival, o que será de mim? Sem menina, deixo de existir, não
entendo como ainda estou aqui a me questionar, não entendo.
Sem menina, não há narrador.
DORIVAL
Não se desespere, quem sabe no breu da morte ainda haja
espaço, para o pensamento, e a ilusão de um narrador...
Narrador, você está vendo aquilo que está atravessando o mar?
É uma jangada? Não, uma jangada não pode ser, é muito maior!
Um barco?
NARRADOR
Não! É muito maior que um barco, isso só pode ser um Navio.
Oh, meu Deus, Dorival, estamos a presenciar a famosa
Stultifera Navis, rompendo o horizonte, ganhando os mares.
DORIVAL
A famosa Nau dos Loucos! Olha lá, Narrador, eles estão jogando
algo no mar. Uma rede?
NARRADOR
Eles estão resgatando a menina! Ela não morreu! Dorival, ela
não morreu!
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ATO II
CARL
“Tudo se agita e se precipita em confusão. A coisa fica séria,
o caos vem. É esse o fundamento último? Seria O caos também um
alicerce? Se ao menos eu não sentisse essa terrível agitação.
Como ondas escuras, tudo se mistura na maior confusão. Sim, eu
vejo e entendo, é o oceano, a onipotente maré noturna – lá vai
um navio muitas pessoas – belos vestidos – todos olham
surpresos para mim – alguém se dirige a mim: ‘O que há com
senhor? Está parecendo um fantasma! O que aconteceu? ’
Eu – Nada, isto é, eu acho que estou fora de mim – o chão
rodopia, tudo gira.
Minha alma sussurrou-me insistente e medrosamente: Palavras,
palavras, não faças palavras demais. Cala-te e escuta: Tu
reconheceste tua loucura e a admites? Viste que todas as tuas
profundezas estão cheias de loucura? Não queres reconhecer tua
loucura e dar-lhe amáveis boas-vindas? Tu querias certa vez
aceitar tudo. Aceita então também a tua loucura. Deixa que
brilhe a luz da tua loucura, e deverá nascer para ti uma
grande luz. Não se deve desprezar nem temer a loucura, mas
deves dar-lhe a vida.
Eu – Tuas palavras soam duras, e difícil é a tarefa que me
colocas.
Alma – Se queres encontrar caminhos, não deves também rejeitar
a loucura, uma vez que ela constitui tão grande parte de tua
natureza.
Eu – Não sabia que era assim.
Alma – Alegra-te que o possas reconhecer, assim evitas ser tua
vítima. A loucura é uma forma especial de espírito que adere a
todas as teorias e filosofias, mais ainda à vida de todo dia,
pois a própria vida está cheia de tolices e é essencialmente
irracional. O ser humano só luta pela razão a fim de que possa
criar regras para si. A vida mesma não tem regras. Esse é teu
segredo e tua lei desconhecida. O que tu chamas de
conhecimento é uma tentativa de impor à vida algo
compreensível.
Eu – Isso soa bem desconsolador, mas desperta minha
discordância.
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Alma – Tu não tens nada que discordar. Estás num manicômio. ”68
MICHAEL
“Fechado no navio, de onde não se escapa, o louco é entregue
ao rio de mil braços, ao mar de mil caminhos, e a essa grande
incerteza exterior a tudo...”69
NARRADOR
ATENÇÃO, caros leitores, nesse ATO as fronteiras se embaçam
ainda mais entre sonho, realidade e ficção.
O ATO I termina com a suposta morte da menina.
O ATO II inicia-se agora, com o diálogo travado entre Carl
Jung e sua alma. Diálogo esse que se estabelece em sonho, na
noite de 18 de Janeiro de 1914, relatado pelo mesmo em seu
“diário”, que viria a ser revelado ao público através do “O
Livro Vermelho”.
LAURA
Gostei do fato do Sr. Narrador começar o ATO II com o embate
travado entre Jung e seu inconsciente; esse excerto escolhido
pelo senhor poderia ser um dos diálogos travados comigo mesma.
Em relação ao meu resgate pela Nau dos Loucos, achei que o
senhor criou uma bonita metáfora, para exprimir minha imersão
no Instituto Municipal Nise da Silveira, localizado no bairro
do Engenho de Dentro no Rio de Janeiro, antigo Centro
Psiquiátrico Dom Pedro II.
Esse encontro me salva da minha deriva. Entretanto, acredito
que, antes de entrar em detalhes sobre minha experiência
dentro desta famosa instituição manicomial, vale a pena aqui
apresentar a vocês, meus interlocutores, a história de Nise da
Silveira, alagoana “arretada”, que enfrentou uma sociedade
patriarcal, sendo a única mulher em uma sala na faculdade de
medicina com 157 homens. Nise também sofreu com a ditadura
Vargas, sendo presa em 1936, por ter sobre sua mesa de
trabalho um livro de aspirações comunistas. A denúncia foi
feita por uma colega de trabalho, uma enfermeira do Hospital
Nacional de Alienados, na Praia Vermelha, Rio de Janeiro. A
história de Nise é de luta e afeto, história essa, que só
tomei conhecimento graças a minha imersão no Hospital do
Engenho de Dentro. Nise, a psiquiatra rebelde, sozinha, disse
não a práticas como, lobotomia, leucotomia e tratamento
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eletroconvulsivo, em voga na época, para o tratamento de
pessoas com distúrbios mentais.
NISE
“Em 1944, eu fui para o Hospital Pedro II, fiquei trabalhando
numa enfermaria. Logo de cara, a arquitetura, os espaços do
hospital psiquiátrico, mostram o conceito que se tem da
doença. Eram corredores e enfermarias, como se fosse um
hospital para cirurgia. Então, o Dr. Sodré tomou a iniciativa
de transformar uma dessas enfermarias numa pequena sala de
estar. E eu comecei a me interessar muito por uma terapêutica
por meio de atividades. É possível que aí tenha contribuído
também a minha experiência de prisão, porque todo preso
procura uma atividade, senão sucumbe mentalmente.”70
Laura, esse processo todo “foi uma coisa muito intuitiva, já
se falava em tratamento ocupacional, mas como isso não fazia
parte do currículo, eu conhecia muito pouco. A gente
organizava festas na seção e as pessoas ficavam espantadas de
ver os doentes, que viviam assim parados e dobrados sobre si
próprios, cantar numa pequena festa. Era uma pequena
experiência dentro de uma enfermaria. A terapêutica
ocupacional que procurei adotar era de atividades expressivas
que pudessem dizer algo sobre o interior do indivíduo e, ao
mesmo tempo, falar das relações destes com o meio. Comecei
pouco a pouco, a abrir setores e oficinas, a iniciar
atividades: trabalhos manuais, marcenaria, sapataria,
tapeçaria, esportes, teatro, festas e, entre essas, em pé de
igualdade, um atelier de desenho e pintura. Ao todo, cheguei a
abrir dezessete setores de atividades, que davam uma vida
peculiar ao hospital, embora atingissem um número pequeno de
pacientes porque não se dispunha de pessoal suficiente.”71
NARRADOR
A menina, sem saber de nada disso, se jogou dentro do Hospital
do Engenho de Dentro, com a pretensão de criar uma oficina de
arte que, em seu primeiro momento, iria conduzir o
desenvolvimento de seu trabalho de conclusão de curso em artes
visuais. A imersão na “Nau dos Loucos” começou no dia 20.2.15,
um dia após a quarta-feira de cinzas. Renasce das cinzas,
assim, a menina, e começa a alçar voo em uma nova experiência
dentro de um ambiente inóspito, marginalizado e desconhecido.
NISE
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Fico preocupada com sua menina, o ambiente de um instituto
manicomial exige estômago, como diria Antonin Artaud - “O ser
tem estados inumeráveis e cada vez mais perigosos”72. Para
lidar com os inumeráveis estados do ser, é preciso afeto,
afeto catalisador; porém, como lidar com aquilo que lhe
afetou? Como lidar com a angústia imanente da loucura? Como se
colocar perante a verdade da dor humana escancarada no
semblante de cada interno? Como encarar a (dês)razão
cartesiana, que domina o pensamento médico ocidental? Como
aceitar a falta de lógica, de moral e de verba intrínsecas ao
nosso precário sistema de saúde?
NARRADOR
Você tem razão Nise. Contudo, minha pequena menina, assim como
a moça da música Táxi Lunar, “não é nem menina, nem
mulher”73... Ela é pisciana! Tem como ascendente áries, e
mercúrio em sua décima segunda casa em seu mapa astral! Graças
a essa conjuntura estrelar, ela não teme nem maré alta, nem as
profundezas das águas do inconsciente...
LAURA
Ai, narrador, só o senhor mesmo para levar a público minha
conjuntura astral. De qualquer maneira, passei a frequentar o
Instituto Nise da Silveira, buscando desenvolver um
relacionamento com os clientes (Nise da Silveira fez questão
de chamar por clientes os pacientes do Instituto) e
funcionários. Acreditava que, a partir desse contato e dessa
relação de troca, teria maior facilidade e confiança, tanto
dos clientes quanto dos funcionários para desenvolver e criar
a minha oficina. Porém, com o tempo, percebi que a criação da
oficina era apenas um pretexto que me possibilitou a entrada e
a articulação nesse universo. Aos poucos, fui descobrindo que
minha pulsão, na verdade, não era apenas o desenvolvimento da
oficina, mas meu próprio processo de autoconhecimento, que
encontrou um lugar fecundo para seu desenvolvimento a partir
da vivência nesse ambiente aparentemente hostil: hábitos
antigos tiveram que ser mudados; crenças foram revistas e
aprofundadas; posturas, pensamentos e relações, transformadas.
Minha vida foi revista a partir desse contato que passei a
estabelecer com o Instituto Nise da Silveira.
NARRADOR
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Não demorou muito para a menina perceber que, se quisesse
continuar frequentando o Instituto, teria que se armar teórica
e espiritualmente. No começo de sua experiência, a menina
chegou não só a visitar, mas também a dormir no instituto. A
menina havia se jogado de cabeça nessa nova experiência;
aquele território que antes lhe parecia hostil e distante em
pouco tempo se mostrou muito mais familiar do que à primeira
vista. A familiaridade com a loucura fez com que a menina, que
sempre se vangloriou por não ter limites, tivesse que assumir
uma nova postura, na qual a construção de novos limites era
vital para que ela mesma não sucumbisse a própria loucura.
LAURA
Peter Pál Pelbart foi um dos teóricos que me ajudou a entender
o território da loucura na qual eu estava adentrando. Em seu
livro, Da clausura do fora ao fora da clausura- Loucura e
Desrazão, Peter me mostrou aquilo que eu instintivamente já
sabia quando me propus a criação de uma oficina de arte dentro
de um Instituto manicomial – esse território não é novo para
mim, o pensar por si só extrapola a razão, comportando a
loucura uma lógica própria, com grande força subversiva. Esse
território já havia sido apresentado a mim pelo meu mestre
Alberto Caeiro e, mais adiante, pelo antropólogo, filósofo e
sociólogo Edgar Morin.
NARRADOR
Que território?
LAURA
Por favor, espero que você, Narrador, tenha calma nesse
momento, pois quero revelar a raiz do processo que me fez
reconhecer na loucura um espaço salutar. Primeiramente,
preciso dizer que o território ao qual me refiro é o
território que constitui o pensar. Edgar, Alberto e Peter
apontam que o pensamento não se limita à razão --- TRANSBORDA
--- transborda a própria consciência.
Acho que reside neste “transbordar” o porquê da exclusão
social enfrentada por aqueles que vivenciam a “loucura
clínica”. Sua maneira de pensar foge do convencional, fazendo
ruir estruturas antes tidas como rígidas. Sua existência por
si só acaba por problematizar a própria existência.
NARRADOR
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Agora entendi o porquê de a menina escolher criar uma oficina
de arte para os clientes do Instituto Nise da Silveira. No
final, a menina queria investigar o outro, que vive no limite
como condição de existência.
LAURA
Neste processo dentro do Instituto, compreendi que o outro que
vivencia o limite acaba por retratar uma situação-limite.
Agora, voltando...
Conheci a obra de Alberto Caeiro aos meus dezessete anos na
aula de português da professora Denise. Denise, na mesma
época, nos ensinou uma nova forma de organizar nosso
pensamento sobre determinado assunto, nos introduzindo a noção
de um mapa conceitual, que nada mais é do que um diagrama. Na
mesma época, fazia uso de drogas. Via na droga um subterfúgio
desta dimensão trágica que abarca a nossa existência
vertiginosa.
Era na dualidade proporcionada pela droga, entre a sensação de
cura e sensação de loucura, que me colocava novamente à mercê
de uma situação limite. As portas da percepção foram
abertas... Aldous Huxley tem razão quando se inspira na frase
de Willian Blake: “se as portas da percepção estivessem
limpas, tudo apareceria para o homem tal como é: infinito”74,
para nomear seu clássico livro As portas da percepção, 1954.
Porém, segundo o próprio Huxley, que relata em seu livro suas
experiências com mescalina, tais portas devem permanecer
semicerradas, garantindo, assim, a sobrevivência do indivíduo.
Entendo, a partir de minha experiência, que, por mais que a
droga se apresente como uma forma de escapismo da realidade, a
realidade incomensurável que a mesma apresenta, pode acabar
nos levando ao mesmo lugar ao qual estávamos tentando fugir –
o da tragédia vertiginosa que abarca a existência.
Encontrei nos poemas de Alberto Caeiro, o poeta das sensações,
a chave que a droga nunca conseguiu me dar. Uma chave que não
serviu para abrir portas, mas as janelas de minha alma...
Em 2010, fui apresentada à obra de Edgar Morin pela professora
Lili, de antropologia. O livro Enigma do Homem foi base para o
desenvolvimento de nossas aulas. Morin também pensa e
questiona a existência, levando em conta toda a complexidade
humana, ou, como diria o mesmo, toda a HIPERcomplexidade
humana. Morin aponta para um enigma sem solução aparente.
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Questiono-me: seria esse enigma, sem solução, a tragédia que
abarca a vida?
Em seu livro O Enigma do Homem, Edgard Morin descreve que o
que diferencia o homem dos demais animais, diferentemente do
que se havia pensado, não é sua sapiência, mas, sim, seu lado
demens, isto é, o homem é Homo sapiens demens, unidualidade,
tal qual o Nó, discutido por nós.
EDGAR
“Surge, então, a face do homem escondido pelo conceito
tranquilizador e emoliente do sapiens. Trata-se de um ser que
sorri, ri, chora, um ser ansioso, angustiado, um ser gozador,
embriagado, extático, violento, furioso, amante, um ser
invadido pelo imaginário, um ser que conhece a morte e não
pode acreditar nela, um ser que segrega o mito e a magia, um
ser possuído pelos espíritos e pelos deuses, um ser subjetivo,
cujas relações com o mundo objetivo são sempre incertas, um
ser submetido ao erro, ao devaneio, um ser híbrido, que produz
a desordem.”75
LAURA
O Enigma do Homem fala dessa ambivalência existente no ser
humano entre seu lado sapiens e seu lado demens; porém, a
fonte da hipercomplexidade humana é a brecha que se irrompe
entre esses dois polos, um espaço aparentemente vazio, que
surge junto à noção do duplo.
NARRADOR
Duplo?

LAURA
Sim, Morin coloca que, a partir do momento que o homem
Neandertal começa a enterrar seus mortos, passa-se
efetivamente a diferenciar o homem dos animais. Esse
acontecimento é o surgimento do Duplo, que eclode da brecha.
Isso é, o lado sapiens do homem passa a reconhecer a
mortalidade humana, enquanto seu lado demens afirma uma
transmortalidade atestada pela sepultura e pelos ritos de
passagem, que designam ao cadáver uma identidade no pós-morte,
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um duplo invisível. Entretanto, vale aqui ressaltar, não só na
morte se evidencia o duplo.
EDGAR
Laura, “a existência do duplo é atestada pela sombra móvel que
acompanha cada ser, pelo desdobramento do ser no sonho, e pelo
desdobramento de seu reflexo na água, isto é, a imagem. Assim,
a imagem já não é uma simples imagem, ela tem em si a presença
do duplo do ser representado e permite, por meio desse
intermediário, agir sobre esse ser, é essa ação que é
propriamente mágica.”76
“Todo objeto para o sapiens tem, a partir de então, uma dupla
existência. Por meio da palavra, do sinal, da inscrição, do
desenho, esse objeto adquire uma existência mental até mesmo
fora de sua presença. Assim, a linguagem já abriu a porta para
a magia: desde o momento que toda e qualquer coisa traz
imediatamente ao espírito a palavra que a identifica, essa
palavra produz imediatamente a imagem mental da coisa que ela
evoca e lhe confere presença, ainda que ausente.”77
NARRADOR
Compreendo, assim, que a brecha nada mais é que a união turva
dessas duas consciências – sapiens demens –, onde dela emerge
o paradigma do Duplo. Paradigma esse que se desdobra na
palavra, no desenho, na fala, no rito, no mito, se revelando
no sonho, na sombra, no reflexo. Diferentes maneiras objetivas
encontradas pelo homem para resolver suas perturbações
subjetivas...
LAURA
Exatamente! Dessa forma, podemos colocar que é do mesmo lugar
que sai todo nosso sistema cognitivo. Entendo que nossa
comunicação se estende do plano físico abarcando o metafísico.
Isto é, essa mesma magia presente no duplo, que gera nossa
linguagem, fala, e, consequentemente nosso pensar, origina
também, sob os mesmos preceitos, toda a nossa parte místicoespiritual. Ritos e mitos nascem dessa latência intrínseca ao
homem de querer objetivar tudo aquilo que se faz oculto para
si.
MESTRE CAEIRO
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“Dizem que em cada coisa uma coisa oculta mora nela. Sim, é
ela própria, a coisa sem ser oculta, que mora nela.”78
LAURA
Que bom que você apareceu, mestre! O senhor parece exigir em
toda a sua obra a extinção do duplo. Como se fosse possível ao
homem encher de terra sua brecha interna, o senhor propõe que
as coisas sejam como elas são para não seguirmos adiante com o
pensar e apenas sentir, parar com nossa mania de revelações.
Para você, as coisas deveriam bastar por si só, sem
elucubrações, como se fosse possível viver em estado
meditativo permanentemente sobre o eu, a vida, as coisas...
Protótipo de buda é o senhor! Meu mestre Caeiro, gosta de
falar de maneira simples sobre o complexo, revelando, assim,
sem querer, querendo, a hipercomplexidade da vida, do homem,
das coisas...
MESTRE CAEIRO
“Há metafísica o bastante em não pensar em nada.”79
LAURA
Amo esse seu poema, e essa sua frase, para mim é a que melhor
lhe traduz.
Está aí, de novo, falando com simplicidade para revelar toda
uma hipercomplexidade. A começar que só por estar escrevendo o
senhor já está pensando. Codificando seu pensamento para que
ele seja decodificado. Convenhamos, mestre, que não pensar em
nada já é estar pensando. Como transpassar as nuvens de
pensamento que atravessam a nossa mente? Como não pensar além
das coisas? Como sentir sem codificar? Problemas que emergem
de nossa brecha interna e não nos deixam repousar como a
borboleta, que é apenas uma borboleta, e a flor, que é apenas
uma flor.
EDGAR
A genialidade do seu mestre é resultado desse confronto de
forças entre o sapiens e o demens, confronto esse que está na
brecha do incontrolável onde ronda a loucura, isto é, “na
intercomunicação entre o imaginário e o real, o lógico e o
afetivo, o especulativo e o existencial, o inconsciente e o
consciente, o sujeito e o objeto, razão de todos os extravios,
confusões, erros, devaneios, demências, mas razão também, em
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virtude dos mesmos princípios, operando sobre os mesmos dados
de todos os conhecimentos profundos.”80
LAURA
Interpreto que é nesse entre-forças, descrito por Edgar e
revelado no âmago da brecha, que nasce uma abertura em relação
ao Fora descrito por Peter Pál Pelbart.
NARRADOR
Fora?
LAURA
O Fora é essa pluralidade de forças, que Morin acabou de
falar...
PETER
“O Fora, que é o exterior da força, é também sua intimidade,
pois é aquilo pelo que ela existe e se define. [...] O Fora é
a distância entre as forças, isto é, a Diferença.“81
“Na relação das forças do Fora, a Diferença entre elas não é
um puro vazio, mas constitui uma intensidade. Também por isso
essa distância não pode ser entendida como ‘espaço’, mas como
‘espaçamento vertiginoso’.”82
“Pensar, para Nietzsche, Blanchot, Foucault, Deleuze e tantos
outros, não é uma faculdade, mas abertura em relação ao Fora.
Pensar será, por conseguinte, exposição às forças, na sua
distância, no espaçamento que elas criam entre si, no Entre
que a guerra entre elas cria a todo momento. Pensar será
abrir-se, na relação com o Fora, às Forças, ao Jogo e ao
Acaso.”83
LAURA
Podemos dizer que pensar pressupõe um saber, que se origina a
partir de nossa relação com o entorno através da visão e da
fala.
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PETER
"Porém, nunca o enunciado conterá o visível nem o visível
sugerirá o enunciável.”84
LAURA
Putz, estou começando a entender aonde você quer chegar. Essa
relação com o entorno, com a realidade, busca ser objetiva,
porém, na verdade, sempre será incerta e duvidosa. A semiótica
parte de um sistema cultural para estabelecer significantes e
significados; partindo da fala que se deriva da conjunção de
palavras, cria-se uma imagem sem uma presença efetiva. Por
isso meu irmão João diz que no princípio era o verbo. Sem a
palavra e o jogo mágico que a mesma estabelece com o entorno,
não conseguiríamos desenvolver nenhum tipo de pensamento, e a
realidade nunca seria compreendida como realidade, na verdade,
nem sei se haveria realidade...
CARL
“Ninguém se oporá com obstinação à ideia de que a realidade do
inconsciente seja relativa; mas que a realidade do mundo
consciente seja posta em dúvida, eis o que não será tolerado
com a mesma facilidade. No entanto, as duas ‘realidades’ são
vivências psíquicas que se apoiam num fundamento obscuro e
indevassável. Não há realidade absoluta de um ponto de vista
crítico.”85
CLARICE
“Não existe realidade em si mesma. O que há é ver a verdade
através do sonho. A vida real é apenas simbólica: ela se
refere a alguma outra coisa.”86
CARL
“Nunca pensaríamos afirmar que a cor verde existe em si,
devendo ser tomada ao pé da letra. A fantasia é uma expressão,
uma aparência de algo desconhecido, mas real.”87
MESTRE CAEIRO
“[...] usar da linguagem dos homens, que dá personalidade às
cousas. Mas as cousas não têm nome nem personalidade:
Existem...”88
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DONALD
Segundo os pensamentos de Heráclito de Éfeso, “assistimos à
encarniçada luta com a linguagem. A proliferação dos nomes
contradiz a unidade que foge para o silêncio, fora do reduto
das palavras. Toda tentativa de compreendê-la produz outros
termos, e alargamos a distância que pretendemos reduzir. Não
nos resta alternativa senão a de nos comportarmos como
consulentes de Apolo. Recebemos enigmas que nos compete
decifrar. A visão da realidade sem véus está-nos
definitivamente proibida. Insatisfeitos com enigmas e
decifrações, resta-nos a opção dos orientais, seduzidos pela
unidade do silêncio. Mas já que escolhemos o penoso caminho da
fala, continuemos a nos ferir no pedregulho da nossa
maldição...”89
PETER
“Heráclito estaria apontando para o sentido que as palavras,
ao mesmo tempo, encobrem e revelam. Poderíamos inferir que,
dentro da própria significação, nesse espaço ambíguo entre a
evidência do falar e a obscuridade do esconder, abre-se a
possibilidade do delírio.”90
MERLEAU
Por isso a “constante dominação do uno sobre o múltiplo”
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“Queremos sempre significar, há sempre alguma coisa para
dizer, e aproximamo-nos mais ou menos dela.” 92
“A palavra, tateia em torno de uma intenção de significar
[...]”93
LUDWING
“Os limites do mundo são os limites da minha linguagem.”94
NARRADOR
Limites intrínsecos ao ser, não é mesmo, Ludwing Eisentein? O
problema é que a maioria dos homens não compreendeu que a
fantasia jaz subjacente a esses limites; de onde nasce o
pensamento nasce à fantasia, a mágica, tudo fruto da mesma
brecha. A realidade, mesmo passando por um filtro
decodificador, jaz intrínseca ao oculto.
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MERLEAU
“Enfim temos que considerar a palavra antes de ser
pronunciada, o fundo de silêncio que não cessa de rodeá-la,
sem o qual ela nada diria, ou, ainda, pôr a nu os fios de
silêncio que nela se entremeiam.”95
JEAN
“O mundo está repleto de pessoas que se tornaram inaptas para
a apreensão direta das coisas, elas unicamente conseguem
apreendê-las através da grade das palavras. Nada lhes é
perceptível, a não ser depois da transcrição sobre grades.”96
LAURA
Grades como limite. Grades da linguagem, as grades das
prisões, as grades do manicômio... Tentamos conter tudo aquilo
que não conseguimos definir na pretensão de dominar.
NARRADOR
Até agora, a menina, de forma paradoxal na fala acima, nos
definiu e correlacionou dois termos: a Brecha Antropológica de
Edgar, e o Fora de Peter, buscando, com isso, nos mostrar a
raiz que despertou seu interesse na loucura. O interessante é
perceber que tal interesse margeia a todos nós, pois a loucura
ronda todas as faculdades ditas lógicas do homem, a começar
pelo princípio, o Verbo e, consequentemente, o próprio pensar.
PETER
“Deleuze tem razão então em perguntar-se se é possível, no
fundo, pensar sem enlouquecer...”97
LAURA
De fato, a linha é tênue, Peter, todo esse território, como
disse Edgar, é espreitado pela loucura.
Segundo seu livro, Peter, uma valiosa ferramenta na
articulação do meu pensar e, consequentemente, do
desenvolvimento deste trabalho, o Fora se desdobra e se
interioriza no Dentro, gerando o pensamento, sendo que a dobra
entre o Fora e o Dentro nada mais é que o lugar de nossa
subjetividade...
Como havia dito, eu fazia uso de drogas alucinógenas; depois
de todo esse diálogo, começo a entender que o uso de drogas
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não só expõe como potencializa esse embate entre forças do
Fora, o que proporciona um sentimento de cura ou/e loucura, da
realidade imanente. A cura residiria nas novas sintaxes
proporcionadas pelo uso destas drogas alucinógenas,
psicotrópicos; contudo, ao mesmo tempo, toda a vertigem desta
exposição ao Fora poderá levar à loucura, isto é, o choque
dessas forças culminando em quebra, ruptura, fragmentação,
colapso...
CLARICE
“[...] é delicado como em caminhada eu levasse na palma em
concha de minha mão a gema pura de um ovo sem fazê-la perder
seu invisível, porém real, contorno – invisível, mas há uma
pele feita de quase nada circundando a gema leve e mantendo-a
sem se romper para continuar a ser uma redonda gema.”98
NARRADOR
Limites invisíveis, separam a clara da gema...
LAURA
Rompe-se a gema!
PETER
“Colapso da superfície e queda na profundidade!”99
SIBA
“Não vejo nada que não tenha desabado, nem mesmo entendo como
estou de pé. Olhando um outro, num espelho pendurado. Me
reconheço, mas não sei quem é.”100
LAURA
LOUCURA. Seria essa a linha de limite tênue que leva muito dos
usuários de drogas a desenvolver psicoses? Quando ocorre o
“colapso da superfície e queda na profundidade”, o
desabamento, estamos diante da “loucura clínica”, que não é a
exposição do ser ao Fora, mas, sim, a clausura do ser neste
Fora; isto é, o Fora se escancara e vira absolutamente Dentro,
a dobra da subjetividade se desfaz, se transformando em
Dentro; o ser que antes apenas experimentava, através da
droga, o vertiginoso choque do entre-forças, agora se vê preso
no Fora sendo sucumbido por uma espantosa combinação de
antagonismos, paralisia e aceleração, sufoco e vertigem.
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NARRADOR
Sabe, menina, tudo o que aqui está sendo discutido me faz
questionar Deus. Deus, como figura onisciente, onipresente,
que não sei por que diabos criou o Verbo, do barro fez surgir
o homem, e da razão, o germe da loucura...
LAURA
Narrador, por favor, não se esqueça de que você, tal qual
Deus, é aqui, nesse momento, uma criação, assumindo também a
característica de ser onisciente, onipresente. Deus, tal qual
você, é uma invenção, invenção essa necessária, tal qual a
invenção do verbo, já que nos auxilia, na hipercomplexidade de
buscar entender a brecha, isto é, a inútil tentativa de tentar
controlar esse entre-forças. Resumindo, a própria vida.
Vale a pena lembrar, narrador, que a figura de Deus carrega
consigo uma constelação de outros nomes, que se interligam e
se reformulam constantemente – espiritualidade, mito, rito,
religião, fé, superstição, física quântica...
EDGAR
É isso mesmo, Carvalho, essa constelação de nomes que operam
sobre nossa ideia de espírito é uma das maneiras encontradas
pelo homem para lidar com a brecha, que nasce dessa
consciência de transmortalidade que surge com a morte.
“Entre a visão objetiva e a visão subjetiva existe, pois, uma
brecha, que a morte abre até a dilaceração e que é preenchida
pelos ritos e mitos de sobrevivência, que finalmente integram
a morte.”
Portanto com o “sapiens esboça-se, pois, a dualidade do objeto
e do sujeito, laço inquebrável, ruptura intransponível, que,
depois de mil maneiras, todas as religiões e filosofias vão
procurar, de mil maneiras, transpor ou aprofundar.”101
NARRADOR
O duplo! Corpo e espírito, dois de um mesmo, indissociável.
CARL
“Psique e matéria são dois diferentes aspectos de uma mesma
coisa.”102
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ANTONIN
“Os intelectuais hão de ocupar na sociedade o lugar que lhes é
devido quando essa sociedade tiver tino bastante para
compreender que há absoluta identidade entre as forças do
corpo e as da inteligência, sendo o espírito o crivo da vida.
Não quero dizer que o espírito é tão útil como o corpo, digo,
sim, que não há corpo nem espírito, mas apenas modalidades de
uma força e uma ação únicas. E a questão da rivalidade entre
ambas as modalidades nem sequer deve ser posta. [...]
É por desprezar o trabalho dos espíritos que o mundo moderno
está arruinado; pode mesmo afirmar-se que perdeu o
espírito.”103
LAURA
Calma, Artaud, sua fala parece um expurgo, e creio que ela
acabou por confundir nossos interlocutores. Porém, eu te
compreendo e concordo contigo. A loucura de nossa sociedade,
hoje, é fazer da supremacia da razão seu projeto central,
negligenciado as necessidades do espírito, não compreendendo
que loucura não se opõe à razão, e que nem o corpo se opõe ao
espírito.
DIVA BETHÂNIA
“A loucura é o sol que não deixa o juízo apodrecer!!”104
LAURA
O Homem Vitruviano deveria ceder seu lugar à vida. Chega de
antropocentrismo, biocentrismo! Onde não se separa o homem e
meio, onde não há modelo a ser seguido, onde todas as formas
de vida são aceitas, ouvidas, incorporadas! Está tudo
interconectado, sem limites, sem oposições, apenas derivações
da mesma veia, que pulsa mantendo a vida.
NARRADOR
A menina diz que, “a loucura de nossa sociedade hoje, é fazer
da supremacia da razão seu projeto central, negligenciado as
necessidades do espírito...” Porém, menina, esse problema não
é de hoje. Platão instaura o logos, a ideia... Novas formas de
compreender o Mundo que acabam culminando em uma desconexão
espiritual.
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LAURA
Por isso mesmo, narrador, entrar e interagir com o manicômio
do Engenho de Dentro foi tão transformador. Livre das
limitações do logos, adentrei em universo que opera sobre uma
lógica diferente, o que me permitiu não mais fundir conceitos,
mas fundir-me ao todo. Em vez de fundamentar o que ali foi
vivido, fui fusão, deixei-me mesclar a essa nova realidade sem
disfarces. Realidade despida, nua, que se/me revelou que a
inconstância é a única métrica para a criação de qualquer
realidade.
ANTONIN
Pois é Laura, “a realidade é terrivelmente superior a qualquer
história, a qualquer fábula, a qualquer divindade, a qualquer
surrealidade. Basta ter o gênio de saber interpretar.”105
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ATO III

CHICO
“Ai, que vida boa, olerê, Ai, que vida boa, olará. O
estandarte do sanatório geral vai passar! Ai, que vida boa,
olerê, Ai, que vida boa, olará. O estandarte do sanatório
geral vai passar!”106
ÁLVARO
“Um internado num manicômio é, ao menos, alguém,
Eu sou um internado num manicômio sem manicômio.”107
DIVA BETHÂNIA
“Ide! Tendes estradas,
Tendes jardins, tendes canteiros,
Tendes pátria, tendes tetos,
E tendes regras, e tratados, e filósofos, e sábios...
Eu tenho a minha Loucura!
Levanto-a, como um facho, a arder na noite escura,
E sinto espuma, e sangue, e cânticos nos lábios...”108
FERNANDO
“A loucura, longe de ser uma anomalia, é a condição normal
humana. Não ter consciência dela, e ela não ser grande, é ser
homem normal. Não ter consciência dela e ela ser grande, é ser
louco. Ter consciência dela e ela ser pequena é ser
desiludido. Ter consciência dela e ela ser grande é ser
gênio.”109
TEATRO DyoNises
“O sonho da razão produz monstros... O sonho da razão produz
monstros... O sonho da razão produz monstros – Solidão,
Depressão, Prisões, Manicômios...”110
NARRADOR
Teatro DyoNises?
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LAURA
DyoNises é uma espécie de junção entre princípios dionisíacos
com as proposições de Nise da Silveira... Teatro desenvolvido
por Vitor Pordeus, dentro do Hotel e Spa da Loucura...
NARRADOR
Vitor Pordeus? Hotel e Spa da Loucura?
LAURA
Cabe dizer que o Hotel e SPA da Loucura faz parte de minha
experiência dentro do Instituto Nise da Silveira... Foi nesse
complexo de prédios, casas de “passagens”, enfermarias,
centros ambulatórios, que descobri, abaixo de uma de suas
enfermarias, esse Spa às avessas, que abriu suas portas e
coração para a criação do Canto do Arteiro.
O Canto do Arteiro é a oficina de arte que me levou a
vivenciar as atividades e a conviver com os funcionários e
internos do Instituto Nise da Silveira. O Canto nasceu pelo
esforço e união do meu projeto inicial com as ideias e
energias de Paula Ferreira, ex-jornalista que tirou da gaveta
seu curso de arte-terapia. Ferreira é uma querida amiga que
conheci dentro das atividades proporcionadas pelo Hotel e Spa
da Loucura. Nosso interesse em comum pelo espaço nos uniu no
processo de desenvolvimento da oficina, que recebeu o nome de
Canto do Arteiro. A oficina teve seu início no mês de julho de
2015, atendendo duas vezes por semana os residentes das
enfermarias e das casas de passagem do Instituto. Foi um mês
de grande aprendizado para ambas. Infelizmente, não pude
continuar a oficina, pois, residindo em São Paulo, não havia
como conciliar esse com outros trabalhos. Hoje, Ferreira junto
a Mariah Martins, estudante de psicologia, continuam tocando o
Canto, acreditando que arte e afeto tem poder de cura.
NARRADOR
Mas menina, o que seria este Hotel, e quem seria Vitor
Pordeus?
LAURA
Pordeus foi quem idealizou a construção de uma ocupação
artística, Hotel e Spa da Loucura, no terceiro andar de um dos
edifícios onde está localizada uma das enfermarias do
Instituto Nise da Silveira. Apesar de não ser da área de
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psiquiatria, o médico imunologista e ator Vitor Pordeus,
coordenador do Núcleo de Cultura, Ciência e Saúde da
Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, desenvolve
seu trabalho dentro do instituto, baseando-se em práticas que
dialogam com o teatro de rua e com o teatro ritual enunciado
por Antonin Artaud. Acreditando no trabalho desenvolvido por
Nise da Silveira, Pordeus se baseia na arte e no afeto como
possibilidade de cura. Sua equipe de funcionários não tem
formação médica ou experiência anterior no tratamento com
portadores de distúrbios mentais, são funcionários públicos
que, através do afeto, aceitaram o desafio de trabalhar dentro
de uma instituição manicomial. Esta equipe de funcionários,
junto a artistas independentes e coletivos relacionados a
arte, foram transformando o espaço, então desativado, em um
local para a realização de oficinas, palestras, espetáculos,
reuniões, estimulando a convivência entre visitantes e
pacientes do hospital, que participam juntos das atividades. É
dentro do Hotel e Spa da Loucura que se desenvolvem as
práticas do Teatro de DyoNises.
Vale a pena ressaltar que as condições que envolvem todo o
Hotel e Spa da Loucura são precárias, falta verba para a
realização das oficinas, para a manutenção do espaço, para o
salário dos funcionários, para o lanche dos clientes. Porém,
apesar de toda a dificuldade, de toda a burocracia de quem
opera dentro de um sistema público em um país como o Brasil, o
afeto acaba por ser a força motriz do coletivo, que investe na
potência do amor para efetivar projetos.
O Hotel e Spa da Loucura, procura olhar para trás para pensar
à frente. Olha para trás no sentido que busca nas origens do
homem e da sociedade as bases para trabalhar o humano,
esquecido dentro de nós na contemporaneidade. Cria-se um
ritual com a mesma finalidade prática dos povos antigos –
renovar a sociedade e a natureza. Nesse ritual, a festa se dá
em torno de uma roda, onde se entoam músicas dos mais
diferentes gêneros e épocas. As cantigas populares, com
certeza, dão o tom da “festa”, cantigas de grandes mestres
como Ray Lima, Junio Santos, Edu Viola e Lia de Itamaracá.
Embalados por música, dança-se! Todo o tipo de dança nesta
roda nasce a partir do movimento do outro, é dentro desta
roda, deste ritual dionisíaco, que arte se mostra
possibilidade de cura. Todos os tipos possíveis e imaginários
de arte lá são exercidos; a base, no entanto, é o teatro de
rua.
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É dentro desse mesmo espaço dinâmico, num clima festivo, onde
se gera e se discute conhecimento, tendo como base os
pensadores que norteiam as ações do Hotel e Spa da Loucura e
que dão o nome da oficina Shabess – Shakspeare (William),
Haddad (Amir), Artaud (Antonin), Brecht (Bertolt), Eurípedes,
Spinoza (Baruch), Silveira (Nise).
Dentro desse ritual, nos limites do entorno desta roda, onde o
espaço é de Dionísio e o tempo é de Kairos, os “milagres”
acontecem – como diria uma de nossas cantigas, “algo de
alquimia a gente faz...”. Sem diferenciação de condição social
ou psicológica, todos se envolvem se afetam – já presenciei
cliente que não pisava com a palma do pé no chão, só com a
pontinha, durante a roda conseguir pisar e sentir a terra; já
presenciei cliente que não conseguia verbalizar, pegar o
microfone e tentar se fazer compreender; já presenciei cliente
em surto com os olhos virados, sair do surto a partir da força
do coletivo; já vi amigos se emocionarem profundamente e
tirarem do fundo de sua alma toda dores represadas; já
presenciei amigos incorporarem entidades; já presenciei amigos
e clientes se emocionarem; já vi e senti toda a força do
“comUm”.
ROGER
“O sagrado de transgressão: Teoria da festa!!!”111
TEATRO DyoNises
Loucura sim, mas tem seu método!
LAURA
Essa frase, da peça Hamlet, de Willian Shakespeare, dita por
Polônio, pai de Ofélia, ao falar da suposta loucura do
príncipe Hamlet, é o “slogan” do Hotel e Spa da Loucura.
Realmente, o que aos olhos de alguns desavisados possa parecer
festejo, loucura, tem sim seu método! Método que se estrutura
na assimilação de diferentes campos do conhecimento humano sob
o plano da arte.
NARRADOR
Menina, aquilo que havíamos discutido no ato I, sobre os
rituais primitivos e a importância cultural/social/individual
da roda/ciranda, a meu ver, parece ter sido vivido nas
práticas do Hotel e Spa da Loucura. É isso mesmo?
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LAURA
Sim, é isso mesmo, fui atravessada e transformada. Não posso
nem quero negar, Narrador, que toda a base de Avenida Paralela
toma forma de “aspiral” nasceu de minha vivência dentro das
atividades do Hotel e Spa da Loucura. Foi dentro do Hotel que
entrei em contato com a Universidade Popular de Arte e Ciência
– UPAC.
Demorei certo tempo para entender o que é e como se articula a
UPAC, fonte das práticas articuladas pelo Hotel e Spa da
Loucura. O caráter revolucionário e transgressor da
Universidade, que pauta suas práticas na experiência e no
afeto, dificulta sua compreensão formal. A compreensão sobre a
UPAC se atinge na própria experiência proporcionada por seus
membros.
A UPAC se propõe sair da forma, transgredindo as linhas
convencionais de produção de conhecimento. Ela não segrega,
mas, sim, agrega todas as faculdades do homem: corpo, alma,
espírito, consciência, AÇÃO.
GILLES
“O que falta hoje, o que Sartre soube reunir e encarar para a
geração precedente, são as condições de uma totalização:
aquela em que a política, o imaginário, a sexualidade, o
inconsciente, a vontade se reúnem nos direitos da totalidade
humana. Hoje nós subsistimos com os membros esparsos.”112
MARIO
“[...] não gosto muito de separar as coisas da vida. Acho que
tudo é uma coisa só. A vida não se separa em ciência, em
atividade política, em atividade filosófica, ou outras coisas.
A vida é uma coisa só, naturalmente marcada pela personalidade
de cada pessoa. Cada pessoa tem sua personalidade
intuitiva.”113
JOSÉ
“Mario Schenberg quer sempre vivenciar com intensidade o
‘aqui-e-agora’. Ele pensa ser possível captar a essência dos
momentos e dos lugares."114
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HÉLIO
Pelo visto, o que me interessa é o mesmo que interessa a
Deleuze e ao professor Schenberg, o “‘ato total do ser’ que
experimento aqui em mim – não atos parciais totais, mas um
‘ato total de vida’, irreversível, o desequilíbrio para o
equilíbrio do ser.”115
LAURA
Que maravilha essa conversa! Consigo ver tanta semelhança com
os pensamentos gerados por Oiticica, Schenberg e as atividades
da UPAC que fico maravilhada em poder fazer parte desse
diálogo!
Schenberg, você foi uma personalidade multifacetária, seu
pensamento transitava em diferentes campos: científico,
filosófico, místico, artístico, educacional, político e
físico. Assim como a UPAC, o senhor não visa a distinção entre
os meios, pelo contrário, a congregação deles é a chave para
acionar a potência do indivíduo.
Hélio, tenho certeza que você estaria em roda se estivesse
conosco nesse plano espiritual, fazendo parte das atividades
do Hotel e Spa da Loucura. Essas rodas proporcionam o encontro
do indivíduo com o coletivo, gerando um só corpo heterogêneo!
Como diria Jung, ”cada rosto humano tem um nariz, dois olhos,
etc., mas tais fatores universais são variáveis e é esta
variabilidade que possibilita as peculiaridades
individuais.”116 Em roda, o indivíduo é obrigado a olhar para o
outro, enfrentando as diferenças, (sociais, físicas,
conceituais...) intrínsecas àquele que também é seu
semelhante. Inicia-se, assim, um processo de compreensão,
revelando a complexidade do fato de subjazer na diferença a
semelhança e vice-versa. O corpo heterogêneo por um segundo se
homogeneíza na interdependência dos movimentos.
Ai, como seria bom segurar em sua mão, Hélio, enquanto
dançamos e entoamos – “ditirambo, ditirambo, ditirambo,
ditirambo, ditirambo...”
HÉLIO
Já estou segurando a sua mão, Laura, a sua e a do Narrador.
Agora, juntos, entoamos – “ditirambo, ditirambo, ditirambo,
ditirambo, ditirambo...”
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“A dança ‘dionisíaca’ nasce do ritmo interior do coletivo, que
se externa como característica de grupos populares, nações,
etc. A improvisação reina, aqui, no lugar da coreografia
organizada; em verdade, quanto mais livre a improvisação,
melhor; há como que uma imersão no ritmo, uma identificação
vital completa do gesto, do ato do ritmo, uma fluência onde o
intelecto permanece como que obscurecido por uma força mítica
interna individual e coletiva (em verdade não se pode aí se
estabelecer a separação).[...]
A derrubada de preconceitos sociais, das barreiras de grupos,
classes etc., seria inevitável e essencial na realização dessa
experiência vital. Descobri aí a conexão entre o coletivo e a
expressão individual – o passo mais importante para tal –, ou
seja, o desconhecimento de níveis abstratos de “camadas”
sociais para a compreensão de uma totalidade. 117
LAURA
Totalidade, fusão, é isso que ocorre – indivíduo com o corpo
coletivo, ou melhor, a partir de cada indivíduo se gera o
corpo coletivo, a partir da relação com seu próprio corpo, o
outro e o espaço.
HÉLIO
“Não se trata, pois, da ‘arte’ como objeto supremo, intocável,
mas de uma criação para a vida que seria como uma volta ao
mito, que passa a ocupar um lugar proeminente nessa
totalidade. Esse mito seria regido por ‘estados criativos’ em
sucessão no indivíduo e na coletividade – não se quer o
‘objeto de arte’, mas um ‘estado’, uma predisposição às
vivências criativas; um incentivo à vida.”118
LAURA
Hélio, você fala de mito, e eu de rito. Sei que ambos estão
conectados. Contudo, seus significados mudaram tanto ao longo
dos anos que, às vezes, me confundo com os termos.
KAREN
“O mito é essencialmente um guia; eles nos dizem o que fazer
para vivermos de maneira completa.”119
“O mito não pode ser corretamente compreendido sem um ritual
transformador capaz de introduzi-lo nas vidas e nos corações
das sucessivas gerações de crentes. Um mito impõe ação.”120
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“Os mitos dão forma à aparência explícita, a uma realidade que
as pessoas sentem intuitivamente. Eles contam como os deuses
se comportam, não por mera curiosidade ou porque os contos são
interessantes, mas, sim, para permitir que os homens e
mulheres imitem esses seres poderosos e experimentem eles
mesmos a divindade.”121
“Os mitos mais fortes se relacionam com o extremo; eles nos
forçam a ir além de nossa experiência. Há momentos em que nós
todos, de um modo ou de outro, temos de ir a um lugar aonde
nunca fomos e de fazer o que nunca fizemos. O mito trata do
desconhecido; fala a respeito de algo para o que inicialmente
não temos palavras. Portanto, o mito contempla o âmago de um
imenso silêncio.”122
NARRADOR
Assim, o mito que se desenvolve a partir do ritual contempla a
nossa necessidade estrutural por vias não racionais. Parte-se
de uma lógica própria, que visa uma experiência-limite,
satisfazendo, por meios que lhe são próprios, nossa
necessidade existencial.
KAREN
“Como vimos, a mitologia é uma forma de arte. Qualquer obra de
arte intensa invade nosso ser e nos muda para sempre.”123
“Se os líderes religiosos profissionais não podem nos instruir
no conhecimento mítico, nossos artistas e romancistas talvez
possam ocupar esse papel sacerdotal e apresentar uma visão
nova ao nosso mundo perdido avariado.”124
LAURA
Concordo plenamente, Karen!
Vejo na figura do artista, a força de um xamã, por isso baseio
Avenida paralela toma forma de “aspiral” na criação de um
ritual. Ambos tangenciam o real, sublinhando o místico
presente em cada coisa que nos circunda. O banal, o ordinário
é transgredido, tanto pelo xamã, quanto pelo artista, que
através de sua ação conseguem incorporar e transmitir, nem que
seja por um lapso de tempo, a força motriz que gera a vida.
NARRADOR
Isso parece loucura, menina!
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LAURA
O pior é que consigo ver dentro dessa relação Artista-Xamã uma
tríade, onde a loucura se faz um dos pontos bases.
Uma ideia um tanto estapafúrdia, mas para mim faz sentido.
NARRADOR
Acho melhor a menina voltar o foco para a Avenida paralela
toma forma de “aspiral”...
LAURA
Não estou saindo do meu trabalho, pelo contrário, estou
explicitando os questionamentos que o envolvem. Pequenos
desvios que fazem parte do todo, Sr. Narrador...
Apesar de estar comparando o artista à figura de um Xamã,
quero tirar a obra de arte desse lugar sacro e o artista desse
processo de mistificação tão engendrado na história da arte.
Por isso, parto da criação de um lugar, ou melhor, um nãolugar, APTFA, que, na tentativa de criar uma proposição
imersiva aos envolvidos, tem como objetivo se espiralizar.
Porém, essa preposição não se abstém do rito nem do mito,
acredita neles, usufrui deles, na tentativa de proporcionar
uma experiência-limite, genuína, coletiva, singular.
Não me interessa a impressão de que essa experiência, proposta
por APTFA, possa gerar aos envolvidos. A impressão é algo
efêmero, ao passo que o movimento se faz constante. Meu
interesse é o movimento que esse corpo de trabalhos possa
gerar, potencializar, salientar.
NARRADOR
Hélio continua segurando a mão da menina, porem, pensou em
alguns momentos largá-la. Irritou-se por alguns minutos por
não concordar com a menina, porém, não soltou da mão dela,
continuou segurando firme. No fundo, Hélio sabe que apesar das
diferenças, existem convergências e que, afinal, a menina está
apenas tateando novas ideias.
ANTONIN
“Ideias claras são ideias mortas!”
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MERLEAU
“Pensando bem, o mundo está ao redor de mim, não diante de
mim.” 126
LAURA
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LAURA
Este trabalho nada mais é que o desejo de dar visibilidade ao
vivido, desta minha tentativa constante, nem sempre bem
sucedida, de assumir uma postura disposta, aberta, receptiva,
e passiva em relação ao outro. Vontade de ultrapassar sempre
meus LIMITES, limites estes, que condicionam as relações,
PREconceitos que impedem o contato com o desconhecido,
limitando a experiência,a REALação, e consequentemente a
potencia do viver.
NARRADOR
A menina se levanta, e começa a andar, no meio do caminho
encontra um girassol. A menina para, senta perto da flor, e
enquanto observa a flor, sente o sol. A luz do sol atravessa
as folhas de uma arvore, um feixe de luz tremulo incide sobre
ela, hora sim, hora não. A menina fecha os olhos, deita na
grama, e fica sentindo o movimento da arvore sendo revelado
pela luz do sol, manchas alaranjadas começam a surgir. Manchas
visíveis apenas com os olhos fechados.
Não demora muito e a menina, dorme.
Subitamente a menina abre os olhos.
SIBA
“Sonhei que tinha voado estava montado na força que me
comanda.
Eu acordei ainda sonhando (...)“127
LAURA
Nossa!!!! Só agora me dei conta que me inspiro na criação de
um rito que não propaga um mito.
Seria APTFA, a propulsora do mito da sanidade? Um mito que
busca através do caos de sua polifonia de vozes, de sua obra
sonora, junto ao dinamismo de sua colcha de retalhos, revelar
que no seio do caos advém uma nova lógica transformadora? Ou
então seria o mito da normose? Como diria o Professor
Hermógenes, “na dita normalidade em que vivemos, somos
constantemente alimentados pelo o que nos aliena de nós
mesmos.” 128
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APTFA seria a tentativa da criação de um lugar onde passamos a
compreender, que não existe normalidade, não existe padrão,
categorias, títulos, ou qualquer outro tipo de segregação?

NARRADOR
Questões a serem feitas, porem não creio que chegaremos a
alguma resposta.
Menina o que importa é que o ser não é. O ser humano é ser,
SER humano- CONSTANTE. Devir intrínseco ao nome. No final, o
que importa é o movimento que acaba nos levando a novos
caminhos, a novas avenidas.
LAURA
Seguimos então Sr narrador, aspirando ao espiral!!!
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