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Performar a 
Lentidão

Thiago de Araujo Costa 
Geógrafo, mestre  PPG Arquitetura e Urbanismo/UFBA 

Preâmbulo: Os contornos da oficina Performar a 

Lentidão começaram a ganhar um traço mais re-

conhecível a partir de uma instrução comunicada 

a integrantes da residência artística Jardim Equato-

rial, a instrução propunha a realização de um trajeto 

na Praça da República, centro de São Paulo, onde se 

deveria andar de costas lentamente. Meses depois 

esta proposição voltou a ser realizada em Salvador, 

no âmbito do CorpoCidade 3, nesta ocasião minha 

proposição expandiu-se na forma de um Workshop, 

contando com a colaboração efetiva da arquiteta-

-urbanista Dani Spadotto e envolvendo demais 

artistas do Jardim Equatorial, que interagiram por 

meio de teleconferência conosco. Aqui opto por in-

vestigar o procedimento da autoentrevista como 

uma ferramenta de compreensão da natureza das 

inquietações que moveram o Workshop.

Reverso do andar
um olhar para trás

Ana Rizek Sheldon
Graduada Comunicação e Artes do Corpo, mestranda PPG Dança/UFBA

Fim de tarde, horário de pico: movimento de fim 

de expediente, gente retornando para casa, ou 

sentada no bar para tomar umas. Como sempre, 

o trânsito entupido por muitos condutores soli-

tários e coletivos abarrotados. Realidade de qual-

quer grande cidade brasileira. Alguns comércios 

já estavam fechados e o povo se aglomerava nas 

paradas de ônibus. Numa rua movimentada do 

centro da cidade, três ou quatro pessoas chama-

vam atenção.

Um homem – bermuda, camiseta vermelha, tê-

nis e coque de cabelo – atravessava a rua. O sinal 

abriu e os carros reclamaram passagem, mas bu-

zinas e motores não o abalaram, ele seguiu, sem 

retribuir o olhar das pessoas ao redor. Uma mulher 

de verde apertou o passo para aproveitar a dura-

ção do semáforo. Ele dava as costas para o seu 

caminho e sua caminhada, em revés, provocava 
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1 - Porque o título do projeto é Performar a Len-

tidão?

O termo “lentidão” define o pulsar que orienta 

toda a investigação, já o verbo performar - uma 

expressão que adentrou nossa língua recente-

mente e que ainda soa estrangeira a muitos de 

nós – procura circunscrever no infinitivo uma ope-

ração, uma manipulação, como se a questão fosse 

tatear esse substantivo que aparece na sequência. 

A ideia que se almeja expressar no título do proje-

to é basicamente a de um gesto que transforma/

desloca a referência da lentidão. 

2 - O que se articula com esse projeto?

O projeto articula alguns desdobramentos da pes-

quisa que realizei ao longo de meu mestrado em 

Urbanismo na Universidade Federal da Bahia. Nes-

ta passagem já manifestava o desejo de investigar 

a noção de corporeidade e suas acepções no cam-

po urbanístico e isso agora tem tomado dimen-

sões mais amplas, depois que conclui uma etapa 

da minha formação acadêmica e me vinculei à re-

sidência artística Jardim Equatorial, um ambiente 

onde estados de dúvida e incertezas mostraram-

-se bastante recorrentes. Algumas perguntas que 

apareceram com a pesquisa do mestrado sobrevi-

veram à sua conclusão e acabaram por se tornar 

ignições nesse momento que o projeto apoia-se 

sobre algumas variáveis delineadas sucintamente, 

no sentido que são chaves provisórias que res-

pondem a urgências da atualidade:

1. corporeidade – reconhecimento da instância 

de incorporação da lentidão e de outras tem-

poralidades.

2. geografia – fomento de chances lentas no es-

paço global.

os que se habituaram à velocidade do acelerador. 

Ao desandar o fluxo, impôs a faixa de pedestres 

como se erguesse ao plano dos pára-brisas, cada 

uma das suas linhas. 

Os automóveis aceleravam, freavam e – em so-

lavancos abruptos – avançavam com violência. 

O rapaz permaneceu concentrado na lentidão e 

insistiu na diferença temporal enviesada no coti-

diano dos motoristas, a friccionar a pressa alheia. 

Seu corpo: alvo, empecilho, inconveniência, atra-

so. Apesar da aparência comum do jovem e da 

travessia de um pedestre ser algo totalmente or-

dinário, a situação rapidamente fugiu da trivialida-

de. Sua ação limitava a mobilidade daqueles que 

passavam ali por acaso, os fez esperar e poucos 

segundos foram suficientes para motivar o moto-

rista da Kombi a quase atropelá-lo, antes de frear 

ao próximo farol vermelho.

Quando finalmente cruzou a rua, um moleque 

que vendia milho perguntou por que o homem 

andava daquele jeito, alguém lhe devolveu a 

questão, indagando se nunca havia experimenta-

do andar daquele modo: “Claro que sim!”, retrucou 

o menino. De fato, o estranhamento não era sem 

razão, além de dar as costas para onde ia, andava 

com jeito solene, talvez acentuado pela lentidão. 

– OLHA O BURACO! – alguém gritou, alertando 

para um declive ou simplesmente corresponden-

do ao ímpeto de interagir, quebrando a linha divi-

sória entre cena e cotidiano. 

No novo percurso descoberto pelos calcanhares, 

o risco de queda era iminente. O solo da viela 

era irregular, já era noite e nesse momento qua-

tro pessoas que caminhavam de maneira similar, 

se enfileiravam esparsamente como num cortejo 
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3. epistemologia – vínculos com pensamentos 

subalternos e com modos de produção de co-

nhecimento descartados pela racionalidade 

hegemônica.

4. performatividade – composição de um plano 

afe tivo e sensorial tecendo uma trama de escalas.

5. narrativa – dramaturgia que promove a ativa-

ção de uma memória possivelmente comum.

3 - Qual a contribuição da Geografia? E da per-

formance?

Em relação ao pensamento geográfico interesso-

-me especialmente pela herança teórica de Milton 

Santos, autor que desenvolveu nas suas últimas 

obras uma reflexão que envolve o reconhecimen-

to da lentidão nas grandes cidades brasileiras. Ele 

reconheceu na presença dos homens lentos a po-

tência de desestabilização das realidades instala-

das, nos ensinando a compreender que a lentidão 

é permeada por aspectos econômicos e políticos 

que estão baseados na seletividade, exclusividade 

e segregação. Mas como essa reflexão foi ulterior 

na obra de Milton Santos, parece-me que não 

houve espaço para que a discussão fosse aprofun-

dada, no sentido que ela guarda um teor de certo 

modo incipiente, como se tratasse da introdução 

de pistas para um debate bastante congruente. 

Depois de lançadas essas “pistas” outros autores 

alimentaram esse debate, como a socióloga Ana 

Clara Torres Ribeiro, que trabalhou em interlocu-

ção com Milton Santos, para ela a lentidão está 

ligada a uma subjetividade alternativa, formadora 

de um estado de corpo potente para por em xe-

que as ações políticas na cidade. Há também en-

saios de Paola Berenstein Jacques que retomam 

o tema considerando a lentidão como uma táti-

ca profícua para viabilizar a apreensão da cidade 

contemporânea. 

A linguagem da performance reveste o projeto 

com outras camadas mais sutis e por vezes um 
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pouco obscuras que fluem sob o terreno próprio 

da intuição. Poderíamos imaginar uma camada 

que assume um estado de dúvida; uma que enga-

ja o corpo na alteração do estado físico; uma que 

busca seguir por bifurcações perceptivas; uma 

que leva os gestos a arriscarem-se numa direção 

incerta; uma camada que mescla o individual e o 

coletivo; por fim, uma que manifesta um convite 

sensorial ao outro.

4 - Qual o papel do corpo?

O corpo é responsável por potencializar um regi-

me entrópico: tornando-me sujeito de uma tem-

poralidade lenta, cavo uma fresta para perceber a 

alternância do ritmo célere que impera nas gran-

des cidades. Contudo, não entendo que a lentidão 

possa ser soberana. Isso seria um grave equívoco. 

A ideia é reconhecer a amplitude sensorial e po-

lítica da temporalidade que incorporamos e fo-

mentar uma coexistência de ritmos, velocidades e 

percepções. Poderíamos, ao meu ver, aproveitar a 

lentidão como uma experiência social incrustada 

em muitas cidades brasileiras – em Salvador isso 

é evidente – para então produzirmos conheci-

mentos articulados aos locais específicos, o que 

também significa criticar a globalização como um 

processo tem por mérito espalhar indolência e in-

distinção.

O corpo tem uma importância radical na resistên-

cia à pasteurização dos espaços públicos. Nossos 

gestos tornam-se relevantes quando os despimos 

da máscara do infatigável, quando ativamos a 

percepção de nós mesmos; de nossas vitalidades 

e nossas falências; do ritmo respiratório; da ca-

dência dos passos. A proposta é resistir à nulidade 

atribuída ao corpo nos espaços públicos contem-

contemplativo, em marcha a ré. Indivíduos senta-

dos às mesas amarelas dos bares ou passando na 

calçada, miravam curiosos. Os donos dos bares e 

os vendedores de cigarros, chicletes, milho e fru-

tas, também olhavam. A essa altura, muitos desses 

olhares eram retribuídos pelos caminhantes, mes-

mo que brevemente. 

Muitas pessoas circulavam apressadas, algumas se 

irritavam com os que atravancavam a passagem. 

Caixas de som espalhadas pela rua tocaram uma 

canção brasileira, mas poucos deram atenção, 

pois os botecos tinham seus televisores e apare-

lhos de som ligados e assim, a letra cantada perdia 

sentido ao se misturar às outras camadas de sono-

ridades. Quase ninguém notou que o homem de 

camiseta amarela levava consigo um jaboti. 

– OLHA O BURACO! – repetiu a mesma voz sobres-

saltada. 

Uma senhora que voltava do trabalho perma-

neceu alguns minutos no estreito passeio e per-

guntou de que se tratava a cena, se tinha alguma 

razão para aquela ação, se era teatro ou coisa 

assim. Mas ninguém que assistia tinha respostas 

para suas perguntas. Na verdade, não havia nada 

de espetacular na estranha performance, mas um 

campo de atenção extra-cotidiano era inegável. 

– OLHA O BURACO! – exclamaram, mais uma vez. 

Da segunda vez que passou pela ruela, um pré-

-adolescente (sorriso branco, cabelos desgrenha-

dos, aparentando fisicamente menos idade que 

sua atitude demonstrava) perguntou sarcástico se 

estavam filmando a situação e se ele ganharia al-

gum dinheiro ou ficaria famoso. Ninguém filmava, 

mas a atenção mobilizada pela aquela ação, talvez 

evidenciasse de outra maneira a presenças corri-
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porâneos, fenômeno oriundo de diversas estraté-

gias de anestesiamento que o planejamento urba-

no opera e que tem tornado a cidade um campo 

de falta. Penso na democratização da consciência 

corpórea mas também em experiências de reen-

cantamento.

5 - A lentidão é lúdica? Os procedimentos que 

está testando podem ser repetidos?

Há um teor de deambulação nisso que estou ex-

perimentando, mesmo que eu traga referências 

teóricas elas não são um fim, em si mesmas, pelo 

contrário, a teoria me serve a esse projeto para 

assinalar as incompletudes e lacunas da racio-

nalidade urbana. Encontro produtividade nessa 

movimentação errante manifesta por um ser de-

sencaixado da retidão da rua e da pressa na vida. 

A deambulação é viabilizada por desvios e gestos 

intuitivos, um jogo com a cidade que conserva um 

parentesco tanto com algumas brincadeiras infan-

tis, como as pesquisas Surrealistas e Situacionistas.

O procedimento que se repete consiste numa ca-

minhada de costas - um deslocamento de ré em 

marcha lenta. Em novembro de 2011, em compa-

nhia de residentes do Jardim Equatorial, fizemos 

a travessia da Praça da República dessa maneira. 

Depois, já em 2012, essa mesma travessia foi re-

alizada pela Dani Spadotto, que realizou a ação 

solitariamente enquanto o Mavi Veloso e o Andrez 

Lean Ghizze registravam em vídeo a distância. 

Na ocasião do workshop no Corpocidade, essa 

ação foi comunicada aos participantes e nos pu-

semos a debatê-la juntamente com os residentes 

do Jardim Equatorial que participaram via Skype 

da conversa. (A ideia inicial era que levar alguns 

residentes do Jardim para Salvador, mas isso não 

queiras no lugar. Um comerciante que assistia o 

jornal da noite, na televisão do bar, se levantou. 

Trôpego, esboçou uns passos de costas, gozando 

a situação para seus companheiros que riam.

– OLHA O BURACO! – gritou uma mulher que re-

conhecera a voz do sujeito. Ao ouvi-la, o homem 

gordo que tirava sarro, caiu sentado na cadeira 

mais próxima e se calou. Seus amigos riam. 

Os clientes dos bares tentavam contato com os que 

caminhavam, alguns respondiam discretamente e 

outros permaneciam calados. O homem de cami-

seta vermelha foi receptivo com um casal, embora 

não houvesse espaço para troca de amenidades 

entre desconhecidos. Era um jeito extraordinário 

de estar em público, que gerou uma atenção es-

pecífica, de forma que pouco importa o teor do 

diálogo estabelecido, naquele momento, aquela 

maneira particular de andar na rua pode ter sido 

o ponto de partida e aproximação para possíveis e 

sutis desdobramentos entre quem experimentava 

a cidade de costas e quem bebia cerveja. 

A certa altura, toda a extensão da via estava ocu-

pada por caminhantes lentos e difusos, como uma 

contra correnteza que desembocava no largo ao 

final da rua e se perdiam entre os que lá habita-

vam. Ali, o que era produzido pela andança se 

perdia no dominó, no pula-pula, no futebol e na 

conversa dos usuários da praça. O seu tempo, os 

seus habitantes assimilaram dos caminhantes, 

marcando o final da experiência. 

CONSIDERAÇÕES

Meu relato foi produzido no contexto da Oficina 

Performar a Lentidão, proposta por Thiago Costa 

no Corpocidade 3, onde o artista elegeu como 
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se efetivou e então improvisamos essa intersec-

ção a distância). Junto com os participantes do 

workshop, decidimos realizá-la no centro de Sal-

vador, partindo da Praça da Piedade na direção 

do Largo 2 de Julho. A ideia de repetir essa ação 

não estava comprometida com a reprodução fide-

digna da primeira, são variações sobre o mesmo 

tema. A heterogeneidade dos contextos afeta e 

transforma a ação logo de início, é um procedi-

mento intensamente plástico, uma ignição para 

imersões e experiências. Sua natureza básica tem 

o intuito de estimular a ação de outros corpos.

6 - Por quê agregar um jaboti ao Workshop?

O animal que me acompanhou durante as ativida-

des do Corpocidade teve o trabalho de incorporar 

uma dupla citação: uma que remete ao livro Clã 

do jaboti, que o escritor Mário de Andrade publi-

cou em 1927, e a segunda está ligada ao ensaio 

em que Walter Benjamin discorre sobre o flâneur 

e que intitula-se Charles Baudelaire um lírico no 

auge do capitalismo. Nos dois casos essa espécie 

simboliza um subterfúgio ao ritmo da modernida-

de, sendo que no caso de Benjamin a metáfora é 

mais concreta pois o autor alude a cidadãos que 

flanam pelas galerias parisienses acompanhados 

de tartarugas. A intenção era me acoplar a essa 

animalidade dotada de crítica e desdobrar inquie-

tações que já me acompanhavam no que tange à 

presença de animais nos espaços públicos.

Numa visita à Vila Paraíso – onde o grupo do Labo-

ratório Arti Civiche estava desenvolvendo outro 

Workshop ligado ao Corpocidade – algumas crian-

ças se aproximaram de mim curiosas, vendo que 

eu carregava um jaboti comigo elas prontamen-

te trouxeram outros animais da mesma espécie. 

exemplo metodológico de apreensão da cidade 

a ação de caminhar de costas, lentamente através 

de um percurso comum, determinado previa e co-

letivamente.

Não houve uma escolha metodológica única den-

tro da Oficina, o que antecedeu esse episódio foi 

o compartilhamento de uma experiência anterior, 

desenvolvida numa residência artística, em outro 

contexto. No trajeto determinado pelo seu propo-

sitor, os participantes puderam eleger a mesma 

instrução para estruturar sua apreensão do espa-

ço, ou optar por percorrê-lo de outro modo.

A provocação foi bastante aberta, de maneira que 

a ação realizada nesse percurso (durante o segun-

do dia de Oficina) foi eleita por critério individual, 

alguns participantes realizaram outras atividades 

que julgaram coerentes com as informações troca-

das na conversa ocorrida no primeiro encontro do 

grupo. A instrução tomada como exemplo se mos-

trou potente por instaurar estranhamento e reação 

por parte das pessoas que vivem cotidianamente 

no perímetro onde os participantes agiram.

Durante o percurso, dois momentos suscitaram 

questionamentos a respeito dos limites da ação 

como experiência metodológica da cidade e ação 

performática.1 O primeiro desses momentos foi a 

travessia vagarosa da Rua Carlos Gomes, que pôs 

o corpo do participante da Oficina em risco e em 

conflito com os motoristas. De certo modo, dimi-

nuir ainda mais o ritmo diante dos carros, pareceu 

uma escolha individual, radical e coerente com o 

título da Oficina. Enquanto provocação direta à 

“multidão” de condutores, motos e ônibus, que 

tipo de reflexão a situação poderia gerar, que não 

fosse encoberta por uma atitude reativa?
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Num determinado momento eu contei um núme-

ro de cinco jabotis reunidos. As crianças do lugar 

esclareceram que havia inúmeros animais dessa 

mesma espécie na vizinhança. Foi uma incursão 

paralela à atividade que era meu foco que desen-

cadeou mais efeitos relacionados a presença do 

animal, Na Vila Paraíso a minha pretensa citação 

se esgotou e se excedeu.

7 - Em que consistiu a “aula” que ocupou o pri-

meiro dia do Workshop? 

O objetivo da aula era levantar alguns materiais 

que retiram a lentidão do lugar residual onde ela 

foi colocada pelos apologistas da compressão 

tempo-espaço. Também havia o desejo de apon-

tar alguns equívocos do pensamento pós-moder-

no e investir numa reversão conceitual, no sentido 

de apostar numa espécie de dilatação tempo-

-espaço. Trabalhei com indicações bibliográficas e 

breves explanações sobre a indicação de: Milton 

Santos, mas também o aporte epistemológico li-

gado à ecologia das temporalidades que Boaven-

tura de Souza Santos defende. Também foi intro-

A imagem provocada pela travessia remete dire-

tamente à noção proposta pela geógrafa Doreen 

Massey2 (2000) – ao investir em um sentido pro-

cessual de lugar e evocada por Thiago Costa (2012,  

p. 182): “A mobilidade diferencial se relaciona com 

a idéia de que a velocidade e a lentidão perpas-

sam um regime político onde elas são diretamente 

corresponsáveis pela sua manutenção ou transfor-

mação”. A travessia de um pedestre só pôde ser to-

mada enquanto uma provocação nesse contexto, 

por estar longe de ser uma prioridade no que diz 

respeito às especificidades da mobilidade prevista 

naquela rua. Ao mesmo tempo, tal ação não seria 

possível se diferentes temporalidades não coexis-

tissem ali. A partir desse primeiro momento, seria 

possível pensar que essas temporalidades podem 

ser explicitadas através de ações que colocam em 

jogo o conflito encoberto por acordos intrínsecos 

aos usos habituais do espaço urbano. 

O segundo momento foi a intervenção do homem 

que alertou diversas vezes aos participantes sobre 

um buraco no chão. A insistência desse observa-

dor pode ser associada à predominância da visão 

sob os outros sentidos, inclusive na escolha de 

onde se deve pisar. Aqui, a Oficina se aproxima 

de uma experiência errática,3 ao distanciar quem 

a pratica da maneira habitual de se locomover 

na cidade, pois ao mirar na direção do trajeto já 

percorrido, a impossibilidade de premeditar o ca-

minho se torna uma condição do percurso, assim 

como a reconfiguração do que é percebido pelo 

sistema sensório-motor pela inversão de orienta-

ção do corpo. 

A solenidade criada em torno da situação, talvez 

gerada a partir do estado de atenção exigido pela 

falta de aptidão intrínseca à ação, rapidamente 
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duzida uma noção de corporeidade que reside no 

livro de Deleuze escreveu a partir de Espinoza.

Na sequência, discutimos um conjunto de propo-

sições artísticas realizadas em espaços públicos: a 

série fotográfica Espaços Imantados de Lygia Pape, 

a performance Sometimes Making Something Lea-

ds to Nothing de Francis Alys, a performance Five 

Years de Claudia Triozzi. O conto fantástico de Jú-

lio Cortazar intitulado A autopista Sul também foi 

mencionado. Essas proposições estéticas compu-

seram uma espécie de nuvem de tags que oferecia 

diferentes entradas para se perceber a presença 

da lentidão ao nosso redor.

8 - O evento Corpocidade convidou os coorde-

nadores de workshops a relatarem o que havia 

lhes ocupado, destinando 15 minutos para cada 

relato. Em que consistiu o relato de Performar a 

Lentidão?

Fui à frente do auditório acompanhado pelo jabo-

ti, liberei o animal para que ele andasse pelo salão 

e posicionei um microfone próximo a sua boca, 

tornando um narrador em potencial. Me posicio-

nei junto a um computador, abri uma página no 

editor de textos (a tela do computador esta sendo 

projetada numa parede do auditório), comecei 

a escrever na página em branco e perguntei ao 

público se ele estaria de acordo que meu relato 

se desse apenas através da escrita. Optei por ficar 

“em silêncio”, quero dizer, não usei minha voz, de 

modo a amplificar o enunciado-mudo do jaboti e 

trabalhar com uma escrita que ia se constituindo 

de improviso e assumia a dificuldade de encaixar 

a experiência de dois dias de workshop num rela-

to coerente, assente na lógica início, meio e – fim.

estabeleceu uma relação dicotômica entre os 

transeuntes ordinários e os que performavam a 

lentidão. Através da configuração de uma cena, os 

sentidos estabelecidos pela proposta no cotidiano 

da rua, eram associados ao arcabouço representa-

cional implícito na convenção teatral, acomodan-

do o estranhamento sob o prisma extracotidiano 

e eventual. Nesse caso, a enunciação da possível 

queda (delegada a quem assistia) manifestada por 

um sujeito em tom de gozação, ao mesmo tempo 

evidenciou e desestabilizou a divisão entre espec-

tadores e atuantes, facilitando a troca e o diálogo 

direto entre eles. 

De qualquer modo, a experiência teve o caráter de 

um acontecimento esporádico e singular, o alcan-

ce do que foi produzido se limitou à memória das 

pessoas que presenciaram o ambiente que dela 

emergiu, de forma que seus efeitos são efêmeros 

para as coerências estabelecidas no lugar onde 

ela se deu. Mas para fins de apreensão da cidade, 

ela possibilitou situações inusitadas, expondo os 

que a viveram a percepções únicas do espaço pú-

blico. Para quem participou da oficina e convive 

com o perímetro do percurso, ela se desdobra na 

percepção cotidiana das relações apreendidas em 

sua complexidade e especificidade. 

NOTAS

1 Segundo Renato Cohen, a performance cuja origem remete 
aos happenings dadaístas é uma arte de fronteira que se 
apropria de elementos de outras artes, privilegiando a ex-
perimentação, o teste de possibilidades excluídas do circuito 
comercial das artes cênicas: “Nesse sentido, funciona como 
um topos de pesquisa de linguagem, a performance funciona 
como vanguarda nutridora das artes estabelecidas”. (COHEN: 
2004, p.140)
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2 Massey (2000) tece uma crítica a compressão de tempo-
espaço considerada por certos autores como inerente à glo-
balização, argumentando que na produção e afirmação dessa 
compreensão está uma complexa diferenciação social que se 
dá em termos de poder com relação aos fluxos de movimento 
e comunicação - implicados nesse processo – configurando 
uma geometria de poder. 

3 De acordo com a proposta de Jacques: “A experiência errática, 
assim pensada como ferramenta, é um exercício de afasta-
mento voluntário do lugar mais familiar e cotidiano, em 
busca de uma condição de estranhamento, em busca de uma 
alteridade radical”. (JACQUES, 2012,p. 23)
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Escrevendo, convidei os participantes do Workshop 

que estavam presentes na plateia para “repetirem” 

a ignição que testamos no centro da cidade no 

dia anterior e solicitei Cibele Rizek, que havia pre-

senciado nossa ação no dia anterior, que tomasse 

o microfone e verbalizasse suas impressões. Ela 

aceitou o convite e enquanto ela falava um grupo 

se levantou e começou a deslocar-se pelo audi-

tório lentamente e de costas. Respeitando os 15 

minutos, investi na pergunta “como compor uma 

narrativa sensorial?”, abandonei a ansiedade de re-

latar detalhadamente o programa vivido e, como 

ouvi posteriormente de pessoas que estavam na 

plateia, o relato assinalou um espaço intervalar na 

sequência das apresentações.

* Autoentrevista publicada originalmente no Fascículo de 
junho/2012 da residência artística Jardim Equatorial (www.
jardimequatorial.info) e revisto em dezembro de 2012.
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