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As pessoas vieram para este país por dinheiro ou liberdade. Se você não 
tem dinheiro, você se apega às suas liberdades com mais raiva ainda. 
Mesmo que fumar te mate, mesmo que você não tenha dinheiro para 

alimentar seus filhos, mesmo que eles sejam abatidos por maníacos com 
fuzis, de assalto. Você pode ser pobre, mas a única coisa que ninguém 

pode tirar de você é a liberdade de estragar sua vida do jeito que quiser.

Jonathan Franzen, 2012*

Estar enredado não é simplesmente estar entrelaçado com outro, como na 
união de entidades separadas, mas implica em carecer de uma existência 
independente e autocontida. A existência não é um assunto individual. Os 

indivíduos não preexistem em suas interações; em vez disso, os indivíduos 
emergem por meio e como parte de seus emaranhados de inter-

relacionamentos. O que não quer dizer que o surgimento aconteça de uma 
vez por todas, como um evento ou como um processo que ocorre de 

acordo com alguma medida externa do espaço e do tempo, mas sim que o 
tempo e o espaço, como a matéria e o significado, passam a existir, são 

reconfigurados iterativamente através de cada intra-ação, tornando 
impossível diferenciar em qualquer sentido absoluto entre criação e 

renovação, começo e retorno, continuidade e descontinuidade, aqui e ali, 
passado e futuro. 

Karen Barad, 2007*

* Estas epígrafes são parte do artigo “Liberdade e Potência” de Franco Berardi. 
Este Caderno para Respirar apresenta uma versão traduzida deste artigo a seguir. 
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fôlegos

Se concordarmos que aquilo que convencionou-se chamar de arte da

performance a partir de um certo contexto estadunidense-europeu, foi

denominado como arte ação por diversas/es/os performadoras/res latino-

americanas/es/os, talvez valha a pena nos questionarmos: qual o estatuto

da noção de ação em uma época assolada por uma pandemia sanitária, um

pandemônio político e um pesadelo econômico? A partir disso, durante

sua participação no eixo performatividades do curso estendido de

formação continuada, oferecido pelo Transversalidades Poéticas no Centro

de Referência da Dança de São Paulo – CRD, o Coletivo Parabelo

desenvolveu a ação performático pedagógica Respirações, a fim de

pensarmos nas relações entre ação, potência e liberdade no país

irrespirável. Ao convivermos com questões como aquela colocada pela

participante Danielle Souza: como criarmos mundos em casa tendo a

política da morte batendo em nossa porta? Ou mesmo, como a pergunta

feita por uma criança para a participante Carmen Estevez: será que vai ter

mundo depois de tudo isso? Optamos por tentar colocar as cartas na mesa,

ou ainda, arriscamos abrir as cartas, ao buscarmos renunciar à ilusão de

que é a dita humanidade quem tem dado as cartas, enquanto jogamos o

jogo de cartas marcadas pela necropolítica – a negação radical de que estar

viva/e/o implica em reconhecer a natureza vinculante de toda e qualquer

forma de vida. É no intento precário de não perdermos contato com esse

fôlego vital que o presente Caderno para Respirar apresenta uma tradução
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de “Liberdade e Potência”, artigo escrito pelo filósofo, escritor e ativista

italiano Franco Berardi, que precede as respirações das/es/os participantes

dessa série, às quais deixamos aqui nosso muito obrigada/e/o e o desejo de

que, de algum modo, continuemos respirando juntas/es/os – apesar de

tudo.

Liberdade e Potência

Desde os primeiros dias da pandemia, e desde o início dos Lockdowns que

se seguiram, a opinião pública se dividiu entre aqueles que rejeitam qualquer

limite à sua liberdade pessoal e aqueles que apoiam uma regulamentação

mais ou menos estrita de interação social.

As próprias fronteiras entre as frentes políticas - as distinções clássicas entre

a ideologia de direita e de esquerda - foram borradas neste ponto: a oposição

aos lockdowns impostos pelo Estado e às medidas sanitárias foi assumida

por libertários de direita.

Como podemos explicar o fato de que alguns anarquistas e muitos outros

espectros da esquerda estão respeitando as medidas sanitárias ditadas

por um “Estado de exceção”, enquanto os fascistas são os que reivindicam

sua liberdade para fazer o que quiserem? Há uma troca cômica de papéis,

na qual os fascistas se proclamam os “defensores da liberdade” e os

progressistas surgem como os defensores da lei. Isso também sinaliza a

dissolução do cenário político do século XX.

Essa reversão demonstra que a geografia política do século passado está

fora de serviço; mas também revela um mal-entendido filosófico que

atravessou a história da teoria política moderna e da política até hoje: um

mal-entendido sobre a liberdade. O conceito de "liberdade", um tópico

onipresente e comum do discurso público, deve ser reconsiderado do

ponto de vista da complexa situação de hoje, pois devemos submeter os

chavões do discurso político a uma investigação crítica.

Os esquadrões armados de supremacistas estadunidenses que ocuparam

lugares públicos para protestar contra as medidas sanitárias estavam

reivindicando sua liberdade e celebrando The Land of the Free. Do que

eles estavam falando?
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1 Este artigo foi originalmente publicado no E-Flux Journal #116, em março de 2021.
Trata-se de uma publicação digital de arte contemporânea de periodicidade mensal.
Disponível em: https://www.e-flux.com/journal/ Último acesso em 05/03/2021.
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2 Nota do tradutor: A palavra pode ser traduzida para o português como "confinamento".
De acordo com o dicionário de língua inglesa Oxford, o significado de lockdown se
refere ao estado de isolamento ou restrição de acesso instituído como uma medida de
segurança. Pode também ser interpretado como bloqueio total. Portanto, o termo
lockdown refere-se ao bloqueio total de uma região, imposto pelo Estado ou pela
Justiça. É a medida mais rígida adotada durante situações extremas, como uma
pandemia, por exemplo. Durante o lockdown, o cidadão é restrito de circular em áreas
públicas sem motivos emergenciais, impedido de cruzar fronteiras e muitas vezes pode
haver toque de recolher. A fiscalização é feita pelo governo.

3

NDT: A expressão pode ser traduzida para o português como “A Terra do Livre” e
consiste em uma frase retirada de “The Star-Spangled Banner", hino nacional dos
Estados Unidos. O termo é frequentemente utilizado como um apelido para se
referir aos Estados Unidos em geral.
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Essas pessoas pertencem e defendem a legitimidade de um país que tem

a palavra “liberdade” consagrada em seus documentos fundantes, mas

que desde sua fundação violenta não mencionou que foi construído sob

a condição de escravizar milhões e brutalizar outros milhões.

Em março de 2020, durante os primeiros dias do lockdown italiano,

quando as autoridades políticas decidiram colocar em quarentena toda

população, exceto os trabalhadores responsáveis pelos serviços

considerados essenciais, enquanto o número de pessoas que testavam

positivo crescia a cada dia, alguns comentaristas, entre eles o

proeminente filósofo italiano Giorgio Agamben, rejeitaram a lógica e os

protocolos do lockdown. Essa rejeição foi baseada em motivações

razoáveis. Agamben criticou tais restrições ao compreendê-las como um

“despotismo técnico-médico” e argumentou que tais regras

pavimentaram o caminho para um sistema de controle tecno-

autoritário. Esta consideração não era infundada; a reação intelectual

generalizada contra Agamben que se seguiu parece-me um sintoma de

conformismo.

No entanto, não entrei nas fileiras dos “libertários” e não compartilhei

sua crítica específica às medidas de lockdown, porque senti que sua

oposição se baseava na manipulação de um conceito que, mesmo

que superficialmente nobre, não soava como algo fundamentado
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filosoficamente e, na atual conjuntura, ressoa como uma espécie de

palavra de ordem vazia: o conceito de "liberdade".

Em uma virada irônica do jogo, quando os fascistas (Trump, Bolsonaro e

outros) lançaram campanhas contra as medidas sanitárias e espalharam

teorias da conspiração, a palavra “liberdade” se tornou a palavra-chave da

ação autoritária. Era uma vez, há não muito tempo atrás, heróis

românticos que morreriam em nome da liberdade contra um governo

tirânico. Agora, os heróis liberais fascistas gritam "liberdade", o que

significa "não ao uso de máscara”.

Eles estão intimamente convencidos de que a liberdade é, em primeiro

lugar, a liberdade de explorar a força de trabalho de quem só tem a

liberdade de ser explorado ou morrer. Assim, dentro da esfera da

desigualdade econômica, a palavra “liberdade” só pode significar direito,

exploração e violência. Porém, agora é fundamental repensar a retórica

da liberdade e revelar as aporias conceituais que essa palavra implica.

A retórica da liberdade é baseada em um mal-entendido

Aqui, pretendo questionar o pano de fundo filosófico da retórica da

liberdade apresentada durante a era moderna, a subsequente exploração

desse conceito por liberais econômicos que devastaram a vida social nas

últimas quatro décadas e os libertários políticos que usaram essa retórica
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para defender agressivamente o privilégio branco e a dominação

ocidental do mundo.

Não pretendo desenvolver totalmente esse assunto, mas quero delinear

a gênese filosófica do falso conceito de liberdade e dos paradoxos

pragmáticos que esse mal-entendido produziu no mundo real. Refiro-

me à história desse conceito na era moderna e seu esgotamento

contemporâneo para iluminar as ambiguidades filosóficas da

“liberdade” e sua subsequente manipulação política.

O abuso político da palavra "liberdade" é baseado em um mal-

entendido linguístico: três diferentes níveis de existência são

confundidos e, portanto, três significados diferentes da palavra são

misturados, embaralhados e mal definidos para que a palavra possa ser

usada para identificar a escravidão como liberdade.

O conceito de liberdade possui pelo menos três sentidos distintos, três

significados diferentes: o ontológico, o político e o físico. É por causa

dessa confusão linguística e desse equívoco ideológico que o regime

menos livre e mais automatizado que já existiu no planeta Terra nos

últimos três mil anos – a saber, o neoliberalismo, baseado no domínio

absoluto da acumulação de capital, na massiva escravização do trabalho

e na automação das relações semióticas – é proposto como o símbolo da

liberdade.
10
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O empobrecimento sistemático da vida social e o esgotamento dos

recursos do planeta são rotulados de "livre iniciativa". A origem dessa

manipulação está na genealogia filosófica moderna da ambiguidade do

conceito de liberdade.

Liberdade Ontológica

O conceito moderno de liberdade surgiu na perspectiva do chamado

Humanismo como liberdade ontológica. O livre arbítrio passa a ser

concebível quando os humanos são libertados da determinação divina.

Na estrutura humanista, a aventura humana não é a implementação do

conhecimento universal e da providência de Deus, mas sim a

implantação prática de projetos individuais e coletivos.

Mesmo que Deus seja a fonte de todas as entidades existentes no

mundo, mesmo que o conhecimento de Deus contenha a determinação

de todos os eventos que ocorrem no mundo, quando Deus deu a vida a

Adão, ele também decidiu não atribuir nenhum destino necessário ao

ser humano. Assim, nesta concepção humanista, segundo a vontade

de Deus, a ação humana não é predeterminada por sua vontade

onipotente. A excepcionalidade do humano consiste essencialmente na

possibilidade de escolher e agir segundo o livre arbítrio; Deus quer que

sejamos independentes de suas próprias determinações.



Somente na medida de nossa potência somos “livres” para escolher e

agir. Nesse quadro, então, a questão espinosista "o que pode um

corpo?" corresponde à pergunta "qual é a extensão de sua liberdade?" A

ação voluntária não se desenvolve em um espaço de abertura infinita; as

várias dimensões do real (o mundo natural, o envelhecimento do corpo,

a tecnologia e a presença de outros corpos) operam como enredamentos

co-constitutivos da nossa vontade.

Se subestimarmos a relação entre as limitações da potência da vontade

e do emaranhado contextual, ficamos com uma liberdade vazia.

Desemaranhar nossa ação dos enredamentos que precedem a existência

da própria vontade - este é o cerne do que prefiro chamar de

"autonomia" em vez de "liberdade". Na era moderna, de Maquiavel a

Lênin, a vontade humana conseguiu atuar de forma relativamente

autônoma, pois a potência do emaranhamento do contexto não foi

avassaladora, graças à baixa densidade da tecnologia e à lenta

circulação da informação. Nesse contexto, a vontade política foi eficaz

em mudar a relação entre o Homem e a Natureza, submetendo a

Natureza à ingenuidade da engenhosidade humana.

Essa liberdade ontológica é a condição que permite conceber a eficácia

da ação voluntária, premissa para a concepção de História como criação

consciente. O movimento do tempo assume o caráter de História

quando a ação voluntária possibilita a transformação efetiva da

Natureza. Segundo Niccolò Machiavelli, a vontade humana é dotada

da potência de governar livremente sobre empreendimentos e eventos

aleatórios e, portanto, de submeter a natureza caprichosa da Fortuna

(em latim, a imprevisibilidade dos eventos humanos) às intenções do

poder.

Potência e liberdade

Na visão política moderna de liberdade, potência (ligeiramente

diferente da forma como “poder” é discutido no pensamento europeu

moderno) e livre arbítrio estão ligados. O problema é que essa ligação é

mal concebida: a retórica da liberdade, de fato, pressupõe que a vontade

não tem limites e que a potência está inscrita no espaço da liberdade.

Isso é um engodo, um equívoco, um erro.

Uma vez que a ação acontece no mundo físico, onde as forças físicas

estão em jogo, a liberdade depende de nossa potência para superar

essas forças. Somos livres para fazer o que temos potência para fazer.
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4
NDT: Nicolau Maquiavel (1459-1527), filósofo italiano.

5

5 NDT: Baruch de Espinosa (1632-1677), filósofo holandês.



Entretanto, a potência da vontade diminuiu em proporção à crescente

complexidade e potência do emaranhado que podemos chamar de

Umwelt. No final da era moderna, a potência da vontade se chocou

com a onipotência do capital; foi corroída pela penetração dos

automatismos econômicos e técnicos na trama do tempo. Nesse ponto,

a mitologia da liberdade foi reduzida a um mero trompe l'oeil. Desde

então, nos iludimos acreditando que a escolha é possível e que a ação

voluntária impulsionada pela dita Vontade popular pode mudar o

curso dos acontecimentos. Na realidade, o âmbito da ação política foi

contido e emaranhado por automatismos tecnolinguísticos resultantes

13 14
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NDT: Nome de uma técnica artística responsável por promover truques de
perspectiva a fim de produzir uma ilusão de ótica. A expressão pode ser traduzida do
francês para o português como “engana o olho”.
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NDT: O termo de origem alemã se refere ao conceito desenvolvido por Jacob Von
Uexküll (1864-1944), considerado um dos pioneiros da chamada Etologia. O
conceito de Umwelt denota o mundo subjetivo de um organismo vivo constituído
pelo campo perceptivo específico em correlação com a esfera de interações práticas
denominada como campo operacional. Desde bactérias até seres humanos têm sido
considerados portadores de Umwelt, graças às suas respectivas aptidões específicas
para a construção de mundos fenomênicos internos na e pela experimentação de
ambientes externos. É a partir dessa internalização do exterior experienciado, que o
Umwelt emerge nas e pelas projeções de sinais capazes de orientar o
desenvolvimento de atividades significativas para a sobrevivência do organismo em
questão.

7

do casamento do capital com a tecnologia.

Na esteira do suposto avanço humanista, a liberdade tornou-se um

conceito político central: os seres humanos, dotados de livre arbítrio,

decidiram tornar-se cidadãos, para que a liberdade pudesse ser o

princípio ordenador da vida social; a liberdade transformou-se em

independência de qualquer poder estabelecido e assumiu a forma da

democracia. No entanto, eventualmente o tecnocapitalismo esvaziou a

democracia de sua potência, expondo a fragilidade da liberdade como

um conceito político.

O iminente colapso das instituições e infraestruturas liberais induzido

pela pandemia expõe a impossibilidade de liberdade sob as condições

de hipercomplexidade do tecnocapitalismo.

Liberdade e as leis da física

Na era moderna, a ciência e a política conseguiram reduzir a

complexidade do mundo à regularidade das leis físicas e à

intencionalidade das leis políticas. As coisas mudaram. Os cientistas

chegaram a compreender que as leis físicas são apenas uma

aproximação incerta, não exaustivas da complexidade da matéria e do

tempo. E os cidadãos passaram a compreender que as decisões políticas8 NDT: Nome dado a um dos princípios fundamentais do chamado Estado
Democrático de Direito, que prevê que somente ao povo deve ser dado o direito de
escolher quem pode ou não ser o seu representante – governar, legislar e fiscalizar
– em seu nome.



modernidade tardia, somos cada vez mais confrontados com as macro

forças da natureza – a crise climática, por exemplo – e com as micro

forças de contágio viral que não só colocam em risco a materialidade

dos corpos humanos, mas também as esferas econômicas, semióticas e

afetivas.

Além disso, estamos diante de tendências irreversíveis ligadas à

automação do comportamento cognitivo e das conexões tecno-

linguísticas. De fato, o capitalismo financeiro é cada vez menos a

projeção consciente da vontade política da classe dominante e cada vez

mais o efeito da conexão automatizada entre dinheiro e vida social,

entre redes técnicas, informacionais, digitais e decisões econômicas. A

dominação financeira da sociedade é o efeito do desencadeamento dos

automatismos tecnolinguísticos e da incontrolabilidade da velocidade e

da hipercomplexidade das negociações financeiras.

Ironicamente, a extensão de nosso conhecimento está reduzindo à

extensão de nossa liberdade: macrotendências e micro eventos escapam

do controle da vontade política e restringem o escopo da liberdade

humana.

coletivas se tornam cada vez menos eficazes à medida que o Umwelt

técnico se torna mais complexo e automatizado.

A ciência e a política se mostraram incapazes de dominar

exaustivamente as esferas subliminares e supraliminares da evolução –

os microprocessos biológicos e neurológicos e os catastróficos

macroprocessos planetários que a extração capitalista desencadeou.

À medida que somos forçados a reconhecer nossa impotência, nossa

incapacidade de escolher livremente o contexto em que vivemos, um

sentimento de frustração está se espalhando, alimentando uma onda de

raiva, desespero e violência.

Em The Antiquity of Man (1962), Günther Anders fala da sensação de

impotência que sentimos depois que o conhecimento técnico produz

macro forças como a bomba nuclear. Somos humilhados pelos efeitos

de nossa própria potência cognitiva, e essa humilhação é o que alimenta

em grande parte os movimentos neorreacionários de nosso tempo:

orgulhosas declarações de ignorância que visam restaurar as

superstições da identidade.

Até certo ponto, a vontade política foi eficaz quando nossas ações

procuraram influenciar as ações de nossos semelhantes e da

cidade compreendida como um meio forjado pelo Homem. Mas, na

15
16

9
NDT:Günther Anders (1902-1992), filósofo alemão.
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automatismos de saúde, distanciamentos tecnomediados e obsessões

psicológicas.

A proliferação do vírus atua como um provedor do caos. Isso se deve ao

caos produzido por uma concreção subvisível de matéria biológica; assim,

a vontade consciente perde sua potência, de modo que a política se reduz

à implementação de medidas sanitárias. Essas medidas, regras e normas,

porém, não se baseiam em certezas determinísticas, pois a circulação da

concreção subvisível da matéria que chamamos de vírus está

continuamente variando e mutando. Enquanto isso, cientistas buscam

regularidades no contágio, na esperança de prever a evolução da

pandemia e recomendar meios de proteção e cura.

Fala-se de uma segunda (e terceira) onda de contágio após a primeira

onda no início de 2020. Contudo, mês após mês, muitos perceberam que

as ondas não são uma, duas ou três; são incontáveis, como as ondas do

mar. O vírus não começou em um dia de inverno em Wuhan, ele já

O vírus e a singularidade

O que resta do livre arbítrio quando o tecnocapitalismo inscreve suas

prioridades como uma necessidade absoluta em todos os aspectos das

relações sociais? O que resta da liberdade de opinião quando a mídia

corporativa satura cada momento de atenção? A liberdade política tem

sido prejudicada pela ampliação do campo da prescrição técnica, pela

inserção de automatismos técnicos na linguagem.

Entretanto, de repente aconteceu algo que não foi previsto: a rápida e

imparável difusão de uma micro entidade subvisível cuja missão é a

proliferação e cujo poder ocasional é pôr em perigo o seu organismo

hospedeiro: o vírus.

Esse agente biológico desencadeou uma cadeia de transformações

higiênicas da vida cotidiana. Está provocando (não tão) lentamente

perturbações nos domínios econômicos, geopolíticos e, por último, mas

não menos importante, nos domínios psicológicos.

A pandemia quebrou os automatismos econômicos de oferta e

demanda, de produção e de distribuição, provocando pelo menos

em parte uma ruptura da máquina global que faz girar a economia

capitalista. Simultaneamente, está criando outros automatismos,

não menos invasivos do que os inscritos na máquina econômica:

17 18
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10
NDT: Cidade chinesa onde teria se originado a crise sanitária mundial promovida
pelo novo coronavírus. Porém, cabe frisar que tal hipótese foi recentemente refutada
pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A partir de uma investigação nas cidades
onde foram identificados os primeiros casos de Covid-19, a OMS concluiu que o vírus
possui origem animal e muito provavelmente foi passada para os humanos por uma
terceira espécie. Ver mais em: https://brasil.elpais.com/internacional/2021-02-
09/oms-conclui-que-o-viruse-de-origem-animal-e-indica-que-nao-surgiu-no-
mercado-de-wuhan.html. Último acesso em 05/03/2021.



Por um lado, o vírus está continuamente mudando sua natureza e

intensidade; por outro lado, no entanto, o organismo em perigo (ou

seja, nós) é uma singularidade que não corresponde a um modelo

homogêneo e está em mutação contínua no contexto das condições

ambientais, técnicas, econômicas e sexuais em que evolui.

O salto quântico da (in)consciência

Se a matéria evolui de forma determinística, por que não podemos

prever as futuras configurações do mundo? Será porque a infinita

complexidade do determinismo físico não pode ser processada por

nossa limitada capacidade de compreensão e prognóstico? Ou é porque

a matéria realmente evolui de uma maneira não determinística?

Este dilema, que perpassa a filosofia moderna, do determinismo de

Laplace à indeterminação quântica, assume uma importância crucial

existia. No entanto, só recentemente sofreu uma mutação que o tornou

perigoso para o corpo humano e, mesmo que esperemos evitar uma

propagação posterior (por uma vacina ou cura), não vai desaparecer:

vai evoluir para algo diferente que irá ser menos perigoso, mais

perigoso ou nada perigoso para o organismo humano.

No mundo físico, não há fim: a matéria está em devir, decompondo,

recompondo, emergindo e desaparecendo. Apenas nossa consciência é

algo que começa em um dado lugar e termina em um determinado

ponto. Apenas a consciência tem a capacidade de se tornar nada. Todas

as outras coisas evoluem.

A consciência também é a única coisa no universo que pode conceber o

nada. O vírus não é nada e não vai se tornar nada; em vez disso, vai

evoluir para algo diferente.

Olhando para a evolução da pandemia até agora, podemos discernir

alguma regularidade, mas isso é pouco relevante do ponto de vista do

evento de “contágio”, que ocorre de formas imprevisíveis. Mesmo que

algum determinismo esteja implícito na transmissão da doença, o

contágio está continuamente desencadeando emergências

imprevisíveis, pois as regras dessa determinação escapam ao âmbito de

nosso entendimento e de nossa vontade consciente.
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11
NDT: Em referência ao chamado Demônio de Laplace: um experimento mental
idealizado em 1814 pelo físico, matemático e filósofo francês Pierre-Simon Laplace
(1749 – 1827), a partir do qual, grosso modo, o autor conjecturou que se uma
entidade pudesse conhecer todas as variáveis que determinam o estado de todas as
partículas do universo como posição, momento linear, carga elétrica, velocidade,
impulso, rotação, etc. em um dado instante t no tempo e o conhecimento de todas
as leis e propriedades físicas necessárias, então seria matematicamente possível
determinar o estado daquela partícula no futuro.



estadunidense William James: o primeiro ato de livre arbítrio é escolher

acreditar no livre arbítrio.

Aqui podemos ver a lacuna entre a neurociência e a psicanálise, entre o

determinismo físico da neurologia e a indeterminação do desejo, ainda

que essa lacuna seja absolutamente singular em sua gênese e

manifestação, e não possa ser reduzida à exatidão científica da

determinação.

Introdução e tradução 

Diego Marques

Respirador do Coletivo Parabelo

Introdução e revisão

Denise Rachel

Respiradora do Coletivo Parabelo e do CIEJA Ermelino Matarazzo

quando falamos da relação presente entre a neurociência e a

psicanálise, e do futuro da evolução da mente.

A matéria neurológica atua de maneira determinística em nosso

comportamento psicológico e cognitivo? Ou a relação entre o cérebro

neurológico e a mente consciente é essencialmente não determinística?

Qual é o salto quântico que diferencia a atividade mental da dinâmica

neurológica? Qual é a divergência entre a dinâmica física do cérebro e o

surgimento do pensamento?

A erupção do vírus na paisagem do mundo contemporâneo, e

particularmente na paisagem subliminar, íntima, estrangeira, que

Freud chamou de inconsciente, revelou a falácia e o vazio da pretensão

de liberdade.

Interpretar os signos do inconsciente e traduzir esses signos em

projeções e escolhas conscientes é o caminho para a liberdade como

uma elaboração não determinística das possibilidades enredadas no

determinismo da matéria física e neurológica.

Afinal, liberdade é a dimensão a que podemos acessar buscando a

autonomia com afinco e depende apenas de nossa potência. Na verdade,

a autonomia pode ser definida como a potência da imaginação

e da ação. Parafraseando a famosa frase do filósofo e psicólogo
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respirações



Sol Whitaker

Respiradora do CRD no Curso estendido eixo Performatividades

Professora universitária aposentada e pesquisadora CNPQ 

da Sociedade do Espetáculo, transita entre as áreas das Ciências Sociais, 

Comunicação, Museologia e História Social.

Nas horas vagas lê, lê, lê! 

Gosta de dançar, cuidar de plantas, conversar. 

Gosta de filosofia e dos princípios taoístas. 

Gosta do carnaval de Recife, onde nasceu. 

E, não fosse a pandemia, flanaria por aí. 

Sonha em morar perto da natureza, das matas, rios e cachoeiras. 

Ouvir os passarinhos e receber amigos. 

Estar perto dos filhos. 

47
48

A janela do futuro.

Enquadro um sonho.



Carolina Cáceres

Respiradora do CRD no Curso estendido eixo Performatividades

Foi-me proposto ver: 

Uma performance ocular 

De um horizonte recente 

Um desejo latente 

O horizonte sempre me desperta um desejo incontrolável de sair
correndo. Um desejo de correr para alcançar uma infinitude palpável,
e logo, guardá-la em minha mochila ocular, para que ela esteja
comigo sempre que eu precisar.

O horizonte que fui ver está além da altura dos telhados da travessa,
que molhados pelo sereno da lua, oferecem uma visão perfeita da
infinitude que desejo. Além desse horizonte, podemos ver a línea,
aquela línea que dizem imaginária, mas que de inventada não tem
nada. Além da línea, se encontram os desejos que se transfiguram no
futuro.

Essa línea, desde onde estou, é gigantesca. Por vezes, dependendo de
quem a vê, ela se reduz em medida, sendo encurtada e aprisionada. O
tamanho dela é diretamente proporcional à ousadia da performance
ocular a qual a observadora está disposta. Se tens ousadia, podes ver
muito longe e a línea será infinita.

Eu tenho um desejo ousado dentro de mim, que quando se une ao
desejo de outras pessoas que também são ousadas, torna a línea
infinita.

Desde então, saio para correr pelo horizonte todos os dias.
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Carolina Cáceres

Respiradora do CRD no Curso estendido eixo Performatividades

É uma multiartista fronte(i)riza. 
É filha da dona Regina, uma brasileira e do seu Néry, um uruguaio, 

responsáveis por torná-la uma "misturada". 
Atua, com mais paixão, como cantautora, violonista, pesquisadora e, 

mais recentemente, performer. 
Foi sentindo a falta do corpo que descobriu a dança e 

as inúmeras possibilidades performáticas de fazer arte. 
Suas poesias mesclam idiomas, ganhando vida sonora através da mistura 

de ritmos de seus países-origem, como a milonga com o rock. 
Escreve como quem sente, onde emana o que o coração e a pele vibram, 

no íntimo, com ternura e sensibilidade poéticas. Atualmente estuda 
Relações Internacionais na Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) 
e habita em "Santera", a divisa Brasil-Uruguai, onde também é produtora 

cultural, visando transformar as realidades de outras mulheres.
Ultimamente, nas horas vagas, gosta de fugir das telas do celular e do 

computador, recorrendo aos livros de papel ou ao violão, teclado ou 
pandeiro, percebendo e criando novos sons ou interpretando aquelas 

sonoridades que lhe aquecem o coração. 
Foge para o pátio de casa, que, rodeado de verdes e flores, ajuda a conectar 

mais com a natureza e inspirar. 
Também brinca com sua família, formada por seis gatinhos, 

interagindo sensivelmente com essa espécie felina. 
Gosta de fazer longas caminhadas (as derivas!) pela fronteira, correr, 

pedalar e conhecer pessoas novas com quem possa aprender algo diferente.
Gostaria de conhecer o mundo através da música, performando em 

diferentes lugares, interagindo com diferentes pessoas de diferentes 
culturas. Também sonha em promover diálogos e intercâmbios de ideias 

utilizando a arte e a educação como ferramentas emancipadoras. Sonha em 
se graduar na UNIPAMPA e em realizar algum intercâmbio cultural ou 

artístico para algum país com uma cultura muito distinta da sua. 
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Danielle Souza

Respiradora do CRD no Curso estendido eixo Performatividades

Professora de Arte do ensino médio, 

da rede estadual do Maranhão.

Gosta de crochetar, ler, nadar e caminhar.
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PERGUNTA-DISPARO:

Como criar mundos em casa tendo a política de morte batendo à sua porta?

GIRA SOL – impulsos para iluminar

Amuleto de construção de desejos de futuros outros.

É tempo de alimentar o encontro pra voltar a florir, depois.

Produzir outras presenças na emergência do agora.

Oferecer uma luminosidade poética para vizinhes,

Transeuntes diversos,

entregadores de aplicativo

e demais presenças que coabitam essa vida pandêmica.
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Decio Filho

Respirador do CRD no Curso estendido eixo Performatividades

Escritor, iluminador em Artes Cênicas há 35 anos, 
pesquisador da Arte do Intérprete e formado em Letras. 

Formou, junto com outr@s atores/atrizes o Núcleo Experimental 
Teatro das Incertezas em 2019, a partir da 

Oficina O Século de Stanislavski (Funarte 2014/2020) 
com a montagem na qual voltou a atuar 

com um texto de sua autoria que se chama 
“Nesta noite sem fim, quero fazer o teatro das incertezas, 

dando como passagem meu corpo sem personagem”, 
. Também faz parte do Núcleo Artístico do Grupo Malamadas: 

Poéticas do Desmonte, dirigido por Marta Baião, 
atriz, fotógrafa, feminista e ativista.

Seu tempo é ocupado com a escrita, estudos e trabalhos. 
Sonha em ver novamente o nosso povo ter direitos iguais 

e acesso à Educação, Cultura e 
uma sociedade mais solidária e afetiva. 



Camila Felício

Respiradora do CRD no Curso estendido eixo Performatividades

É dançarina, atriz e performer. 

Atualmente faz graduação em dança na Unicamp em Campinas-SP 

e faz trabalhos colaborativos de artivismo

com o Coletivo Quintessência que atua Barretos-SP.

Ultimamente nas horas vagas gosta de fugir 

do computador ou celular, ficar observando 

e sentindo a natureza ao seu redor 

e fazer alguma atividade com as pessoas que moram com ela, 

comer, cozinhar, dançar flashback, ver filmes, jogar jogos. 

Também gosta de estar sozinha em silêncio, 

meditando, cuidando da horta ou lendo algum livro de fantasia.

Seu sonho mais urgente que precisa ser realizado 

é que a humanidade consiga atravessar esta pandemia 

e aprender com isso, 

que haja alguma melhora ética do nosso comportamento 

com a natureza, com todos os seres 

e que possamos nos relacionar corpo a corpo 

com respeito e sem medo. 

Todos outros sonhos que gostaria de realizar dependem deste.

61
62



Maria Lúcia Branco

Respiradora do CRD no Curso estendido eixo Performatividades

Pós- graduação em Dança e Consciência Corporal. 

Atriz, dançarina, pesquisadora do movimento, 

Artista-orientadora em dança e teatro. 

Nas horas vagas gosta de ler, assistir filmes 

e conversar com amigues. 

Há tantos sonhos, mas cita a vontade de um espaço aconchegante, 

arborizado para descanso e que haja evolução para uma sociedade 

mais justa, mais humana. 
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Este desenho é baseado nos símbolos Adinkra, imagens do povo Assante que

habita a Gana e Costa do Marfim, conhecido por suas habilidades de

tecelagem. Este povo criou tecidos com símbolos que ensejam sua sabedoria e

cultura. Desenhei três dos símbolos que mais me tocam pelo seu significado.

Não é propriamente um mapa, mas um lembrete de características com as

quais me identifico, mais do que pontos de partida ou chegada. Os símbolos

significam mudanças/dinâmica, liberdade/emancipação e amor/harmonia.

Rosana Carvalho

Respiradora do CRD no Curso estendido eixo Performatividades

Tem um percurso híbrido, 

temperado de variedades que se completam.      

É bailarina, coreógrafa, instrutora de Yoga e fez graduação em medicina. 

Atualmente se dedica ao estudo de processos de criação em dança 

e é pesquisadora na área de saúde mental. 

Nasceu em Minas Gerais, morou nos últimos 10 anos em São Paulo 

e atualmente está no norte da Itália.    

Nas horas vagas gosta de sentir o momento presente, 

esta presença tão rara e tão difícil de ser vivida simples e intensamente. 

Nas entrelinhas das horas vagas, talvez um pouco distraída ainda da vida  

e da presença, gosta de ouvir música brasileira, filmes antigos e doces 

e inventar personagens cômicos e improváveis com seu parceiro de vida. 

Gostaria de ser educadora de práticas do corpo em movimento 

e formar uma companhia de dança. 
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O guardinha da rua bolsonarista,

Cabe mais um pouco, um pouco

Chamei logo o bairro,

A cidade onde nasci,

Onde brinquei,

Onde quero viver,

O país que vivo

Cabe todo aqui,

Bem aqui, debaixo dos lençóis.

Carmen Estevez de Oliveira

Respiradora do CRD no Curso estendido eixo Performatividades

É atriz e performer, 

já trabalhou na área da educação 

e em galerias de arte.

Adora longas caminhadas e nadar.

Gostaria muito de conhecer Nova York.

Hoje fiz uma cabaninha dentro de casa,

Chamei meus dois gatos,

Minha irmã e minha mãe,

Meus amigos,

Meus flertes,

Meus colegas,

Meus vizinhos,

Aquele ex que era tão gostoso,

A doceira da esquina,

Minhas amigas de escola,

Minhas não amigas da escola,

Os caras bonitos da tv,

Os poetas que mais gosto,

Cabe mais, cabe mais,

Os parentes distantes,

A chefe malufista,

Os gatos que morreram,

Os cachorros de infância,
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Audrey A. S. Silva

Respiradora do CRD no Curso estendido eixo Performatividades

Atua em São Paulo/capital.

Gosta de ouvir palestras, audiobook, música, plantar. 
Sonha em firmar/conciliar profissionalmente 

na área holística/artística.
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Camila Andrade

Respiradora do CRD no Curso estendido eixo Performatividades

Colagem feita a partir de ilustrações da artista Isabela Alves



Seu fosse presidenta deste país,

devolveria o poder à sua raíz.

Poder àquelas que

parem,

criam,

alimentam,

sustentam

o país nas costas.

O futuro é ancestral.
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Camila Andrade

Respiradora do CRD no Curso estendido eixo Performatividades

É artista de teatro e performance e professora de teatro. 

Fundou e é integrante do Coletivo Quizumba, que pesquisa teatro para 

infância e juventude a partir do estudo das culturas africanas e afro 

brasileiras, do Coletivo Cênico Joanas Incendeiam, coletivo de 

mulheres artistas, educadoras e pesquisadoras de teatro e 

performance, e do Coletivo Sementes, coletivo de jovens que busca 

refletir e denunciar em suas obras o genocídio sistemático contra a 

juventude pobre, periférica, indígena e preta. É integrante também do 

Impulso Coletivo, grupo de teatro que investiga memória, território e 

identidade em bairros periféricos do centro de São Paulo. 

Todos os coletivos atuam por um teatro antirracista e contra colonial. 

É professora do curso profissionalizante de atuação 

do Teatro Escola Macunaíma. 

Iluminadora de diversos coletivos/cias de teatro, circo e dança. 

E desenvolve pesquisa solo autoral em performance e teatro sobre sua 

ancestralidade negra e indígena no projeto Êxodo-odoxÊ. 

Tem dificuldade em ter horas vagas, quando tem, gosta de cozinhar 

e inventar novas receitas, estar com a família e amigues, 

assistir filmes e estar ao ar livre na natureza.

Sonha em aprender a descansar.

Ter casa própria perto da natureza e longe do caos da cidade. 

Fazer turnê nacional e internacional com seu trabalho solo.
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Letícia Sekito

Respiradora do CRD no Curso estendido eixo Performatividades

É artista do corpo, da dança e peformance, 
diretora e coreógrafa da Companhia Flutuante e mãe.

Educadora do Movimento Somático pelo Body-Mind Centering (sm), 
professora de DanceAbility e massoterapeuta.

Curiosa. Gosta de conversar, ler, comer e passear.
Sonha em viajar pelo mundo dançando e criando amizades.
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O processo
As escolhas
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A finalização de um ritual para uma minhoca

Ele tentou salvá-la, mas ela não resistiu...

Fez então um santuário.

Vieram as formigas, que provavelmente irão comê-la...

Ou ela vai virar adubo para a terra…

vida, morte, vida, morte, vida… elementos do mesmo ciclo de existência.

O sagrado, o simbólico, o criativo, tudo junto no encontro entre corpos na rua.

Letícia Sekito

Respiradora do CRD no Curso estendido eixo Performatividades

Dan Sekito de Feitas Higuti

Respirador da família Sekito

Tem 7 anos.

Estudou no CEI Lar do Alvorecer Cristão e na EMEI Dona Leopoldina 

e agora está na Teia Multi Cultural.

Gosta de brincar, construir robôs e coisas com papelão 

e material reciclável, assistir desenho, jogar MineCraft, 

brincar de pega-pega com seu amigo Heitor de 5 anos e comer.

Sonha em ganhar um robô, ir para a Disney e acabar a quarentena.



Marcela Cavallini

Respiradora do CRD no Curso estendido eixo Performatividades

É mãe, professore e artiste multimídia. 

Integrante da Coletiva Marcas D'Água. 

Doutorande em Artes Visuais da EBA/UFRJ.

Nas horas vagas gosta de se banhar, 

na praia, na cachoeira, no rio...

Seu sonho é ser professore Universitária.
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Flávia Teodoro Alves

Respiradora do CRD no Curso estendido eixo Performatividades

Filha da dona Bete e do seu Francisco. 
Nas ruas, seu nome é Lambe, Bem! 

Professora de arte na Rede Municipal de São Paulo 
e poeta multimeios. É movida pela palavra.

Nas horas vagas, gosta de vagar, 
nem que seja em pensamento. 

Sonha que suas palavras 
(o que é só um jeito de dizer, 

porque não tem posse de palavra nenhuma,
elas só passam por ela) 

cheguem onde seu corpalavra fisicamente 
não consegue chegar. 
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A fome

a fome

consome

o nome

se come

a fome

some

se não come

de novo

ela volta

some

à fome

a revolta

olha o ooooooooovo

ecoa na quebrada

os benefícios

de se variar a proteína do jantar

e as mil maneiras de se comer

ovos beneditinos

será o benedito?

ovo de novo?!

o povo

não sabe

o que veio primeiro

se foi

a fome

ou a galinha
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Nina Lua

Respiradora do CRD no Curso estendido eixo Performatividades

Autocriada e desterritorializada, andarilha, degustadora de mundos, 
atravessada por poéticas que não tem formas, não tem fronteiras. 

Segue atenta e distraída, já foi anteontem, já é agora. 
Sente e respira, pulsa a repulsa do mundo, 

que nada entende, só sabe que sente. 
Gosta de saborear o tudo que do nada se forma, 

faz formas de si, que do tu recebe e retribui.
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Cristine Carvalho Nunes

Respiradora do CRD no Curso estendido eixo Performatividades

Integrante do Acocoré (ArteCOletivosCOnexoeseREdes) 
e pesquisadora no grupo de Performances: arte e cultura (UFSM)

Nas horas vagas (e não vagas) gosta de navegar nas dobras do desejo, 
e de brincar de esconde-esconde com as frestas e feixes de luz, 

que a fazem atravessar como os peixes, 
as deliciosas profundezas do mar...

Seu sonho é continuar respirando para mais braços criar,  
quem dera abraçar o corpo do mundo que está a desatinar. 

É no mapa dos sonhos que adormece 
e que encontra sentido no mundo de hoje, 

lugar estranho que tirou todos de qualquer lugar. 
O sonho é a concha quente que a aquece quando a pálpebra lambe 

e pinta num adormecer de gozo vital. 
É lá o lugar das crianças e por isso não quer deixar de sonhar 

com outro mundo possível, tão próximo e tão distante, 
onde jacaroa e peixe também possa virar!
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Dariane Morais

Respiradora do CRD no Curso estendido eixo Performatividades

Artista visual e Educadora em São Paulo.
Investiga as ações do inconsciente, memória e esquecimento.
Gosta de ficar um tempo deitada ouvindo as pessoas vivendo, 

ler, jogar, assistir muitas séries e filmes 
e sonhar com imagens mobilizantes.

Gostaria que as pessoas e suas necessidades 
fossem a prioridade desse país.
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Tika Tiritilli

Respiradora do CRD no Curso estendido eixo Performatividades

Fotógrafa e artista visual. 
Faz parte do Coletivo Cia da Hebe no interior de SP, 

em Espírito Santo do Pinhal, na Mantiqueira. 
Utiliza os processos criativos do teatro 

para resultar em obras visuais, instalações, 
intervenções, fotoperformances, vídeos, 

exposições fotográficas, e outras formas e suportes. 
Gosta de ler, ver filmes e séries, dançar, conversar, ouvir música, 

assistir teatro, danças, performances, experimentos, etc.
Gostaria de publicar um livro da Cia da Hebe.
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