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CORPO-DIÁRIO: DA ESCRITA DE SI À ESCRITA DA CENA 

 

 

 
Resumo: A presente pesquisa debruça-se sobre o corpo e os diários, utilizando a 

metáfora do diário para pensar o corpo como registro, desejo e totalidade aberta. 

Investiga o trânsito criativo entre a escrita de si (especificamente na forma de diários) e 

a escrita da cena, compreendendo a primeira como o produto da escrita autobiográfica e 

a segunda como a composição da cena como um todo. Entende a passagem de uma 

linguagem para a outra como um processo de tradução e ficcionalização do material 

memorial do artista e por isso transpõe a ideia de autoficção para a cena. A cena é 

estudada a partir do seu caráter confessional e da utilização do depoimento pessoal, 

considerando que ele requer um gesto de desnudamento por parte do artista criador. Tal 

desnudamento agencia o encontro com o espectador e faz da cena um lugar potencial de 

promoção de experiência. A pesquisa é teórica-prática e descreve alguns dos percursos e 

percalços do processo criativo do experimento Desnude. 

 

Palavras-chave: Corpo. Diário. Escrita. Experiência. Cena. 

 

 

 

Abstract: This research is about the body and the diaries and it uses the diary as a 

metaphor to meditate about body as record, desire and open totality. It studies the 

creative traffic between the writing of the self and the writing of the scene, 

understanding the first one as a product of the autobiographic writing and the second 

one as the composition of the whole scene. It understands the mutation of one language 

to the other as a process of translation and fictionalization of the artist´s memory, 

because of this it takes the idea of autofiction to the scene. The scene is investigated for 

its confessional aspect, assuming that it demands a denuding gesture  by the creator 

artist. This denuding acts like the agent of the encounter with the spectator e makes the 

scene a special and potential place for promoting experience. This research is also 

practical and describes the journey of the experiment Desnude creative process. 

 

 
Key-words: Body. Diary. Writing. Experience. Scene. 
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INTRODUÇÃO 
 

As palavras primevas 
 

 

Esses romances cederão lugar, pouco a pouco, a diários ou autobiografias – 

livros cativantes, desde que o homem saiba escolher, entre o que chama as 

suas experiências, aquilo que é realmente sua experiência e saiba registrar 

verdadeiramente a verdade. 

(Ralph Waldo Emerson) 
 

 

Para mim, a poesia e o pensamento são um único sistema vivo. A fonte de 

ambos é a vida: escrevo sobre o que vivi e vivo. Viver também é pensar e, às 

vezes, atravessar essa fronteira na qual sentir e pensar se fundem: isso é 

poesia. 

(Octavio paz) 

 

 

A reta é uma curva que não sonha. 

(Manoel de Barros) 

 

 

 

 

 

“Anaïs me dá vontade de escrever. Mas faz tempo que não escrevo, que 

abandonei meus diários e me envergonhei deles. Sinto agora vontade de amor. 

Anaïs me desperta – pensei. Não é verdade. Me identifico. E me identificando 

vou lembrando e me lembrando vou querendo. Imagino se um dia não quererei nada. 

(...) Quero poesia e quero vida. O amor é ambos. 

Agora entendi tudo. Mais um pouquinho.” 

 

 

Eis as primeiras palavras escritas no Caderno Laranja, o diário da retomada, o 

primeiro diário que comecei a escrever depois de um longo silêncio durante a 

adolescência. O ano era 2010 e eu tinha 20 anos. A primeira palavra escrita é “Anaïs”. 

Havia acabado de descobri-la. Desde então ela ocupa grande parte do corpo que sou, das 

palavras que habitam em mim, dos olhares deslumbrados que lanço ao mundo. Quando 

percorro seus diários percorro também a mim mesma. 

Mas antes de falar dela, de nós duas, do nosso encontro, falo de mim e a partir 

de mim, como não poderia deixar de ser. Desde pequena escrevo diários. Escrever-me 

constituiu-se como um hábito que por vezes se apagava e emudecia, para depois 

resplandecer em páginas e páginas escritas de uma vez, dependendo do período da vida, 
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do dia, do humor. O mais antigo diário remonta ainda à infância, quando eu tinha pouco 

mais que dez anos. O mais recente vai até uns poucos dias atrás. 

Escrevia porque me era uma urgência - tinha urgência em me entender, em me 

multiplicar, em me guardar, e principalmente sentia uma urgência em ser, em poder ser: 

uma urgência de liberdade. Jean Marie Goulemot afirma que, por não ser uma obra 

destinada inicialmente à publicação, o diário goza, na sua escrita, de “uma liberdade 

fundamental onde se pode estar nua e formalmente decomposta” (GOULEMOT apud 

CUNHA, 2005, p. 1,2). 

Diante de todas as amarras pelas quais me via/sentia presa, era na página em 

branco do diário que entrevia o espaço para a liberdade, espaço onde exercitar a difícil 

empreitada da sinceridade e da crueza impossíveis. Não as alcancei sempre, como ainda 

as perco por vezes. Por vezes ainda tenho cuidados, escolho as palavras, meço as 

confissões, oculto o que me é muito vergonhoso ou muito difícil de admitir. Todavia 

continuo tentando, continuo escrevendo: pelo simples fato de que amo escrever diários e 

suspeito que a escrita se torna infinitamente mais interessante e mais rica quando 

consegue extrair o que lhe é difícil, quando se banha não só no mar de rosas, mas 

também nas águas salgadas das lágrimas, das contradições, dos equívocos, dos gritos. 

Escrever tem sido, assim, um exercício de abertura, de aceitação, e, sobretudo, de 

coragem. 

Em 2010, comprei um livro de bolso numa livraria de aeroporto,  com o  mero 

fim de distração, de preencher as horas de espera. O período era especial. Estava 

passando por uma fase de autodescoberta e libertação, era minha primeira viagem by my 

own, primeiro momento em que me via sozinha comigo mesma – e gostava francamente 

da minha companhia. 

O livro era Henry e June, uma edição de bolso dos diários da escritora  Anaïs 

Nin, do período de 1931 a 1932. Comprei-o sem expectativas, sem imaginar o impacto, 

no quanto adentraria na minha pele e falaria ao meu profundo. Este acabou sendo o 

primeiro livro que violei, que transgredi a brancura imaculada, risquei  as páginas, 

dobrei as pontas - o primeiro livro que realmente penetrei, onde vi meus conflitos 

refletidos, onde me vi enquanto mulher e enquanto artista mulher, e a partir do  qual 

pude  me  entender um pouco  mais.  Anaïs disse uma vez:  “Tudo bem uma  mulher    

ser, 
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acima de tudo, humana. Eu sou uma mulher antes de tudo”
1
. E, depois de ler isso, 

percebi que de alguma forma partilhava do sentimento. 

Despropositadamente, o livro me revelou muito sobre minha feitura artística. Foi 

a partir daí que comecei a vislumbrar meus diários enquanto arte possível, quando 

passei a compreender minha poética como o ato de (re)ler o mundo através da escrita. 

No final de 2011, criei um jogo performativo, intitulado então Jogo do Corpo- 

diário, que foi, ainda que eu não o soubesse naquele momento, o germe desta pesquisa. 

O trabalho me representava enquanto artista, enquanto mulher, enquanto corpo que sou, 

com todas minhas complexidades, reentrâncias, sombras e singelezas; foi de imensa 

importância para meu posterior caminho artístico porque conseguiu, ao meu ver, 

constituir-se como um lugar de promoção de experiência para mim e para aqueles que 

compartilharam o jogo comigo. 

Usarei, na pesquisa, a ideia de experiência proposta por Jorge Larrosa, para o 

qual experiência “é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se 

passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao 

mesmo tempo, quase nada nos acontece” (LARROSA, 2014, p. 18). 

No jogo, a expressão corpo-diário adveio da compreensão do corpo como 

registro, onde aportam e repousam as memórias, onde se (ins)escrevem as vivências e as 

experiências. Todos os corpos são seus próprios diários em movimento, moventes e 

(co)moventes, escrevem-se e dão-se à leitura no fluxo do seu existir. Todavia, utilizarei 

a expressão corpo-diário para definir o corpo-artista que escolhe partir do seu material 

autobiográfico para compor sua obra. É claro que todo artista deixa (ainda que 

inconsciente ou não intencionalmente) rastros de quem é e do que viveu na sua obra, 

contudo, esta pesquisa intenta apreender e refletir sobre o processo criativo (e suas 

implicações) do artista que deixa mais do que vestígios acidentais de si mesmo, que 

intencional, proposital, explícita e assumidamente usa temas da sua memória e da sua 

biografia como motivo e impulso criador, coincidindo seu eu-lírico consigo mesmo. A 

expressão corpo-diário é uma imagem poética para entender este corpo que se expõe e 

será melhor detalhada ao longo desta dissertação. 

Esta pesquisa tem como objetivo trazer uma discussão sobre o corpo a partir da 

metáfora e imagem poética do diário e investigar as relações possíveis e o trânsito 

criativo entre a escrita de si (escrita autobiográfica na forma de diários) e a escrita da 

 
 

 

1  
Tradução livre do original pela autora. 
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cena (escrita gestual da cena pelo artista cênico, o que abarca tanto  a dramaturgia 

textual quanto corporal). 

Esta é a história (resumida e destituída de muitos dos seus aspectos mais afetivos 

e emocionais) de como cheguei à ideia de corpo-diário, de como, aos poucos, o tema 

desta pesquisa foi sendo delineado. O caminho não foi assim tão reto e minhas escolhas 

não foram assim tão claras desde o início. Houve confusão, equívocos, paixões. Sou 

artista e pesquisadora – e julgo da máxima importância não renegar os afetos, pois eles 

determinam nossas escolhas de pesquisa, de arte, de vida. Inspirada pelo verso de 

Manoel de Barros que esclarece que a reta é uma curva que não sonha, sou impelida a 

articular o meu pensamento não como um pensamento reto, mas como um pensamento 

curvo, posto que o pensamento reto não contempla a complexidade do fazer e do 

fenômeno artístico. A retidão não é condição necessária para tornar o pensamento 

relevante ou claro. David George, ao perscrutar as causas do teatro e suas múltiplas 

“origens”, critica a tentativa recorrente dos pesquisadores em encontrar uma lógica 

linear para explicar o estranho fenômeno do surgimento do teatro no mundo. Ele explica 

que 

é inevitável que os seres humanos continuem querendo  encontrar causas, 

ainda hoje quando a Teoria do Caos e da Complexidade estão descobrindo 

uma realidade como a descrita nas especulações do Hua-Yen como a Rede de 

Jóias de Indra
2
, nomeadamente um universo no qual todos os fenômenos são 

interdependentemente originados, condicionalmente co-produzidos e co- 

dependentemente decorrentes. (GEORGE, 1998, p. 2) 
3
 

 

Neste exemplo específico, David George, ao fazer a crítica da linearidade 

cronológica e organizacional como pressuposto para o conhecimento, aponta para um 

pensamento complexo, curvo, relativo, um pensamento que é reflexo do universo 

complexo, curvo e relativo em que vivemos, no qual todos os fenômenos são 

“interdependentemente originados, condicionalmente co-produzidos e co- 

dependentemente decorrentes”. 

Esta pesquisa depende, decorre e se origina de quem sou, das minhas 

experiências, de tudo que me faz e me compõe e que sou eu na minha totalidade -  ainda 

 
 

2 
Rede de Jóias de Indra: “Rede cósmica de coisas e eventos em interpenetração ilustrada no 

Avamtamsaka Sutra pela metáfora da rede de Indra, uma vasta rede de pedras preciosas que recobre o 

palácio do deus Indra. Nas palavras de Sir Charles Eliot: ‘vemos No céu de Indra, diz-se existir uma rede 

de pérolas dispostas de tal forma que, se contemplarmos uma, todas as demais nela refletidas. Da mesma 

forma, cada objeto do mundo não é simplesmente ele mesmo, mas envolve todos os demais objetos e, de 

fato, é tudo o mais. Em cada partícula de poeira, estão presentes incontáveis Budas’”. (CAPRA, 1983, p. 

221-222) 
 

3   
Tradução livre do original em inglês pela autora. 
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que haja aspectos de sombra, aspectos que desvisito e desconheço. A pesquisa não 

poderia ser escrita em outra pessoa que não a primeira, não apenas por tratar de questões 

relacionadas à criação em primeira pessoa, mas também porque se sustenta pela defesa 

veemente do conhecimento que se faz em relação consigo mesmo, que não é imparcial, 

que trespassa a pele do pesquisador e se materializa contaminado por quem o 

pesquisador é. Afinal, já se sabe, desde o Princípio da Incerteza de Heisenberg, que 

o observador faz parte da realidade observada. A realidade emerge do 

relacionamento entre o sujeito observador, a observação e o objeto ou fato 

observado. O Universo não é composto somente de matéria e energia, e sim, 

de matéria, energia e, principalmente, de relacionamentos. É um processo. 

(TORRES, 2012, p. 4) 

 

Por isto explicito a pesquisa também como um processo fruto de afetos, sonhos, 

desejos, enfim, do corpo como um todo complexo e em constante relacionamento com 

outros corpos e o mundo. 

A pesquisa opera dialogicamente na elaboração de argumentos e saberes que 

vinculam de modo irremediável a teoria pesquisada com as experiências vividas, e as 

teorias vividas com a experiência pesquisada. De tal maneira que as questões levantadas 

pela pesquisa não serão respondidas ou discutidas apenas pelo viés teórico, sendo a 

pesquisa também prática. A pesquisa previu, portanto, a criação de um experimento 

construído livremente a partir dos meus diários e dos diários de Anaïs Nin, mais tarde 

intitulado Desnude. Como unir o rigor que se busca na pesquisa acadêmica e um 

processo criativo em artes cênicas? O pesquisador André Carreira (2012) oferece o 

primeiro passo: negar fundamentalmente a existência de uma divisão restritiva entre 

artistas e pesquisadores. É certo que o lugar da pesquisa tem suas particularidades, mas 

não está apartado do lugar da criação. Pesquisar é também criar e a criação em arte 

também produz conhecimento. Carreira afirma: “As práticas artísticas formulam 

conhecimento porque são pensamento sobre o mundo, são construções de mundos. (...) 

Fazer arte é construir novos saberes sobre o Real e, portanto, é frequentar territórios que 

costumam pertencer unicamente ao pensamento das ciências” (CARREÍRA, 2012, p. 

21). 

Carreira, ao se perguntar como é possível ocupar simultaneamente o lugar da 

pesquisa e da criação, postula: “Os artistas que habitam a universidade estão obrigados a 

formular respostas para essas questões, pois é necessário descobrir, ou inventar formas 

de trabalho contaminadas por elementos de ambos os referentes” (2012, p. 23). No meu 

caso,  utilizei o  diário  não  somente  como  conteúdo  da  pesquisa,  mas  também como 
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suporte metodológico; isto é, além de utilizá-lo como referência e matéria para a cena, 

fiz dele um dos espaços da pesquisa, criando um diário de bordo para registrar as 

experiências da sala de ensaio, o que foi de importância basilar para a construção do 

experimento, e especialmente, para o estudo das reflexões advindas da prática cênica – 

as reflexões cruas da sala de ensaio, ainda incompletas e sem grandes fundamentos 

teóricos, os pensamentos inacabados colados ao momento da criação. 

Para a pesquisadora Marina Marcondes Machado, o diário de bordo 

refere-se a uma das etapas de trabalho do pesquisador acadêmico em Artes 

Cênicas que realiza sua pesquisa processualmente (metodologia work in 

progress). O Diário de Bordo é a compilação de todas as anotações que um 

encenador-criador faz durante a escritura, montagem e encenação do 

espetáculo sobre o qual, futuramente, sua dissertação ou tese vai tematizar e 

discutir (2014, p. 260). 

 

Como, no caso desta pesquisa, não houve a pretensão de montagem de um 

espetáculo, mas a construção de um experimento cênico, estendo o entendimento do 

diário de bordo como a compilação dos textos escritos sobre e durante um processo 

criativo qualquer em artes cênicas. Ademais, compreendo que o diário de bordo  pode 

ser escrito não apenas pelo encenador-criador, mas também pelos artistas da cena 

(atores, bailarinos, intérpretes-criadores) e demais envolvidos na construção da mesma. 

Do ponto de vista metodológico, levo em consideração a ideia de experiência 

como norteadora da pesquisa, sendo a experiência o elo fundamental da minha práxis. 

Assim como o artista-pesquisador Narciso Telles, admito que a experiência se configura 

como um caminho viável para a pesquisa em artes cênicas e pretendo, assim como 

Telles, “contribuir com os procedimentos de investigação teatral no qual o pesquisador 

se encontra corporalmente envolvido e cujos objetivos estejam vinculados à análise das 

ações cotidianas existentes em processo de criação (...)” (2012, p. 53). 

Telles explicita, ainda, que “A experiência como atitude metodológica do 

pesquisador EM artes, se configura como uma posição do sujeito-pesquisador frente ao 

fenômeno artístico que determina um olhar/escrita específica sobre seu objeto de estudo, 

no qual elementos de subjetividade estão presentes na própria estruturação da pesquisa e 

também no processo de análise do material. A [IM] parcialidade do pesquisador é 

explícita durante o curso da pesquisa” (2012, p. 53). 

A abordagem metodológica que orientou a pesquisa foi essencialmente empírica: 

as sensações colhidas na pesquisa prática, os laboratórios de criação,  foram 

confrontadas com as leituras feitas e então, a partir de um necessário distanciamento 

destas sensações e emoções, analisadas e transformadas nos subsídios deste estudo.  Por 
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isso saliento que a base dos argumentos aqui levantados foi produzida a partir de um 

processo fundamentalmente pessoal e inexoravelmente corporal. O envolvimento 

emocional é fato – e da mais absoluta importância. Por isto narro os eventos que me 

fizeram chegar até o cerne da pesquisa: esta introdução é um diário das origens, ainda 

que fadado à incompletude, já que não contei todas as lágrimas, todas as incertezas, 

todos os gozos. 

Sobre a metodologia de estudo do diário de bordo, Machado explicita que esta 

“também foi formulada durante o processo, ou seja, foram criados critérios de 

observação apenas no momento em que pude colocar-me numa posição intermediária 

entre a experiência vivida durante a criação e a escritura da dissertação – não me 

utilizando, portanto, de critérios apriorísticos” (MACHADO, 2014, p. 260). Da mesma 

maneira o fiz, foi preciso distanciar-me do processo  criativo  para assim refletir sobre 

ele, utilizando-me do diário como ferramenta. 

O distanciamento que menciono diz respeito a um distanciamento crítico que 

torna possível o estudo dos diários e do trânsito criativo entre a escritas de si e a escrita 

da cena e a elaboração de um conhecimento que, embora fruto de um processo 

particular, é capaz de gerar argumentos que alcançam outros processos. 

Assim, a pesquisa foi acontecendo em um fluxo intenso de troca entre a prática e 

a teoria: em alguns momentos estava mais imersa nas leituras e na escrita acadêmica, 

em outros nos laboratórios de criação e na escrita dos diários. Os diários que compõe   o 

corpo da pesquisa são os meus diários pessoais a partir do ano de 2010 (totalizando 8 

diários, quase todos nomeados, exceto por um que permanece sem nome
4
), o diário de 

bordo que mantive durante o processo criativo do experimento Desnude, o diário escrito 

pelas apreciadoras do Jogo do Corpo-diário e do experimento Desnude e as edições 

Henry e June e Fogo, dos diários de Anaïs Nin. 

Agora peço um instante para apresentar brevemente Anaïs, para que o leitor 

possa aos poucos entender o que nos une. A escritora nasceu em 1903 na França, com 

descendência cubana e espanhola. Aos 11 anos, seu pai, músico e compositor, 

abandonou a ela e a sua família. Foi aí que Anaïs começou a escrever seus primeiros 

 
 

4 
Os diários em ordem cronológica: o Caderno Laranja (de outubro de 2010 a fevereiro de 2011); o Diário 

de Portugal (fevereiro de 2011 a junho de 2011); o Diário de Viagem, composto por cartas escritas ao 

amigos e escritos soltos das minhas viagens pela Europa e Marrocos (fevereiro de 2011 a agosto de 

2011); o Diário Vermelho (junho de 2011 a dezembro de 2011); o Diário da Queda (dezembro de 2011 a 

fevereiro de 2012); o Diário do Esquecimento (começado em abril de 2012 e nunca terminado); o diário 

sem nome de setembro de 2012 a julho de 2014 (que nesta pesquisa chamo apenas de “diário pessoal” e 

o Diário do Novo Mundo (de dezembro de 2014 e ainda sem fim, o diário atual). 
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escritos, como uma correspondência sem resposta para seu pai. Aos 20 anos Anaïs 

casou-se com Hugh Guiler. Quase dez anos depois, conheceu Henry Miller, escritor 

americano marginal renomado pela força e brutalidade da sua literatura. O livro Henry e 

June, pelo qual conheci Anaïs, conta preciosamente desse período de sua vida, período 

em que Anaïs se volta com força extraordinária para a escrita e para o sexo - sempre 

permeados de poesia e amor. Apesar de ter escrito ficção e contos eróticos, os diários 

são o cerne da sua literatura. Os seus diários compreendem 250 mil páginas, escritos em 

aproximadamente 60 anos, o que equivale a uma média de dez páginas por dia 

(MIDLIN, 2002, p. 174). 

Rupert Pole, segundo marido de Anaïs e seu executor testamentário, conta  que 

foi ainda na década de 1920 que Anaïs ouviu de pessoas próximas que seus melhores 

escritos estavam nos diários, quando então começou a pensar em formas de publicá-los 

sem magoar as pessoas envolvidas. Henry Miller lhe sugeriu que publicasse o diário 

inteiro, sem nada esconder. “Anaïs fez alguns planos, que incluíam transformá-lo em 

ficção, publicá-lo na forma de diário, com nomes alterados, ou fazer dele um diário com 

nomes reais e fictícios. Contudo, nenhuma opção satisfazia a necessidade sentida por 

Anaïs de proteger o marido e as demais pessoas”, diz Pole na introdução de Fogo (NIN, 

2007, p. 7). Foi na década de 1950 que ela enfim decidiu publicar os diários com nomes 

reais, porém excluindo certos trechos de sua vida. O primeiro volume, editado, foi ao 

público em 1966 e teve enorme reconhecimento, gerando mais seis outros volumes 

publicados. Apenas posteriormente foram publicados os diários na íntegra,  sem 

censuras e sem edições, deixados sob a tutela de Rupert Pole. 

A escrita de Anaïs é uma escrita movida pela paixão, pelo sonho, pela eterna 

busca do amor e de si mesma, pelas incursões dentro de si e do universo  feminino. 

Anaïs revelou: 

Vivo em uma espécie de fornalha de afetos, amores, desejos, invenções, 

criações e delírios. Sou incapaz de descrever minha vida por meio de fatos 

porque o êxtase não está nos fatos – no que acontece ou no que faço -, mas 

no sentimento que desperta em mim e no que se cria a partir de tudo isso... 

Quer dizer, eu vivo ao mesmo tempo em uma realidade física e metafísica... 

(NIN, 2007, p. 8-9) 

 

Agora peço licença para explicar uma pequena subversão às regras acadêmicas. 

Por mais que Anaïs Nin seja uma referência dentro desta pesquisa, sou incapaz de 

chamá-la pelo sobrenome. Todas as vezes, durante a escrita, em que me referia a ela, 

escrevia simplesmente Anaïs, pelo simples fato de que me sinto extremamente íntima. 

Tentei escrever Nin, mas me soava como que uma outra pessoa, ao que decidi optar pela 
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transgressão consciente, que nada mais é do que uma licença poética. Peço licença, 

portanto, para chamar Anaïs pelo seu nome, e esclareço que não é por descuido em 

relação às regras: é por carinho. A escolha por Anaïs é uma escolha conceitual, por 

afinidades para com a pesquisa, mas principalmente uma escolha pessoal e afetiva. 

Nos últimos anos, na cena contemporânea, a utilização da primeira pessoa, o uso 

do depoimento pessoal do artista como recurso cênico e a criação a partir de memórias 

pessoais tem se evidenciado cada vez mais como elementos chave para o processo 

criativo. São diversos e impossíveis de numerar os trabalhos que  partem de algum 

destes pontos, ou mesmo de todos – tendência que se desdobra no teatro, na dança e na 

performance, abarcando nomes renomados como Vivi Tellas e o seu biodrama; Pina 

Bausch; Marina Abramovic em suas performances autobiográficas; o chamado teatro 

documentário, entre tantos outros. 

No campo acadêmico das artes cênicas, é crescente o olhar sobre o teatro 

documentário e o teatro do real, a investigação sobre a memória e afins, contudo, o foco 

desta pesquisa em particular é discutir e analisar o trânsito criativo entre o diário e a 

cena. Durante a pesquisa, não encontrei interlocutores com precisamente o mesmo foco, 

acabando por buscar e encontrar diálogo também com outros campos disciplinares, e 

mesclando conceitos destes com conceitos das artes cênicas. A pesquisa é, assim, 

interdisciplinar, nutrindo-se de referências da Teoria Literária (onde encontrei 

interlocutores que se voltam para o diário como escrita de si, o pacto autobiográfico, tal 

como conceituado por Philippe Lejeune, e o conceito de autoficção, cunhado por Serge 

Doubrousvky), da própria Literatura (ao trazer Anaïs Nin e Manoel de Barros como 

referências), da Pedagogia, Filosofia e Antropologia (ao buscar estudiosos como Jorge 

Larrosa, Maurice Merleau-Ponty, Michel Foucault e David Le Breton, e apropriar-se de 

alguns dos seus conceitos) e, por fim, das Artes Cênicas (dialogando com autores como 

Jerzy Grotoswki, André Carreira, Narciso Telles, Patrícia Leonardelli e Patrícia Leal). 

No primeiro capítulo, exponho uma discussão sobre o corpo a partir da metáfora 

do diário e aprofundo a ideia de corpo-diário. Ao explanar alguns aspectos primordiais 

sobre a questão da desvalorização histórica e conceitual do corpo, introduzindo o 

processo histórico pelo qual o homem ocidental passou a desvalorizar seu estatuto 

corporal, atento para a sua totalidade e trago a imagem do corpo enquanto circuito 

totalidade aberta. Utilizo basilarmente a abordagem fenomenológica do filósofo francês 

Maurice Merleau-Ponty e os estudos antropológicos de David Le Breton. Trato, ainda, 

sobre a questão da ação da memória no corpo e no diário, procurando estabelecer a base 
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teórica para pensar a sua relação com o processo criativo de construção da cena a partir 

do material memorial. Assim, compreendo a memória enquanto criadora, segundo a 

base teórica apresentada por Patricia Leonardelli, que atenta para a impossibilidade da 

evocação do passado tal como ele se deu, uma vez que esta evocação é, na verdade, uma 

atualização do passado no presente. Por fim, enfatizo o sujeito como um ser sexuado e 

erótico, trazendo Michel Foucault e Merleau-Ponty para a discussão, e aproximo o 

erotismo da poesia, a partir do pensamento do poeta Otavio Paz. 

No segundo capítulo, exponho algumas discussões sobre as escritas do diário e 

do corpo. Ao me debruçar sobre a escrita do corpo, isto é, a escrita da cena pelo artista, 

escrita efêmera no espaço, descrevo e discuto alguns elementos constitutivos dos 

laboratórios de criação que se configuraram como o espaço central da construção do 

experimento Desnude, espaço de improvisação e experimentação cênica. Dedico-me ao 

estado alcançado durante os laboratórios, que nomeio como um estado de embriaguez – 

palavra que pode vir a suscitar a suspeita de um estado descontrolado e inconsciente, 

mas que utilizo num outro sentido, para designar um estado de abertura, disponibilidade 

e liberação de possíveis amarras sociais e culturais em prol da criação cênica. Neste 

capítulo trago algumas transcrições dos diários, especialmente do diário de bordo, 

selecionadas pelo seu valor para a reflexão sobre a prática cênica da primeira pessoa. 

Este capítulo se debruça basicamente sobre o processo criativo e seus elementos. 

Já no terceiro capítulo, volto-me para a experiência não mais de criação, mas 

para a experiência de apresentação, de contato com o público. Assim, apresento a ideia 

de autorretrato cênico e autoficção, isto é, da cena que é construída a partir do material 

memorial e do depoimento pessoal a partir do diário, porém sem o compromisso estrito 

de documentar a biografia do sujeito criador, sem o contrato rigoroso de narrar os “fatos 

reais” da sua vida - cena criada livremente a partir não apenas do  material 

autobiográfico do artista, da sua memória e das suas experiências, mas também da sua 

imaginação, da subversão e ficcionalização dos fatos reais, da contaminação dos fatos 

pela poesia e suas metáforas. Tal cena se distancia, assim, da cena  entendida 

comumente como cena documental e aproxima-se da ideia de autoficção, expressão 

emprestada da Teoria Literária. O conceito de autoficção aqui utilizado deriva do termo 

autofiction criado pelo escritor francês Serge Doubrovsky. 

Ainda neste capítulo, debruço-me sobre o caráter confessional da cena que se 

utiliza do depoimento pessoal do corpo-diário, trazendo Michel Foucault para refletir 

criticamente  sobre  a  confissão   e,  em  contraponto,  expondo  a  ideia  da     confissão 
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enquanto estratégia cênica, tal como introduzida por Oscar Cornago. Explicito a 

consequência direta da utilização da confissão como procedimento cênico: o 

desnudamento de si na cena. Este desnudamento pode ser compreendido como um gesto 

de interrupção da vida diária e consequente estabelecimento de um lugar que 

potencialmente abriga o encontro entre o espectador e o artista - e a experiência que 

pode advir do encontro. Trago duas situações distintas como exemplos práticos de 

construção da cena a partir da escrita de si, dando ênfase à descrição e análise da 

primeira apresentação do experimento Desnude. 

Deixo estas palavras primevas e convido à leitura das palavras que vêm. Por elas 

se pode ler o corpo que sou e os caminhos que escolhi trilhar. Entretanto, escolhi 

caminhos essencialmente compartilhados: o caminho da cena e o caminho da pesquisa. 

Caminhos que se completam graças a existência de um Outro, o espectador, o  leitor. 

Que os aprendizados colhidos no meu caminho, que todas as pedras e todas as flores, 

possam, de alguma maneira, acrescentar outros caminhos. 

Deixo, por fim, uma citação de Paul Zumthor, que me ajuda a refletir sobre a 

produção acadêmica, sobre a questão corporal que a envolve e abarca e sobre a questão 

da poesia como um jogo que acontece em nós na nossa apreensão do mundo e produção 

de conhecimento: 

O que esta sociedade espera de nós, pesquisadores, é a produção de um saber 

lúdico. E esta última palavra, em tal contexto, denota menos a  puerilidade 

que a infância, os valores ontológicos ligados aos primeiros olhares lançados 

ao mundo, ao maravilhamento e ao sentimento de soberana liberdade que 

procedem do primeiro desdobrar-se de um conhecimento. Nessa área do jogo 

e da experiência (esse “espaço potencial” como escrevia Winnicott), na 

experiência desse jogo opera-se a transição entre o eu e o  inacessível real: 

uma captação me é dada sobre este; sua possessão fantasmática me é 

oferecida, ao mesmo tempo que um prazer. Não são as próprias coisas assim 

conhecidas que jogam, aos nossos olhos; elas "jogam" em nós, na consciência 

que nós delas tomamos; isto é, o jogo está em mim, de mim (que a tradição 

acadêmica veste de modo ridículo sob o título de pesquisador, de sábio, de 

historiador, sei lá o quê?) e também, do mesmo jeito, em e de você, meu 

leitor, meu ouvinte, meu aluno, meu Outro. O saber é um longo, lento sabor. 

Espontaneamente, nossos contemporâneos o evitam, ávidos que são, ou  que 

se tornaram, de história imediata. Mas não é essa a questão. A única  questão 

é a de uma  corporeidade (interiorizada) do conhecimento: uma  implicação, 

na própria idéia e linguagem que ele traz (e talvez a suscite), da visão, da 

audição e do inefável contato do qual nasce o amor; ritmos do sangue e do 

batimento das vÍsceras, inseparáveis de todo surgimento de uma Imagem. 

(ZUMTHOR, 2007, p. 103) 

 

Acredito na criação acadêmica que provém desta soberana liberdade de 

desdobrar-se a um conhecimento, um conhecimento que me é relevante porque me toca, 

me afeta, me move a me debruçar sobre ele, a querer aprofundar meu olhar primeiro, e a 
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então compartilhar este olhar, encontrar outras humanidades, sem entretanto perder o 

frescor e o vigor deste olhar assombrado diante imensidão do mundo e  do 

conhecimento. E este movimento me causa prazer, porque sem uma porção de prazer eu 

nem sequer me moveria nesta direção, isto não seria então uma criação, seja acadêmica 

e/ou artística, seria tortura, obrigação, qualquer coisa neste sentido. E de tortura e 

obrigações o mundo já está mortalmente cheio. O saber é um longo, lento sabor. 

Pesquisar é desfrutar este sabor em suas minúcias, sabor que só existe no corpo, que só 

pode ser fruído através do corpo - assim é o conhecimento: não existe conhecimento 

vagando no vácuo do espaço, só existe conhecimento em nós e nas pontes que 

construímos entre nós. Que este trabalho possa ser uma ponte entre eu e você que me lê. 
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CAPÍTULO 1 – CORPO-DIÁRIO 

 

 

 
 

O corpo-diário 
 

 

“Não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos.” 

(Anaïs Nin) 

 

 
Tanto o diário aberto sobre a mesa como o diário fechado à chave convidam à 

leitura, ainda que um se dê mais que o outro. O mundo nos convida à leitura. Os corpos 

nos convidam à leitura. Convido, por minha vez, a pensar o corpo enquanto diário ou a 

pensar o diário enquanto metáfora para refletir sobre o corpo e suas escritas. O corpo é 

diário porque é registro, onde aportam e repousam as memórias, onde se (ins)escrevem 

as experiências. O corpo é diário porque existe todos os dias até o dia da sua morte.  Ele 

é nossa única maneira de existir no mundo: só sabemos ser estando vivos e encarnados. 

Não podemos nem sabemos nos ausentar de quem somos. 

O corpo tudo guarda: todas as vivências nele se incrustam, de forma consciente 

ou não - seja na forma de lembranças saborosas ou na forma de traumas e couraças 

musculares
5
, seja na forma de memória ou de esquecimento. Assim como os diários não 

contam tudo, o corpo também não. Pelas mais variadas razões, há sempre o que foge da 

escrita e da memória, o que se recusa a se fazer visível, o que se esvai da lembrança e da 

eternidade da escrita. Há sempre o que é doloroso demais para ser eternizado, o que é 

vergonhoso, culposo, aquilo com que não se consegue lidar, aquilo que não se quer 

lembrar, ou simplesmente aquilo que se esquece, seja por insignificância ou por falta de 

mecanismos psicológicos e emocionais para se tratar. 

Imagine um diário de capa dura e um dentro maleável. O dentro é escrito ao 

longo da existência, é riscado, revisado, apagado, continuamente reescrito. Às vezes 

queremos arrancar algumas páginas, calar feridas. Contudo, as cicatrizes ficam: o resto 

da folha arrancada está ali –  irregular e recortada junto ao miolo. 

 

 
 

 

5 
O conceito de couraças musculares foi criado pelo médico Wilhelm Reich  (1897-1957), cuja  pesquisa 

foi de fundamental importância para o desenvolvimento da Psicologia Corporal. O termo couraça 

muscular “se refere ao padrão geral das tensões musculares crônicas no corpo. São assim definidas pois 

servem para proteger o indivíduo contra experiências emocionais dolorosas e ameaçadoras. São como um 

escudo que o protege contra impulsos perigosos oriundos de sua própria personalidade, assim como das 

investidas de terceiros.” (LOWEN, 1982, p. 13) 
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As folhas, o dentro, é sempre permeável, poroso. Muitas coisas lhe penetram: as 

lágrimas, o café derramado sem querer, os amores amados sem poder, o tédio, a tinta da 

caneta quando estoura, a raiva quando estoura, o descontrole quando grita. O diário está 

sempre em movimento. Até a capa dura, aparentemente mais resistente, é transformável; 

e sofre com a ação do tempo e do cuidado. 

Existir é se reescrever continuamente no espaço e no tempo. Pensar o corpo 

enquanto diário parece remeter ao passado (e de fato remete), mas segue, em 

contraponto, em direção ao futuro: o diário está sempre no devir de um novo dia. 

A palavra diário atua na duplicidade: diário no sentido de todo dia e diário como 

referência ao objeto material em que se escreve a vida de todo dia - ainda que a vida 

cotidiana de uma vida excepcional ou apenas os aspectos mais excepcionais de  uma 

vida ordinária. 

O corpo, como os diários, possui suas entrelinhas e também suas páginas em 

branco. As entrelinhas do corpo são tudo aquilo que ele cala, aquilo que não é dito, mas 

que pulsa por debaixo da pele, que tem vida por debaixo da pele. As páginas em branco 

são os espaços vazios, o que ainda pode ser preenchido, o que ainda pode ser vivido, 

aprendido, degustado - a potência da experiência, a incompletude. O poeta Manoel de 

Barros afirma: “A maior riqueza do homem é sua incompletude”. É justamente ela que 

permite que o corpo se renove, se reinvente, que busque a experiência – pois nunca 

estará cheio dela. 

Anaïs, com suas próprias palavras, também denuncia o gosto pela incompletude. 

Sobre sua criação, ela diz: “Tudo deve vir de mim – ser eu mesma, estar dentro de mim. 

Crio tudo que é perecível, efêmero, traiçoeiro. Crio minha autossuficiência, minha 

autoconfiança, minha autofecundação. Mas, como sou mulher, não desejo suprir  todas 

as minhas necessidades. Continuo a tê-las, e elas são enormes. Nada substitui a vida ou 

o amor” (NIN, 2007, p. 60). Para Anaïs, a incompletude é a própria necessidade, não 

havia, para ela, necessidades mais prementes que o amor e a vida - a incompletude de 

sempre precisar amar e viver é a possibilidade de continuar vivendo-os. 

Aqui, como já mencionado, utilizo a ideia de experiência proposta por Jorge 

Larrosa (2014), experiência como aquilo que atravessa o corpo e que nele acontece – 

isto é, aquilo que nos acontece. Na correria automática do cotidiano, muitas coisas 

acontecem, ao passo que quase nada nos acontece verdadeiramente. A experiência não 

é, então, o que se passa, o que acontece, o que toca, mas sim o que nos passa, o que nos 

acontece, o que nos toca. Cuido para dizer ideia e não conceito porque o próprio autor 
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ressalta que é preciso resistir à tentação de transformar a experiência em um conceito 

hermético. “Mais ainda, talvez seja preciso pensar a experiência como o que não se 

pode conceituar, como o que escapa a qualquer conceito, a qualquer determinação” 

(LARROSA, 2014, p. 43). 

Assim, o autor assume que sua tentativa é tentar fazer ressoar a palavra 

experiência perto da palavra vida, ou melhor, perto da palavra existência, pois a 

existência, assim como a própria vida, não pode ser conceitualizada, escapa a 

determinações e definições, “porque é, nela mesma, um excesso, um transbordamento, 

porque é nela mesma possibilidade, criação, invenção, acontecimento” (LARROSA, 

2014, p. 43). 

Esta pesquisa ostenta, como Larrosa (2014), a reivindicação da experiência na 

construção do saber, posto que ela foi, por muito tempo, diminuída e menosprezada, 

tanto pela racionalidade clássica quanto pela moderna. Larrosa explicita  que,  na 

filosofia clássica, a experiência se configurava como um modo de conhecimento menor, 

sendo muitas vezes considerada até como um empecilho ao alcance do saber universal. 

Isto porque a filosofia clássica procura por verdades imutáveis, preza pela razão pura e 

clara, ao passo que “a experiência é sempre impura, confusa, demasiado ligada ao 

tempo, à fugacidade e à mutabilidade do tempo, demasiado ligada a situações concretas, 

particulares, contextuais, demasiado vinculada ao nosso corpo, a nossas paixões, a 

nossos amores e nossos ódios” (LARROSA, 2014, p. 39). 

A ciência moderna, por sua vez, tenta objetivar a experiência, calculá-la, 

controlá-la, a fim de, a partir de um ponto específico, construir um conhecimento 

objetivo e com pretensões universais. Acontece que, de tal maneira, a ciência mata o 

que a experiência tem de experiência: a sua incapacidade de objetivação e 

universalização. “A experiência é sempre de alguém, subjetiva, é sempre daqui e de 

agora, contextual, finita, provisória, sensível, mortal, de carne e osso, como a própria 

vida” (LARROSA, 2014, p. 40). 

Nesta pesquisa, falar em experiência implica também assumir o corpo como 

sujeito da experiência e do saber advindo da experiência. Narciso Telles, ao 

compreender a experiência como atitude metodológica para a pesquisa em artes cênicas, 

cita Viola Spolin, para a qual “experenciar é penetrar no ambiente, é envolver-se total e 

organicamente com ele. Isto significa envolvimento em todos os  níveis: intelectual, 

física e intuitivo” (SPOLIN apud TELLES, 2007, p. 228). Telles propõe, então, uma 
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radicalidade do conceito de experiência, admitindo que o olhar do investigador “passe 

por seu corpo, suas emoções e seu fazer” (2007, p. 228). 

Utilizar-se da experiência como atitude metodológica implica, portanto, assumir 

a totalidade do corpo, não apartá-lo do Eu. Por muito tempo e em decorrência de um 

longo processo histórico de desvalorização do corpo em detrimento da mente ou da 

razão ou da alma, nos acostumamos a falar do corpo em terceira pessoa, como se ele 

fosse dissociado de quem realmente somos. Mas, aqui, compactuo da integralização 

entre corpo e sujeito proposta pela perspectiva fenomenológica. 

A expressão “sou meu corpo” sintetiza o encontro entre o sujeito e o corpo. O 

ser humano define-se pelo corpo, isto significa que a subjetividade coincide 

com os processos corporais. Mas é preciso considerar que “ser corpo é estar 

atado a um certo mundo”. Na perspectiva fenomenológica, a dimensão 

essencial só apresenta sentido se unida à dimensão existencial, ao mundo 

vivido. Essência e existência apresentam-se como dimensões de um mesmo 

fenômeno, o ser humano. (NÓBREGA, 2000, p. 102) 

 

Tratar o corpo como diário, sublinhar a importância da experiência vivida para a 

criação artística, investigar o percurso do artista que cria admitidamente a partir de si, 

assumir a opção por pesquisar e falar em primeira pessoa implica necessariamente 

assumir o corpo enquanto sujeito. A pesquisa se distancia de maneira vertiginosa da 

ideia utilitarista e mecanicista que encara o corpo como objeto, que o avalia como uma 

mera carcaça possuída por um “Eu” - ideia que por tanto tempo imperou no nosso 

entendimento de nós mesmos e que será mais intimamente discutida à frente. 

Para tratar do corpo do artista que se utiliza do seu material autobiográfico para 

construir a cena é que proponho pensar este corpo como um corpo-diário. Esta é apenas 

uma expressão que tenta englobar algumas ideias pertinentes ao corpo-artista  que se 

vale de suas próprias experiências como matéria-bruta para a escrita da cena. Há de se 

compreender o corpo-diário não como um conceito hermético e impessoal, criado para 

flutuar ao lado de tantos outros conceitos que de tanto flutuar se esvaziaram, mas como 

uma metáfora poética, como uma expressão (e que, como expressão, é sempre 

insuficiente) que abarca uma ideia maior, ideia esta que está em constante diálogo com 

quem a percebe e incorpora. 

O escritor José Saramago reflete: 

Creio que todas as palavras que vamos pronunciando, todos os movimentos e 

gestos, concluídos ou somente esboçados, cada um deles e todos juntos, 

podem ser entendidos como peças soltas de uma autobiografia não 

intencional que, embora involuntária, ou por isso mesmo, não seria menos 

sincera e veraz que o mais minucioso dos relatos de uma vida passada à 

escrita e ao papel. (SARAMAGO apud BAUMAN, 2012, p. 10) 
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Ninguém fala senão a partir de si, e todos tecemos com nossos gestos e palavras 

resquícios de nossa biografia. Todos os corpos são corpos-diário em potencial, o que 

lhes diferencia conceitualmente é que o corpo-diário é aquele que deixa/produz uma 

extensão de si - extensão que se concretiza como uma obra artística que pode assumir 

variadas formas, posto que não há uma forma previamente imposta, ou seja, tal extensão 

pode se caracterizar por exemplo como um diário propriamente dito, um quadro, um 

poema, uma cena... Corpo-diário poderia então ser sinônimo de artista? 

É claro que todo artista deixa (ainda que inconsciente ou não intencionalmente) 

rastros de quem é e do que viveu na sua obra, mas o corpo-diário é justamente aquele 

que intencional, proposital, explícita e assumidamente o faz; e que usa temas de si e da 

sua biografia como motivo e impulso criador, que coincide seu eu-lírico  consigo 

mesmo. O corpo-diário acaba se revelando, ao invés de se esconder. Corpo-diário, 

portanto, não deve ser confundido como sinônimo de artista, pois nem todo artista usa 

proposital e explicitamente temas de sua biografia. 

Ainda sobre a abrangência da ideia de corpo-diário, é possível pensar num 

corpo-diário das artes visuais e citar, a título de ilustração, a série Made in Heaven do 

artista Jeff Koons. Made in Heaven é uma série composta por alguns quadros e 

esculturas em diferentes materiais (vidro, madeira, plástico) em que, em muitas delas, o 

artista se retrata com sua então esposa (a famosa atriz pornô Cicciolina) em diferentes 

posições sexuais. Longe de explanar toda a polêmica que a série gerou e pontuar todos 

os aspectos conceituais e estéticos que podem ser levantados, aponto simplesmente para 

o fato de que o artista visual colocou a si mesmo (e a fragmentos da sua vida real, sua 

intimidade com sua esposa) na sua obra. 



26  

 

 

Figura 1
6 

Figura 2
7

 

 

No caso das artes cênicas, o corpo-diário é aquele que produz uma obra cênica a 

partir de si e que está em cena. O corpo-diário escreve sua arte a partir do seu lirismo e 

da sua poética, de tudo que tem repousando e pulsando sob e sobre a pele - pois sua 

história já está nela, nos seus órgãos, na sua memória muscular. Ele estende sua história 

e sua poesia para além de si, concretizando-as em outro espaço. 

Enquanto atriz e bailarina ou simplesmente artista da cena, expressão que prefiro 

por abarcar tanto a atuação quanto a dança, sem estabelecer limites ou fronteiras entre 

ambas, mas pelo contrário, dissolvendo-as e mesclando-as; enfim, enquanto corpo- 

diário, estendo minha lírica na cena. Enquanto pesquisadora, a pesquisa é também o 

espaço onde exerço tal feito: onde materializo a minha escritura, onde reflito sobre meus 

aprendizados e os analiso a partir do diálogo com outros autores, para enfim solidificá- 

los sobre o papel. 

O corpo-diário é e produz uma poética de si. Ele resguarda tudo. Por dentro dele 

repousam os segredos, as vicissitudes, os desejos mais reservados, a crueza e a 

honestidade. O corpo comum é velado. Anda por aí, todo dia, toda hora, entre tudo e 

todos, disfarçado: ninguém prenuncia suas verdades. O corpo-diário se expõe, é deus e o 

diabo, o cúmulo da verdade e a ausência da omissão, sorriso e punhalada, indiferença e 

gozo. Veste as roupas de todo dia e as palavras de todo dia, mas as maneja de tal forma 

que com elas compõe sua obra de arte. Lê-lo é desnudá-lo. Desnudá-lo é o maior 

desnudamento. 

 

 

 
 

6  
Ilona on Top - Outdoors (Kama Sutra), escultura em vidro, Jeff Koons (1991) 

7  
Ilona On Top (Rosa), escultura em plástico, Jeff Koons (1991) 
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Ele é, então, aquele que se desnuda na cena - desnudar aqui num sentido maior 

do que o literal, desnudamento de suas memórias e histórias. Manoel de Barros diz 

“Palavra de artista tem que escorrer substantivo escuro dele. Tem que chegar enferma 

de suas dores, de seus limites, de suas derrotas” (2010, p. 359). O corpo-diário é aquele 

que chega completamente enfermo de si mesmo. Sua enfermidade é declarada e tornada 

coletiva. Ele é o diário aberto, exposto aos olhares e ao encontro. 

Mas não se deve deixar enganar. Tendo tudo isso sido declarado, pode-se correr 

o risco do equivoco de pensar que tudo que este corpo tem a dizer ou fazer é verdade, 

que tudo aconteceu de fato conforme ele fala. Esta é uma visão romântica do diário e da 

própria noção de verdade dos fatos. 

O diário também mente, o diário também oculta, o diário também transforma e 

fabula. Isto porque ele não passa de uma extensão do corpo que o escreve, que também 

mente e oculta e transforma e fabula. Mesmo o diário aberto resguarda ainda seus 

mistérios, seus desvios, seus véus. E mesmo o que é confessado e explícito é confessado 

e explícito sob o ponto de vista de quem o viveu e por fim registrou a experiência. 

Anaïs confessou: 

Tenho a sensação de que tudo que omito – as lacunas, especialmente os 

sonhos, as alucinações. As mentiras também são omitidas, uma necessidade 

desesperada de embelezar. Assim eu não as escrevo. O diário é 

consequentemente uma mentira. O que é omitido do diário também é omitido 

da minha mente. No momento em que escrevo, precipito-me para a beleza. 

Disperso o resto de meu diário, de meu corpo. Eu gostaria de voltar, como 

um detetive, e recolher o que deixei de lado. (2007, p. 110) 
 

Ela tinha uma predileção expressa pela beleza, por ocultar o que não lhe agrava e 

travestir eventos banais de graça. Raquel Thomaz de Andrade aponta que tal necessidade de 

construir o belo através da aparência escrita 

parece se articular com a necessidade da autora de se construir uma obra de 

arte através da própria vida e talvez seja um dos aspectos mais instigantes de 

sua obra. Anaïs Nin conseguiu trazer um gênero marcado pela intimidade e 

segredo (os diários) aos olhos do público, e, dessa forma, parece ter 

desenvolvido uma espécie de estética da existência, onde não se sabe até que 

ponto a obra influencia na busca por experiências de vida e vice-versa. (2010, 

p. 13) 

 

As escritas confessionais, nas quais se encaixam os diários, têm como 

pressuposto “ancorar-se na vivência real de seus autores” (ANDRADE, 2010, p. 13). 

Anaïs, entretanto, foge desta convenção ao assumir que sua escrita íntima é uma 

invenção de si (ANDRADE, 2010). Ela acaba explicitando, de tal maneira, que o diário é 

uma versão do vivido. O corpo, por sua vez, é nossa versão de tudo que vivemos. Sendo 

o corpo nossa única maneira de existir no mundo, ele é também nosso meio de  percebê- 
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lo e conhecê-lo. Percebendo o mundo através do corpo que somos, o corpo é, assim, o 

mensurador do mundo, pois é a partir da carne do nosso corpo que compreendemos a 

carne do mundo (MERLEAU-PONTY, 2006). Assim, como afirmou Anaïs, não vemos 

as coisas como elas são, de um modo puro ou absoluto, na verdade as vemos sempre 

através do prisma de quem somos, com nosso olhar poroso e único. 

Por fim, é importante compreender que os diários, assim como toda escrita de si, 

é sempre uma leitura do acontecido por quem o viveu e foi atravessado por ele. As 

escritas de si são sempre interpretações sobre o vivido, pois são filtros que dão cor, som, 

textura e sabor a ele. 

 

 
A memória criadora 

 

Pensa-se que a memória seja algo de independente do resto do corpo. Na 
verdade, ao menos para os atores, é um pouco diferente. O corpo não tem 

memória, ele é memória. 

 

(Jerzy Grotowski) 

 

 

 

Falar em diário e pesquisar um processo criativo que parte dele implica refletir 

sobre a questão da memória e do esquecimento, investigar a ação destes sobre  o 

material autobiográfico que é a matéria bruta da criação. O material autobiográfico 

abarca o vivido, o sentido, o experimentado, não apenas aquilo que o ator efetivamente 

realizou, mas tudo aquilo se que realizou nele, tudo que leu, observou, julgou, tudo que 

o afetou e atravessou. Nesse sentido, o material da criação está incrustado no corpo, 

compondo-o e fazendo dele o corpo que é. Tudo que vivemos, sentimos e 

experimentamos está no corpo que somos. Tanto que, por vezes, o corpo somatiza 

processos emocionais e psicológicos, sendo a somatização justamente uma forma de 

comunicação dos registros emocionais ancorados no corpo. 

Assim, “O corpo é nossa memória mais arcaica. Nele, nada é esquecido. Cada 

acontecimento vivido, particularmente na primeira infância e também na vida adulta, 

deixa no corpo sua marca profunda” (LELOUP, 2014, p. 15). 

Todavia, é relevante saber diferenciar a marca do fato que a originou. Os fatos 

ocorridos no passado jamais voltarão. Por isso, ao tratar das lembranças como matéria 

prima para a criação, não é possível afirmar que tal matéria é o vivido. O material para a 

criação  é uma  leitura do  vivido  por parte de quem o  viveu  e agora o  representa,   ou 
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melhor, o (re)apresenta. As memórias, substâncias em devir para a cena, não podem ser 

reconstruídas inteiramente, ou evocadas tal como de fato aconteceram. Um acesso puro 

e direto à experiência vivida não é possível, pois no instante em que passa, o sujeito a 

reveste de significações pessoais. Ela está sempre coberta e atravessada pelo olhar e 

pela interpretação que o sujeito faz dela, especialmente o sujeito artista, que se presta a 

estabelecer conexões poéticas entre os fatos. Manoel de Barros escreveu: “O olho vê, a 

lembrança revê e a imaginação transvê. É preciso transver o mundo” (2010, p. 350). 

Nestes versos singelos, o poeta afiança o ponto aqui tocado: a lembrança revê – lembrar 

algo já é enxergá-lo de uma maneira distinta, diferente da primeira visão, do primeiro 

contato, da primeira experiência. 

Adoto, portanto, a concepção de memória explicitada por Patricia Leonardelli a 

partir da reflexão histórica sobre o tema e especialmente em relação à teoria 

bergsoniana, que admite e assume o caráter criador da memória, compreendendo-a não 

mais como a pura evocação de um passado fenomenológico – o que estaria suscetível à 

inexatidão de se tentar conjurar algo que já não está mais de fato apresentado aos 

sentidos -, e sim “como recriação permanente do vivido em circuitos permeáveis” 

(LEONARDELLI, 2009, p. 195). 

Leonardelli (2009) explica que por muito tempo a memória  foi considerada 

como uma faculdade da mente responsável unicamente pela retenção do vivido, 

contudo, a retenção é apenas um aspecto pálido do trabalho profícuo da memória. 

Segundo a pesquisadora, assumir a memória enquanto criadora significa “reconhecer 

que a afetividade e a intelecção se combinam no trabalho sobre o tempo; é assumir o ser 

como intuitivamente criativo na maneira de administrar seus conhecimentos” (2009, p. 

195). 

Assim, o passado não pode ser evocado, mas sim atualizado pela memória no 

presente. O sujeito da experiência edita, corta, rasga, esconde, aumenta e enamora-se 

com o vivido a partir de seu entendimento e de seu sentimento sobre ele. 

Fayga Ostrower também salienta a importância da memória na criatividade 

humana. Para a autora, graças à memória o homem é capaz de interligar o ontem ao 

amanhã, o que o faz reter passagens da sua vida para nortear comportamentos futuros ou 

enxergar direcionamentos no fluxo do tempo que podem ser significativos para decisões 

futuras. 

Evocando um ontem e projetando-o sobre o amanhã o homem dispõe em sua 

memória de um instrumental para, a tempos vários, integrar experiências já 

feitas com novas experiências que pretende fazer. Ao passo que para outras 
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formas de vida certas condições ambientais precisam estar fisicamente 

presentes para que venha a se encadear a reação, os seres humanos estendem 

sua capacidade de sondar e explorar a vida a circunstâncias cujas regiões e 

cujos tempos já estão, ou ainda estariam, ausentes de seus sentidos. O espaço 

vivencial da memória representa, portanto, uma ampliação extraordinária, 

mutildirecional, do espaço físico natural. (2012, p. 18) 

 

Unindo promiscuamente o pensamento das duas pesquisadoras, a memória, além 

de criadora, isto é, de atuar sobre as lembranças retidas, organizando-as 

dependentemente da intelecção e da afetividade do indivíduo e as (re)criando na sua 

evocação, é também criativa no sentido em que, a partir da integração  destas 

lembranças com os desejos de experiência do indivíduo, pode orientá-lo em suas ações 

futuras. A memória engendra uma tensão criativa e criadora constante entre passado, 

presente e futuro. O diário opera também nessa tensão: ele é uma atualização  do 

passado no presente, enquanto se orienta para um futuro sem vistas e sem grand finale, 

posto que é uma escritura sempre em devir. “A escrita diarística, no caso, pode servir 

como uma tentativa de driblar as mudanças do tempo conferidas a memória, ou como a 

própria Nin explica, para sentir o gosto da vida duas vezes” (ANDRADE, ANO, p. 28). 

 

 

O corpo como totalidade e circuito aberto 

Ou As fronteiras ultrapassadas ou A possibilidade do encontro 

 

 
A existência corporal que crepita através de mim sem minha cumplicidade é 

apenas o esboço de uma verdadeira presença no mundo. Pelo menos ela 

funda sua possibilidade, ela estabelece nosso primeiro pacto com ele. Posso 

muito bem ausentar-me do mundo humano e abandonar a existência pessoal, 

mas é apenas para reencontrar em meu corpo a mesma potencia, dessa vez 

sem nome, pela qual estou condenado ao ser. (...) Portanto, se dizemos que a 

cada momento o corpo exprime a existência, é no sentido em que a fala 

exprime o pensamento. (...) é dessa maneira que o corpo exprime a existência 

total, não que ele seja seu acompanhamento exterior, mas porque a 

existência se realiza nele. 

 

(Maurice Merleau-Ponty) 

 

 
 

Como já mencionado, por longo período na história do Ocidente o corpo foi 

tratado como objeto. Farei aqui uma breve explanação sobre o processo de 

desvalorização do corpo, a fim de introduzir a questão para os leitores ainda não 

familiarizados com a discussão ou como uma revisão para aqueles que já lhe destinam 

atenção. Creio ser relevante levantar alguns pontos e contextualizar brevemente como  a 
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concepção de corpo foi se transformando, com o intuito de esclarecer e fundamentar os 

argumentos e pensamento geral da pesquisa, pois dizer que ela nasce do meu corpo é 

retórico e perpetua uma forma de falar poluída com vestígios da ideia de corpo como 

posse. A ideia do corpo como posse implica o corpo como objeto, como uma carcaça 

que pode ser pertencida, que pode apenas ser falado em terceira pessoa – a pesquisa 

caminha justamente no sentido contrário. 

Segundo David Le Breton, é ainda possível, em muitas sociedades tradicionais, 

encontrar uma percepção que não fragmenta o homem de seu corpo, que não desloca 

sua essência do que nos foi dado como sua “forma”, que considera a matéria do homem 

a mesma e indivisível do cosmo, posto que partilhamos do mesmo estofo, da mesma 

substância. Nossa sociedade, todavia, não é uma delas. Nossas concepções de corpo 

estão diretamente atadas “ao avanço do individualismo enquanto estrutura social, à 

emergência de um pensamento racional positivo e laico sobre a natureza, ao recuo 

progressivo das tradições populares locais, e ligadas ainda à história da medicina, que 

encarna em nossas sociedades um saber, de certa forma, oficial sobre o corpo.” (LE 

BRETON, 2011, p. 9) 

O homem contemporâneo resguarda esta herança ideológica e cultural, que 

permeia, ainda hoje, nossos modos de falar, ouvir, compreender e viver o nosso corpo. 

Entretanto, cada vez mais se aponta para uma revalorização e reintegralização do corpo 

e da sabedoria corporal, e são cada vez mais crescentes e fartas as pesquisas que 

propõem perspectivas que abarquem melhor a totalidade do homem. Dizer homem, 

corpo, pessoa ou indivíduo tornam-se sinônimos, uma vez que cada palavra representa 

sua totalidade. Esta pesquisa é, assim, apenas mais um reflexo deste contexto de rico 

reconhecimento da plenitude do corpo em prol da construção de saberes mais integrais e 

menos destituídos dos prejuízos do dualismo e da fragmentação. 

David Le Breton, ao investigar historicamente como isto se deu, aponta que, na 

Idade Média, ainda persiste uma certa indistinção do homem na trama comunitária e 

cósmica em que está inserido, sendo o regozijo do carnaval a manifestação ápice deste 

estado de comunidade levado à incandescência. O prazer do carnaval advinha da 

celebração conjunta, da comunhão, da confusão, dos limites transgredidos, dos corpos 

transbordantes. 

Em contrapartida, as festas oficiais, instituídas pelas camadas dirigentes, não 

se distinguem das convenções habituais; elas não oferecem escapatória para 

mundo fusional, pelo contrário. Elas estão fundadas na separação, 

hierarquizam os  atores, consagram os  valores religiosos,  sociais e   afirmam 
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assim o germe de uma individualização do homem. (LE BRETON, 2011, p. 

43) 

 

Assim, a ideia do corpo como algo pejorativo foi aos poucos galgando espaço e 

ele passou a ser considerado como a prisão da alma, o corruptor do homem e o símbolo 

do pecado. Pensadores como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, que modelaram 

a filosofia da época, foram significativamente influenciados pelo ideário platônico
8 

e o 

ajustaram  convenientemente  à  ideologia  católica.  Segundo  Platão,  os  sentidos eram 

ilusórios e “Durante todo o tempo que em tivermos o corpo, e nossa alma estiver 

misturada com essa coisa má, jamais possuiremos completamente o objeto de nossos 

desejos. Ora, este objeto, como dizíamos, é a verdade” (PLATÃO apud NÓBREGA, 

2005, p. 19). 

O corpo, “oficialmente”, portanto, não era a verdade nem a realidade máxima, 

estas se encontravam post-mortem, num paraíso muito mais repleto de maravilhas do 

que a Terra ou num inferno muito mais horrendo do que todas as provações terrestres  – 

o primeiro para quem obedecesse a Deus, o segundo para quem obedecesse aos apelos 

do corpo. 

Todavia, Le Breton defende que, para a sociedade em geral, o corpo ainda era 

indistinguível do homem e inseparável do cosmo, inicialmente recusando o processo de 

individualização que por fim se abateu sobre ele. O carnaval era, desta maneira, a 

situação que revelava um regime do corpo que inclusive não se reduzia apenas ao 

sujeito, mas que ultrapassava sua inclusão e jorrava seus elementos constitutivos e sua 

energia no ambiente ao seu redor. A contínua redução e condenação deste tipo de 

manifestação foi o que antecipou a fragmentação e o individualismo que passou então a 

marcar o homem moderno. Ainda segundo Le Breton, 

O recuo progressivo do riso e das tradições de praça pública marca o advento 

do corpo moderno como instância separada, como marca de distinção de um 

homem em relação ao outro. (...) Já no século XVI, nas camadas eruditas da 

sociedade, debuta-se o corpo racional, que prefigura nossas representações 

atuais, aquele que marca a fronteira de um indivíduo em relação ao outro, a 

clausura do sujeito. É um corpo liso, moral, sem aspereza, limitado,  reticente 

a toda transformação eventual. (2011, p. 47-48) 

 

 

 

 
 

 

8 
Platão, com sua célebre teoria do mundo das ideias, defendia que o entendimento das coisas pode se dar 

em dois níveis de alcance do pensamento, um sensível e o outro inteligível – a realidade inteligível 

correspondia ao conhecimento verdadeiro, à verdade universal, às formas puras que só podiam serem 

pensadas não-imageticamente, já a realidade sensível era o mundo material, a physis, onde  se 

encontravam as formas representáveis imageticamente, que, por sua vez, eram cópias imperfeitas das 

ideias universais. 
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O avanço do individualismo com o tempo torna-se definitivo. Aos  poucos, 

supera o domínio da Igreja Católica enquanto grande instituição soberana e formadora 

de opinião e alcança as ideias que compuseram o período hoje batizado de Renascença. 

É justamente tal avanço que gradualmente permite o discernimento, segundo  um 

modelo dualista, do “homem de seu corpo, não em uma perspectiva diretamente 

religiosa, mas no plano profano.” (LE BRETON, 2011, p. 60) 

É então que, finalmente, a cisão defendida pelas camadas eruditas passa a influir 

de fato no pensamento e na vida do homem comum. A individualização do homem anda 

de mãos dadas com a dessacralização da natureza; define a afirmação do 

antropocentrismo, da ciência enquanto conceito e enquanto a mais eficaz e verdadeira 

forma de compreender o mecanismo do mundo, e a valorização das linhas retas - na 

arquitetura, na arte e no pensamento. 

A Renascença deu luz também à escola filosófica designada Racionalismo, que 

tem em Descartes seu maior representante. Nesta perspectiva, o corpo é desvinculado do 

que definiria a verdadeira existência do homem, seja esta a alma, o espírito, a razão, ou 

a mente. David Le Breton explicita que o dualismo cartesiano, representado pela célebre 

máxima Cogito ergo sum – Penso, logo existo -, resume uma ideologia de 

desconsideração valorativa do corpo, sendo o pensar (distinguido dele) – e não o sentir, 

ou o perceber, ou mesmo o agir corporalmente no espaço - o ato que determina a 

essência e existência do homem. 

a afirmação do cogito como tomada de consciência do indivíduo repousa em 

paralelo sobre a depreciação do corpo; ela denota a autonomia crescente dos 

atores de certos grupos sociais em relação aos valores tradicionais que se 

ligavam solidariamente ao cosmo e aos outros homens. Estabelecendo o 

cogito ao invés do cogitamus, Descartes se coloca como indivíduo. A divisão 

que ele ordena entre si e seu corpo é típica de um regime de socialização na 

qual o indivíduo prima sobre o grupo. Típica é também a ausência de valor 

que afeta o corpo (LE BRETON, 2011, p. 95-96) 

 

Todos estes processos até agora mencionados (de individualização, de afirmação 

do antropocentrismo e da ciência, etc.) se relacionam; é necessário compreender o 

movimento histórico como uma teia de relações que se fazem não em concorrência uma 

com a outra, mas em concomitância e influência. Não é à toa que o processo de 

individualização se dá junto ao estabelecimento do mundo capitalista e da ascensão da 

burguesia, segundo um modelo de sociedade cujas consequentes necessidades de 

mercado não se importam com uma visão ecológica e coletiva, posto que o indivíduo e 

seu sucesso individual se sobressaem sobre as esferas da coletividade e do pensamento 

comunitário igualitário. Cada homem está a sós com seu próprio destino. 
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O corpo, carcaça habitada, passa a ser compreendido, então, como fronteira entre 

um homem e outro, entre o mundo e o próprio homem, o  que  faz  com que cada vez 

mais o homem se descubra como um “entulhado de um corpo. Forma ontologicamente 

vazia, senão depreciada, acidental, um obstáculo ao conhecimento do mundo 

circundante. Porque, veremos, o corpo é um resto. Ele não é mais o sinal da presença 

humana, indiscernível do homem: ele é sua forma acessória” (LE BRETON, 2011, p. 

70-71). 

Tal concepção, antes repousante no seio da intelectualidade e das camadas 

superiores da sociedade, passa a se fazer cada vez mais presente e influente nas demais 

camadas sociais: o advento posterior do que se convencionou chamar Iluminismo reflete 

uma renovada e revigorada ênfase na supremacia da razão e do conhecimento científico. 

Interrompo aqui esta breve contextualização de pontos históricos, cujo intuito 

maior era perceber não só como o corpo passou a ser desvalorizado e distinguido do 

sujeito, mas também como obstáculo ao conhecimento e fronteira entre o sujeito e o 

mundo circundante. E por que isto é relevante para a presente pesquisa? 

Aqui, pesquiso a arte da cena, que é, para mim, também a arte do encontro. 

Tomo emprestada esta expressão do mestre do teatro Jerzy Grotowski (1987), que 

definia teatro como o que acontece entre o ator e o espectador, o encontro destas 

humanidades - sendo todas as outras coisas suplementares. Grotowski percebeu que “o 

teatro pode existir sem maquilagem, sem figurino especial e sem cenografia, sem um 

espaço isolado para representação (palco), sem efeitos sonoros e luminosos, etc. Só não 

pode existir sem o relacionamento ator-espectador, de comunhão perceptiva, direta, 

viva.” (GROTOWSKI, 1987, p. 16-17, grifo meu). 

Tomo a liberdade de expandir o conceito de Grotowski para além do teatro, para 

pensar a cena sem rótulos, numa promiscuidade entre as linguagens artísticas. Portanto, 

se essência da cena é o encontro, não é muito promissor pensar o corpo como resto, 

obstáculo ou fronteira. O resto, para o senso comum, é algo sem função, o obstáculo é 

algo cuja função é obstruir e a fronteira é algo cuja função é delimitar o território que o 

Outro não pode ultrapassar. Se a essência e a intenção da cena é o encontro, encontro 

que pode ser compreendido “como a redução da distância entre o espectador e a obra, 

(...) a tal ponto que se o espectador é necessário à obra, a obra se torna também 

necessária ao espectador” (BUTEL, 2013, p. 204), cabe defender que, para o encontro 

de fato acontecer, os corpos devem estar abertos e disponíveis para ele. 
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Proponho seguir, então, o direcionamento de Maurice Merleau-Ponty (2006), 

para o qual o corpo é um circuito aberto, sendo os outros e as coisas sensíveis o que 

falta para fechar o circuito. Tomo aqui a ideia de circuito aberto também como uma 

imagem poética, que remete ao diário aberto. Assumindo a premissa da cena como arte 

do encontro, o corpo em cena é (ou deveria ser) um circuito aberto, é sempre um corpo 

incompleto, no sentido de que precisa do espectador para fechar o circuito – para 

concretizar o encontro. 

Merleau-Ponty diz: 

(...) mesmo envolvido em situações inter-humanas, o sujeito, enquanto tem 

um corpo, conserva a cada instante o poder de esquivar-se disso. No próprio 

instante em que vivo no mundo, em que me dedico aos meus projetos, a 

minhas ocupações, a meus amigos, a minhas recordações, posso fechar os 

olhos, estirar-me, escutar meu sangue que pulsa em meus ouvidos, fundir-me 

a um prazer ou a uma dor, encerrar-me nesta vida anônima, que subtende 

minha vida pessoal. Mas justamente porque pode fechar-se ao mundo, meu 

corpo é também aquilo que me abre ao mundo e nele me põe em situação. O 

movimento da existência em direção ao outro, em direção ao futuro, em 

direção ao mundo pode recomeçar, assim como um rio degela. (1994, p. 227, 

228) 

 

Merleau-Ponty aclara a nossa capacidade de conseguir distanciar-se do Outro e 

buscar o isolamento (seja pelas mais variadas razões), um reduto em si mais ou menos 

impenetrável, mesmo quando na presença física deste Outro. Quantas vezes estamos 

junto de alguém, mas estamos fechados para o que essa pessoa diz e emana, seja para 

nos proteger de possíveis ataques, críticas ou julgamentos, seja por que estamos 

magoados e rancorosos, seja porque simplesmente não nos interessamos por suas 

palavras e seus gestos, entre outros mil motivos possíveis? Quantas vezes não nos 

fechamos para o encontro? 

Entretanto, se o corpo em cena é aquele que busca o encontro, ele deve ser, 

portanto, um corpo aberto, disponível para a troca e a comunicação direta e viva com o 

espectador. Isto porque, ao compreender o “sucesso” da cena como a experiência do 

encontro entre o artista cênico e o espectador, o encontro acontece somente se ambos, 

artista e espectador, estiverem de fato receptivos. Jorge Larrosa reitera justamente o 

caráter de disponibilidade e abertura do sujeito da experiência. Ao compreender a 

experiência como o que nos acontece, “o sujeito da experiência é sobretudo um espaço 

onde têm lugar os acontecimentos” (2014, p. 25). De tal maneira que ele “se define não 

por sua atividade, mas por sua passividade, sua receptividade, por sua disponibilidade, 

por sua abertura” (2014, p. 25,26). 
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Fechar-se ao Outro é uma ação, uma atitude ativa, abrir-se é abrir mão desta 

atividade e receber a presença do Outro, a experiência do encontro das presenças. 

Larrosa atenta, ainda, que a precaução de manter na experiência esse princípio de 

receptividade e abertura “é o que faz com que, na experiência, o que se descobre é a 

própria fragilidade, a própria vulnerabilidade, a própria ignorância, a própria 

impotência, o que repetidamente escapa ao nosso saber, ao nosso poder e à nossa 

vontade” (LARROSA, 2014, p. 42). Compreender o corpo como circuito aberto 

significa, portanto, compreendê-lo como essencialmente incompleto e inexoravelmente 

vulnerável; o corpo em cena, entendido também sob tal desenho, não será nunca 

autossuficiente. 

Tal compreensão da ideia de circuito aberto implica, outrossim, compreender a 

percepção como total, no sentido de entender que todo o corpo está envolvido na 

percepção do mundo e na recepção dos estímulos que ele lhe sugere, pois “Não é o olho 

que vê. Tampouco é a alma. É o corpo como totalidade aberta” (MERLEAU-PONTY, 

2006, p. 351). O que quer dizer que o corpo inteiro se envolve na percepção, o corpo em 

sua confusão, em sua indistinção. A contribuição desta ideia para a as artes cênicas é 

ampla: significa não apenas considerar o corpo como uma totalidade, não  sendo 

possível delimitar onde começa o físico e o sensorial e onde terminam as paixões e os 

afetos, mas também empreender que este corpo pode abrir-se ou não para o encontro 

com o Outro, que tal abertura é também uma escolha consciente. 

O corpo cotidiano é como um diário que não está sempre aberto, mas que está 

sempre visível, sempre ao alcance do Outro: é privado, resguarda segredos, nem sempre 

se dá a conhecer, mas é também público, o Outro conhece sua aparência, adivinha suas 

vontades, supõe sua intimidade – e, se for um Outro próximo, de fato participa da sua 

intimidade, está inscrito/escrito nas suas páginas, possui um papel relevante no enredo 

da sua vida. O corpo-diário é aquele que se abre proposital e deliberadamente para 

encontrar o Outro, é aquele que elimina fronteiras. Abre suas páginas e seu peito, é 

privado e público, é pessoal e coletivo, o Outro também está contido em si, 

especialmente porque assume conscientemente que “o meu esquema corporal projeta-se 

nos outros e os introjeta, tem relações de ser com eles, procura a identificação, 

apresenta-se como indiviso com eles, deseja-os.” (MERLEAU-PONTY, 2006, p. 361). 

O corpo é o território da experiência (LARROSA, 2014). Sendo a experiência 

aquilo que acontece no corpo, o corpo-diário é a fronteira ultrapassada, a porteira aberta, 

os limites dissolvidos.  Um diário  fechado  é para sempre segredo: não  comunica,  não 
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permite, não encontra. O diário aberto é convite, é a possibilidade do encontro. É por 

isto que o corpo-diário insiste tanto em se abrir. 

Para finalizar este tópico, gostaria de trazer mais uma imagem  poética para 

deixar pairando no imaginário do leitor: o sabor não está na boca nem na fruta, mas no 

encontro da boca com a fruta. O encontro é, assim, a dissolução das fronteiras e o início 

do sabor. 

 

 
O corpo erótico e poético 

 

Não serei apenas uma turista num mundo de imagens, apenas assistindo 

passar imagens com as quais eu não possa viver dentro, fazer amor com, 

possuir como permanentes fontes de alegria e êxtase. 

 

(Anaïs Nin) 

 

 

Ele fala-me de narcisismo, respondo-lhe que se trata da minha vida. Tenho o 

culto não do eu, mas da carne, no sentido sensível da palavra carne. As 

coisas só me afetam na medida em que afetam a minha carne, que coincidem 

com ela, até esse ponto em que a fazem vibrar, e não além dele. Nada me 

afeta, nada me importa, a não ser o que se dirige directamente a minha 

carne. 

 

(Antonin Artaud) 

 

 

 
O artista é um homem que não pode se conformar com a renúncia à 

satisfação das pulsões que a realidade exige. Toda arte é o desenho do 

desejo. O artista dá livre vazão a seus desejos eróticos e fantasias. A 

realidade interdita o tempo todo. Desde coação social até a gramática. A 

obra de arte se caracteriza pela transgressão, por não obedecer a gramática. 

 

(Sigmund Freud) 

 

 

 

 
Um dos temas que mais aproxima meus diários dos diários da escritora Anaïs 

Nin é a presença da sensualidade e dos temas relacionados ao amor, à liberdade e ao 

erotismo. Partindo da assunção do corpo como totalidade aberta, ressalto a importância 

de considerar o corpo também como ser sexuado, e ainda mais, como ser erótico. 

Explicitarei melhor a distinção entre estes dois adjetivos mais à frente. Se no Ocidente 

por muito tempo o corpo foi considerado à parte do sujeito, o sexo, por sua vez, foi 

encarado  e tratado como  à parte do  corpo, como  um aspecto  isolado  e possivelmente 
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danoso ao resto da saúde física e mental. A sexualidade foi, durante longo período, vista 

como um aspecto distinto da existência corporal. Ao contrário do Oriente, onde 

diferentes sociedades (como China, Índia, Japão e nações  árabes-mulçumanas) 

acabaram desenvolvendo uma arte erótica (ars erotica), o Ocidente se dedicou a criar 

uma ciência sexual (scientia sexualis) (FOUCAULT, 2003). Segundo Michel Foucault, 

estes são os dois grandes procedimentos para se produzir uma verdade sobre o sexo. Na 

arte erótica, 

a verdade é extraída do próprio prazer, encarado como prática e recolhido 

como experiência; não é por referência a uma lei absoluta do permitido e do 

proibido, nem a um critério de utilidade, que o prazer é levado em 

consideração, mas, ao contrário, em relação a si mesmo: ele deve ser 

conhecido como prazer e portanto, segundo sua intensidade, sua qualidade 

específica, sua duração, suas reverberações no corpo e na alma. 

(FOUCAULT, 2003, p. 57) 
 

Já na ciência sexual, o discurso produzido observa o sexo isoladamente, 

identifica, classifica e nomeia sua fisiologia, suas perversões e suas enfermidades. Ela 

foi desenvolvida neste formato de ciência a partir do século XIX - foi durante a 

passagem do século XVIII para o século XIX que se concretizou a separação da 

medicina geral do corpo da medicina do sexo, que passou a isolar um “instinto” sexual, 

instinto este suscetível de apresentar anomalias, desvios adquiridos, doenças e processos 

patológicos (FOUCAULT, 2003). No mesmo período, a teoria sobre a hereditariedade 

punha sobre o sexo o peso de uma espécie de “responsabilidade biológica”, uma vez 

que era pregado que o sexo, além de ser afetado por suas próprias enfermidades, podia 

transmiti-las ou mesmo passá-las para as gerações futuras, caso não fosse devidamente 

controlado. 

Assim, o sexo, na nossa sociedade, foi interdito e delimitado, dando-se 

preferência ao sexo adulto, matrimonial e não-incestuoso, demarcando-se os limites do 

proibido e do permitido. Foucault, entretanto, atenta para uma contradição no que diz 

respeito à delimitação do sexo: ao contrário de dizer que a fala sobre ele foi reprimida 

ou abafada, Foucault defende que na verdade se impôs a insistência de uma produção de 

saber obrigatória e exaustiva sobre ele. Tal petição de saber tem suas origens 

intrinsecamente ligadas à prática da confissão e da penitência católicas. 

Entre cada um de nós e o sexo, o Ocidente lançou uma incessante demanda 

de verdade: cabe-nos extrair-lhe a sua, já que lhe escapa; e a ele cabe dizer- 

nos a nossa, já que a detém nas sombras. Escondido, o sexo? Escamoteado 

por novos pudores, mantido sob o alqueire pelas mornas exigências da 

sociedade burguesa? Incandescente, ao contrário. Foi colocado, há várias 

dezenas de anos, no centro de uma formidável petição de saber. Dupla 

petição, pois somos forçados a saber a quantas anda o sexo, enquanto que ele 

é suspeito de saber a quantas andamos nós. (FOUCAULT, 2003, p. 76) 
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Esta petição tenta, portanto, trazer para a luz o sexo, como se ele resguardasse as 

profundezas mais escusas do ser humano e por isso fosse tão premente retirá-lo das 

sombras. A confissão foi, então, uma das técnicas de poder decisivas para incitar tal 

petição de saber – foi a partir da Idade Média, quando o desenvolvimento das técnicas 

da confissão seguiu-se a regulamentação do sacramento da penitência pelo Concílio de 

Latrão em 1215, que ela passou a ser considerada como um dos mais importantes e 

categóricos rituais dos quais se espera a produção de uma  verdade (FOUCAULT, 

2003). 

E porque a confissão se tornou um dos mais eficazes meios para  extrair a 

verdade do sexo e como ela se relaciona com a extorsão desta verdade em formas 

científicas? Entre muitos mecanismos, criou-se, ao redor da sexualidade, o princípio de 

uma latência intrínseca em relação a ela, posto que o próprio 

funcionamento do sexo é obscuro; porque escapar faz parte da sua natureza e 

sua energia, assim como seus mecanismos se esquivam; porque seu poder 

casual é, em parte, clandestino; o século XIX desloca a confissão ao integrá- 

la a um projeto de discurso científico; ela não tende mais a tratar somente 

daquilo que o sujeito gostaria de esconder, porém daquilo que se esconde ao 

próprio sujeito, e que só se pode revelar progressivamente e através de uma 

confissão da qual participam o interrogador e o interrogado, cada um por seu 

lado. (FOUCAULT, 2003, p. 65) 

Nesta lógica, o sexo torna-se como que as páginas obscuras do diário. O sexo se 

esconde em folhas indigestas de tenso acesso – enquanto o mundo insiste em querer 

penetrá-las, escancarar seus segredos, consumir sua carne. Usando a metáfora do diário 

para esclarecer o pensamento de Foucault, o que acontece é que, longe de se proibir a 

escrita do sexo, obriga-se, na verdade, a exposição das páginas ditas proibidas. Contudo, 

Foucault atenta para o fato de que 

É preciso estar muito iludido com este ardil interno da confissão para 

atribuir à censura, à interdição de dizer e de pensar, um papel fundamental; 

é necessária uma representação muito invertida do poder, para nos fazer 

acreditar que é de liberdade que nos falam todas essas vozes que há tanto 

tempo, em nossa civilização, ruminam a formidável injunção de devermos 

dizer o que somos, o que fazemos, o que recordamos e o que foi esquecido, o 

que escondemos e o que se oculta, o que não pensamos e o que pensamos 

inadvertidamente. Imensa obra que o Ocidente submeteu gerações para 

produzir – enquanto outras formas de trabalho garantiam a acumulação do 

capital – a sujeição dos homens, isto é, sua constituição como “sujeitos”, nos 

dois sentidos da palavra. Imagine-se como deve ter parecido exorbitante, no 

início do século XIII, a ordem dada a todos os cristãos para se ajoelharem, 

pelo menos, uma vez por ano, e confessar todas as suas culpas, sem omissão 

de uma só. (2003, p. 60, grifo meu) 
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A confissão é, assim, uma imposição construída em nosso corpo ao longo do 

tempo, e foi tão sub-repticiamente que ela se emaranhou em nossos órgãos que hoje já 

não sabemos ao certo distinguir de onde vem essa obrigação de se contar. 

A delimitação do sexo, seguido do exame da consciência e da prática da 

confissão dizia respeito ao comércio permitido e ao proibido nas relações (adultério, 

incesto, caráter legítimo ou não da relação, etc). Com o tempo e a nova pastoral, e sua 

consecutiva aplicação nos seminários e escolas, “passou-se de uma problemática da 

relação para uma problemática da “carne”, isto é, do corpo, da sensação, da natureza do 

prazer, dos movimentos mais secretos da concupiscência, das formas sutis da deleitação 

e do consentimento. A ‘sexualidade’ estava brotando (...)” (FOUCAULT, 2003, p. 102) 

Eis uma das razões pelas quais o corpo, repetidamente, e a sexualidade, 

especificamente, passam a ser tratados como um problema. A sexualidade, vista sob a 

luz da ciência sexual, da penitência cristã e dos princípios morais se traveste de algo que 

pode  ser  compreendido  à  parte  do  sujeito.  A  carne  torna-se  infectada  e infectante. 

Perde-se a profunda exploração da(s) experiência(s) da carne, como aquelas aludidas e 

incitadas pela arte erótica. 

A partir da diferenciação entre arte erótica e ciência sexual projetadas por 

Foucault, trago também para a reflexão a distinção proposta pelo escritor e poeta 

Octavio Paz (1994) sobre erotismo e sexualidade. Para Paz, o erotismo é mais que a 

sexualidade animal, é cerimônia, rito e representação. Deste modo, o  erotismo 

ultrapassa a esfera da pura sexualidade ou do simples ato sexual; é, portanto, 

sexualidade transfigurada, metáfora. Tendo distinguido sexualidade e erotismo, ele 

estabelece distinção similar entre linguagem e poesia. Enquanto a linguagem opera 

segundo uma comunicação direta, a poesia deforma e ultrapassa essa direção, a poesia 

extrapola e erotiza a linguagem. Ele assimila então poesia e erotismo como irmãos 

próximos, sendo a poesia uma erótica verbal e o erotismo uma poética corporal. 

O testemunho poético nos revela outro mundo dentro deste, o mundo outro 

que é este mundo. Os sentidos, sem perder seus poderes, convertem-se em 

servidores da imaginação e nos fazem ouvir o inaudito e ver o imperceptível. 

Não é isso, afinal, o que acontece no sonho e no encontro erótico? Tanto nos 

sonhos como no ato sexual abraçamos fantasmas. Nosso parceiro tem corpo, 

rosto e nome, mas sua realidade, precisamente no momento mais intenso do 

abraço, dispersa-se em uma cascata de sensações que, por sua vez, dissipam- 

se. (PAZ, 1994, P. 11, 12) 

 

Não posso negar o corpo-diário como erótico e poético porque sua escrita se 

debruça  justamete sobre fantasmas,  sobre  fragmentos esparsos de memórias,  sobre   o 
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que já não é mais. Paz identifica, então, o denominador comum que move tanto o ato 

erótico quanto o ato poético: a imaginação. 

A imaginação é o agente que move o ato erótico e o poético. É a potência que 

transfigura o sexo em cerimônia e rito e a linguagem em ritmo e metáfora. A 

imagem poética é o abraço de realidades opostas e a rima é cópula de sons; a 

poesia erotiza a linguagem e o mundo porque ela própria, em seu modo de 

operação, já é erotismo. E da mesma forma o erotismo é uma metáfora da 

sexualidade animal. (PAZ, 1994, p. 12) 

 

Assumindo que a dissociação entre ser e sexualidade é contrária à compreensão 

do corpo como totalidade, compartilho da visão de Merleau-Ponty, para o qual “A 

sexualidade não é nem transcendida na vida humana, nem figurada em seu centro por 

representações inconscientes. Ela está constantemente presente ali, como uma 

atmosfera” (MERLEAU-PONTY, 1994, p. 232, grifo meu). O corpo é uma potência 

sempre prestes a armar os estímulos dados pelo mundo em situação erótica 

(MERLEAU-PONTY, 1994). Isso porque um espetáculo tem uma significação sexual 

não só quando se alia aos órgãos sexuais ou a estados de prazer, mas quando 

simplesmente existe para o corpo. Afirmar a sexualidade como uma atmosfera implica 

considerar que há em nós constantemente uma espécie de “compreensão” erótica “que 

não é da ordem do entendimento, já que o entendimento compreende percebendo uma 

experiência sob uma ideia, enquanto o desejo compreende cegamente, ligando um corpo 

ao outro” (MERLEAU-PONTY, 1994, p. 217). 

Assim, considerar o corpo uma totalidade implica abarcar não só  sua 

sexualidade como uma atmosfera sempre presente, mas também o erotismo como um 

modo de transfigurar a própria sexualidade, travesti-la de outras significações e ritos, 

poetiza-la - fazer poesia com a carne. 

Ainda em relação à ideia de corpo como totalidade aberta, é possível afirmar que 

o corpo do desejo, assim como o corpo em criação (no momento da criação) é um corpo 

que se abre ao mundo e que assim recebe os estímulos que este está sempre pronto para 

lhe oferecer. Assim, aberto, o corpo pode então ser (passiva e passionalmente) afetado 

por estes estímulos e responder (eroticamente) a estes com o movimento ativo da 

criação. Vale salientar que este movimento ativo e criador é antecedido pela abertura 

anterior defendida por Larrosa ao descrever o sujeito da experiência como um sujeito 

aberto e disponível. 

O corpo em arte, o corpo criador, o corpo-artista é um corpo do afeto, na medida 

em que se move a partir de como o espetáculo do mundo lhe afeta. O corpo do desejo  é 
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aquele se que abre para o outro, o objeto do desejo, que permite de alguma maneira 

(ainda que essa permissão esteja fora do seu controle e da alçada da vontade consciente) 

que aquele corpo lhe afete. O corpo do desejo é incompleto porque lhe falta 

essencialmente o objeto desejado. Ele não é autossuficiente - assim como o corpo em 

criação. “A arte existe porque a vida não basta”, disse Ferreira Gullar. Esta é a 

aproximação entre o corpo do desejo e o corpo em criação, esta abertura passiva que 

engendra a ação ativa da criação, da busca da satisfação do desejo, da completude do 

orgasmo ou da criação, onde o prazer reside. Aniquilar o prazer da criação é como que 

podar uma planta de seus galhos mais vigorosos, aqueles cujas folhas captam a luz para 

o movimento do seu crescimento. 

A imaginação tem, por sua vez, uma importância essencial na criação: ela 

possibilita a ultrapassagem dos limites da realidade “crua” e o adentrar no mundo da 

poesia, da metáfora, da ficção – o próprio deslimite, como diria Manoel de Barros. 

Entender a importância da imaginação é fundamental para compreender que ela também 

age na escrita do diário, na ordenação das memórias e sua tradução em poesia, seja 

poesia escrita (no caso dos diários), seja poesia cênica. 

A poesia, assim, foge às funções da comunicação direta, intenta um outro 

caminho, mais sinuoso, mais ondulante, emancipa a linguagem e o sujeito do tempo 

cotidiano. Ora, qual o denominador comum entre a poesia e o erotismo? O corpo. O 

corpo-diário é poético e erótico porque é carnal e porque constrói sua poesia a partir da 

carne que é, a partir do que deseja e traveste com sua imaginação. 

A aproximação entre poesia e erotismo enriquece a reflexão sobre os  diários, 

pois eles diários são, essencialmente, poesia sobre o vivido. Os diários são uma escrita 

dos desejos, tantos dos desejos do corpo que sou quanto a própria materialização do 

desejo de vida. O renomado pensador Giorgio Agamben, em um pequeno e  singelo 

texto intitulado “Desejar”, do livro Profanações, afirma que desejar é, afinal, 

a coisa mais simples e humana que há. Por que, então, para nós são 

inconfessáveis precisamente nossos desejos, por que nos é tão difícil trazê-los 

à palavra? Tão difícil que acabamos mantendo-os escondidos, e construímos 

para eles, em algum lugar de nós, uma cripta, onde permanecem 

embalsamados, à espera” ( 2007, p. 49). 

 

O diário pode ser também uma cripta, o lugar onde os desejos florescem e são 

revelados, ainda que no escuro. O diário pode ser a construção constante de um espaço 

de liberdade e imaginação – assim ele se configurou para mim e para Anaïs. O corpo- 
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diário é então aquele que abre a cripta, e por isso necessita impreterivelmente de 

coragem: não é fácil se colocar diante do olhar do Outro. 
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CAPÍTULO 2 -ESCRITAS 

 

 

 
 

A escrita do diário 

 

 
Todo dizer é deficiente – diz menos do que quer; todo dizer é exuberante – 

dá a entender mais do que se propõe. 

(Ortega y Gasset) 

 

 
Historicamente, no Ocidente, a ascensão da produção de diários íntimos 

(notadamente femininos) coincidiu com a ascensão da burguesia enquanto classe social 

e política dominante e a urbanização da vida. A casa burguesa, adepta dos espaços 

individualizados, em especial o quarto individual, constituía-se como um reduto para a 

intimidade e, portanto, como condição material que possibilitava e incitava o hábito da 

escrita íntima (CUNHA, 2007). A própria intimidade é, na verdade, uma criação 

histórica datada que passou a ganhar consistência neste contexto, a partir do século 

XVIII e XIX, na Europa. 

A necessidade e a valorização de um certo espaço “íntimo” foram surgindo e 

se constituindo ao longo dos últimos três séculos da história ocidental. Foi, 

precisamente, com a paulatina aparição de um “mundo interno” do indivíduo, 

do eu e da família, que as pessoas começaram a considerar o lar como um 

contexto adequado para acolher essa vida interior que começava a 

desabrochar. (SIBILIA, 2003, p. 2) 

 

Paula Sibilia (2003), sublinha a importância do quarto individual como um 

sonho de consumo onde o indivíduo podia se aventurar em descobertas  internas e 

hábitos solitários como a escrita. O século XIX, acompanhado pelos ímpetos do 

movimento romântico, constrói um verdadeiro “furor de escrever”, debruçando-se sobre 

o decifrar da alma e da condição humana. A escrita de si tornou-se então uma prática 

habitual, “dando à luz todo tipo de textos introspectivos nos quais a auto-reflexão se 

voltava não tanto para a busca de um certo ‘universal’ do Homem, mas para a sondagem 

da natureza fragmentária e contingente da condição humana, plasmada na 

particularidade de cada experiência individual” (SIBILIA, 2003, p. 3). 

Neste contexto, a escritura de diários íntimos tornou-se, por sua vez, um hábito 

cada vez mais frequente entre as mulheres, o que foi possível graças aos progressos da 

alfabetização feminina que se intensificou a partir do século XIX e a valorização do 

letramento  nas classes  burguesas.  De tal forma que as classes  burguesas eram as   que 
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mais produziam diários, posto que as classes populares em geral não tinham nem 

alfabetização suficiente, nem condições materiais que permitissem grande  isolamento 

ou intimidade, nem sequer tempo, já que este era destinado ao trabalho. Cunha (2007) 

ressalta, ainda, que a escrita do diário, entre as jovens burguesas do século XIX, era 

também uma maneira de preencher o vazio existencial que lhes acometia ao final da 

infância e se seguia até antes do casamento, uma vez que o trabalho não era destinado a 

elas, restando-lhes pouco mais que a espera pelo matrimônio. 

Hoje, embora a prática do diário tenha se esvanecido, proliferam-se os escritos 

autobiográficos, as biografias e, em outros meios, os documentários, revistas sobre a 

vida de celebridades, reality shows, enfim, a espetacularização e interesse pela verdade 

do eu, pelo cotidiano de vidas extraordinárias ou mesmo pela banalidade de vidas 

comuns postas em evidência. Ainda no âmbito da escrita, muitos autores, como Paula 

Sibilia, apontam para as relações de proximidade entre os diários  íntimos de 

antigamente com os blogs confessionais da atualidade, uma vez que estes seguem o 

modelo do diário íntimo, mas rompem precisamente com sua característica privada, 

particular, secreta. Sibilia, ao se voltar para o fato de os diários íntimos de hoje serem 

publicados aberta e desenfreadamente na internet, identifica que o principal objetivo de 

tal estilização do eu parece ser, justamente, “a visibilidade – em perfeita sintonia, aliás, 

com outros fenômenos contemporâneos que se propõem a escancarar a minúcia mais 

‘privada’ de todas as vidas ou de uma vida qualquer” (2003, p. 4). 

O diário nasceu para curar a monotonia, ocupar as horas, encontrar a intimidade, 

buscar o eu, permitir a liberdade. Hoje o diário se escancara, alcança as tecnologias, 

difunde o eu, compartilha vivências. Em todos os casos, a escrita ainda requer tempo 

para si. Manter um diário é um hábito e uma disciplina. O diário é o lugar do eterno 

retorno, para onde o sujeito volta após a experiência. O escritor é o filho que à casa 

retorna, mais ou menos modificado, transformado pelos caminhos que percorreu. Ás 

vezes caminhos longos, obscuros, árduos, quase sem volta; às vezes caminhos 

conhecidos, cotidianos, sem graça e sem glória, caminhos curtos, breves, o passar de um 

dia, o passar de um tédio, algumas poucas horas transcorridas no relógio. 

Sendo o diário o reduto para o qual o sujeito volta, eles constituem-se como um 

refúgio do eu, um repositório de lembranças (CUNHA, 2007). “Escrito ao longo dos 

dias, o objetivo da escrita de diários parece ser o de apresar em suas páginas o passar do 

tempo,  ainda que de  forma  fragmentada e com a  ausência de elaboração  prévia:  uma 
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escrita, enfim, que registra o efêmero, o descontínuo e por esse motivo chamada de 

escrita ordinária” (CUNHA, 2007, p. 46). 

As escritas ordinárias ou sem qualidade são aquelas produzidas por pessoas 

comuns, são as escritas que tem no seu oposto os escritos prestigiados e mais além, os 

escritos criados e elaborados com a vontade específica de “fazer uma obra” para ser 

publicada (CUNHA, 2007). O diário pode ser entendido, então, como “uma escritura 

essencialmente de dentro, onde os sentimentos, as sensações internas ocupam  um 

grande lugar, uma escritura que rejeita uma organização formal, uma escritura 

essencialmente do registro do descontínuo (...)” (DIDIER apud CUNHA, 2007, p. 48). 

Sendo uma escrita do efêmero, ela não pode nunca realizar uma volta ao 

passado, apenas atualizar as memórias no presente. A escrita do diário é uma escrita 

improvisada, sem grandes correções, sem grandes preleções, sem grandes 

planejamentos; é uma escrita fluida e corrente, embora possua suas fissuras - como toda 

escrita possui, como todo corpo de algo possui, como todo algo  possui.  Tem suas 

pausas, seus silêncios, seus rabiscos. O diário, esta escrita ordinária, é o rascunho 

elevado à escritura final. 

Jean Goulemot, ao salientar o fato de o diário não ser, inicialmente, uma obra 

destinada à publicação, atenta para outro aspecto particular do diário; livre da pressão de 

uma possível publicização, ele goza de uma liberdade basilar, especialmente porque 

A verdade não tem de ser provada, demonstrada, ela não se refere aos atos 

públicos do sujeito, não pertence ao grupo, aos depoimentos majoritários, 

pertence inteiramente a esse olhar individual. À margem, quase secreto, 

lançado sobre as coisas e o mundo. E é desse privilégio que o autor do diário 

está consciente quando se põe a redigi-lo” (GOULEMOT apud CUNHA, 

2005, p. 2) 

 

Entretanto, em se tratando dos diários íntimos de Anaïs, os diários parecem ter 

sido escritos para serem publicados no futuro, o que leva os termos “íntimo” ou 

“privado” a perderem seu sentido. A crítica literária Beatrice Didier, observando o 

grande número de diários publicados nos últimos anos, explica que isto se deve a uma 

reconfiguração do próprio sentido do termo “íntimo”. 

A noção de intimidade mudou de conteúdo. Esta noção se definia em relação 

ao outro, em função do segredo. O diário era um domínio escondido. Ele era 

íntimo na medida em que escapava do olhar do outro. Talvez sob a influência 

da psicanálise, a intimidade é cada vez mais definida pela relação com o 

inconsciente e os diferentes níveis do eu (DIDIER apud ANDRADE,  2010, 

p. 27). 

 

Assim, a intimidade já não é aquilo que necessariamente se esconde do outro, 

mas  a  relação  do  sujeito  consigo  mesmo  e  suas  próprias  elaborações  psíquicas   e 
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afetivas. A própria Anaïs teve uma forte relação com a psicanálise, tendo experimentado 

tanto a posição de paciente quanto de analista. 

De qualquer maneira, não é por ser íntimo ou por nenhum dos aspectos aqui 

mencionados que o diário pode ser considerado a expressão perfeita e impecável de uma 

intimidade ou verdade absoluta do sujeito - o diário nunca está completamente 

emancipado do olhar do outro. Mesmo resguardado, mesmo escondido no fundo da 

gaveta, mesmo escrito no silêncio da noite, no quarto escuro, o diário ainda sofre, mais 

ou menos, a pressão dos preconceitos, das convenções sociais, dos modos de 

subjetivação próprios de cada cultura. O diário está sujeito ao modo de apreender o 

mundo do corpo que o escreve, que é sempre um modo permeado pela cultura, balizado 

pelas regras sociais, influenciado pelos valores da época. 

Na leitura do corpo e do mundo, oscilamos entre o singular e o plural. Lemos o 

mundo através do corpo que somos ou, melhor dizendo, a leitura do mundo acontece no 

corpo que somos. Lemos o mundo na primeira pessoa, conforme nós somos, mas 

também outros nos compõe - oscilamos e nos confundimos entre o singular e o plural. 

Merleau-Ponty afirma que “não existe ‘vida interior’ que não seja como uma primeira 

experiência de nossas relações com o outro. Nesta relação ambígua somos lançados 

porque temos um corpo e uma história pessoal e coletiva” (2004, p. 50). 

Ainda que falemos na primeira pessoa do singular, é difícil mesurar a influência 

do plural. Merleau-Ponty aponta que 

Nosso contato conosco sempre se faz por meio de uma cultura, pelo menos 

por meio de uma linguagem que recebemos de fora e que nos orienta para o 

conhecimento de nós mesmos. De modo que, afinal, o puro si-mesmo, o 

espírito, sem instrumentos e sem história, se é de fato como uma instância 

crítica que opomos à intrusão pura e simples das ideias que nos são sugeridas 

pelo meio, só se realiza, em liberdade de fato, por meio da linguagem e 

participando da vida do mundo. (MERLEAU-PONTY, 2004, p. 49) 

 

O corpo compreende o mundo por uma linguagem, e o expressa também por 

meio da linguagem, que difere e varia segundo as culturas. Disto denota que, ao 

compreender o corpo como diário, é importante ressaltar que ele não se escreve apenas 

por suas ações, suas experiências pessoais ou sua personalidade singular, ele é também 

escrito pelo mundo e pela cultura, pelo contato com o outro e as normas que a cultura 

lhe impõe. 

David Le Breton resume: “Meu corpo é meu por carregar traços de minha 

história pessoal, de uma sensibilidade que é minha, mas contém igualmente uma 

dimensão que em parte me escapa, remetendo aos simbolismos que conferem substância 
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ao elo social, sem os quais eu não seria” (LE BRETON, 2009, p. 37). O escritor  do 

diário vive em sociedade e está completamente inserido dentro da rede de significações 

por ela estabelecida - ainda que venha a romper com algumas delas, tal rompimento só 

acontece mediante o confronto de suas crenças e desejos pessoais com as crenças e 

expectativas sociais. 

Sibilia (2003), ao tratar dos gêneros da escrita íntima, afirma que nela os sujeitos 

modelam a própria subjetividade e criam um eu. Sendo que, 

Nessa atividade criativa, bem como em qualquer outra modalidade de 

construção de si, sabe-se, a linguagem é o berço do sujeito, que somente pode 

se constituir como tal a partir da interação com os  outros e da sua  inserção 

em um universo simbólico compartilhado através do equipamento lingüístico. 

“Eu é um outro”, reza a famosa frase de Rimbaud, que define perfeitamente 

os protagonistas dos relatos autobiográficos e, também, a qualidade sempre 

fictícia do eu. (SIBILIA, 2003, p. 4) 

 

 

 
 

Os diários fósseis 

Os escritos de si como fósseis da experiência 

 

 

 
O artista cênico que busca em si o material com qual montará a cena opera um 

movimento de regresso intencional à memória, movimento que se  constitui, assim, 

como um ato de escavação entre suas lembranças, desde as mais claras até as mais 

borradas. Ele atua como um arqueólogo da memória, procurando por rastros do vivido. 

No meu caso, meu campo de escavação tem fósseis visíveis e materiais, que são os 

diários. Neste sentido, qualquer escrita de si, escrita autobiográfica, autorreferente ou 

autorreflexiva, pode ser considerada como um fóssil da experiência. 

Hoje posso dizer que tenho uma coleção de diários fósseis. O mais antigo, 

arqueologia da minha infância, rastro da criança que fui e que às vezes volta, remonta 

aos meus dez anos. A capa fui eu mesma que fiz, com recortes da revista Capricho. 

Cada página é escrita de uma cor – herança do tempo da escola, em que tudo podia ser 

escrito colorido, e para isso minhas muitas canetas das mais variadas matizes eram 

minhas cúmplices fiéis. Como não sorrir ao vislumbre desse diário? 
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"Sesão" segredinhos do diário da infância 

 

 

 

 

 

Ainda do diário da infância, na mesma página: amor, escola e catecismo 

 

 

Dos onze aos treze anos, nada encontro. As escavações fracassam, e não 

encontram mais que silêncio. Não lembro se parei de escrever ou se os diários da época 

não sobreviveram à catástrofe de crescer e mudar de cidade. Então descubro os diários 

da adolescência. Treze, catorze, quinze, dezesseis anos. Uns anos vergonhosos, como 

não  poderiam deixar de  ser: repletos de drama  adolescente. Eu então  amava  Florbela 
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Espanca, ansiava por descobrir o que era o amor e a dor, e todas as minhas palavras 

estavam contaminadas por essa curiosidade mórbida, esse desejo de abismo que, para a 

Luana adolescente, significava a intensidade da vida. E ansiava então por me sentir 

acesa, achava-me morta-viva - mas era apenas uma adolescente sem nenhum grande 

problema. Por isso buscava as dores e os amores, mas não sabia soletrá-los, porque eles 

nunca haviam acontecido em mim. Repetia letras de canções e poemas românticos 

profanamente. Meus amigos mais íntimos, meus diários em forma de gente, chamavam- 

me de Drama Queen. 

Então outro silêncio na escavação. Algumas páginas lembro de ter arrancado, 

amassado e jogado fora – não queria mais as lembranças nem as confissões. Outras 

nunca escrevi. Hoje lamento e penso que as devia ter deixado nascer. 

Meus diários de dezenove e vinte anos: meu despertar enquanto mulher. A 

menina que fui vai devagarzinho ficando para trás, depois de ter finalmente provado do 

amor e da dor, em doses suaves (que na época pareciam quase mortais). 

Então encontro o período mais rico para escavação: período em os fósseis são 

muitos e as lembranças bem conservadas - meu diário de Portugal e meus relatos de 

viagem pela Europa e Marrocos. No terceiro dia no Marrocos escrevi: 

“Pensava que estava preparada pra me deparar com um outro mundo, outra 

cultura, bababá, mas só aqui pude na verdade e na pele sentir o significado de ‘choque 

cultural’. Marrakesh me atingiu como um soco. Por todos os lados. Pelos cheiros, 

pelas cores, pelos sons indizíveis. O caos, o barulho interminável, toneladas de gente, 

de movimento; a massa: de pedintes, lenços, damascos, lâmpadas e tapetes mágicos. As 

cores, apesar de borradas e esfumaçadas, todas vivas entre o céu muito azul e redondo 

e a terra muito plana e cor de telha. O impacto do caos de Marrakesh contra minha 

passividade de turista. A sujeira de Marrakesh contra minha brancura dita inocente. 

Agora passeio pelo interior. Numa van em movimento. Persiste o azul,  o 

marrom e um verde árido e desbotado. O calor vem do céu e da terra. Ontem me torrou 

os miolos. Ontem suei, sofri e me abanei como uma européia mal acostumada. Hoje 

porém é um novo dia, sempre um novo dia. Olho pela janela e a imensidão é incrível. A 

secura do deserto contra minha umidade. Mesmo assim tudo parece na sua devida 

ordem; os pedregulhos estão no seu devido lugar, e as pedras muito mais certas do que 

eu. Eu me rendo. Sou pequena. O deserto facilmente me venceria. Todavia agora estou 

sobre quatro rodas e cruzo o deserto cruelmente com minha humanidade. Com meu 
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pensamento rasgo sua existência e vou enxertando nela minha subjetividade 

contentosa.” 

Arqueologia do meu exílio, do meu tempo só meu, resumo da mochila que foi 

minha casa, retratos de descobertas sobre mim mesma, das minhas caminhadas 

solitárias, da solidão querida, de quando tudo que eu fazia era existir e registrar a 

existência, não morrer de saudade e me matar de contentamento, ir me encontrando nos 

lugares e nas pessoas que ia conhecendo, ir me descobrindo nos diários e nas bocas que 

beijava, independente de língua e de amanhã. Abro estes diários e estudo os ossos da 

minha paz, o esqueleto da presença constante do contentamento que me invadia. Eis as 

primeiras palavras do Diário de Portugal, em fevereiro de 2011: 

“Então aqui estou. As primeiras letras em terra estrangeira. Tomando chocolate 

quente num café qualquer, amando o frio e o cheiro do frio. Lisboa lucra com a minha 

paz. Estou apaixonada pelo meu silêncio. Assim fica mais fácil compartilhar do 

arrulhar da cidade. Azulejando pelas ruas de Lisboa, vou amando o céu e sorrindo.” 

A vida era tanta e tão plena, que, antes de partir para minha última viagem, 

tatuei uma das frases em mim; ela está agora, literalmente e para sempre, escrita no 

corpo que sou. 

Escavo então umas camadas mais superficiais da terra fofa da memória, 

desenterro meus diários da volta ao Brasil, o Diário Vermelho e o Diário da Queda. O 

Diário Vermelho, depois de uma decepção, se ressente de ter suas páginas marcadas 

pela dor. Do dia 04 de outubro de 2011, leio: 

“Não quero que o diário fique machado de mágoas. Esse é o diário vermelho! 

Seu manifesto é de amor, poesia, vinho, noites alaranjadas, beijos dissolventes e 

orgasmos indeléveis. 

É o amor mortífero? A gente vai assim se dando até não restar mais que 

migalhas dissipadas pelo vento? A gente vai assim se abrindo até não restar mais que 

um buraco sem nome e sem fé?” 

Estes dois diários são basicamente de amor e desgosto, com força de veneno – 

de quando provei da agonia de cair no fundo do poço, quando beirei a depressão e a 

desistência, num abismo de esfacelamento do amor. 
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Do Diário da Queda, inicialmente intitulado Diário do Príncipe (quando do começo da minha 

relação com L. e interrompido pelo fim da mesma) 

 

 

 

 

 

Do Diário da Queda 

 

 

 

Já na superfície, encostando no meu pé, pego meu penúltimo diário, que se 

reveza entre silêncio e escrita profusa. Ele começa assim, do dia 15 de setembro de 

2012: 
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“Faz muito tempo que calei o diário. Sinto que não devia. Que tenho de 

escrever. Mesmo quando dói. Resolvo voltar pra o diário com o coração cheio de Anaïs 

e pesado de amor e desespero. O último diário ficou interrompido, e cheio de páginas 

em branco. Ele morreu com a morte do meu relacionamento com L. Não queria nem 

seu nome aqui. Foram meses e meses de recuperação e libertação”. 

Com o começo dos laboratórios de improvisação, comecei a usar o tempo do 

laboratório para me escrever, e assim, o diário foi vencendo a falta de  tempo, 

ressurgindo do esquecimento. E por fim, o diário atual, que por enquanto intitulei 

“Diário do Novo Mundo”, devido às reviravoltas que minha vida sofreu no ano de 2014, 

ao fato de eu ter começado a morar completamente sozinha pela primeira vez, numa 

casa maravilhosamente perto da praia, e à proximidade de uma viagem para o México. 

Do Diário do Novo Mundo, dia 12 de janeiro de 2015: 

“A casa grande aumenta a solidão. Esse exílio é também um teste – que gosto 

tem essa solidão? Eu aguento, eu gosto? Minha suposição é que sim. Por isso estou 

aqui. Acreditando piamente que esse gosto é doce na minha boca, mesmo quando 

amargar. Porque – eu sei – o amargor sempre vem. Mas não preciso me amargar 

inteira. posso conservar o desgosto na boca, mastigá-lo, digeri-lo e aliviá-lo no 

caminho até o estômago – sem deixar tomar o coração. 

Minha meta no novo mundo é saber aguentar todos os sabores sem amargar ou 

azedar o peito. Deixa-lo calmo e firme – com a sabedoria amaciante de que tudo 

passará. 

O mundo não é novo agora – ele é SEMPRE novo. Adentrar o novo mundo é só 

um jeito de dizer que meu mundo de hoje é diferente do mundo de ontem, onde nada 

pode ser realizado e as escamas se descascam com o tempo. Eu sei – inclusive hoje 

Odilonzinho nos presenteou com essa pérola – que as escamas do passado podem 

mudar de cor, elas têm as cores que lhe damos. Todas as escamas têm as cores que lhes 

damos. Exceto as escamas imateriais do futuro – porque elas não existem. São meras 

fantasias destituídas de sal e sol. Por isso o mundo novo também não pertence ao 

amanhã. Porque o amanhã não pertence a ninguém – o amanhã escapa com suas 

escamas escorregadias e translúcidas, que em vão tentamos colorir, que em vão 

tentamos adivinhar; para sempre e sempre recair na consciência libertadora de que 

não sabemos nada e que não lemos os búzios, os peixes, as marés. Lemos apenas o hoje 

e o mundo novo que é hoje, no qual estamos cravados, não como Jesus na cruz, mas 

como pedras preciosas no colar infinito de Indra.” 
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Os diários dependem sempre de quem os escreve. Dependem que esta pessoa 

viva a vida que lhe foi dada, pelo acaso ou por deus - não importa. Importa apenas o 

presente, a realidade do presente, o apelo do presente. Anaïs escreveu: “O que não fui 

capaz de escrever terá de ser perdido. Não dá mais para voltar atrás. Só o presente me 

interessa. O humor presente é tudo para mim. O êxtase do momento. Um dia após o 

outro. A plenitude de cada dia é incrível” (NIN, 2011, p. 63). Vivo intensamente suas 

palavras. 

Cada diário desnuda. Cada diário abala. Cada diário é um pequeno tesouro. As 

coisas que tenho, fora os diários, são coisas materiais. Os diários não são puramente 

coisas materiais. São suspensões de quem fui e da vida que vivi, dos afetos; e por isso 

me afetam quando os folheio. De vez em quando abro algum e penetro as páginas: rio, 

choro, me surpreendo. A vida passa e a gente esquece. Esquece quem foi, o que sentiu, 

por quem sentiu. Através deles, reencontro-me, reconheço-me, estranho-me, entranho- 

me. 

Os diários representam o cúmulo da proximidade implacável entre o homem e as 

coisas sensíveis, explicitando o que Merleau-Ponty afirmava quando defendia que 

Nossa relação com as coisas não é uma relação distante, cada uma fala ao 

nosso corpo e à nossa vida, elas estão revestidas de características humanas 

(dóceis, doces, hostis, resistentes) e, inversamente, vivem em nós  como 

tantos emblemas das condutas que amamos ou detestamos. O homem está 

investido nas coisas, e as coisas estão investidas nele. (2004, p. 23-24) 

 

Assim, posso compreender os diários enquanto coisas sensíveis e mais: enquanto 

vestígios deliberados de mim. São rastros e fósseis da experiência. Contudo, como todo 

fóssil, eles não revelam tudo, a partir deles não é possível precisar o acontecido tal 

como aconteceu. É possível vislumbrar, adivinhar, supor. A atitude equívoca em relação 

aos fósseis é considerá-los pedras e entender mineral e terminalmente o que o fóssil 

sugere. É possível datar o fóssil, mas jamais adivinhar por completo a vida que lhe 

originou. Assim são os diários. 

 

 
A escrita do corpo 

Os laboratórios de criação e improvisação 

 

 

A arte do ator é a de escrever com o próprio corpo. 

 

(David Le Breton) 
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Parto agora para a reflexão a partir da prática cênica constituinte também desta 

investigação. Segundo o meu planejamento, a primeira etapa do processo criativo do 

experimento Desnude consistiria na (re)leitura e seleção dos diários. Imaginava, assim, 

relembrar os escritos, fazer uma síntese dos temas e uma análise das potenciais 

dramaturgias. Pouco depois, aliei a esta ação os primeiros laboratórios de criação. Foi 

quando percebi que, para os laboratórios de improvisação, não era bom estar assim com 

a memória tão atualizada, tão “fresca” e, principalmente, tão cheia de reflexões 

anteriores. 

Primeiramente, explicitarei o que entendo por e o que eram os meus laboratórios 

de criação. A ideia de “laboratório” como espaço de construção da cena é fruto de um 

contexto muito rico e profícuo da cena teatral a partir do século XX e XXI. Neste 

contexto, é possível identificar duas grandes tendências: a primeira intenta se   apropriar 

e acompanhar o desenvolvimento das tecnologias, pretendendo assim atualizar a cena e 

fazê-la capaz de competir com o cinema, a televisão e o audiovisual; enquanto  a 

segunda esquadrinha o caminho contrário, voltando-se para um retorno às origens do 

teatro e da dança, buscando se reapropriar da capacidade de transcendência e  da 

potência simbólica e poética da arte da atuação (MARIZ, 2008). Especialmente de 

dentro desta segunda tendência, surgem os Laboratórios de Teatro ou Centros de 

Investigação Teatral, que assumem tais nomenclaturas como maneira de enunciar o seu 

objetivo, que seria o de pesquisar profundamente a arte teatral. 

Mariz (2008) aponta algumas das características dos grandes Laboratórios e 

Centros de Investigação Teatral, como o fato de eles se preocuparem em romper com os 

valores e ideais da sociedade pós-industrial, restabelecer os laços e as dimensões 

simbólicas do teatro, constituindo-se como espaços de disciplina e mesmo de devoção 

sobre a arte da atuação, adotando assim um “vocabulário que é, ao mesmo tempo, 

místico e científico, desconstrutivo e simbólico” (MARIZ, 2008, p. 39). 

Apesar da nomenclatura aparentemente tão científica e fria, que talvez leva a 

pensar em mesas de metal gelado e brancas paredes higienizadas, um lugar onde 

medidas exatas são tomadas, experimentos concluídos e resultados  objetivos 

alcançados, tais como nas ciências duras, o laboratório de criação em arte é muito mais 

um ambiente de caos criativo do que de organização prévia. O laboratório de criação em 

artes cênicas configura-se como um espaço de experimentação e improvisação, ou seja, 

como o espaço central da criação, onde se estabelece a busca por um estado outro, 

estado emocional e físico de presença, abertura e disponibilidade, que opera segundo    a 
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fluidez do movimento da criação a partir da improvisação. Nesta pesquisa, compartilho 

do pensamento de Patrícia Garcia Leal, que considera a improvisação como  uma 

técnica, ou melhor, como 

técnicas que integram preparação corporal, interpretação e criação. Os três 

aspectos caminham juntos, contudo podem evidenciar ênfases diversificadas 

em cada processo. Por exemplo, na exploração e seleção de movimentações 

para a criação, a improvisação é utilizada como meio criativo. Neste caso 

temos ênfase na criação. Na seleção de material pode-se verificar a 

dificuldade de realização de alguns movimentos, assim a improvisação pode 

servir como recurso investigativo, trabalhando a espacialidade  do 

movimento, suas qualidades, ações. Da mesma maneira, quando colocado em 

cena, o material criativo em improvisação enfatiza o aspecto interpretativo, 

ou seja, da execução criativa dos movimentos em cena. Percebo que a 

improvisação permite a integração entre preparação corporal, interpretação e 

criação, apresentando ênfases de acordo com cada momento, mas nunca 

separando esses aspectos. (LEAL, 2009, p. 46) 

 

É importante também considerar o momento do treinamento corporal, que, no 

meu caso, tanto vinha em separado do laboratório quanto o antecedia, servindo de 

aquecimento para ele. Como pretendia, na criação do experimento, buscar a dissolução 

das fronteiras entre teatro e dança, e tinha grande interesse em dançar mais, matriculei- 

me em aulas de dança do ventre - por desejo e por sentir necessidade de uma prática de 

dança, de um aperfeiçoamento técnico e desenvolvimento da consciência corporal. 

Assim, por mais que as aulas de dança do ventre se articulassem num espaço e tempo 

separados dos da criação do experimento, elas também compuseram o processo criativo. 

 Já o treinamento que antecedia imediatamente o laboratório consistia num breve 

treinamento pessoal, que fazia antes de entrar na experimentação artística voltada para a 

criação de cenas. O treinamento intentava atuar tanto num nível puramente físico quanto 

emocional e psíquico. Para este primeiro nível, o treinamento visa preparar o aparato 

físico do artista para o laboratório e ampliar sua autoconsciência e possibilidades 

corporais, expandindo, por conseguinte, suas potencialidades criativas. Para este 

segundo nível, menos palpável, o treinamento incita a concentração, a abertura para 

tocar em pontos pessoais, a desconstrução de resistências. A partir do treino contínuo, o 

artista vai reconhecendo seus limites e horizontes, suas tensões e hábitos, suas válvulas 

e acometimentos, e gradualmente aprendendo como utilizar tudo isto ao seu favor, como 

modificar suas qualidades de energia - aprendendo a lidar com os pontos de liberação da 

mesma. Não basta ao artista da cena estar fisicamente preparado, forte, consciente, os 

laboratórios exigem mais do que isso: pressupõe uma disponibilidade psicofísica. 

O corpo disponível é aquele que se permite, que não se isola do fluxo dos 

acontecimentos ao redor de si, que se envolve com o meio ambiente e os 

impulsos vindos,   (...).   Corpo  disponível   é   aquele   capaz   de respostas 
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instantâneas e novas que somente a ausência de preconceitos e defesas 

maiores contra o mundo podem assegurar. (AZEVEDO, 2008, p. 192) 

 

Como durante a primeira parte do processo estive sozinha na sala de ensaio, eu 

combinava o treinamento/aquecimento comigo mesma antes de iniciar. Geralmente 

começava com um alongamento, algumas saudações ao sol (posto que tenho formação 

básica em Hatha Yoga) e então partia para o aquecimento. No aquecimento, colocava 

algumas músicas selecionadas especificamente para o processo criativo, músicas que 

tivessem a ver com os temas dos diários ou músicas do meu histórico pessoal, e buscava 

trabalhar diferentes qualidades de movimento, explorar os níveis (baixo, médio e alto), 

investigar a contração e expansão do corpo, ou simplesmente dançar livremente pelo 

espaço. 

A primeira coisa que fazia sempre ao chegar na sala de ensaio era colocar os 

diários (meus e de Anaïs) em círculo – e me posicionava sempre dentre deste círculo. A 

criação começava quando eu apanhava um dos diários, abria-o numa página aleatória  e 

a partir dela improvisava uma cena, uma partitura corporal e/ou vocal, uma música, 

qualquer coisa. A ideia era deixar vir o que viesse, sem censuras. Por vezes não vinha 

nada. Foi aí que percebi a importância da surpresa, mais do que o conhecimento 

analítico e apurado sobre as escrituras. Quanto mais eu conhecia e já adivinhava as 

palavras que leria antes mesmo de terminar de as ler, menos frescor eu tinha ao 

improvisar algo sobre elas. Entretanto, quando as palavras me soavam estranhas, 

estrangeiras, remotas, ou quanto mais eu me surpreendia com o modo como algo estava 

escrito, mais mobilizada ficava para criar. A partir do momento em que percebi esta 

tendência, parei de ler os diários crítica e analiticamente como vinha fazendo, deixando- 

os para serem lidos durante os laboratórios. 

A preocupação em entender racionalmente os escritos tensionavam minha 

potência criativa, deixavam-me à mercê de tentar criar algo que fosse fiel ao que 

conhecia tão bem e respeitava tanto, que acabava prendendo-me à prudência e ao receio 

de não conseguir criar algo à altura dos escritos. A surpresa, o frescor, o fato de não 

lembrar perfeitamente o que estava escrito me deixava mais livre para criar a partir 

disto, e não conforme isto, deixava-me mais confortável para transgredir o vivido e a 

memória, subvertê-los, reinventá-los. 

Os laboratórios de criação se configuram como as páginas em branco para a 

escrita do corpo. Considero os laboratórios como diários corporais, escritas do corpo no 

espaço-tempo  do  aqui-agora, escrita do  efêmero no  efêmero. Se a escrita do  diário   é 
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uma escrita improvisada, a escrita do corpo o é ainda mais, posto que seu suporte (o 

momento presente) é irrecuperável. 

No primeiro momento do processo, no segundo semestre de 2013, quando eu 

ainda estava completamente sozinha na sala de ensaio, levava o diário de bordo e o 

deixava no círculo junto aos demais, e sempre que finalizava alguma improvisação que 

julgava interessante, registrava-a no diário, às vezes detalhadamente, às vezes com 

desenhos, às vezes apenas com palavra-chaves, ou então deixava para escrever tudo que 

considerasse mais relevante de uma vez só ao final do laboratório. Entretanto, observei 

que mesmo tendo a preocupação de registrar o que me era mais caro, e especialmente 

conforme foi aumentando o número dos laboratórios vividos e a quantidade de páginas 

escritas, ao retomar a leitura do diário do processo, amiúde tinha dificuldade em 

rememorar exatamente e corporalmente do que se travava a improvisação que tanto 

havia gostado. 

Ao atentar para isso e conversar com o ator, bailarino e preparador corporal 

Rodrigo Silbat (que passou a me acompanhar no segundo momento do processo, no 

primeiro semestre de 2014) ele ressaltou a importância de filmar os laboratórios, para 

justamente conseguir captar o efêmero num meio concreto e facilitar posteriormente o 

trabalho de seleção de material para cena. 

 

Do diário de bordo: 

 

 

“24 de fevereiro de 2014 

 

 

Hoje foi o primeiro dia de trabalho com Silbatinho. Empolgada. Silbat me dá 

coragem. Convidar Silbat é me proteger da covardia. Sempre senti que esse trabalho 

precisa da minha coragem, da minha força, dos meus gritos íntimos.” 

 

 
A embriaguez 

A paixão do vinho ou As páginas sangradas de vinho ou O corpo sangrado 

 

 

Comovo-me em excesso, por paixão e por ofício.  Acho  medonho alguém 

viver sem paixões. 

 

(Graciliano Ramos) 
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Hoje estou feliz. É o Sol. Você se incomoda com estados de espírito que 

saltam como gafanhotos, se incomoda de ver o mundo sob um prisma 

diferente a cada nova tentativa? Tudo não passa de um quebra-cabeça 

mental, não é mesmo? Você se importa mesmo com minha falta de certeza, 

com a falta de exatidão? Você sabe que na poesia e na vida o que importa  é 

o êxtase, que às vezes é algo difuso, como a embriaguez. Deixar as coisas 

acontecer, deixá-las fluir é divertido. A organização, a ordem, a síntese 

criativa sempre aparecem. Na própria vida, na natureza, há sempre um 

pouco de caos, um pouco de capricho. Você se importa? Isto se  deve à 

riqueza do material. 

 

 
 

(Anaïs Nin) 

 

 

 

 

 

Embriaguez é a palavra que uso para representar o estado de fluxo criativo 

alcançado durante a escrita, seja do diário ou da cena. A escolha da palavra embriaguez 

não é à toa – é uma escolha de coerência dramatúrgica, sob o doce e morno efeito do 

vinho muitas páginas dos diários foram escritas, muitas experiências foram vividas, 

muitas lembranças reavivadas. Por isso uso o vinho também no experimento Desnude, 

como elemento compartilhado com o público. Assim, por sua potência poética, numa 

espécie de homenagem dionisíaca, embriaguez é, então, a palavra que encontro para 

descrever o estado em que me sinto quando me encontro num fluxo contínuo de escrita 

improvisada, escrita sempre do corpo: seja da mão sobre o papel ou do corpo inteiro 

pelo espaço – estado de criação corrente, torrente e por vezes urgente. 

Todavia, algumas ressalvas devem ser feitas. O estado embriagado a que me 

refiro não é um estado literal de perda de consciência, mas de liberação dos sentidos e 

das ações, o que leva não à ausência de consciência, e sim a uma consciência 

reformulada, alterada, profundamente cravada no presente. 

Pois como enxergo aqui a embriaguez? Como um estado de  consciência 

alterado, em que o lapso de tempo entre o impulso interior e a ação exterior  é 

diminuído, uma vez que o julgamento crítico cotidiano, amiúde repressor, refreado e 

moderado, não está atuando com toda sua potência constrangedora. Uso, portanto, a 

embriaguez como metáfora para pensar trabalho do artista da cena que, à míngua das 

inibições, amplia suas possibilidades criativas no fluxo da escrita improvisada. Patrícia 

Leal afirma que “Ao improvisar o intérprete criador amplia a consciência em relação ao 
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próprio corpo, ao outro, ao espaço, ao público, conjugando consciência, técnica, 

interpretação e criação em um único momento” (2012, p. 59). Compartilhando do 

pensamento da pesquisadora, saliento que, ao usar o termo embriaguez, não estou 

desconsiderando a (auto)consciência, mas defendendo o fim da opressão sobre a 

liberação das ações e dos sentimentos, em prol de uma realização artística mais 

desinibida. 

David Le Breton (2009), ao estudar a antropologia das paixões e sua expressão, 

explica que foi a partir da Renascença que a cultura ocidental do comedimento e da 

civilidade começou a imperar nas regras do convívio social. Anteriormente, na Idade 

Média, a cultura afetiva era marcada pelos extremos e contrastes marcantes, onde as 

sensações e emoções eram vividas com intensidade, em que riso e lágrimas se 

alternavam, em que a mortificação e a severidade eram cultuadas, assim como a 

violência era banal e corriqueira. Ele explica: “Num espaço social onde a agressividade 

se desenvolvia em permanência já que a guerra, o roubo, os duelos, os afrontamentos 

físicos estavam ao centro do relacionamento com o mundo, as emoções eram levadas ao 

máximo: não eram de forma alguma abafadas” (2009, p. 134). 

Entretanto, a mudança dos homens nobres do medievo de guerreiros para 

cortesãos e todo o contexto histórico que marca a passagem do que se convencionou 

chamar Idade Média para a Renascença desembocaram numa transformação profunda 

no universo afetivo dos homens. Principalmente a violência e a agressividade 

começaram a ser delimitadas e controladas.  É aí que 

A civilidade tende então a tornar-se o código cultural que rege o contato entre 

os homens, deixando de ser um mero ideal de conduta. A civilização dos 

mores implicava um estreio controle social, uma interiorização das emoções 

sob a forma de autocontrole. Uma nova economia das pulsões foi então 

estabelecida, inicialmente elaborada pela aristocracia da corte e atingindo 

posterior e gradualmente as outras camadas sociais: a burguesia primeiro e 

depois as classes mais populares com o passar dos séculos. (LE BRETON, 

2009, p. 134/135, grifo meu) 

 

A paixão passou então a ser coagida pelo autocontrole e a violência 

progressivamente monopolizada pelo aparelho estatal, que através da vigilância, da 

polícia e do exército promoveu a pacificação das relações sociais e o apaziguamento das 

tensões, que não mais passam (não podem oficialmente passar) pelo conflito e 

afrontamento físico entre indivíduos ou grupos (LE BRETON, 2009). Foi assim que, 

aos poucos, “Os ritualismos sociais que entornam a afetividade transformam, com o 

passar  do  tempo,  sua  intensidade  e  seu  conteúdo.  A sensibilidade  foi submetida ao 
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comedimento, ao autocontrole do sujeito, que não mais pode liberar sua agressividade 

ou raiva” (LE BRETON, 2009, p. 135). 

No nosso cotidiano, a reserva e a moderação dos sentimentos em geral, não 

apenas da raiva e da violência, são os estados que orientam a nossa vida em sociedade, 

salvo alguns intervalos específicos de liberação permitida e/ou consentida, como, por 

exemplo, o Carnaval. Desta maneira a sociedade identifica, classifica e julga os estados 

afetivos do sujeito de acordo com sua conformidade implícita aos comportamentos 

esperados nas diferentes situações, para as quais a sociedade já tem deliberados e 

organizados como os comportamentos adequados ou não (LE BRETON, 2009). Vale 

salientar que em nossa sociedade ocidental, os rituais sociais de emoção incitam 

majoritariamente à sobriedade (LE BRETON, 2009). 

A embriaguez é o contraponto da sobriedade, um estado de liberação, por mais 

imprudente ou não que este possa se tornar. A própria comunidade não espera de uma 

pessoa embriagada os comportamentos “normais”. Pelo contrário, é sabido e esperado 

que o comportamento de uma pessoa embriagada seja imprevisível e que amiúde se 

desvie do comportamento padronizado, moderado e sensato, que cometa loucuras, 

obscenidades e atos de aparente desvario. Le Breton explicita que a ação sob a 

influência do álcool ou de uma droga o sujeito possui um outro sistema de justificação 

de suas condutas afetivas inadequadas. 

Considera-se, nessas condições, que o indivíduo, sob o império da loucura ou 

da droga ou cego de paixão, não pode controlar-se. Possuído, de alguma 

forma, por um espírito, uma entidade estrangeira a sua personalidade,  ele 

pode transgredir a lei ou cometer uma ação irreparável sem desejá-lo, ou 

mesmo sem sabê-lo, pois seu Eu estava tão desagregado em consequência de 

uma hemorragia afetiva. (LE BRETON, 2009, p. 147) 

 

Escolher o termo embriaguez é, essencialmente, uma estratégia poética para a 

permissão e permissividade, é se resguardar o direito de transgressão. E não é a arte, por 

excelência, um lugar de transgressão? 

Neste sentido, buscar a embriaguez para a criação cênica significa liberar-se dos 

eventuais nós que possam vir a atravancar o fluxo criativo do artista e deixar fluir a 

criação, sem a censura ou a intervenção de críticas da moral social ou mesmo das 

autocríticas que tantas vezes pesam sobre o trabalho de criação, boicotando o  artista. 

Do diário de bordo do experimento Desnude, dia 03 de maio de 2014: 

“Pra que o laboratório seja um espaço de livre criação, tenho que encontrar a 

liberdade em mim. Há muito do que me libertar. Às vezes estou no meio de uma ação e 

me vem um pensamento cruel de que isto é uma merda, não vale a pena, nunca vai virar 
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uma cena. Ás vezes estou no meio de uma ação e me vem um pensamento ainda mais 

cruel, que me pergunta se vou ter coragem de apresentar isso (geralmente as cenas que 

vão de encontro à moralidade hipócrita desse mundinho vil). É daí que cavo minhas 

forças: é essa moralidade que quero questionar.” 

Neste trecho denuncia-se tanto a forte opressão da autocrítica quanto o peso das 

convenções sociais e moralidade da época. A embriaguez é ousada, desafiadora, 

impassível diante da hierarquia moral e social, dionisíaca, ostentadora do próprio Eu, 

não num sentido egóico, mas numa direção de coragem. 

Assim, a embriaguez vista como um estado a ser alcançado na improvisação, 

como um estado de prontidão e disponibilidade à criação, intenta justamente impetrar e 

realizar os impulsos interiores desse Eu que, longe de ser estrangeiro, reside e é o corpo; 

que representa também segredos, contenções, desejos abafados, tudo que foi engolido e 

ficou engasgado. Escolher partir do diário, partir de si, implica um mergulho em si 

mesmo e na busca pelo que se quer expressar – ainda que isto seja o que a cultura 

afetiva da nossa sociedade vê mal, cala ou oprime de alguma forma. 

Le Breton adverte que, “a cultura afetiva não oprime o ator com uma carapaça 

de chumbo: ela é o manual de instruções que lhe sugere a resposta adequada a cada 

particular circunstância. Ela não se impõe como uma fatalidade mecânica” (LE 

BRETON, 2009, p. 141). Ainda há escolhas. Uso a embriaguez como representação da 

fuga do manual, simplesmente a fim de ampliar as possibilidades criativas do artista 

cênico. 

Partir da escrita de si significa transformar seu material pessoal em conteúdo 

dramatúrgico e cênico, conteúdos compostos, dentre muitas coisas, por conflitos. Sendo 

nosso conflito primeiro o do Eu com o mundo, Le Breton continua: “Nossas sociedades 

caracterizam-se pela moderação de sentimentos. ‘Liberar as próprias emoções’ é nocivo 

aos olhos do indivíduo, seja na dor, na alegria, na tristeza, no ciúme, na raiva etc. O 

controle das emoções impõe-se àquele que não deseja expor-se a um julgamento 

desfavorável” (2009, p. 145/146). 

Todavia, a cena, entre outras situações, é justamente um dos espaços que 

conservam a função de liberação dos sentimentos - o teatro é identificado, desde 

Aristóteles e sua célebre Poética, como o lugar da catarse, da purgação dos sentimentos. 

O próprio deus grego do teatro, Dionísio, era também o deus do vinho, das bacanais, 

dos ciclos vitais. Liberar os sentimentos é uma necessidade para a qual a nossa cultura 

afetiva delimitou lugares, tempos e condições específicas. Por fim, explicito a escolha o 
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termo embriaguez também como defesa da paixão ou do que Anaïs provavelmente 

chamaria êxtase. “Meus êxtases me transportam para longe” (NIN, 2007, p. 444), disse 

ela, referindo-se ao afastamento que sentia em relação aos outros quando do momento 

incandescente da criação. 

 

 

 

 

Os impactos em si 

Ou Os terremotos emocionais 

 

 

Trago neste tópico transcrições dos diários, especialmente do diário de bordo do 

experimento Desnude, a fim de exemplificar praticamente alguns dos conflitos que me 

atravessaram durante o processo e tecer considerações sobre o trânsito criativo que parte 

da escrita de si. 

O diário de bordo é rico em descrições das ações e partituras corporais 

improvisadas nos laboratórios de criação, todavia, os trechos selecionados para compor 

este tópico são aqueles dos quais pude extrair as palavras mais prenhes em reflexões 

sobre a prática cênica. 

 
 

Do diário de bordo, dia 23 de setembro de 2013: 
 

“Entrar na sala, colocar a música, dispor os diários no chão, em círculo. Saio 

pra encher minha garrafa d´água. Quando volto, os diários estão me  esperando. 

Sorrio, como se estivesse diante de velhos amigos. Escrevo. 

Hoje li apenas os diários de Anaïs. Me espantei com o quanto ela é (assim 

mesmo no presente, já que pra mim ela é uma entidade) parecida comigo. Às vezes 

chega a ser absurdo. 

Hoje estava ansiosa. Pensando demais. Tenho a impressão que não produzi 

muito. Pelo menos estive aqui. Dancei. Dancei principalmente. Dancei uma dança de 

orgasmo de Anaïs para Henry. De Luana para Henry. 

Congelei e contei pra um público imaginário como é quando você dá sem se 

dar. A coisa mais triste. As pernas abertas, o mundo girando, e você se dando por amor 

ao próximo e falta de amor por si. Depois tive vontade de escrever no diário. Escrevi 
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muitas páginas. Saio meio pesada, com muitas autoanálises e um olhar grave sobre o 

amor.” 

O trabalho não termina na sala de ensaio. Talvez pareça óbvio que os artistas 

estão sempre em tensão com sua arte, uma vez que a carregam no corpo, e não numa 

pasta que pode ser deixada aqui ou ali. Todos os trabalhos artísticos que fiz me afetaram 

de alguma maneira, uns mais, outros menos. Entretanto, trabalhar com o material 

autobiográfico implica revolver o lixo de si mesmo. Muitas vezes os laboratórios 

mexeram terminalmente com algumas das minhas percepções sobre a vida, fizeram-me 

rever ações e fatos do passado e crenças do presente. Revelar esta consequência é, mais 

uma vez, pesar a importância dos afetos e considerar o fluxo constante da experiência 

da criação. 

 

Do diário de bordo, 25 de setembro de 2013 

 

 

“Abro aleatoriamente o Diário da Queda, no dia 04 de janeiro de 2012. As 

páginas refletem com exatidão meu padrão de sofrimento e, relendo, eu me percebo. Sei 

como vou caindo no desespero, e essas páginas são o retrato da queda. Não consigo 

não me emocionar. Choro. Chorei em todos os laboratórios até agora, mas dessa vez o 

choro veio bem de dentro, do buraco da minha fraqueza. 

Não consegui improvisar a partir disso. Nesse caso, minhas palavras são tão 

exatas, um retrato tão perfeito, que tudo o que o corpo que sou pôde fazer foi deixar as 

palavras dizerem - me rendi. Não lembrava destas páginas. Foi importante relê-las. 

Tive vontade de mostrá-las a F., quero que ele me conheça assim também ao avesso.” 

Neste dia, após ler essas páginas, não consegui improvisar nada. Até então tinha 

sido um laboratório bastante produtivo, estava me sentindo inspirada e criativa. 

Congelei. Fiquei deitada no chão da sala de ensaio, o diário aberto ao meu lado, as mãos 

frouxas e as lágrimas rolando pelo rosto em direção ao chão. A gravidade exerceu sua 

força como nunca. Eu simplesmente me afetei tanto com o que li que fiquei prostrada, 

inerte, completamente rendida. De fato, lembrava do dia descrito no diário, um dia 

deprimido e fraco, mas não lembrava que havia escrito sobre ele e que esta escrita 

revelava precisamente não apenas aquele dia especificamente, mas o padrão geral do 

meu sofrimento, o retrato de como eu, quando me abalo emocionalmente, vou caindo na 

depressão e na desistência. Foi de um aprendizado enorme reler essas páginas. Foi como 

me conhecer por mim mesma. Um insight (re)encontrado, uma revelação. 
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A título de ilustração, eis este bendito dia, 04 de janeiro de 2012 (aqueles a quem 

a curiosidade e o interesse não falarem mais alto podem pular essas páginas, sem 

prejuízo ao entendimento geral da discussão): 

 

“Não sei por onde começar. Tenho problemas, só pode. 

Me sinto presa a um padrão de sofrimento do qual não consigo me libertar. To 

chorando e não sei porquê. Juro que não sei. Quero ligar pra L, gritar por socorro, 

misericórdia, uma corda pro fundo do poço, mas me controlo, acho que não devo, que 

me tenho de resolver comigo, ser forte, ser firme, ser pedra. Mas vou me escorrendo 

sem saber razões nem pra onde morrer, tremendo e chorando e me odiando por isso, 

essa fraqueza, essa carência. Me culpo porque acho que me deixo desabar 

compassivamente, me esfacelar, vejo meus grãos ruindo um por um e vou deixando o 

vento destruir tudo, me sinto uma duna de molezas e fraquezas, fraquezas, fraquezas. 

Não me agarro com força suficiente à superfície. Quando o sofrimento vem, vou me 

deixando cair, me emaranhando nele, me perdendo e então estou presa numa agonia 

labiríntica e sem nome. 

Sei que as causas são imaginárias, mas a dor é real. To caindo no desespero, 

meudeus, porque? Porque L. não está aqui, porque eu só penso em ligar pra ele, apelar 

pra ele? ao mesmo tempo não quero cobrar nem me mostrar tão fraca, pequena, 

dependente. Ontem me mostrei um pouco e acordei com vergonha – a vergonha me deu 

raiva de mim e assim uma coia vai gerando a outra, o desespero se instalando em 

cadeia. 

Tento entender e não consigo – me atento ao processo e uma parte de mim se 

mantém consciente dele, mas as causas, meudeus, quais são, porque esse sofrimento 

todo, do nada? Hoje me sinto um lixo, ontem era pura vitória e firmes resoluções, 

ontem tava me sentindo tão forte, tão determinada pra crescer, pra me livrar da dor e 

do ressentimento. 

Percebi que me ressinto demais com ele e não posso me perdoar isso. 

Ele acabou de ligar. Com a voz de sempre. Queria ser assim. Capaz de desligar, 

to get over this shit, e não ficar eternamente me condoendo, me remoendo, esmagando 

meus nervos, minhas flores e meus sorrisos gratuitos. 

Ele perguntou o que foi e não tive coragem de dizer a verdade: “To aqui tendo 

um treco, querido, me afogando em depressões geneticamente mal-formadas, 

deformidades emocionais,  e você,  tudo bem?”.  Só  pude dizer:  “To me sentindo meio 
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estranha”. Claro, se “estranha” for sinônimo de “desesperada se desesperando”. “Por 

causa da nossa discussão de ontem?”, ele pergunta. “Não sei. Acordei com vergonha 

de ter desabado tão fácil.” “Tá se cobrando de novo, né, amor?” ”É...”, o “é” mais 

mole e vacilante do mundo. “A gente vai dar um jeito nisso, vai encontrar uma 

solução” – as palavras dele me confortam, o calor inato da sua voz me acalma e paro 

de chorar depois de um tempo. Qual meu problema? 

Ontem estava tudo muito bem, tudo muito bom, fui dormir na casa dele, 

trepamos, começamos a conversar sobre trabalho e acabamos discutindo. Ele se 

distanciou, ficou frio, sem carinho, sem cuidado – coisa que nunca suporto, então 

desabei. Ele pediu espaço e foi pra sala. 

Eu queria conversar, esclarecer, resolver, me aliviar. Quis insistir, querendo 

revogar o direito de insistir, como quando eu conheci a F. (moça com quem ele me 

traiu): eu não queria conversar a respeito e mesmo assim ele insistiu e discutimos. Quis 

esfregar isso na cara dele, mas, como boa menina que sou, me controlei. Voltei pro 

quarto sem olhar pra ele, com os olhos grudados no chão e o corpo sustentando o 

mundo. Um mundo de paranoias e pesos. Então fiquei no quarto, caindo aos 

pouquinhos no desespero e me vendo cair, assistindo a queda, o choque e o fim do 

caminho, gritando por dentro, implorando pra ele voltar e me ajudar a tirar tudo isso 

de dentro de mim ou me tirar de tudo isso. Fiquei contando quanto tempo eu resistia até 

ceder, fraquejar de vez e voltar chorando pra sala, pedindo por favor, L, vamo 

conversar – e na verdade eu só queria sentir ele comigo, me amando, me mantendo 

inteira e não partida, passando a mão na minha cabeça. 

Ele não demorou tanto, embora o suficiente pra eu pensar em desistir de tudo, 

dele, de mim, tudo. Um debate e uma vitória comigo mesmo – e ele nem ficou sabendo. 

Então ele finalmente deitou, conversamos um pouco, mas pra mim era tarde demais. Eu 

já tava perdida na trama, desesperada silenciosamente por cada célula, desiludida no 

fundo escuro. Ele me levou pra cozinha e fez umas brincadeirinhas, umas cócegas, que 

me fizeram desabar de uma vez por todas, caí no chão da cozinha e comecei a chorar 

convulsivamente, ele atônito sem entender, eu só queria ele comigo, meudeus, nem eu 

entendia, só chorava. Ele sentou comigo no chão e me pôs no seu colo, me aninhou, 

embalou e perguntou porque eu tava tão frágil. Eu não sei. Eu não sei. 

Dormimos. Acordei com vergonha. O ciclo recomeçou. O dia foi apenas uma 

busca de distrações, porque cada minuto vazio me dava vontade de chorar. 
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Piorou. Combinamos de ir no cinema e eu tinha decidido tentar ser forte, esquecer, 

superar, se divertir, ser leve e fazer ficar leve. A S. ia com a gente. Fiquei esperando ele 

passar aqui. Continuei esperando. Esperei o suficiente pra voltar a me desesperar. A S, 

já no cinema, sozinha, começou a me ligar, desistiu e voltou pra casa, muito chateada 

comigo. Quando finalmente consegui falar com ele, ele disse que tinha dormido. 

Putaquepariu. Eu falei da S., um longo silencia se fez completar, e desliguei. Isso foi às 

19:30. Agora é mais de meia-noite e não estou melhor. To me coçando pra  ligar, 

brigar, perguntar se ele sabe o quanto me magoa, eu que passei o dia tão mal e 

realmente podia contar com ele agora. Daí dramatizo, penso que ele não tem empatia 

comigo, não tem paciência, não se preocupa, penso em terminar, cortar o mal pela raiz, 

me aniquilar, endurecer, retirar todo o meu amor porque ele não tem volta, ele me 

fragiliza, esvazia e não me preenche, me controlo pra não ligar, me pergunto se ele ta 

pensando em mim, se ta preocupado, sou como uma viciada lutando contra a droga, 

quero ligar, saber, resolver de vez pra não sofrer com a indefinição, penso se vou 

aguentar não ligar, o celular ta do meu lado, mas meudeusmedaiforças, aguentei até 

agora, agora só falta dormir e acordar num novo dia, um dia de verão na capital do 

sal, onde tudo reluz e eu não sofro, penso com dor em ligar e ouvir a voz dele 

igualzinha, enquanto a minha é só deformidade e embargo, enquanto a minha é 

denúncia de lágrimas e calcários, quero ligar, quero ligar, duvido de mim, não sei se 

aguento ou se me rendo e ligo de uma vez. Se sim, sei que vou me arrepender depois, 

me angustiar com a ressaca, a queda e seilámaisoquê. Ah, inferno psicológico do 

caralho.” 

No dia em que revisitei essas páginas pela primeira vez depois de tê-las escrito, 

nada consegui produzir. Mas semanas depois, cicatrizada, consegui. Criei uma pequena 

partitura corporal que, no meu estímulo interior, era minha reação a mil pássaros 

picando minha cabeça. De pé, eu mesma picava minha cabeça com as mãos tensas e 

duras em forma de bico, numa velocidade que começava lenta e intermitente e ia se 

acelerando gradativamente. Conforme a velocidade aumentava, eu ia me despenteando e 

enlouquecendo, a respiração acelerando, deixando escapar os sons que vinham da minha 

(auto)tortura. Eis um exemplo claro de como páginas reais do diário foram traduzidas 

numa partitura passível de ser levada para a cena. A tradução de uma linguagem para a 

outra é um caminho sinuoso e subjetivo. Destas páginas de tantas palavras, de teor tão 

fortemente psicológico, nasceu uma cena absolutamente estilizada, coreografada e 

simbólica.  Eu poderia ter  criado  uma  cena parada,  “dando  o texto”,  interpretando  o 
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vivido – teria sido uma opção válida. Todavia preferi usar o texto para  criar uma 

imagem (mil pássaros picando a cabeça) que representava, para mim, o inferno 

psicológico vivenciado. Os pássaros não vinham de outro lugar que não de mim mesma. 

A tortura experimentada me era causada por mim. 

As possibilidades são muitas e não há regras. Partir da experiência vivida não 

significa ficar preso a ela, partir da escrita de si não significa ficar preso à narrativa 

linear e realista. Inclusive, a escolha pela criação de uma partitura de alto  grau 

simbólico abre portas para que o espectador leia nesta partitura não necessariamente o 

inferno psicológico que EU vivi, com todo o meu histórico e meus nomes e minhas 

particularidades, mas que, de forma mais geral, possa antever outras leituras. 

 

Do meu diário pessoal, 09 de outubro de 2013 

 

 

“No final de mais um laboratório de Anaïs e eu. Depois de tantos laboratórios 

improdutivos, das minhas faltas, vim determinada a criar, a aproveitar o tempo. Foi 

bom o suficiente. O medo de terminar machucando mais o meu joelho me inibiu de 

dançar mais. Hoje trouxe Fogo [uma das edições dos diários de Anaïs] pela primeira 

vez. Eu nunca tinha terminado de ler. Tinha começado quando ainda namorava com L, 

estava sentindo Anaïs doente, e estava adoecendo com ela. Era meu amor que estava 

adoecido e me consumia como um tumor, mas na época eu ainda não sabia. Via as 

loucuras de Anaïs, sua intensidade, seus desvios tão efetivos, e a proximidade da minha 

própria loucura me assustava. 

Hoje trouxe e reli algumas páginas. Fiquei muito impressionada. Primeiro, pela 

capacidade de crueza dela. Sua sinceridade que rasga tudo, que vê nítido, que não tem 

medo de manchar o diário nem de magoar ninguém. Ela parece ter alcançado a 

sinceridade impossível, a sinceridade que busco. Mas ainda meço as palavras, disfarço 

meus desejos, maquio minhas reentrâncias. Logo eu, que me credito  tanta 

compreensão, que me julgo tão ciente da minha humanidade. Eu SEI que ser humano é 

ser desejo, é não ter moral, é ser um corpo vivo que pulsa e lateja segundo suas 

próprias razões. Mas sofro. A ideia do amor romântico, os contos de fadas, o mar de 

rosas, a culpa, o olhar maligno de Deus, os olhares pesados dos outros, tudo me oprime 

a ponto de ser difícil ser sincera comigo mesma.” 

Denuncia-se neste trecho um dos motivos ideológicos e políticos que me move 

não apenas a criar a partir de quem sou, da minha sinceridade, mas também de pesquisar 
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e defender a importância deste tipo de trabalho tanto na cena artística quanto na cena 

acadêmica. A inquietude que sempre senti em relação à opressão que nos vem de tantos 

lados me (co)move a criar um trabalho que me possibilite este encontro comigo mesma, 

e que defenda, numa defesa apaixonada, a possibilidade de nos encontrarmos conosco, o 

direito de sermos quem somos, de explorarmos nossos desejos até o fim, apesar de 

qualquer “olhar maligno de Deus” ou dos muitos “olhares pesados dos outros”. 

Eis que não é novidade que a imposição de padrões de comportamentos sociais 

nos acanha a ponto de nos perdemos de nós, de reprimirmos nossos mais profundos 

anseios (ou mesmo os mais rasos) - e achar tudo isto muito natural. Por absolutamente 

não acreditar nesta “naturalidade”, por enxergar de forma crítica os dispositivos (usando 

aqui o termo foucaultiano) utilizados pela sociedade para moldar, vigiar, guiar e punir 

nossas ações e papéis sociais, acredito na importância política e ideológica que a fala 

em primeiro pessoa pode acrescentar ao artista, ao espectador, ao leitor – ao sujeito que 

vive em sociedade. Não para glorificar o ego, mas como tentativa de nos realocar em 

nós mesmos. 

 
 

Do diário de bordo, 24 de março de 2014: 

“Laboratório com Silbat. 

Mãos ainda tremendo do laboratório. Respiração ofegante. Coração no corpo 

todo. Um tremor de firmeza. Um não ainda reverberando no corpo. Dizer não repetidas 

vezes até se aprender a dizer não. Exercício do laboratório e para a vida. 

Os braços e as mãos pretas de sujeira. Dizer não e lutas sujam. Uma sujeira que 

depois do banho vira alívio e leveza. Fora dizer não, dissemos sim. Sim pro jogo. 

Às vezes sinto vergonha de dizer sim pro jogo. Acho que é só medo de errar.e 

estar com alguém que admiro tanto, como Silbatinho, é às vezes intimidante. Mas é 

também inspirador. E acho que tenho conseguido dizer sim. 

Silbat hoje chorou muito. Se confundiu em mim. Eu era L. e ele eu. Encarnou 

meu papel e disse os nãos que eu nunca disse. Encarnei L. e revidei. Ainda preciso 

encarnar a crueldade e a raiva. Havia uma frieza maligna em L. que  acho muito 

cênica. 

O jogo era: reler o diário e fazer contato e improvisação a partir do estímulo 

lido. Silbat estava jogando comigo. Havia também a possibilidade de escolher ler o 

diário para o outro fazer contato improvisação com o invisível audível. 
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Há muitas possibilidades de JOGO. Experimentar mais. Talvez a própria 

dramaturgia possa assumir uma estrutura de jogo. Como? 

A roda. O círculo. As pessoas: ao mesmo tempo a maravilha da união e o 

inferno do julgamento e da opressão. ‘O inferno são os outros’, diria Sartre.” 

Este foi um dia muito intenso emocionalmente, tanto para mim, quanto para 

Rodrigo Silbat, que estava trabalhando comigo como preparador corporal e provocador 

dos laboratórios. O jogo era muito simples, exatamente esse que está descrito no diário: 

dispomos os diários em roda e íamos escolhendo páginas aleatórias para ler; a partir do 

lido, fazíamos contato e improvisação. Neste trecho do diário, revelo meu medo de dizer 

sim para o jogo, isto é, de me jogar livremente na improvisação, sem medo de uma 

eventual aprovação ou desaprovação do olhar externo. Este medo é um dos trajes que 

vão ao chão ao se conseguir alcançar o estado embriagado do qual falo. O estado 

embriagado é justamente o oposto desse medo que paralisa e impede o curso da criação. 

Aquele em estado embriagado diz sim para jogo – e joga. Neste dia, creio que tanto eu 

quanto Rodrigo Silbat conseguimos alcançar este estado e de tal maneira nos fundimos 

ao jogo, que a força da nossa própria presença nos emocionou. Não conseguimos nos 

distanciar do jogo que estávamos jogando. Terminamos ambos chorando copiosamente. 

Encontro explicação para este arrebatamento no pensamento de Johann Huizinga, que 

explica que 

O jogo autêntico e espontâneo também pode ser profundamente sério. O 

jogador pode entregar-se de corpo e alma ao jogo, e a consciência de tratar-se 

“apenas” de um jogo pode passar para segundo plano. A alegria que está 

indissoluvelmente ligada ao jogo pode transformar-se, não só em tensão, mas 

também em arrebatamento. A frivolidade e o êxtase são os dois polos que 

limitam o âmbito do jogo (ano, p. 24) 

 

Tal envolvimento possibilitado pelo jogo foi decisivo para a escolha do jogo 

como dramaturgia possível para o experimento Desnude, o que será  mais 

profundamente discutido no capítulo que segue. Aqui finalizo este capítulo, que se 

debruçou basicamente sobre os momentos pré-expressivos do experimento, pré- 

expressivos não porque não comportem expressão (a prática criativa do corpo-diário é 

eminentemente uma expressão de si), mas no sentido do que ainda não foi levado às 

vistas de uma plateia. As reflexões aqui expostas foram as reflexões advindas do 

processo criativo e dos ensaios. No capítulo que segue, trarei as reflexões formuladas 

graças ao encontro com o público. 
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CAPÍTULO 3 – O DIÁRIO ABERTO 
 

Ou As pontes 

 

 

Autorretrato cênico e a cena autofictícia 

ou A liberdade das cores e das palavras 

 

 

 

O corpo-diário em cena é um autorretrato cênico. Nem todo autorretrato é 

realista, nem todo autorretrato é como uma fotografia de jornal. Cada artista pinta o seu 

autorretrato segundo sua própria subjetividade, seu estilo, seus desejos, suas cores. Ele 

não é refém das proporções exatas da realidade - pode distendê-las, deformá-las. 

 

 

 

 

Eis dois exemplos, novamente das artes visuais, que me fascinam. O primeiro é 

um autorretrato (1889) do pintor holandês Vincent Van Gogh (1853 – 1890). E o 

segundo, o autorretrato intitulado “A Coluna Partida” (1944), da pintora mexicana Frida 

Kahlo (1907 – 1954). 

Ambos os artistas, completamente distintos um do outro, retratam-se a si mesmo 

segundo suas cores e suas dores. O autorretrato de Van Gogh, em comparação ao de 

Frida Kahlo, aparentemente possui menos elementos simbólicos, mas o simples 

movimento  das pinceladas  e das  matizes  já  desvela  o  que almejo  apontar.  Sobre   a 
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pintura de Van Gogh, Antonin Artaud comenta: “A pintura linear pura me deixava 

louco há muito tempo, quando encontrei Van Gogh que pintava não linhas ou formas, 

mas coisas da natureza inerte como que em plenas convulsões. (..) Ora, é às bordoadas, 

realmente às bordoadas que Van Gogh atinge sem cessar todas as formas da natureza e 

os objetos” (ARTAUD, 2006, p. 263). Inclusive a ele mesmo. Van Gogh se retrata no 

meio da convulsão, entre a guerra de pinceladas rasantes, ondulantes, sinuosas e 

indivisas – as bordoadas do seu pincel são o reflexo das bordoadas do seu corpo, ele faz 

parte dessa fluidez convulsa, desse mundo: esse é o seu mundo. Van Gogh foi 

justamente um artista convulso, incompreendido e não reconhecido por sua época, com 

perturbações que lhe fizeram queimar uma mão e cortar a própria orelha – quando desse 

momento, não deixou de compor um outro devido autorretrato, com a orelha cortada. 

Frida Kahlo também representa sua profunda agonia, sua história: seu alicerce 

quebrantado. Em 1925, aos 18 anos, Frida sofreu um acidente que lhe lesou   seriamente 

a coluna e a deixou meses internada, sem conseguir se mover e vítima de fortes dores. 

Foi quando começou a pintar. 

No autorretrato em questão, ela coloca a si e a sua história na obra e não o faz 

segundo uma lógica realista ou naturalista, não se retrata padecendo numa cama de 

hospital, mas sim num deserto cheio de pregos e com uma coluna jônica estilhaçada no 

lugar da coluna vertebral. Ela poetiza e distorce a realidade, transmutando-a em arte 

conforme as associações próprias da sua subjetividade. Em carta para o compositor 

mexicano Carlos Chaves, ela conta: 

Uma vez que meus temas sempre foram minhas sensações e reações 

profundas que a vida tem causado dentro de mim, muitas vezes materializei 

tudo isso em retratos de mim mesma, que eram a coisa mais sincera e real 

que eu podia fazer para expressar o que eu sentia a meu respeito e a respeito 

do que eu tinha diante de mim. (KAHLO apud ANDRADE, 2012, p. 31-32) 

 

Andrade, ao comparar a artista plástica com Anaïs Nin, especifica que, para esta, 

diferentemente de Kahlo, “as sensações e os desejos, quando traduzidos nos textos não 

significam necessariamente uma obra mais ‘autêntica’, e sim mais poética. Mesmo 

porque, Nin não via a verdade e a autenticidade, a mentira é que a possibilitaria viver de 

forma estética” (ANDRADE, 2010, p. 32). 

Anaïs chegou a escrever: “Eu não sou uma mentirosa patológica. Eu não minto 

por compulsão ou doença, mas por lucidez e inteligência, para ser capaz de viver a vida 

dos meus sentimentos, instintos, natureza sem destruí-la” (NIN apud ANDRADE, 2010, 

p.  33).  Anaïs,  para  viver  sua  vida  plenamente,  para ser  capaz de amar  seus muitos 
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amores, construía uma rede complexa de mentiras entre um e outro, entre seu marido e 

seus ocasionais amantes. Além destas mentiras, que lhe possibilitavam viver a vida que 

sua época jamais lhe permitiria viver, Anaïs poetiza sua vida nos diários. O que para 

muitos soa como invenção, para Anaïs é justamente a tradução da sua vida em poesia. E 

nenhum processo de tradução consegue transpor igualmente a verdade de uma 

linguagem para outra. E o que seria mesmo essa verdade? 

É necessário entender o diário como liberto da obrigação da verossimilhança. O 

diário também pode ser surreal, lírico, pleno de invenções e liberdade poéticas - para ser 

diário, ele precisa apenas partir de si e da experiência vivida – suas palavras não têm 

destino certo, os moldes da subjetividade não têm limites: o diário também ficcionaliza. 

Nos dicionários muitas vezes a palavra ficção aparece como “produto de 

imaginação”, sendo posta, desta forma, em oposição à “verdade”. No entanto, 

se considerarmos que para perceber a realidade é necessário ativar os 

instrumentos psíquicos ligados a capacidade de imaginação, a ficção torna-se 

uma espécie de tradutora do real. Esse é o pensamento do crítico literário 

Wolfgang Iser. Criam-se ficções para explicar a existência, ficções que, no 

caso, não podem ser equiparadas simploriamente a mentiras, mas como 

mediações entre o real referente e a produção da escrita, ou seja, ficcionaliza- 

se para representar o ausente. (ANDRADE, 2010, p. 19, grifo meu) 

 

O mesmo vale para os autorretratos cênicos construídos a partir do corpo-diário. 

Para melhor considerar a questão da singularidade dos autorretratos, trago um exemplo 

específico das artes cênicas. A primeira experiência que tive com depoimento pessoal, 

muito antes de sequer ter começado a delinear as linhas desta pesquisa, foi no processo 

de criação do espetáculo Retrato do Artista Quando Coisa, da Bololô Cia.  Cênica, 

grupo do qual sou integrante e fundadora. O espetáculo foi contemplado pelo Prêmio 

Myriam Muniz de Teatro 2012 e inspirado livremente na obra daquele que se 

autodenomina “poeta de quintal”, Manoel de Barros. As cenas que compõem o 

espetáculo foram essencialmente construídas pelos atores, a partir de estímulos da 

própria poesia manoelesca ou da direção da Cia. Luna Lunera, de Belo Horizonte – MG. 
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O ator Arlindo Bezerra no meio dos trastes que compõe o cenário. Foto: Diego Marcel. 

 

 
 

O processo criativo do espetáculo teve como cerne os laboratórios de 

improvisação, onde os atores ficavam livres para criar a partir dos objetos que 

compunham o cenário, dos poemas de Manoel de Barros e das suas memórias. Nesta 

dissertação, não cabe a descrição dos laboratórios ou de outros exercícios de criação, 

portanto, explicitarei apenas os principais aspectos que permearam os procedimentos 

criativos que foram decisivos para a composição da cena Retratos do Abandono, 

momento da peça cuja proposta era a construção de uma dramaturgia pessoal, 

utilizando-se da primeira pessoa, ou seja, do depoimento pessoal. Há de se explicitar o 

que entendo aqui como depoimento pessoal, expressão que se firmou já há alguns anos 

no amplo quadro de terminologias técnicas que se esforçam para definir os diversos e 

múltiplos mecanismos de criação do artista da cena contemporânea (LEONARDELLI, 

2008). Para a pesquisadora Patrícia Leonardelli (2008), o depoimento pessoal é a 

disposição dos conteúdos históricos do performer para a criação, ou seja, a memória 

quando colocada à serviço da criação em arte. Compartilho, nesta pesquisa, deste 

entendimento sobre o depoimento pessoal, explicitando, contudo, que, no caso desta 

pesquisa e do processo criativo a ela atrelado, o depoimento pessoal vem nutrido não 
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apenas pelo material puramente subjetivo da memória, mas também pelo material 

concreto que são os diários (que em primeira instância advém também da memória). 

Para a construção da cena Retratos do Abandono a partir do depoimento pessoal, 

foi pedido a cada ator que construísse um pequeno monólogo que se constituísse  como 

o seu (auto)retrato dentro do espetáculo, a partir do tema principal do abandono. A cena 

nasceu, assim, a partir do agenciamento da memória e da escrita de si, escrita 

autobiográfica e poética. Os atores, já contaminados pela poesia de Manoel de Barros, 

escreveram, individual e solitariamente, cada um, o seu texto dramatúrgico. Neste 

momento, todos já estavam mergulhados na obra do poeta que convida a transver o 

mundo, a ver de azul, pois “As coisas não querem mais ser vistas por pessoas razoáveis: 

Elas desejam ser olhadas de azul” (BARROS, 2010, p. 302). 

 
 

 

 
Eu e Arlindo vendo de azul. Foto: Diego Marcel. 

 

 

 
Um dos primeiros e principais exercícios criativos durante o processo consistiu 

justamente em aprender a transver o mundo, a desaprender, perder o olhar acostumado, 

desinventar objetos, tudo renomear e ressignificar. Manoel de Barros confessa: “A gente 

gostava das palavras quando elas perturbavam o sentido normal das ideias. Porque a 

gente  sabia  que  só  os  absurdos  enriquecem  a  poesia”  (2010,  p.  450).    Para    este 
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exercício, e para o próprio mergulho na obra poética de Manoel de Barros, foi 

necessário apropriar-se do linguajar e do vocabulário do poeta. 

Tal apropriação tem, contudo, uma relação intrínseca com a memória e a 

singularidade dos atores. As palavras e poemas que cada ator reteve, consciente ou 

inconscientemente, as imagens e metáforas que guardou e escolheu trabalhar, revelam 

sua afetividade e suas escolhas artísticas. Cada ator encerrava e resguardava seu tom 

pessoal de azul. Impossível afirmar um azul homogêneo para todos - cada um vê de 

acordo com as matizes de quem é. 

As vozes dos atores se confundiram com a voz do poeta. A proposta da cena era 

que cada ator “pegasse emprestado” um pouco das palavras de Manoel de Barros para 

com elas ajudar a compor seu autorretrato cênico. Confirmando a singularidade de cada 

um, apesar de o tema e a proposta serem exatamente a mesma para todos, cada ator 

seguiu uma direção mais ou menos distinta: dois optaram por falar do abandono  de 

amor, uma pelo abandono da infância, outro pelo seu abandono enquanto ser-artista. 

 
 

 

 
Arlindo Bezerra, Rodrigo Silbat e eu durante a cena Retratos do Abandono. Foto: Diego Marcel. 

 

 

Portanto, a apropriação da linguagem poética de Manoel de Barros significou 

não somente alfabetizar-se na sua poesia (estar familiarizado com suas metáforas,   suas 
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figuras de linguagem, seus temas recorrentes, seus neologismos), mas também 

apropriar-se à sua maneira individual e característica, acrescentando à sua voz as 

palavras do poeta, dando a elas suas cores e dores singulares. 

Observou-se ser necessário, para a concretização do depoimento  pessoal  na 

cena, o desnudar-se. O depoimento pessoal, neste caso, não intentava simplesmente 

narrar fatos da “vida real”. A cena se propunha a ressignificar o vivido, transmutá-lo, 

pela ação da memória criadora e da intencionalidade dos atores-autores, em poesia. 

Leonardelli, ao salienta a importância da memória enquanto criadora, aponta que 

é este rico aspecto da memória que permite que o depoimento pessoal seja erigido. 

O depoimento pessoal é construído pela memória criadora, e suas 

singularidades processuais atestam a riqueza de possibilidades que essa 

função nos oferece para reinventar a existência. Somente porque temos 

memória e ela é criadora e trabalha em conjunção com todas as demais 

faculdades – ou arrisquemos mais longe, e não falemos mais em faculdades, 

senão em adensamentos mentais de funções em devir que criam o grande 

fluxo das ações humanas - é que a arte se tornou possível. (LEONARDELLI, 

2008, p. 6) 

 

A cena Retratos do Abandono não pretendia, portanto, documentar e informar 

sobre a vida pessoal dos atores, mas comunicar através de uma linguagem artística 

trabalhada e muitas vezes reformulada, enxertando poesia em fragmentos de memórias, 

traduzindo e ficcionalizando o real. Nesse sentido, tantos os autorretratos construídos 

para a cena Retratos do Abandono como as cenas construídas para o experimento 

Desnude se aproximam da ideia de autoficção proposta pelo escritor francês Serge 

Doubrovsky. 

Segundo Figueiredo (2007), Doubrosvky cunhou o termo autoficção em 1977 

após sentir-se desafiado pela provocação de Philippe Lejeune, que em 1975 publicou O 

Pacto Autobiográfico, onde definia a autobiografia a partir da existência de um pacto 

autobiográfico entre o autor e o leitor, que compreendia que o nome do autor na capa do 

livro coincidiria com o nome do narrador/personagem dentro do livro,  de tal maneira 

que o leitor poderia concluir e esperar que os fatos narrados eram fatos “verdadeiros”, 

ao contrário do romance, do qual não se pode esperar muito mais que a ficção. 

Doubrovsky então escreveu um livro sobre si mesmo, Fils (1977), que negava enquanto 

autobiografia e definia como: 

Ficção, de acontecimentos e fatos estritamente reais; se se quiser, autoficção, 

por ter confiado a linguagem de uma aventura à aventura da linguagem, fora 

da sabedoria e fora da sintaxe do romance, tradicional  ou  novo. Encontro, 

fios de palavras, aliterações, assonâncias, dissonâncias,  escritas de antes  ou 

de  depois  da   literatura,   concreta,   como  se  diz   em   música.   Ou ainda: 
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autofricção, pacientemente onanista, que espera agora compartilhar seu 

prazer. (DOUBROVSKY apud FIGUEIREDO, 2007, p. 21). 

 

Doubrovsky brinca ainda com a aproximação entre autoficção e autofricção, 

denunciando a escrita de si como um prazer e a publicação desta escrita como o 

compartilhamento deste prazer. 

Doubrovsky explicita que toda escrita de si é ficcionalizante, um ato ficcional e 

estetizado. A autoficção seria, portanto, “uma variante ‘pósmoderna’ da  autobiografia 

na medida em que ela não acredita mais numa verdade literal, numa referência 

indubitável, num discurso histórico coerente e se sabe reconstrução arbitrária e literária 

de fragmentos esparsos de memória” (apud FIGUEIREDO, 2007, p. 22). 

Figueiredo explica que 

A autoficção é um gênero que embaralha as categorias de autobiografia e 

ficção de maneira paradoxal ao juntar, numa mesma palavra, duas formas de 

escrita que, em princípio, deveriam se excluir. Apesar de todos saberem  que 

o escritor (sempre) também se inspirou em sua própria vida, a ficção foi o 

caminho trilhado pelo romance ocidental para se firmar ao longo da história. 

Como o romance autobiográfico foi, por sua vez, considerado um filho 

bastardo, um híbrido, que quase sempre mereceu o desprezo da crítica, a 

autoficção acabou por ocupar esse lugar, embora com formatos inovadores. A 

contemporaneidade assiste, assim, ao surgimento de novos tipos de  escritas 

de si, descentradas, fragmentadas, com sujeito instáveis que dizem “eu” sem 

que se saiba a qual instância enunciativa ele corresponde. (Figueiredo, 2010, 

p. 91) 

O diário é uma escrita de si. A dramaturgia construída a partir do depoimento 

pessoal também é uma escrita de si. Assim, as cenas criadas a partir da escrita de si 

podem ser consideradas cenas autofictícias. Por isso tomo emprestado o conceito de 

autoficção e transponho-o para as artes cênicas, uma vez que este conceito pode abrir 

portas para delinear a cena que parte da escrita de si, utiliza-se do depoimento pessoal 

como recurso cênico, mas que não tem o compromisso do teatro documental, por 

exemplo, nem de uma obra autobiográfica. Trazer a ideia de autoficção é trazer 

liberdade e despudor para se brincar com o material autobiográfico disposto à criação. 

 

 
A confissão 

 

 
Não, meu coração não é maior que o mundo. 

É muito menor. 

Nele não cabem nem as minhas dores. 

Por isso gosto tanto de me contar. 

Por isso me dispo, 

por isso me grito, 

por isso freqüento os jornais, me exponho cruamente nas livrarias: 

Preciso de todos. 
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(Carlos Drummond de Andrade) 

 

 

 

Ao se utilizar do depoimento pessoal a partir da escrita de si, tratar da exposição 

da primeira pessoa, do uso de material autobiográfico, um aspecto deve ser considerado 

atenciosamente: o caráter confessional aplacado ao depoimento pessoal do corpo-diário. 

Ao focalizar a confissão pelo prisma da cena, compreendo-a como uma estratégia 

cênica, fruto de uma escolha estética e conceitual consciente, tal como a concebe Oscar 

Cornago. Entretanto, é relevante se deter um pouco mais cuidadosamente sobre a 

confissão. Ela se configura como um hábito profundamente enraizado na nossa cultura, 

dentro da complexa teia das relações de poder. Para refletir sobre a confissão sob esta 

perspectiva, trago algumas considerações de Michel Foucault, em sua História da 

Sexualidade I. 

Foucault (2003) assinala como o ato da confissão tornou-se um dos rituais mais 

importantes do Ocidente, estabelecendo raízes profundas na nossa cultura  afetiva e 

social e se estabelecendo no centro dos procedimentos de individualização pelo poder. 

Isto se deu quando a confissão passou a pesar enquanto meio de um indivíduo 

reconhecer-se a si mesmo pelo seu próprio discurso. Foucault explica que 

O indivíduo, durante muito tempo, foi autenticado pela referência dos outros 

e pela manifestação de seu vínculo com outrem (família, lealdade, proteção); 

posteriormente passou a ser autenticado pelo discurso de verdade que era 

capaz de (ou obrigado a) ter sobre si mesmo. A confissão da verdade se 

inscreveu no cerne dos procedimentos de individualização pelo poder. (2003, 

p. 58) 

 

O sujeito passa a ser reconhecido pelo que é capaz de dizer sobre si mesmo; a 

primeira pessoa cresce em importância, ao passo que a terceira pessoa, antes aquela que 

balizava e referenciava as ações da primeira, passa à função de vigilância e de extorsão 

da verdade. A confissão, cuja origem remonta ao rito católico pelo qual se buscava o 

perdão, foi se alastrando por todos os setores da sociedade, e se transformando, no 

Ocidente, numa das técnicas mais valorizadas para produzir a verdade. 

Desde então nos tornamos uma sociedade singularmente confessanda. A 

confissão difundiu amplamente seus efeitos: na justiça, na medicina, na 

pedagogia, nas relações familiares, nas relações amorosas, nas esferas mais 

cotidianas e nos ritos mais solenes; confessam-se os crimes, os pecados, os 

pensamentos e os desejos, confessa-se passado e sonhos, confessa-se a 

infância, confessam-se as próprias doenças e misérias; emprega-se a maior 

exatidão para dizer o mais difícil de ser dito, confessa-se em público, em 

particular,  aos  pais,  aos  educadores,  ao médico,  àqueles  a  quem  se ama; 
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fazem-se a si próprios, no prazer e na dor, confissões impossíveis de confiar a 

outrem, com que se produzem livros. Confessa-se – ou se é forçado a 

confessar. (...) O homem, no Ocidente, tornou-se um animal confidente. 

(FOUCAULT, 2003, p. 59) 

 

O diário é um desses livros. A aura de intimidade sob a qual o diário nasce atua 

convenientemente como facilitadora da confissão. Mas porque confessamos? Foucault 

continua: 

A obrigação da confissão nos é, agora, imposta a partir de tantos pontos 

diferentes, já está tão profundamente incorporada a nós que não  a 

percebemos mais como efeito de um poder que nos coage; na região mais 

secreta de nós próprios, não “demanda” nada mais que revelar-se; e que, se 

não chega a isso, é porque é contida à força, porque a violência de um poder 

pesa sobre ela e, finalmente, só se poderá articular à custa de uma espécie de 

liberação. A confissão libera, o poder reduz ao silêncio. (FOUCAULT, 2003, 

p. 59, 60) 

 

Esta é a lógica que o poder fez incorporar-se ao sujeito, isto é, de que a confissão 

é natural e de de direito, enquanto o silêncio significa a opressão, o peso de um poder 

que obriga a calar. Esta é lógica que impera sobre a produção da verdade sobre o sexo, 

como explanado no Capítulo 1. Porém Foucault adverte repetidamente para o fato que, 

na verdade, o sigilo e o recolhimento é que nos são velados, enquanto nos vemos sob a 

obrigação de tudo declarar, tudo dizer, tudo confessar - a confissão é efeito de um poder 

que coage, embora desta forma também produza um saber. 

A cena artística da contemporaneidade, entretanto, vem cada vez mais optando 

pela confissão como estratégia cênica, adotando o depoimento pessoal e a construção de 

dramaturgias que partem do intérprete. Cornago destaca como os principais aspectos da 

confissão como estratégia “a comunicação em primeira pessoa, a proximidade  espacial, 

a dimensão física do ato da enunciação e a referência a um passado que é recuperado na 

forma de experiência” (2009, p. 99). A cena teatral contemporânea tem se utilizado 

amplamente deste tipo de práticas enunciativas como suporte de dramaturgias que 

partem do corpo e se voltam de maneira direta ao espectador, simulando a máxima 

proximidade (CORNAGO, 2009). Proliferam-se então as performances autobiográficas, 

as dramaturgias da memória, o teatro documental. Como a confissão alcançou a 

dramaturgia da cena? 

Foucault (2003), ao expor algumas consequências do hábito profundamente 

enraizado da confissão, aponta para a metamorfose na literatura. Neste contexto em que 

a confissão gradualmente foi se incorporando nos corpos e nas falas, as grandes 

narrativas  heroicas,  as  grandes  histórias  épicas,  repletas  de  provas  de  coragem    e 



81  

provações espirituais, foram perdendo força, ao passo que uma literatura mais íntima, 

mais pessoal, voltada para o mundo interior do sujeito foi ganhando  força, até 

finalmente desembocar no século XIX, quando florescem as escritas de si. Observo, 

então, que tal movimento atravessou também as dramaturgias teatrais, que foram 

perdendo a predileção pelas grandes tragédias e jornadas épicas e se afeiçoando pelo 

caráter intimista das escolas românticas e pelo aspecto mais mundano e humano das 

escolas realistas e naturalistas. 

Na cena contemporânea que parte das escritas de si e que se utiliza da confissão 

como estratégia, a confissão vem, ainda, atrelada a um importante aspecto da 

contemporaneidade: a gradativa ênfase biográfica que vem permeando o mundo 

ocidental. Paula Sibilia (2003) aponta para a crescente valorização da visibilidade do eu, 

enquanto há uma decrescente valorização da interioridade psicológica, levando ao 

extremo a metamorfose na literatura antevista por Foucault. Ao se dirigir para  os 

escritos de si publicados na Internet, Sibilia salienta a importância dada aos 

acontecimentos banais, à vida banal de pessoas ordinárias. 

A vida comum transforma-se em algo espetacular, compartilhada por milhões 

de olhos potenciais. E não se trata de nenhum evento emocionante. Não há 

histórias, aventuras, enredos complexos ou desfechos maravilhosos. Na 

realidade, nada acontece, a não ser a vida banal, elevada ao estado de arte 

pura. A vida privada, revelada pelas webcams e diários pessoais, é 

transformada em um espetáculo para olhos curiosos, e  este espetáculo  é a 

vida vivida na sua banalidade radical. A máxima é: “minha vida é como a 

sua, logo tranqüilize-se, estamos todos na banalidade do quotidiano” 

(LEMOS apud SIBILIA, 2003, p. 10) 

 

Foucault (2003) admite que o discurso de verdade produzido pela confissão 

adquire efeito justamente naquele de quem é extorquido e não em quem o recebe. 

Entretanto, ao observar o interesse crescente pelos escritos e materiais (auto)biográficos, 

o sucesso da exposição do eu, suspeito que, na contemporaneidade, o efeito se alastra, 

conformando-se nesta espécie de consolo que é saber que o Outro é um semelhante. 

Sobre os mecanismos e os efeitos da confissão, o autor a compreende como 

um ritual de discurso onde o sujeito que fala coincide com o sujeito do 

enunciado; é, também, um ritual que se desenrola numa  relação de poder, 

pois não se confessa sem a presença ao menos virtual de um parceiro,  que 

não é simplesmente o interlocutor, mas a instância que requer a confissão, 

impõe-na, avalia-a e intervém para julgar, punir, perdoar, consolar, 

reconciliar; um ritual onde a verdade é autenticada pelos obstáculos e as 

resistências que teve de suprimir para poder manifestar-se; em fim, um ritual 

onde a enunciação em si, independentemente de suas consequências externas, 

produz em quem a articula modificações intrínsecas: inocenta-o, resgata-o, 

purifica-o, livra-o de suas faltas, libera-o, promete-lhe a salvação. (2003, p. 

61) 
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Para Foucault, a confissão pressupõe um Outro, ainda que virtualmente. Daí se 

explica a profusão dos blogs e diários confessionais na Internet, da exposição de si nas 

redes sociais, que almeja a visibilidade e a presença (mesmo virtual) do Outro. Sobre a 

necessidade da presença de um Outro para que a confissão possa de fato se efetivar, 

sustenta-se também a razão pela qual ela pode servir tão bem à cena, uma  vez que a 

cena pressupõe a presença do Outro, presença, entretanto, de fato física e não virtual, 

posto que, retomando o conceito inicial de Grotowski (1987) sobre o que é essencial  ao 

teatro, todos os elementos cênicos são supérfluos, exceto a presença viva do ator e do 

espectador
9
. 

Como a confissão pode ser utilizada em favor da cena e do encontro? 

Especificamente em relação à cena, e não mais ao amplo cenário de produtos (mais ou 

menos) artísticos dispostos na contemporaneidade, a confissão, elevada à categoria de 

estratégia cênica, pode também possuir um objetivo distinto. Considerando que a cena 

aqui pesquisada e proposta é uma cena crítica, não destinada simplesmente ao 

entretenimento, à distração ou à consolação, mas intrinsecamente preocupada em  de 

fato questionar ou apontar algumas das tantas contradições do mundo atual, a cena pode 

se valer da confissão como uma tática para aproximar e (co)mover o espectador já tão 

anestesiado pelo mundo. Enquanto para Foucault a confissão atua como um dispositivo 

de controle sobre o indivíduo, obrigado a confessar, sem muitas vezes sequer dar por 

essa obrigação, preso nas dinâmicas invisíveis do poder, aqui a confissão é uma escolha 

consciente do artista da cena, que decide utilizá-la como estratégia para alcançar o 

espectador através de um pacto de verdade. 

A confissão na cena não visa ter efeito em quem a promulga, tal como no ato da 

confissão católica, mas contribuir para a criação da ponte entre o artista e o espectador. 

Isto porque a promessa de verdade de um corpo presente pode  potencialmente 

aproximar o espectador da cena, pois 

De um ponto de vista emocional, não legal, a verdade de um corpo nos afeta, 

ainda que se resista a ser compreendida, antes mesmo que a história seja 

referida através das palavras. Frente ao relato que um historiador pode fazer 

das condições de vida em um campo de concentração, preferimos a narração 

de alguém que esteve ali, inclusive se pode ser mais parcial ou imprecisa 

devido ao tempo transcorrido desde o acontecimento ou até ilegível pela 

idade da testemunha. O que importa não é a palavra da testemunha, mas  sim 

a presença desse corpo que esteve ali e agora está aqui, uma “ponte” entre o 

 

 
 

 

9 
Embora, no final de sua carreira, ao desenvolver suas célebres e misteriosas Actions, Grotowski tenha 

chegado ao extremo de eliminar mesmo o espectador, atenho-me, aqui, à sua ideia embrionária de teatro 

exposta em Em busca de um teatro pobre. 
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que foi e o que é, o mito de uma recuperação “real” do passado em tempo 

presente. (CORNAGO, 2009, p. 101, grifo meu) 

 

Cornago menciona como o mito a ideia de recuperação real do passado no 

presente. Ao falar mito, denuncia a impossibilidade de tal  recuperação  do passado 

como ele aconteceu, posto que, como já discutido exaustivamente nesta pesquisa, o 

passado evocado se atualiza no presente segundo a memória criadora do sujeito, vem 

travestido das suas impressões e significações pessoais. Mesmo assim, preferimos esta 

verdade imperfeita, mas que é de fato a verdade de um corpo. Cornago acrescenta: “A 

aura que rodeia a testemunha não se apóia em sua capacidade de contar o que  viu, 

sofreu ou experimentou, mas sim na própria presença de um corpo que viu isso, sofreu 

ou experimentou” (2009, p. 101). 

A confissão presente na cena utiliza-se desta característica de valorização da 

presença do sujeito da experiência não para buscar a absolvição ou a  salvação do 

mesmo, mas construir a ponte entre ele e o espectador. O fato de o espectador ter, diante 

de si, um outro que lhe desnuda a humanidade, que lhe promete não a verdade absoluta, 

mas uma verdade sobre si mesmo e sobre um passado real, serve para intermediar o 

encontro. No experimento Desnude, a ser descrito detalhadamente ao final deste 

capítulo, a confissão a partir dos diários serviu justamente a este intuito. Deu ao 

experimento um tom de sinceridade, intimidade e segredo partilhado. 

Le Breton (2009) afirma que os atores reanimam a memória afetiva do 

espectador, que mesmo diante de um personagem fictício, desarma-se  mais 

intensamente em presença das agitações dos atores do que em sua própria existência. “A 

facilidade de identificar-se aos personagens induz todos os espectadores a uma 

solidariedade interior com as emoções da cena, levando-os a conhecer as  agruras de 

uma situação para a qual restariam impassíveis na vida corrente” (LE BRETON,   2009, 

p. 252). Acredito que o pacto que se estabelece entre o artista e o espectador quando 

este tem consciência de que o que se passa na cena é resquício das experiências reais 

vividas pelo ator tende a aumentar ou fortificar a solidariedade do espectador. 

A cena, por excelência um lugar de contato das presenças humanas, utiliza-se da 

confissão como meio para atingir o espectador, já tão acostumado à tragédia dos jornais, 

ao sensacionalismo das mídias, ao fingimento do cotidiano, à farsa das relações sociais. 

A cena escolhe, assim, partir do que é menor, do que é mais sincero e mais pessoal, 

para, quem sabe, desvelando a humanidade do artista em cena, encontrar  a 

solidariedade  e  a  humanidade  do  espectador.  Entretanto,  essa  confissão,  por   mais 
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“sincera” que seja, quando utilizada como estratégia, é uma confissão ensaiada, 

trabalhada, poetizada, com objetivos. Por isso, ao usar a palavra sinceridade, refiro-me 

não ao contrato estrito com o real, e sim à relação de paixão que o artista tem com o 

objetivo do seu discurso. 

O artista da cena oferece seu produto artístico como um espelho para o 

espectador, espelho dúbio, ambíguo, mágico. Espelho em que ele pode tanto identificar- 

se, ver sua sombra refletida, sua miragem, como também distanciar-se, afastar-se, 

reconhecer-se como um outro muito distinto daquele que tem diante de si e que  lhe 

rasga a crueza. Tanto a empatia quando o distanciamento provocam-lhe, por meios 

diferentes e acessos emocionais distintos. A partir dessa experiência ele pode quiçá 

elaborar novas interpretações de si, do outro, do mundo ao redor. 

 

 

 

O jogo entre os diários e a cena: experimento Desnude 

 

 
O teatro não é a apenas o lugar dos corpos submetidos à lei da gravidade, 

mas também o contexto real em que ocorre um entrecruzamento  único de 

vida cotidiana e vida esteticamente organizada. 

 

(Hans-Thies Lehmann) 

 

 
 

Como já mencionado na Introdução desta dissertação, o germe do experimento 

Desnude e de toda esta pesquisa foi o jogo performativo por mim criado em 2011  a 

partir dos diários, intitulado Jogo do Corpo-diário. Movida pelo desejo de promover um 

espaço para a experiência, criei o Jogo do Corpo-diário. Sabia que queria partir da 

minha presença e da minha sinceridade. Passei um tempo razoável pensando em como, 

até que um dia dei por meu diário jogado em cima da escrivaninha. 

Ali, no diário, estava minha sinceridade mais nua, minhas memórias mais 

íntimas, as sombras da minha presença, materializadas sobre o papel. Desenterrei todos 

os diários de dentro do armário e comecei a organizar a estrutura do que acabou por 

adotar a forma de jogo. Entendendo que, por não pertencer à vida “comum”, o jogo 

se situa fora do mecanismo de satisfação imediata, das necessidades e dos 

desejos e, pelo contrário, interrompe este mecanismo. Ele se insinua como 

atividade temporária, que tem uma finalidade autônoma e se realiza tendo em 

vista uma satisfação que consiste nessa própria realização. É pelo menos 

assim que, em primeira instância, ele se nos apresenta: como um intervalo em 

nossa vida quotidiana. (HUIZINGA, 2012, p. 11-12) 
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A opção pela configuração do que chamo hoje jogo performativo nasceu 

justamente do desejo de interromper o automatismo do cotidiano e possibilitar um 

espaço possível e passível de experiência para os apreciadores da minha arte. Almejava 

que o jogo fosse significativo não apenas para mim que havia concebido sua estrutura, 

mas para as pessoas que comigo estivessem, transformando a estrutura inerte em 

organismo vivo e pulsante. 

Tendo escolhido o formato de jogo, o passo seguinte foi estruturar e instituir 

suas regras. A regra nº 1 era a regra da sinceridade: o espaço do jogo seria o espaço da 

honestidade - ele não estimularia mentira nem pudor. A regra nº 2 era a regra da 

reciprocidade: o Jogo do Corpo-diário era um jogo de escolhas, admissões, confissões e 

escuta - ninguém poderia jogar sozinho, nem apenas se aproveitar do jogo do outro. A 

regra nº 3 era a do segredo, característica primordial dos diários: os participantes se 

comprometeriam a não revelar o que fosse compartilhado fora do espaço do jogo. 

Cheguei a realizar o Jogo três vezes, todas elas no Departamento de Artes da 

UFRN. Na prática, o jogo dava-se de tal forma: num espaço fechado, o espaço do jogo 

era organizado, um pouco de luz sobre os diários colecionados ao longo da vida, 

expostos num tapete sobre o chão. Do lado de fora da sala, com a roupa que tivesse 

escolhido usar naquele dia, apresentava-me, aclarava aos potenciais jogadores as regras 

do jogo, e pedia que somente os realmente interessados em jogar adentrassem no 

espaço. 

Sendo o Jogo um jogo de escolhas, ele se iniciava com uma escolha de um 

jogador que não eu, que tinha direito a escolher entre duas "cartas” de desnudamento: o 

desnudamento da pele ou o desnudamento do diário. Se ele escolhesse a primeira, tanto 

ele quanto eu desvestiríamos uma peça de roupa. Se ele escolhesse a segunda, ele 

escolheria uma página aleatória de qualquer diário, e eu a leria sem censura. Após o 

desnudamento do diário, caberia ao jogador, comprometido com a regra da  sinceridade 

e da reciprocidade, desnudar uma memória sua, do seu corpo-diário. A  memória 

revelada poderia consistir em qualquer coisa que o jogador houvesse lembrado ou 

sentido, podendo ter como estímulo e ponto de partida o conteúdo lido do diário. O jogo 

era infinito, enquanto existam roupas, diários, memórias e jogadores, sendo seu fim 

decidido no momento pelos participantes. 

O Jogo do Corpo-diário não será nunca, portanto, um produto finalizado, uma 

obra capaz de ser comercializada, será sempre um porvir, um processo que não    admite 
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nada além do presente que lhe acontece. Assim, torna-se difícil avaliar o jogo enquanto 

obra de forma puramente analítica e valorativa, posto que como “o que apresenta valor 

não é a obra ‘objetivamente’ apreciável, mas um procedimento com o público, tal valor 

depende da experiência dos próprios participantes, portanto de um dado altamente 

efêmero e subjetivo em comparação com a obra fixada de modo duradouro” 

(LEHMANN, 2007, p. 227). 

Posso afirmar, hoje, que o experimento Desnude é a evolução do Jogo do Corpo- 

diário. A primeira experiência de apresentação de Desnude aconteceu no dia 30 de abril 

de 2014. Foi uma abertura exclusiva para mulheres. O aprofundamento do processo 

levou a um aprofundamento das questões sobre o feminino, sobre as sombras e 

singelezas deste feminino que se desnuda, sobre os conflitos de ser mulher (ou ser 

humana?) neste mundo tão machista e patriarcal. Assim, diante do reconhecimento das 

questões do feminino como temas-chaves do processo e do conteúdo em devir para a 

cena, decidi experimentar como seria apresentar apenas para mulheres. 

Embora já tivesse algumas cenas estruturadas e algumas partituras corporais 

ensaiadas, não quis organizar um roteiro para a abertura do processo. Resolvi manter a 

característica de jogo que prevalecia no Jogo do Corpo-diário, mas, após uma revisão 

cuidadosa das regras, resolvi abrir mão delas, por considera-las inocentes em relação a 

tudo que foi levantado nesta pesquisa. A regra da sinceridade, por exemplo, tentava 

eliminar a “mentira”. Mas quanto à ficção, à liberdade poética? A  regra da 

reciprocidade obrigava todos a jogarem ativamente. Mas quer dizer que só participando 

ativamente o sujeito apreciador é passível da experiência? A regra do segredo, além de 

impossível de ser controlada, estava atrelada a uma visão do diário e da intimidade 

como secretos, mas se o que faço é precisamente o contrário, é abrir os diários, porque 

tentar delimitar seu alcance? 

Ao optar por manter o formato de jogo minha intenção abarcar a possibilidade 

de trocar e compartilhar experiências com as espectadoras, sem, entretanto, impor a 

troca. Num processo tão autorreferente como o meu, o risco de se cair no lago de 

Narciso, de se voltar apenas para o próprio umbigo e fazer da cena uma eterna ladainha 

de si mesmo é um risco para o qual se deve demandar atenção. Assim, o objetivo maior 

de continuar com o jogo era enriquecer o experimento Desnude com outras vozes além 

da minha, alimentá-lo com outras experiências e outras perspectivas. Aí se inscreve 

também a dimensão política do trabalho. Ao tocar em questões do feminino, coloco-me 

numa posição  de defesa e reivindicação  dos direitos e da  liberdade da  mulher.   Anaïs 
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Nin coaduna com esta defesa, posto que sua vida e os escritos que dela derivaram 

desafiavam bravamente a moralidade da época. Ao falar sobre seus casos extra- 

conjugais, ela afirmou: “Eu não tenho moralidade. Eu sei, o mundo está horrorizado – 

não eu. Não há moralidade enquanto nenhum mal é feito. Minha moralidade aparece 

quando eu encaro o sofrimento de um ser humano” (NIN apud ANDRADE, 2012, p. 

34). 

Anaïs possuía uma ética pessoal própria que lhe possibilitava a invenção de uma 

subjetividade mais libertária e, por conseguinte, ministrava novas formas de 

sociabilidade (ANDRADE, 2012). Compreendo, como Anaïs, minha arte como minha 

guerrilha, ainda que sub-reptícia, íntima, delicada. 

A primeira apresentação de Desnude ocorreu em abril de 2014, quando o 

processo criativo já havia evoluído para a configuração atual do experimento. O 

experimento aconteceu no espaço cultural A.Bo.Ca Espaço de Teatros, que funciona 

como a sede do meu próprio grupo, a Bololô Cia. Cênica, e outro coletivo artístico de 

Natal. Primeiro, preparei o espaço do jogo. Posicionei almofadas em círculo e, entre as 

almofadas, luminárias e pequenos abajures. De um lado, coloquei uma mesa com o 

computador e a caixa de som; em frente a esta mesa, num pano de cetim branco, os 

diários expostos. Do outro lado, coloquei uma mesa mais baixa, com duas garrafas de 

vinho e muitas taças. 

Então fui para o espaço do jogo, fiz um breve aquecimento e, após algumas 

saudações ao sol (sequência de ásanas, isto é, posturas de Hatha Yoga) e alguns goles 

de vinho, recebi as espectadoras. Éramos dezesseis mulheres de idades variadas, porém 

a maioria entre 20 e 30 anos. Deixei-as à vontade para se servirem. Então explicitei as 

regras, ou não-regras, do jogo que estava propondo. A evolução do processo criativo 

levou o jogo a se tornar mais livre – se no Jogo do Corpo-diário não era permitido 

apenas “assistir”, sendo condição prévia que quem adentrasse o espaço do jogo teria de 

fato que jogar, já no experimento Desnude a posição de espectador era possível. Era um 

jogo de ampla liberdade, outrossim, por entender que o jogo é uma atividade voluntária 

e que, uma vez sujeito a ordens, deixa de ser jogo (HUIZINGA,  2012). Huizinga 

salienta a liberdade como a primeira característica essencial do jogo. Isto porque: 

Para o indivíduo adulto e responsável, o jogo é uma função que facilmente 

poderia ser dispensada, é algo supérfluo. Só se torna  uma  necessidade 

urgente na medida em que o prazer provocado o transforma numa 

necessidade. (...) Chegamos, assim, à primeira das características 

fundamentais do jogo: o fato de ser livre, de ser ele próprio liberdade. Uma 

segunda  característica,  intimamente ligada  à  primeira,  é que o  jogo não  é 
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‘vida corrente’ nem vida ‘real’. Pelo contrário, trata-se de uma evasão da vida 

‘real’ para uma esfera temporária de atividade com orientação própria. 

(HUIZINGA, 2012, p. 10-11) 

 

Tal ideia de evasão da vida corrente, da “vida real”, aproxima-se do gesto de 

interrupção indicado por Larrosa. O próprio Huizinga menciona o jogo como um 

intervalo da vida cotidiana
10

. Para Larrosa a experiência requer a interrupção do 

automatismo diário, para Huizinga o jogo requer uma evasão da vida corrente. 

No experimento Desnude, os diários eram as cartas que impulsionariam o jogo. 

Pedi às apreciadoras que quem tivesse vontade de jogar escolhesse um diário, abrisse 

em alguma página e lesse em voz alta ou me desse para ler. Algumas páginas estavam 

marcadas com post-its, eram as páginas cujo conteúdo eu já havia previamente 

selecionado por achar dramatúrgica ou cenicamente potente. Elas poderiam seguir a 

indicação dos post-its ou abrir páginas aleatórias. A partir do que fosse lido, por elas ou 

por mim mesma, eu improvisaria algo, uma cena, uma dança, um canto. Ou mesmo não 

improvisaria, caso nada me (co)movesse a isto. Esta mesma liberdade valia para elas: 

elas também podiam entrar em cena e fazer o que quisessem. Podiam também apenas 

falar, compartilhar vivências. O computador ligado estava disponível para quem 

quisesse colocar uma música, a qualquer momento. 

 
 

 

 

O círculo, um abajur, jogadoras. Foto: Adriana Amorim 

 

 

 

 

 
 

 

10  
Rever citação na página 88. 
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Uma das jogadoras abrindo um dos diário, o Caderno Laranja. Foto: Adriana Amorim 

 

 

Antes que começássemos, uma das participantes sugeriu que nos 

apresentássemos. Acatei. Cada uma foi se apresentando e, para minha surpresa, 

apresentando também como havia me conhecido ou, no caso das que ainda não me 

conheciam, como haviam ido parar ali. Então começamos. Logo ao sentar, uma das 

espectadoras/jogadoras disse que já se sentia como num pequeno ritual. Ao tocar neste 

ponto, sobra a proximidade nevrálgica entre jogo e ritual, trago o pensamento de 

Richard Schechner, que diferencia ambos da seguinte forma: 

O ritual tem seriedade, ele é o martelo da autoridade. O jogo é mais  livre, 

mais permissivo – afrouxando precisamente aquelas áreas onde o ritual está 

pressionando, flexível onde o ritual é rígido. (...) O jogo é uma faca de dois 

gumes, ambíguo, se move em diferentes direções simultaneamente. As 

pessoas, geralmente, misturam partes de jogo – um quebra-cabeças, uma 

piada, um sorriso malicioso – com atividades sérias. (2012, p. 91) 

 

Assim, o jogo convidava a jogar sem a obrigação de jogar, permitindo o 

resguardo e resguardando a permissão. À medida que foi transcorrendo, as jogadoras 

foram participando cada vez mais ativamente, propondo músicas, intervindo na cena ou 

simplesmente compartilhando histórias e pensamentos. O jogo desnudou corpos sem 

violentá-los, aproximou fábulas pessoais numa costura coletiva e, de fragmento em 

fragmento, construiu uma colcha sobre o universo feminino. 
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A escolha por permanecer com a forma do jogo mostrou-se efetiva. Optar pelo 

jogo comporta sempre algum risco, para o qual Schechner adverte: 

jogar pode ser física e emocionalmente perigoso. E, porque o é, os jogadores 

precisam se sentir seguros, procurando espaços e momentos especiais para o 

jogo. Os perigos do jogar são mascarados pela assertiva de que o jogo é 

‘divertido’, ‘voluntário’, ‘efêmero’, ou uma ‘atividade de lazer’. Essas são 

crenças modernas ocidentais, e dificilmente verdadeiras. De fato, a maior 

diversão no jogar, quando há divertimento, está em brincar com o fogo, em 

pular sobre a cabeça de alguém, entrando no que Clifford  Geertz (1926) 

chama de jogo profundo (deep play). Jogo é performance (quando é feito 

abertamente, em público) e performativo quando é mais privado, até   secreto 

– uma estratégia de devaneios mais do que uma exibição.  Nessa 

interioridade, o jogo é separável do ritual, que deve ser sempre encenado. 

(2012, p. 96, grifo meu) 

 

Assim, segundo a conceituação de Schechner, identifico o experimento Desnude 

também como um jogo performativo, uma vez que é privado, discreto, e que tenta criar 

um ambiente de segurança e acolhimento. 

Entre mulheres, criou-se uma atmosfera de cumplicidade, intimidade, guarida, 

liberdade para se expor. A maioria das mulheres presentes se abriu, expôs intimidades, 

jogou de alguma maneira. Uma das cenas teve duas intervenções de jogadoras distintas. 

Foi uma cena que improvisei sobre amar e deixar livre. O texto, extraído do diário, foi: 

Do diário pessoal, dia 23 de setembro de 2013: 

“Meudeus, quem foi o carrasco que pintou o amor de eterno, imutável, 

monogâmico? Quem foi que disse que só o amor que se encaixa nesse padrão é 

verdadeiro? Quem foi que aprisionou o amor nessa carapaça dura e imutável? Quem 

foi que condenou a gente a perseguir, subverter e sofrer eternamente pela 

insustentabilidade desse amor? Queria amar livre, deixar livre, queria amar sem medo, 

sem posse, sem culpa, sem pudor. O amor não é menos perfeito porque tem fissuras. 

Tudo que é verdadeiro tem fissuras.” 

Então improvisei uma partitura física em que via o ser amado bem à minha 

frente, perto de mim, perto do meu toque, e ele ia, através do meu olhar, gradativamente 

se afastando, enquanto eu cantava “O seu amor”, música dos Doces Bárbaros (sugiro 

que neste momento você, leitor, procure essa música e escute-a, para quem sabe sentir 

um pouco o sabor da cena). Foi aí que houve a primeira intervenção, quando uma das 

jogadoras, ao identificar a melodia logo nos primeiros versos, foi até o computador e 

colocou a música para tocar. No final da partitura, eu ia andando para trás acenando em 

despedida para esse amor imaginário que por sua vez ia cada vez mais para longe, 

tornando o aceno cada vez maior devido à distância, isto é, os gestos que no começo  da 
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partitura eram muito pequenos (tocar um rosto à minha frente, sorrir, levantar a mão até 

a altura do ombro e acenar levemente) foram tornando-se maiores (tocar o rosto já não 

era possível, a mão ultrapassava a altura dos ombros, acenando cada vez mais alto e 

com maior amplitude de movimento). 

 
 

 

Durante a cena 

 

 

Finalizei esta ação e sentei de volta perto dos diários, emocionada, porque eu 

havia acabado de terminar um relacionamento e esta questão me tocava – eu estava 

jogando com minha própria vulnerabilidade e confessei isto explicitamente. Foi então 

que uma outra jogadora se levantou, cruzou o espaço da cena que era o centro do 

círculo, foi até onde eu estava, me fez levantar e me abraçou em prantos, num abraço 

apertado e longo. Este foi, para mim, um momento bastante claro de confirmação da 

solidariedade alcançada através da confissão como estratégia cênica, tal como discutido 

no tópico anterior. A jogadora estava ciente que aquele conflito, por mim mesma 

(re)apresentado, era de fato um conflito da minha vida. A minha verdade a (co)moveu a 

ponto de para ela se tornar necessário levantar-se e abraçar-me, num gesto fraterno de 

carinho  e  união.  A  ponte  foi  construída.  Ela  não  apenas  caiu  em  prantos  no   seu 
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confortável lugar de “espectadora”, um lugar possível dentro do jogo que eu propunha, 

posto que ninguém era obrigado a jogar, mas decidiu expor e partilhar sua comoção no 

espaço visível da cena, enfrentando os olhares e se colocando como (co)autora e sujeito 

cênico. 

Eis também o risco que eu, como propositora da cena, corro ao abri-la para o 

jogo: permito que o Outro interfira diretamente no fluxo do seu desenvolvimento, o que 

pode vir a mudar completamente o que eu já tivesse eventualmente planejado. E não 

falo, aqui, de uma interferência do olhar, do olhar do  espectador que complementa a 

cena com sua subjetividade e a completa com sua interpretação, com suas vivências e 

personalidade distintas, não. Falo, aqui, de uma interferência realmente direta, que pode 

mudar completamente o rumo da cena inicialmente proposta. Este risco requer do artista 

da cena a capacidade do desapego. Optar pelo jogo, abrir a cena para a intervenção do 

público e manter a apresentação em caráter de improvisação implica estar pronto para 

desistir de ações ensaiadas ou programadas e responder aos estímulos do momento 

presente. A capacidade de desapego é importante não apenas quando aliada a uma 

possível e ativa interferência do público, mas se faz uma habilidade relevante ao próprio 

ato de improvisar, como explica Patrícia Leal: 

Improvisar exige amplo domínio da situação presente e consciente, e exige 

também uma boa dose de desapego. Para permitir que a movimentação se 

transforme e crie novas articulações, o intérprete criador precisa dedicar-se a 

esquecer, no sentido de permitir que aconteça a desarticulação, a 

transformação, a criação de novas conexões e significados. (2012, p. 60, 61) 

 

Improvisar se aproxima do brincar, que, por sua vez, se aproxima de jogar. Por 

isso a antecedência do jogo gera vontade de jogar e o jogo gera prazer. Tanto jogar 

quanto improvisar e brincar implicam articular memória e esquecimento, lembrança e 

imaginação, construção e desconstrução, criação e invenção. O jogo é coletivo, mas a 

experiência do jogo é essencialmente individual, o prazer é pessoal e tem o gosto de 

cada um. Schechner acrescenta: 

O prazer em jogar é autotélico, que vem não do que ele ‘ganha’, mas de 

apreciar as ações em si. Além disso, o jogar é uma maneira de desempenhar 

ações com segurança e sem consequências, as quais em outros contextos 

poderiam determinar hierarquia, direitos conjugais ou mesmo o direito à vida. 

Jogar é ‘brincar’. (2012, p. 109) 

 

O jogo durou cerca de duas horas, e muitas das espectadoras disseram sair 

tocadas, conforme fizeram questão de me comunicar, seja pela fala ou pela escrita – 

deixei, durante o jogo, um diário em branco e aberto para elas, para que elas 

escrevessem, caso o quisessem.  Ao rememorar as falas das participantes e ao ler e reler 
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o que algumas delas escreveram no diário que lhes deixei destinado, percebo que muitas 

mencionam o sentimento de união – como denunciado na escrita de uma delas: “Gostei 

do bate-papo, da troca, dos escritos e da feminilidade do momento no clube  da 

'Luazinha' naquela noite. Adorei ter sido convidada e ter participado daquela 

irmandade” (P., atriz, grifo meu). 

A atriz C., por sua vez, escreveu: “Liberdade não é algo simples de se praticar. É 

um exercício contínuo. Uma construção. E também uma ruptura. É preciso romper-se 

pra poder voar. Dar pra poder ser. Obrigada por ser comigo. Obrigada por me deixar ser 

com você. Obrigada por hoje. Por todas nós. Por sermos”. A liberdade é um dos temas 

recorrentes dos diários, tanto os meus quanto os de Anaïs. A fala de C. que inicia sobre 

a liberdade desemboca em um outro aspecto, que é para qual aponto agora, o aspecto do 

encontro proporcionado. C. agradece por poder ser e especialmente, por sermos juntas. 

Huizinga atenta para o estado de comunhão e união partilhado pelos jogadores a 

partir do ato de jogar e afirma que, ao finalizar o jogo, os participantes ainda carregam 

essa sensação: “(...) a sensação de estar ‘separadamente juntos’, numa situação 

excepcional, de partilhar algo importante, afastando-se do resto do mundo e recusando 

as normas habituais, conserva sua magia para além da duração do jogo” (2000, p. 15). 

Assim, o experimento Desnude mostrou-se um lugar extremamente potente para 

o encontro, pois não ignorou os corpos que o compunha, não os obrigou ao silêncio nem 

lhes extorquiu a fala. Convidou-os ao desnudamento voluntário e parcial, medido pelas 

escolhas de cada um. O caráter de jogo é extremamente potente para a experiência 

porque o jogo 

ultrapassa os limites da atividade puramente física ou biológica. É uma 

função significante, isto é, encerra um determinado sentido. No jogo existe 

alguma coisa "em jogo" que transcende as necessidades imediatas da vida e 

confere um sentido à ação. Todo jogo significa alguma coisa. Não se explica 

nada chamando "instinto" ao princípio ativo que constitui a essência do jogo; 

chamar-lhe "espírito" ou "vontade" seria dizer demasiado. Seja qual for a 

maneira como o considerem, o simples fato de o jogo encerrar um sentido 

implica a presença de um elemento não material em sua própria essência. 

(HUIZINGA, 2000, p. 5) 

 

A minha defesa pelo jogo se sustenta também sobre o fato de, ao permitir e 

estimular o envolvimento no próprio jogo, incita a um envolvimento nas questões por 

ele levantadas, que não passam, em si, de questões da vida. O jogo é, desta forma, 

político porque toca temas e pontos em que o político se debate. No caso específico de 

Desnude, os temas relacionados ao feminino questionam o atual estatuto da mulher na 

sociedade, denunciando abusos e prazeres, desvelando questões de liberdade e opressão, 
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amor e desamor. Ao tocar o interno e particular de cada participante, o jogo se dirige ao 

coletivo, no sentido de que as próprias questões levantadas serem coletivas. O jogo 

opera tensionalmente na relação entre coletivo e individual, plural e singular. Outra 

participante escreveu “Isto é viver, reviver, transviver um sagrado. Você criou um 

espaço para que as mulheres – o feminino – voltasse a ser. Ser sendo. Isso é 

micropolítica pura. Isso é a potência de mudar o mundo, sim. Continue. Alimente esses 

diários com sangue, suor e pele” (S., artista visual). 

 
 

 

O corpo sangrado 

 

 

 

 
Eu, por minha vez, no dia seguinte à apresentação, dia 01 de maio de 2014, 

escrevi: 

“Escrevo no meio da tarde preguiçosa com uma dor de cabeça nada amigável. 

Não sei se foi a noite pouco dormida, ou o muito vinho e pouca água. A Bianca (minha 

gata maravilhosa e blasé), que passou o dia inteiro dormindo na minha cama, me olha 

com seus olhos azuis de mistério enquanto engulo uma aspirina e bato essas teclas do 

computador. 

Acabei de ler o que escreveram para mim ontem no diário. Noite passada fiz a 

primeira abertura do processo criativo que estou vivendo. Leio e me emociono desde o 

fundo em mim. Saber que toquei, que adentrei, saber que minha dança (torta) e que 

minhas palavras e as palavras de Anaïs Nin chegaram e falaram ao íntimo de alguém... 
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é a minha maior satisfação. É claro que faço arte por que me é urgente, por que sinto a 

necessidade de me expressar no mundo, por que amo o gozo de criar, o gozo de Deus 

(como diria Manoel de Barros), por que tenho gritos que não posso calar, por que 

tenho suspiros que quero dividir. Mas não faz sentido fazer só pra mim. Não vejo 

sentido numa arte sem destinatário. Sempre gostei de pensar na arte também como um 

espaço de generosidade, de alteridade, um espaço de ENCONTRO. (Isso não quer dizer 

que ela tenha que ser sempre bonitinha e agradável, não é isto que estou dizendo! 

Existe encontros também a partir da raiva, do grotesco, etc, etc. Não pretendo aqui me 

alongar nessa discussão). 

Faço arte por que quero me encontrar - e porque quero encontrar humanidades, 

como diria Grotowski; por que quero, sim, mudar o mundo (um sonho infantil?) por 

meio do sublime da arte. A arte é o meio e o fim. 

Nesse mundinho mesquinho e egoísta em que nos debatemos perdidamente como 

peixes moribundos fora d´água e da luz, que lindo e gratificante é encontrar o outro, 

nos (re)descobrirmos gente, gente com dores e amores, gente de carne e osso e mil e 

uma sensações: (re)encontrar o humano que somos. E, quem sabe, podermos nos unir a 

partir desse humano...! Isso me fascina. Tenho graves tendências hippie- 

existencialistas. Entretanto, para encontrar, encontrar verdadeiramente, é preciso 

desconstruir os muros (adeus, Berlim dividida!), é preciso tirar as máscaras, abaixar as 

guardas, é preciso desnudar-se. Corpo aberto. Peito aberto. É muito difícil ser sincero 

hoje em dia. É muito difícil SER. Somos tantas coisas, e raramente somos nós mesmos. 

Não deixam. Insistem em nos enfiar goela abaixo uma série infindável de tabus, 

pudores, convenções e valores que muitas vezes simplesmente NÃO NOS CABEM. Mas 

cabe a nós vomitar tudo de volta ou engolir pacificamente como um rebanho bem 

ordenado. Não, Senhor, eu prefiro ser a ovelha negra, branca, rosa-choque e azul- 

celeste. Prefiro ser as minhas escolhas. ‘Eu me recuso a viver num mundo ordinário 

como uma mulher ordinária. A estabelecer relações ordinárias. Eu quero o êxtase. Eu 

sou uma neurótica – sentido em que vivo no meu mundo. Não me ajustarei ao mundo. 

Me ajusto a mim mesma.’ (palavras da minha amada Anaïs). 

Quero a liberdade de poder ser, de poder admitir e praticar os meus desejos, os 

meus sonhos, a minha vida. A minha vida que pertence a mim e a mais ninguém. Essa é 

uma das maiores inquietações do meu momento de agora. E minha arte só pode ser 

(co)movida pelas minhas inquietações do agora. ´A maior generosidade para com o 

futuro consiste em dar tudo ao presente’, disse Camus (com certeza eu me  apaixonaria 
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por ele se tivéssemos vivido na mesma época. Fato.). Acredito piamente nessas 

palavras. 

Afora minhas divagações que nunca têm fim, preciso explicitar a gratidão e 

satisfação imensas que sinto ao saber que minha arte tocou. Me sinto plena. Reafirmo 

minha escolha por trabalhar e viver de arte. (...) 

Preciso dizer que estava nervosa, sim. Abrir os diários é me abrir, e nem sempre 

sou bonitinha, perfeita, polida. Pelo contrário, tenho egoísmos, medos, carências, 

rasgos, fissuras, sexos. Mas entendo que isso não significa nada além do que significa: 

que sou humana. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que se é. Eu só espero, na 

minha vida e na minha arte, ser o que eu sou. Provar dessa dor e dessa delícia, porque 

elas são MINHAS. Entendo o ato de abrir os diários não como um mergulho no lago de 

Narciso, mas como um meio de alcançar o humano em mim que quer encontrar o 

humano no outro. Sei que meus conflitos não são só meus. Sei que guardo as vozes de 

muitas mulheres destroçadas, porque eu mesma sofri destroços. 

Não tentarei descrever o que aconteceu. Nem me sinto capaz. Ainda não 

encontrei as palavras, se é que existem palavras. Foi íntimo e profundo. E reitero: 

nesse mundinho, estão em falta as coisas íntimas e profundas. Por isso, só tenho a 

agradecer a todas as mulheres que foram e que compartilharam a noite e o vinho 

comigo.” 

 

 

 

O desnudamento, a interrupção, o encontro e a experiência 

Ou A arte como lugar potencial de promoção de experiência 

 
 

Do meu diário pessoal, 07 de julho de 2013: 

 

 

“Nua. Acendo o cigarro olhando pela janela. Chuva. Aquela luz nublada e com 

cheiro de amor em despedida. Sinto a brisa no meu peito. Um frio na barriga. Prendo o 

cigarro com os lábios e abro a veneziana com uns dedos débeis e delicados. Penso em 

muita coisa. Mas gosto mesmo é de estar nua na janela com a chuva lá fora. O cigarro 

apaga enquanto me debruço sobre o diário. Acendo de novo, desejando as glórias de 

me sentir assim, hippie, livre, mulher, artista. As cinzas caem na minha cama. Uma 
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cama de amores e cinzas. Sexo e resquícios. Não sei porque insisto em marcar minhas 

cinzas no papel. 

Minha hipótese é que minha poética seja justa e simplesmente esta: a de colocar 

no diário as bonanças da vida diária. Porque ficcionalizar a mim mesma? Porque 

cubro minhas cinzas de poesia e as enxergo tão coloridas? Vejo de azul minha própria 

existência. Por carência de quê, por desejo de algo a mais? Por artismo? Porque 

enquanto artista sou isso? Uma escritora de diários. Mas só posso escrever se tiver o 

que escrever. Portanto, é preciso viver! Navegar é preciso. Se afogar é preciso. Morrer 

um pouquinho todos os dias é preciso.” 

 

Neste ponto me aproximo de Anaïs. Em certo momento de sua vida, ao resolver 

deixar sua casa na França e seu marido e viver uma temporada em Nova York, ela 

começou a trabalhar como analista. Num dos diários, ela diz: 

Decidi que mesmo que a análise seja uma estufa, um crescimento acelerado 

da sabedoria e da maturidade, a vida deve ser vivida até o fim, de modo 

completo; tudo o que se vivencia apenas na imaginação é veneno. Digo à 

violinista que ela deve viajar à Itália e viver seu amor pelo violinista italiano 

até o fim, mesmo ela sabendo que esse amor é ilusório, moribundo. Estou 

negando o valor da sabedoria como uma força vital. A sabedoria só deve ser 

usada na conquista da morte, da destruição, da tragédia, mas jamais como 

substituto à vida. Aconselho a vivência completa de erros e equívocos. (NIN, 

2007, p. 66, grifo meu) 

 

Anaïs era uma defensora veemente da vida, mesmo com todos os seus erros e 

equívocos, pelo simples fato de que eles também são sua substância, fazem parte da 

jornada. Ao falar sobre sua própria produção artística, ela revela continuamente nos 

diários a necessidade de, para ser capaz de escrever no diário o suprassumo da vida, 

viver artisticamente. 

Publicizar uma vida ou fragmentos de uma vida, seja na escrita do diário ou na 

escrita da cena, requer um gesto de desnudamento. Tal gesto de desnudamento, 

intrínseco à confissão enquanto estratégia cênica, intrínseco ao diário, é um risco que 

pode ser entendido não apenas como uma exposição, mas um gesto de transformação do 

eu e de interrupção da vida cotidiana. Este desnudar-se não significa (tão somente e 

literalmente) o ato de se livrar dos trajes cotidianos, mas sim o ato de desnudar 

memórias, descobrir-se, assumir-se, revelar suas marcas, suas cicatrizes e seus prazeres 

na cena. 

 

Do diário de bordo, dia 09 de setembro de 2013: 
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“Notas ao final do laboratório: 

 
1. Antes de tudo, controlar a ansiedade. Percebi que penso demais na cena final 

enquanto improviso. Esse foi apenas o primeiro dia. A ordem agora é 

EXPERIMENTAR. 

2. O medo. Hoje improvisei com dois diários. O primeiro que abri – um trecho 

escrito em 27 de abril de 2011 – contava sobre o dia em que conheci o D. 

Improvisei uma pequena cena linda, de uma singeleza sobre o único selinho que 

demos na nossa despedida. Como eu poderia levar isso à cena? E meu 

namorado? Ele já sofreu tanto quando soube do D. Como colocar o D. em cena 

e apresentar um ao outro? Mas como posso apagá-lo da minha vida? Não 

posso. Ele está escrito para sempre no diário. Eu seria infiel com meu trabalho 

se o ocultasse, se me censurasse. Logo eu! Não nasci pra o papel de censor. 

Mesmo que o D. não faça mais parte do meu presente – coisa que F. sabe -, 

trazê-lo à cena é trazê-lo ao presente e à lembrança. Não tenho medo por mim. 

Tenho medo por ele. Não quero magoá-lo. Também não quero ser incompleta. 

Não quero que meu trabalho seja incompleto.” 

Este foi o primeiro dia de experimentação prática. Nele já se anunciou um dos 

grandes conflitos por mim identificado ao se trabalhar com o material autobiográfico: as 

consequências da exposição. Este foi um dos motivos que adiaram, por exemplo, a 

publicação dos diários de Anaïs - ela várias vezes mencionou no diário  o  medo de 

causar sofrimento aos outros, especialmente seu primeiro marido Hugh  Guiler. Em 

1931, quando conheceu o escritor americano Henry Miller e começou um longo e 

tórrido caso de amor com ele, ela, receando que talvez um dia Hugh viesse a invadir seu 

diário, ela lhe escreve, no próprio diário, quase que diretamente (se assim se pode dizer) 

uma explicação: 

Estou ciente de um monstruoso paradoxo: entregando-me [a Henry] eu 

aprendo a amar Hugh ainda mais. Vivendo como estou, preservo nosso amor 
da amargura e da morte. 

A verdade é que essa é a única maneira em que posso viver: em  duas 

direções. Preciso de duas vidas. Eu sou dois seres. Quando volto para Hugh à 

noite, para a paz e o calor da casa, volto com uma satisfação profunda, como 

se essa fosse a única condição para mim. Trago para Hugh  uma mulher 

inteira, livre de todas as febres “possuídas”, curada do veneno da inquietação 

e da curiosidade que costumava ameaçar nosso casamento, curada através da 

ação. Nosso amor vive porque eu vivo, eu o sustento e o alimento. Sou leal a 

ele à minha maneira, que não pode ser a dele. Se algum dia ler essas linhas, 
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deve acreditar em mim. Estou escrevendo calma e lucidamente enquanto 

espero que ele venha para casa, como se espera pelo amante escolhido, pelo 

amante eterno. (NIN, 2007, P. 62) 

 

Foi este cuidado e este receio que não apenas postergaram a publicação dos 

diários, como, quando ela finalmente aconteceu, fez com que as primeiras edições 

publicadas fossem edições editadas, levando por fim à  publicação  dos diários 

completos, chamados então os “diários não-expurgados”. 

Certo desnudamento de si é intrínseco à produção artística que se utiliza da 

confissão e do depoimento pessoal. Segundo Patricia Leonardelli, 

o depoimento pessoal exige a autoridade e responsabilidade sobre toda 

criação, já que os textos e os demais enunciadores são orquestrados pelo 

performer. Internamente, cabe, ainda, a esse artista, buscar os agenciamentos 

que o auxiliem na pesquisa pelo estado psicofísico que conduz ao 

desnudamento, à retirada de máscaras e à vivência pura das ações, por meio 

de cuja exposição o performer atinge o espectador e, juntos, mergulham na 

memória remota que um dia foi comum a toda nossa raça (e que contém os 

laços simbólicos e afetivos que nos unem enquanto tal). (2009, p. 198) 

Considero aqui o risco da exposição como fator profícuo para o estabelecimento 

da experiência. A exposição é condição necessária para que a experiência aconteça, uma 

vez que o sujeito da experiência é um justamento um sujeito “ex-posto” (LARROSA, 

2014). 

Do ponto de vista da experiência, o importante não é nem a posição (nossa 

maneira de pormos), nem a “o-posição” (nossa maneira de opormos), nem a 

“imposição” (nossa maneira de impormos), nem a “proposição” (nossa 

maneira de propormos), mas a “exposição”, nossa maneira de “ex-pormos”, 

com tudo o que isso tem de vulnerabilidade e de risco. Por isso é incapaz de 

experiência aquele que se põe, ou se opõe, ou se impõe, ou  se propõe, mas 

não se “ex-põe”. É incapaz de experiência aquele a quem nada lhe passa, a 

quem nada lhe acontece, a quem nada lhe sucede, a quem nada o toca, nada 

lhe chega, nada o afeta, a quem nada o ameaça, a quem nada ocorre. 

(LARROSA, 2014, p. 26) 

 

Eleonora Fabião também aponta para os sentidos de risco, perigo e prova que a 

palavra “experiência” contém. Ela esclarece que 

uma experiência, por definição, determina um antes e um depois, corpo pré e 

corpo pós-experiência. Uma experiência  é necessariamente transformadora, 

ou seja, um momento de trânsito da forma, literalmente, uma trans-forma. As 

escalas de transformação são evidentemente variadas e  relativas, oscilam 

entre um sôpro e um renascimento. (FABIÃO, 2008, p. 237) 

 

Entender e propor a cena a partir desse gesto de desnudamento implica 

compreende-la como um lugar de interrupção da vida diária, dos trajes diários, das 

cegueiras e ofuscamentos diários, um lugar de vida esteticamente organizada onde os 

corpos  se  encontram  para  partilhar  um  outro  tempo.  Pensar  a  cena  a  partir  desta 
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interrupção se faz relevante porque a interrupção é outra condição necessária para o 

estabelecimento da experiência. Segundo Larrosa, 

a experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer 

um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que 

correm: requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar 

mais devagar, olhar mais devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, 

sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender 

o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a 

atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos 

acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, 

calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. (LARROSA, 2002, p. 24, 

grifo meu) 

 

Sendo a cena a arte do encontro, é necessário que o artista interrompa o fluxo do 

hábito de viver e se finque no aqui-agora da cena – ofertando este presente para o 

espectador, criando o espaço, o tempo e a oportunidade para que ele também interrompa 

o hábito automático e se finque neste aqui-agora: as presenças unidas fazem com que o 

encontro seja possível. A experiência na arte é fruto do encontro. 

O artista pode, desta maneira, ser compreendido como o responsável por criar e 

viabilizar o lugar que potencialmente abriga a experiência, lugar situacional que convida 

à interrupção. A experiência, entretanto, acontece apenas se o espectador aceitar o 

convite, aceitar abandonar-se ao encontro. Daí é possível extrair uma definição ampla 

de arte, no sentido em que ela é um lugar potencial de promoção de experiência. 

O estudioso e mitólogo Joseph Campbell afirma: 

Dizem que o que todos procuramos é um sentido para a vida. Não penso que 

seja assim. Penso que o que estamos procurando é uma experiência de estar 

vivos, de modo que nossas experiências de vida, no plano puramente físico, 

tenham ressonância no interior do nosso ser e da nossa realidade mais 

íntimos, de modo que realmente sintamos o enlevo de estar vivos. (2009,  p. 

3) 

 

Neste ponto, aproximo o “enlevo de estar vivo” citado por ele com o conceito de 

experiência de Larrosa. Assim, antes de buscarmos sentidos, buscamos a experiência, 

muitas vezes sem dar pela busca, e sem criar espaço e tempo para que ela nos enleve e, 

por consequência, nos transforme. É possível compreender a cena como um lugar 

esteticamente organizado que transforma o espaço vazio em espaço de interrupção. Por 

interromper o fluxo do hábito de viver, por convidar ao envolvimento, por comportar o 

risco, por alongar o tempo, por diminuir a distância entre os corpos, entre outros tantos 

impulsos e razões, a cena pode, então, ser um lugar de promoção de experiência. Nestes 

tempos corridos,  de ponteiros  falsos e  falsas  aparências,  em que  nos oferecem tantos 
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espelhos, mas tão pouco tempo para nos conhecermos, o que mais vale a pena buscar, 

senão a experiência? 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

No seu diário, dia 20 de agosto de 1936, Anaïs escreve: 

Essa força que dou aos outros – você, meu diário, você sabe de onde a tiro. É 

uma lástima que você sempre veja o que há de pior em mim. Você ouve meus 

gemidos, meus lamentos, mas quando gemo aqui, meu efeito sobre os outros 

já se concretizou. Quando encontro Henry no dia seguinte, percebo que ele 

foi afetado e está trabalhando, ou lutando pela coesão. Quando encontro 

Gonzalo, ele já não vai mais ao Dôme, mas passa algumas horas  desenhando 

e louvando a solidão e o isolamento. As coisas mudam, as pessoas mudam. E 

aqui encosto minha cabeça e choro, almadiçoo, reclamo. Mas quando me 

afasto de você, me afasto apenas para criar e dar vida. Estou vivendo um 

período de decadência e destruição. Atualmente, nem mesmo a criação e a 

arte são consideradas vocações, destinos, mas neuroses, doenças, substitutos. 

Chamei esse diário de ‘Drifting’. Achei que eu também estava em ruínas. 

Mas eu e o diário, juntos, permanecemos inteiros. (NIN, 2011, p. 317, 318) 

 

O diário é a ruína eternamente reconstruída. Cada palavra desnuda e reveste. 

Desconstrói um eu e erige outro. Nessa tensão, ele volta sempre a um mesmo ponto: a 

primeira pessoa. O diário é o eterno retorno a si mesmo. Penso e defendo o diário não 

como uma ode à si, como o afogamento terminal e cego no lago de Narciso, mas como 

um caminho para a autodescoberta. Foram muitas as vezes que o diário me manteve 

inteira. Muitas as vezes que aprendi com ele. Agora mesmo escrevo movida pelo 

sentimento de gratidão pelo aprendizado. Hoje é dia 01 de dezembro, é manhã, o dia 

corre lá fora, os passarinhos chiam desprovidos de tempo e amplos de vôos, o sol 

penetra as folhas e eu estou aqui, olhando tudo pela janela com olhar de poesia, sentada 

em frente ao computador revisando a dissertação, preocupada com o tempo, 

selecionando trechos dos diários para enxertar no corpo da pesquisa (porque na banca 

de qualificação me foi apontado que eu deveria inserir o diário aqui, o que, venhamos e 

convenhamos, faz mais do que sentido). 

Ultimamente ando muito ansiosa por muitos motivos, o prazo de entrega da 

dissertação se aproxima, estreio o novo espetáculo do meu grupo de teatro  daqui a 

quatro dias e estou apaixonada, o que me faz ficar  quase que constantemente  num 

estado de alerta e ansiedade, esperando por aparições, respostas, surpresas, e sei lá mais 

o quê que as pessoas apaixonadas (especialmente as ansiosas como eu) tanto esperam. 

Então tomo nas mãos o Caderno Laranja, e transcrevo as primeiras palavras na 

introdução desta dissertação. A fim de encontrar algo mais que julgasse digno de 

compor o corpo do texto, continuo lendo o diário. E eis que me vejo exatamente na 

posição em que me encontrava no final de 2010, quatro anos atrás. Também na época 
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estava começando a me apaixonar por alguém. E estava do mesmo jeito que acordei 

hoje: ansiosa, esperando resposta, correspondência, contagiada por medos diversos, 

medo da rejeição, do terremoto, de sair da minha calmaria, sempre conquistada após um 

turbulento período de tormenta. Leio e não posso conter o sorriso ao  identificar o 

padrão. Do dia 07 de novembro de 2010, leio: 

“Percebi que a ansiedade me põe num estado de espera. É desse estado que 

quero me libertar. Esperar é essencialmente não viver. Estar distraído do presente. 

‘Sair da caverna, estar desapegado, consiste em não mais orientar-se para o futuro’ 

(Simone Weil).” 

E sorrio porque leio essas palavras como um presente da Luana que fui para a 

Luana que sou, da Luana do passado para a Luana deste presente que me banha e me 

inunda. Imediatamente fico mais tranquila e escrevo estas palavras  extremamente 

íntimas numa dissertação de mestrado. Faço-o porque acredito que uma pesquisa  em 

arte não deve anular suas motivações profundas em prol de uma objetividade dita 

científica. Já dizia Rousseau: “Digam o que quiserem os moralistas, o entendimento 

humano muito deve às paixões. (...) É por sua atividade que a nossa razão se aperfeiçoa; 

não procuramos conhecer senão aquilo que desejamos gozar; e é impossível conceber 

porque motivo um homem que nem deseja nem teme se daria ao trabalho de raciocinar” 

(ROUSSEAU apud FILHO, 1994, p. 32). 

Nós, humanos, pesquisadores, artistas, não somos – e arrisco que dificilmente o 

seremos um dia - puramente objetivos. Isto é óbvio, eu sei – e é uma benção. É na 

defesa do subjetivo, da paixão, da repercussão da poesia em si, que toda esta pesquisa 

foi escrita, acreditando piamente que revelar o subjetivo é revelar o humano, humano 

cada vez mais soterrado e subjulgado nesta sociedade mecânica e de apático concreto 

em que vivemos. 

Foi daí que partiu a pesquisa, da assunção da primeira pessoa, defendendo a 

importância da subjetividade e dos afetos tanto na pesquisa acadêmica quanto artística. 

Investigou o corpo a partir da metáfora do diário para assim realocar o sujeito em si e 

perscrutar sua potência criativa a partir da revisão e recriação da sua história e memória. 

Ao apontar e refletir sobre o complexo trânsito criativo entre a escrita de si e a escrita da 

cena, não posso concluir com regras práticas e objetivas de como transformar uma 

linguagem na outra, de como estabelecer esse processo de tradução. Esse caminho é 

essencialmente particular e depende e decorre da criatividade e das escolhas próprias de 

quem o percorre. O caminho é como todos os caminhos o são: único. O desejo maior da 



104  

pesquisa é de fazer deste caminho um caminho partilhado, abrir espaço nele e para ele, 

estabelecer pontes e diálogos, contribuir com minha experiência. Assim, impossível 

chegar a um manual. E mesmo que fosse possível, não seria esta minha intenção.  Seria 

ir contra todo o argumento filosófico e político da pesquisa, que defende a experiência 

como ato individual e intransferível e a exploração da primeira pessoa como um ato de 

liberdade do sujeito. Por isso repito: construir um território artístico a partir de si pode 

ser de extrema valia para a valorização do sujeito enquanto subjetividade única e 

particular e, ao mesmo tempo, sempre em diálogo com outras subjetividades únicas e 

particulares – o encontro reanima as humanidades esquecidas. 

Segundo Carreira (2012), a pesquisa acadêmica ganha uma dimensão mais 

complexa quando se configura como um instrumento de diálogo com práticas e 

experiências dos outros e como um espaço de formação para seu autor. Eis  exatamente 

o que este trabalho representa para mim. Um espaço de formação e lugar de reflexão 

sobre uma prática cênica que dialoga intensamente com as atuais direções da cena 

contemporânea. 

Carreira admite ainda que na área das artes cênicas “as proposições conceituais 

funcionam muito mais como provocações que promovem discussões, estimulam a 

reflexão ao redor de ideias que não têm vocação de se transformarem em axiomas para 

futuras pesquisas” (2012, p. 28). Desta maneira, ao trazer o diário como provocação 

para pensar o próprio corpo, explicito a ideia de ser o corpo nossa escritura física e 

efêmera no espaço, escrita no presente e que, justamente por habitar o presente, tem a 

potência de modificá-lo. O diário é uma metáfora de poder – implica sermos os autores 

de nossa própria história e sermos capazes, a todo instante, de alterá-la. 

Muitas outras provocações podem ainda ser daqui retiradas – mesmo  aquelas 

que eu não fui capaz de antever, mas que o olhar do outro pode erigir.  Que esta 

pesquisa, então, mais provoque do que responda, mais desnude do que encubra. 

Muitas vezes perguntei a mim e a Anaïs: Porque, insistimos, Anaïs? Porque 

perseveramos em nos desvestir, em nos estraçalhar em palavras, em nos destroçar na 

frente do espelho?  Porque escrevemos o que nos dilacera? Então Anaïs me responde: 

Por que uma pessoa escreve é uma questão que eu posso responder 

facilmente, tendo frequentemente feito essa pergunta a mim mesma. Eu creio 

que uma pessoa escreve para poder criar um mundo onde ela possa viver. Eu 

não podia viver em nenhum dos mundos que foram oferecidos para mim: o 

mundo dos meus pais, o mundo da guerra e o mundo da política. Eu tive que 

criar meu próprio mundo, como um clima, um país, uma atmosfera na qual 

pudesse respirar, reinar e recriar a mim mesma, quando fosse destruída   pela 
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vida. Essa, eu acredito, é a razão para toda obra de arte. (NIN apud 

ANDRADE, 2010, p. 36) 

 

Busquemos o mundo em que possamos viver. 
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