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PROPOSTA DE UM LAYOUT 
PARA O FASCÍCULO 
DEZEMBRO/FÉRIAS

Prima feria
Secunda feria

Tertia feria
Quarta feria
Quinta feria
Sexta feria

Septima feria
Férias

Eba!
Mudança da rotina cotidiana que ajuda a restaurar o corpo e a 

disposição das pessoas
Ufa!

Férias
Substantivo feminino plural

Tempo de engravidar
Ficar de perna pro ar

Esse fascículo foi pensado a partir da pergunta, como são férias de 
artista?

Já é papo manjado que não há separação entre arte e vida, então 
porque separar férias de trabalho?

Artista tem férias?
A priori eu posso falar que artista tem férias, pois foi acordado no 

Jardim Equatorial um período de férias no mês de dezembro de 2012, 
mas o que diferenciou esse período do suposto período de trabalho? 

Aparentemente não mudou nada, pois continuamos a dançar, escrever 
textos, editar vídeos, compor música, fotografar, pesquisar crianças, 

etc e tal. 
Seguimos com o nosso sacer do ócio.

Viagem combina com férias
Amazonia, Brasilia, São Paulo

Minas, Bahia e além
É luz de praia!

Deu pra encontrar a família também
Somos workaholic?

Neolitic man?
A rotina dificulta encontrar ancestrais e a comunidade que vem?

Namorado, namorada, tia, filhos, avós, pai e mãe
O epicentro muda como paixão!

Natal e Reveillon
Adeus 2012!

Num dia normal
Nasceu 
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CARNE CARNE      CARNE CARNE 
CARNE CARNE     CARNE CARNE 
O ARTISTA DA     CARNE CARNE
TRABALHAR A     CARNE CARNE
A MATERIALID      ADE DA CARNE
CARNE CARNE     CARNE CARNE 
CARNE CARNE     CARNE CARNE
CARNE CARNE     CARNE CARNE 
CARNE CARNE CARNE CARNE 
CARNE CARNE CARNE CARNE





NATAL SEM NATAL
ROBERTO CARLOS
COM A SUA MÃE E
UMA PISCINA CHEIA
DE MULHER GRÁVIDA





SILÊNCIO











Me apaixonei por um cão
ele era yanomami
talvez seja a única imagem que tenha ficado de tudo aquilo
difícil voltar
será que ninguém entende?
fico com os que entendem
eles observam, muito mais
muito mais, muito mais

o cachorro agarrou com os dentes e puxava a barra da minha 
calça
para que eu ficasse (?)
Nunca vi isso...
só em desenho animado!

Eu fui.
Ele ficou.
Me identifiquei com sua maneira de andar, sua falta de 
musculatura glútea.
Na cidade, há que entrar chutando a porta.
No mato, só se chega de fininho...

O nome dele era pitiu
É difícil voltar
Voltar pra que?
De onde eu saí?
Dá pra voltar?

Ela é a de lápis de olho, tabaco na parte inferior do lábio.

Vamos cantar juntas a música do tucunaré?

Quem sabe assim alguém ouve uma outra possível melodia.

Não dá mais pra não perceber, não ver o que estamos 
construindo.

Olha pra mim. Me observe. Por favor.
Não diga nada.



proposta de terceirização* para Thelma:

musicar o texto

(fazer o texto virar música)

acha que dá?

*terceirização: prática de delegar a tarefa para outrém, quando 
ela foge do seu “core business”. 
É uma maneira de agregar valor a um produto, agilizando o 
processo e reduzindo gastos. Uma boa terceirização deve ter 
como estratégia desenvolver um bom contrato; estabelecer 
políticas e procedimentos claros, encorajar o pensamento 
estratégico; motivar os profissionais envolvidos.



Fascículo Dezembro  - Estar no lugar

Encontro com a família     
Ficar na casa do avô (conversas de onde ele veio e o 
surgimento da minha família);
Encontros com comida e a família (Tios –avós,tios, 
primos, sobrinhos e primos de 2º grau);

 Visitar os espaços (casas, cidades e chácaras);
 Encontrar o pai do seu pai, com quem você nunca 

tinha falado na vida.
 
Ações 

Caminhar em direção às casas de seus tios, algumas 
próximas e outras distantes;

 Comer pizza com os seus primos de 2º grau; 
 Comer bastante (churrascos e galinhadas);
 Presenciar brigas entre seus primos de 2 grau que são 

irmãos;
 Ir a dois shows, o primeiro de Folias de Reis com seu 

avô na sua chegada a cidade à noite e o segundo show 
de uma dupla de música sertaneja no final de semana 
com seus primos (você será o amigo da vez, porque 
esta dirigindo o carro do seu tio e não pode beber;

 Jogar futevôlei com os amigos do seu tio;
 Conversar sobre a vida com os seus tios e as suas tias;
 Andar a cavalo na chácara do seu tio;
 Chamar as galinhas para dar milho 

(tiiiiiiiiiititititititiiiiiiii... iiiiiiiiiiiiiiititititititiiiiiiiiii...);
 Subir no pé de Jaca e fazer uma pose;
 Tirar uma foto com um cavalo;
 Deitar no chiqueiro;
 Assistir uma produção de tijolos.



Meet the family
Staying in grandfather’s house (talking about where he 
is from and the birth of my family);
Encounters with food and family (grandparents, uncles, 
aunts, cousins  , nephews and   second degree cousins);
Visiting places (homes, cities and farms);
Finding the father’s father, who you had never spoken 
with.

Share
Walk toward the uncles’ houses, some close and some 
far;
Eating pizza with 2nd degree cousins;
Eating a lot (barbecue and “galinhada”);
See fights between two cousins  , they are brothers;
Going to two shows, the first “Folia de Reis” with 
grandfather on your arrival in the city at night, the 
second show a couple of country music over the 
weekend with cousins   (you will be on your round  to 
be the friend, for driving uncle’s car and can’t drink;
playing Footvolley with uncle’s friends;
Talking about life with uncles and aunts;
Horseback riding in uncle’s farm;
Calling chickens to give them corn (tiiiiiiiiiititititititiiiiiiii. 
.. iiiiiiiiiiiiiiititititititiiiiiiiiii ...);
Climbing up a Jaca tree and strike a pose;
Taking photo with a horse;
Lying on a sty;
Watching a production of bricks.





However much I try I can’t deny
You are what I desire most 
Toast!!!
For the beauty that time cared

Many years have passed 
And as Jean Genet knows
They can take everything from us but the time
Time is such a gift which
We cannot waste we should taste we need to face

However much I try I can’t change
True love cannot be denied
Effortless I’m lying on the floor
By the absence of you
Like a silly sleepy beauty 
Waiting for your kiss to wake me up
 Yes, I’m lovesick, indeed!

However much I try I can’t erase
I’m swallowed by your presence
The air we breathe together
Made me pregnant
Expecting a hummingbird fragile and unknown  
But full light like a full moon 
Such a fool I…am…

However much I try to deny my body is asking for your touch
Your smell sweat and such

However much I try to deceive me
I fail
And deeply like to share my life with you
Take care of you
Get old
Enfold you into my arms
Help you to raise your child
Bring you some coffee
Lay down beside you
While you read
So sweet, you and me

However much I try to minimize
I fail
Days at the far away beach we spent
Reminds me how simple and beautiful life 
Is made to be
Because when you’re with me 
No need appears
Only love to be loved



diário de permanência #2

[ é a condição.
é o limite.]

A produção de sentidos parece ser uma tarefa fácil para nós, seres humanos. 
Todo dia eu me pego tentando explicar os pensamentos e ações que de mim 
partem, e não só de mim, de todos a minha volta. Que tarefa exaustiva e soli-
tária. É um vício, um ímpeto, quando dou por mim já tentei entender os por-
quês. Dar por mim, é isso que faço: produzo sentido para poder dar por mim. 
A minha existência não tem realmente sentido, a não ser que eu produza um. 
Veja bem, não é uma tarefa louvável, pelo contrário é uma prática egocên-
trica, egoísta. Eu tiro os outros por mim. Sempre. Por um lado acho que isto 
significa que eu tento criar parâmetros para minhas ações e pensamentos, 
isso é bom, se não criar parâmetros posso beirar a esquizofrenia, o que não 
seria de todo mal. Estou a espera de um diagnóstico, seria mais confortável, 
finalmente alguém seria responsável pela produção de sentido e eu não me 
levaria a sério, e nem os outros. Eu não me levaria, eu permaneceria. Por ou-
tro lado, isso me revela insegura e algumas vezes prepotente. Hoje quando 
acordei olhei no espelho e percebi que mesmo um leão, por melhor que seja, 
vai ser sempre, pra sempre no máximo, um leão.

MODO MANEIRA JEITO FORMA FEITIO

[estatística: mesmo que módulo]
[filosofia: forma de silogismo determinada pela quantidade e qualidade das 
proposições]
[geologia: composição mineralógica de uma rocha magmática / disposição 
de uma rocha magmática]
[música: disposição dos tons numa escala diatônica]

MODERAÇÃO / POSTURA
DE MODO QUE, DE SORTE QUE, DE MANEIRA QUE; LOGO

De que MODO construir um corpo?
Qual o MODO do corpo?

MODOS de vida
 

Conquistas provisórias

PRODUÇÃO ---------------------------------------------- reflexão sobre o fazer: a gen-
te sabe fazer, sabemos como se faz, sabemos o MODO de fazer, mas nós não 
fazemos isso.



Como construir um corpo?
O que é o corpo sem a imagem do corpo?

Onde construir um corpo?






