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Introdução

Este e-book faz parte da pesquisa-in-
tervenção de Mestrado Interdisciplinar 
em Ciências da Saúde, intitulado Escuta e 
Escrita para Profissionais de Saúde – Uma 
Experiência Corporal na Interface entre 
Saúde e Comunicação, realizado por Liliane 
Oraggio Cocchiaro, com Orientação da Profa. 
Dra. Flávia Liberman, na Universidade Federal 
de São Paulo Campus Baixada Santista, no 
período de 2019 a 2021. 

O campo de produção de dados foi o ci-
clo de Oficinas Corpo, Escuta e Escrita – 
Experimentos Textuais Formativos. Os dez 
encontros presenciais, feitos no segundo se-
mestre de 2019, reuniram profissionais de saú-
de de várias áreas que estavam envolvidos em 
projetos de escrita acadêmica.  Foram muitas 
as práticas corporais e estímulos literários 
que resultaram em algumas dezenas de textos 
breves, produzidos no calor dos encontros. 
Os escritos que compõem este volume têm 
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o caráter de juntar todos esses fragmentos e 
dar um contorno sobre a vida, as inquietações, 
os conflitos e as pressões que vivem os profis-
sionais de saúde em suas rotinas.  

A leitura a seguir propõe o exercício de 
enxergar com as lentes desses profissionais 
do cuidado, amalgamando os aspectos pro-
fissionais, pessoais, coletivos, inseridos em 
momento conturbado da História Social do 
Brasil, que passa pela mais grave crise políti-
ca, econômica e sanitária.  

Com urgência, lirismo, objetividade, indig-
nação essas vozes se expressam reiterando 
o papel da escrita de afirmar a vida, mesmo 
nas condições mais adversas. Escrever para 
digerir o vivido, para vencer a morte. Escrever 
para ficar vivo, escrever para produzir memó-
ria, escrever para produzir o amanhã, escre-
ver para gerar vida e mais vida. 

São Paulo, 2021

 



Como já foi dito:
O amor e a tosse não podem ser disfarçados.
Nem mesmo a pequena tosse. 
Nem mesmo o pequeno amor.

Anne Sexton, poeta estadunidense (1928-1974)
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Oficinas de Expressão e 
Cuidado

Em síntese, o método das Oficinas Corpo, 
Escuta e Escrita – Experimentos Textuais 
Formativos inclui práticas de comunicação 
não verbal, práticas de percussão corporal 
que permitem produzir sons e ritmos com 
o próprio corpo; práticas corporais forma-
tivas, baseadas no livro mestre Anatomia 
Emocional, de Stanley Keleman, com leitura 
de conceitos, diálogos analisando as práticas 
vividas e/ou os conteúdos contemplados; pro-
dução de textos, produção de somagramas – 
desenhos que representam graficamente os 
acontecimentos corporais; produção dos ca-
dernos de notas, leitura em voz alta, tempo 
para contemplar o que foi produzido. 

Todas essas etapas vividas presencial-
mente (ainda em época pré-pandêmica) na 
temperatura do grupo permitem, ao mesmo 
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tempo, desenvolver o autoconhecimento, o 
cuidado de si e do outro, e a expressão em vá-
rias linguagens. 

Ficou claro nas experiências vividas que 
falta ao profissional de saúde, justamente, o 
cuidado consigo mesmo, resultante de todas 
as sobrecargas depositadas em seu corpo 
disponível para o cuidado de outros. Faltam 
ao profissional de saúde, mais do que o co-
nhecimento técnico ou acadêmico, experiên-
cias de reconexão com o autocuidado, com 
uma sensibilidade menos proativa e mais sin-
gular, menos enrijecida e mais porosa. Saber-
se dono de um corpo tão humano quanto o do 
paciente ou das pessoas que acompanha em 
seu trabalho torna-se ponto crucial para apri-
morar a formação em saúde. Um profissional 
de saúde que desenvolve o autocuidado, que 
consegue regular a própria respiração, a pró-
pria excitação, que aprende a distribuir as pró-
prias tensões, pode tornar-se mais presente, 
mais permeável à escuta das singularidades 
e à expressão profissional precisa e sensível. 
O profissional de saúde capaz de escutar a si 
mesmo e expressar com clareza o que perce-
be tem mais condições de escutar o outro e 
também de perceber o ambiente em que se 
desenrolam as ações de cuidado. 
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Os Autores

Uma das etapas conclusivas da produ-
ção de dados da pesquisa-intervenção foi o 
preenchimento de um questionário em que 
os participantes poderiam se identificar de-
talhadamente e compartilhar os momentos 
mais marcantes e as aquisições feitas duran-
te as Oficinas.  

A análise do conjunto dos questionários 
respondidos evidencia o quanto as práticas 
corporais foram importantes e surpreenden-
tes para a maioria dos participantes: perce-
ber o pulso, a estrutura, os contornos, o ritmo 
das bolsas da cabeça, do peito e da barri-
ga, desenhar na intimidade do caderno e na 
grande lousa. Muitos deles falam das Oficinas 
como um momento de reconexão consigo 
mesmos, como uma pausa necessária para 
escapar da avalanche das demandas diárias. 
A dinâmica de contar a história dos nomes foi 
citada por boa parte dos participantes como 
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um momento marcante, assim como o vídeo 
da biografia de Manuel Bandeira, o Habitante 
de Pasárgada, que permitiu olhar o homem 
comum sob uma nova perspectiva. O docu-
mentário O Zero Não É o Vazio, com foco na 
personagem Tatiana em severo sofrimento 
psíquico, emocionou o grupo e serviu de mote  
para diferenciar a escrita descritiva da escri-
ta interpretativa. 

Quase a unanimidade dos participan-
tes considerou importante publicar os tex-
tos produzidos nas Oficinas e manifestou 
interesse por continuar com um novo ciclo 
de encontros aprofundando a relação entre 
Corpo, Escuta e Escrita. 

Cada uma dessas pessoas foi um frag-
mento da experiência total, indivíduos dos vá-
rios campos da atividade em saúde que são 
um extrato do coletivo. Para que se possa ter 
ideia do conjunto, a pesquisadora reproduziu 
abaixo trechos literais que revelam a breve 
síntese que cada um dos participantes fez de 
sua experiência, formando um grupo hetero-
gêneo em que se mesclam conhecimentos, 
interesses, formas de contemplar o mundo e 
o nosso ciclo de encontros.  
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Audra Liz Abad, 39 anos, Assistente 
Social, atua na área da Saúde Mental, no 
CAPS Adulto, vinculado à Prefeitura Municipal 
de Santos. 

“O que mais me marcou foi desenhar o so-
magrama. Após a prática corporal, fiz o dese-
nho em que aparecia meio torta e quadrada. 
Era bem como me sentia naquele dia. Me sur-
preendeu ter desenhado ‘não intencionalmen-
te’ aquilo que sentia. Me redescobri ao me de-
parar com meus desenhos. O vídeo da Tatiana 
me marcou muito também, pois trabalho com 
saúde mental e pude enxergá-la com outros 
olhos: os olhos da fantasia e do delírio, típicos 
dos usuários da saúde metal. Um olhar muito 
belo. As práticas sobre os bloqueios de escrita 
foram importantes, senti que comecei a pres-
tar mais atenção as mensagens que quero 
passar e se estou deixando isso claro, sem ser 
repetitiva. No geral, as Oficinas me transmiti-
ram autoconhecimento e paz.”

Carla Cristina Dias, 28 anos, atua na 
Área da Saúde, no Setor Administrativo da 
Prefeitura Municipal de Santos. 

“Vincular as experiências corporais à es-
crita foi muito marcante para mim. Assim 
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como as práticas de contrair e expandir e 
também de ouvir longe e ouvir perto... essas 
nuances foram enriquecedoras. Percebi que 
‘a confusão está aqui. Sou eu. Na escrita tudo 
se revela’ [citando frase que ela mesma pro-
duziu]. O vídeo da Tatiana me fez pensar nas 
curvas do corpo, nas modulações e nas dife-
rentes percepções que um corpo pode susci-
tar. Trabalhar os bloqueios de escrita desco-
brindo COMO FAÇO O QUE FAÇO e desenhar 
os Somagramas foram marcantes para mim.” 

Carolina Linhares Nagao, 26 anos, 
Psicóloga, atua no Centro de Referência 
Especializado da Assistência Social, da 
Prefeitura de Santos. 

“As experiências corporais foram tran-
quilas e proporcionaram a autopercepção do 
corpo. Considero que as Oficinas me ajuda-
ram a me compreender melhor e a ouvir prin-
cipalmente meu próprio corpo. Não conside-
ro que tenha bloqueio de escrita, mas sim, de 
criação. Nesse sentido, as Oficinas ajudaram 
a me motivar a buscar isso, buscar a escrita 
no âmbito da criação. Ter participado ampliou 
meu autoconhecimento e minha criatividade.”
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Eliana Rocha de Lima, 64 anos, Psicóloga 
aposentada, atuou na Saúde Mental em 
Santos, por três décadas

“As experiências corporais foram muito 
boas. O mais marcante vou chamar de exer-
cício de contato com o corpo: sinta seus pés 
no chão, as pernas sobre os pés, a bacia so-
bre as pernas, as costelas, os ombros sobre 
as costelas, o pescoço sobre os ombros, a 
cabeça sobre o pescoço... Adorei fazer o re-
conhecimento de cada parte do corpo e de 
seu esquema conectado. Também gostei de 
vivenciar experiências da organização do 
corpo em bolsas e tubos e perceber como a 
energia vital circula. Quanto ao bloqueio de 
escrita o trabalho que fizemos fez muita di-
ferença e tenho procurado respirar melhor e 
sentir meus pés no chão ao escrever, como 
foi sugerido nas Oficinas. Autoconhecimento, 
maior prontidão na produção de textos, maior 
disposição para escutar e elaborar demandas 
clínicas, ampliação de habilidades de expres-
são e expansão da criatividade foram ganhos 
da participação nas Oficinas.”



16

Com a roupa do corpo

Esmeralda Cruz, 38 anos, Enfermeira, 
atua na Saúde e Segurança do Trabalho, na 
Prefeitura Municipal de Santos. 

“Nas Oficinas tive um encontro com o 
meu corpo, as práticas corporais me ajuda-
ram a ter foco e tranquilidade. Em relação ao 
bloqueio de escrita percebi que o recuo do jul-
gamento sobre o escrever abre maior possi-
bilidade de criação. Gostei do diálogo que es-
crevi neste encontro, o diálogo entre o Tédio 
e o Ânimo.” Autoconhecimento, aperfeiçoa-
mento profissional, facilitação de relações, 
maior disponibilidade para escutar e elaborar 
demandas e ampliação da criatividade foram 
assinalados como ganhos pelas participante.

Gabriela Muler, 28 anos, Terapeuta 
Ocupacional, atua no Núcleo de Apoio à 
Saúde da Família da região central de Santos. 

“As experiências corporais me permitiram 
estar inteira no encontro. Deixar o tempo e o 
espaço do grupo para me perceber, ampliou 
meu olhar e minha forma de ser. Ao me sentir, 
posso me respeitar mais e respeitar o outro. 
O encontro em que contei a história do meu 
nome foi o que mais me marcou. Abriu feri-
das que nem lembrava que tinha. Nas outras 
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Oficinas eu precisei me recolher, falar menos, 
mas me ajudaram a cuidar das feridas. O ví-
deo da Tatiana e o exercitar descrever – sem 
diminuir, aumentar, destruir ou florear o outro 
– foi muito interessante. Estou tentando levar 
isso para a vida. Assim é possível dar visibi-
lidade às histórias dos outros e dos sujeitos 
com quem trabalho na pesquisa. Mudei minha 
forma de estar no mundo”. 

João Renato S. Nunes, 44 anos, Estivador 
vinculado ao Porto de Santos. 

“Me marcou o vídeo sobre o funcionamen-
to do ouvido e também o exercício de andar às 
cegas, fiquei muito ansioso com o que poderia 
acontecer. Nas Oficinas pude escutar mais do 
que falo. Em relação aos bloqueios de escrita, 
fiquei mais confiante e assumi a obrigação de 
me fazer entender. As Oficinas me trouxeram 
autoconhecimento, facilitação das relações 
em geral, maior disposição para escutar e ela-
borar as demandas. 10, sem palavras.”

Juçara Barga, 37 anos, Farmacêutica, 
Coordenação da Assistência Farmacêutica 
vinculada à Prefeitura Municipal de Guarujá. 
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“As experiências corporais foram interes-
santes e diferentes. A mais marcante foi dese-
nhar na lousa o corpo como eu sentia. Percebi 
que a vida não permite entender que é preci-
so melhorar a atividade física. Foi fascinante 
compreender como funciona o aparelho au-
ditivo. Foi sensacional escutar a história dos 
nomes das pessoas e ter acesso aquelas nar-
rativas que as pessoas fizeram sobre suas vi-
das. Para mim, as Oficinas foram um ponto de 
aperfeiçoamento profissional e das relações, 
uma ampliação para a escuta e para elaborar 
as demandas clínicas e ampliou a criatividade.” 

Juliana Camargo, 44 anos, Professora de 
Educação Física, da Prefeitura Municipal de 
Santos. 

“As Oficinas me proporcionaram momen-
tos de relaxar e parar, acalmar, especialmen-
te, os exercícios de respiração me ajudaram a 
centralizar. As experiências propostas foram 
muito criativas e fiquei surpresa com o efeito 
sonoro incrível provocado pelas falas simul-
tâneas de todo o grupo. Os conteúdos foram 
inspiradores e os exercícios diferentes leva-
ram o pensar para caminhos novos. As práti-
cas corporais proporcionaram o efeito de me 
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abrir para escrever. E a abordar os bloqueios 
de escrita me trouxe a certeza de que posso 
escrever sem me preocupar ‘tanto’ com o que 
vai ser entendido. Vou continuar adotando 
um caderno de escrita livre.”

Leandro Augusto Ferreira, 41 anos, 
Psicólogo, trabalha no Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo.

“Gostei de todas as Oficinas que me au-
xiliaram no meu trabalho de escrita. Uma das 
mais marcantes foi sobre o funcionamento do 
ouvido, a ‘tecnologia corporal’ da escuta. Outra 
discussão importante foi sobre a angústia.

Antes das Oficinas pensava de um 
modo muito mais cartesiano, agora perce-
bo a importância do corpo no meu trabalho. 
Autoconhecimento, aperfeiçoamento profis-
sional, facilitação do mestrado, maior prontidão 
na produção de textos, maior disposição para 
escutar e elaborar demandas clínicas, amplia-
ção das habilidades de expressão e da criativi-
dade foram algumas das aquisições desta.” 
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Lia Rangel, 41 anos, jornalista e coorde-
nadora de grupos de escrita para mulheres, 
foi participante das Oficinas e deu muitas 
contribuições valiosas durante o processo. 
Faleceu em maio de 2020, em decorrência de 
doença pulmonar. Seus textos não poderiam 
deixar de estar nesta coletânea. Algo dela 
eternizado e seguindo vivo, aqui.

Marília Guarita, 37 anos, formada em 
Jornalismo e Educação Física, atua na 
área de Saúde e Sociedade no Instituto 
Procomum (comprometido com a segurança 
e o bem-estar de crianças, jovens e pessoas 
adultas), Santos.

“Todos os momentos/aulas/encontros 
foram para mim bastante instrumentais me 
colocando em contato com técnicas para 
adentrar a percepções para além da racional. 
As práticas experimentando a inspiração e a 
expiração e o exercício de abrir e fechar as 
mãos para desbloquear a criatividade foram 
marcantes para mim. O texto da Conceição 
Evaristo foi o meu favorito, as formas de 
trabalhar com as lembranças. Também gos-
tei muito do filme do Manuel Bandeira e de-
pois do exercício de escrita sobre o homem 
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comum. Ficou claro como a escrita melhora 
quando se está mais atenta, mais observa-
dora, adensando mais. E diferenciar a escrita 
descritiva da escrita interpretativa me ajudou 
a dissolver bloqueios de escrita. Para mim, as 
Oficinas contribuíram no autoconhecimento, 
na maior disposição para escutar e elaborar 
as demandas e para ampliar a criatividade.” 

Renato Dutra Matos, 51 anos, Enfermeiro, 
Núcleo de Apoio à Saúde da Família, coorde-
na o Programa Antitabagismo.

“A experiência das Oficinas foi enriquece-
dora. Foram marcantes as práticas de relaxa-
mento e os deslocamentos com o corpo. No 
penúltimo encontro, a exposição de livros e dos 
processos diversificados de produção literá-
ria foram marcantes. Ótimos livros! Gostaria 
de ler todos. Descobri outros mecanismos 
para o desenvolvimento da escrita, facilitado-
res para a construção e produção de escri-
ta e escuta qualificadas. Autoconhecimento, 
aperfeiçoamento profissional, facilitação do 
mestrado, facilitação das relações interpro-
fissionais e das relações em geral, maior pron-
tidão na produção de textos, maior disposição 
para escutar e elaborar demandas clínicas, 
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ampliação das habilidades de expressão e da 
criatividade foram algumas das aquisições 
deste período. Gostaria de ter a continuidade 
das Oficinas, considerando a importância das 
atividades ofertadas.”

Rita C. F. Lourenço, 59 anos, Terapeuta 
Ocupacional, trabalha na Secretaria de 
Saúde da Prefeitura Municipal de Osasco.

“Foi marcante a prática de ‘arrastar-se, 
rastejar’ e passar por todos os movimentos 
até ficar em pé, relacionando isso com a evo-
lução da espécie. Isso foi muito gratificante! 
O vídeo do aparelho auditivo, com toda a pre-
cisão técnica dessa anatomia, foi extrema-
mente emocionante e envolvente. As práticas 
corporais nos ajudam a ‘lembrar’ que somos 
unos. Os exercícios de escrita e a possiblidade 
de escrita livre foram muito importantes.”

Viviane Gorgatti, 56 anos, Psicóloga com 
Mestrado Profissional concluído. Atuou na 
área social como gestora do Instituto Camará 
Calunga, de São Vicente, que é referência na 
defesa dos direitos humanos especialmente 
de crianças e adolescentes, com experiências 
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que incidem na formulação de políticas públi-
cas de infância e juventude. 

“Nas Oficinas, trabalhamos com respei-
to ao corpo num ambiente de confiança. O 
trabalho das ventosas das mãos e pés foi 
especialmente interessante, pela percepção 
do próprio ritmo e pulso. Uma experiência 
marcante foi estar com as luzes apagadas 
e poder abrir e fechar os olhos lentamente. 
Durante as práticas de escuta e escrita me 
autorizei a arriscar, me percebi mais criativa. 
Aumentou a disposição para escutar e elabo-
rar as demandas clínicas, ampliou a habilida-
de de expressão.” 

Zilmara de Souza Dantas, 43 anos, fun-
cionária da Unifesp/BS

“Nas Oficinas vivi várias experiências ino-
vadoras para mim, em especial os exercícios 
de respiração. Potencializaram sentidos e ha-
bilidades negligenciados no dia a dia. Muitas 
atividades de grupo propunham acionar os 
sentidos de forma ampla como a experiên-
cia com as medusas, com o vídeo do fundo 
do mar. Também gostei da exposição dos li-
vros, mostrando como eram compostos. A 
dinâmica dos nomes possibilitou que a gente 
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resgatasse o tempo histórico de nossos pais. 
Quanto ao bloqueio de escrita, acredito que 
estou respirando com mais consciência e isso 
me tira do pânico e me deixa mais paciente, o 
que ajuda a escrever.”
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Um vestido com estampa de antigos ma-
pas náuticos, adquirido numa feirinha de rua, 
foi peça-chave deste trabalho. Além de ser 
usado como uniforme em todas as aulas, ao 
final do processo, no último encontro das ofi-
cinas, a pesquisadora despiu-se dessa pele 
do trabalho. Essa peça de roupa, impregnada 
por toda a experiência, por tantos desloca-
mentos corporais e de linguagem, foi colo-
cada no centro do círculo, tornando-se o su-
porte de uma criação coletiva, que sintetizou 
todo o percurso vivido nas oficinas. O convite 
foi que os participantes escrevessem frases 
ou palavras que descrevessem a experiência, 
em fitas de algodão, e as fixassem sobre o 
mapa-vestido com alfinetes.  

Com a confiança construída ao longo da 
jornada, todos se puseram a produzir esteti-
camente esse momento lúdico. E sem resis-
tência, como crianças, usaram o chão para 
escrever e de gatinhas iam deixando suas 
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marcas naquela superfície. Curioso, como 
muitos escolheram o lugar de fixar não pela 
estampa do mapa, mas pelo lugar do corpo 
que o vestido havia moldado: o coração, os 
ombros, os estômago, a barra para evocar 
as pernas e as descobertas que haviam feito 
durante as práticas. Ali, absortos, pudemos 
encerrar essa experiência com essa qualida-
de de atenção, de cooperação. Quanto ter-
minaram de fixar as palavras, formamos em 
volta do vestido um círculo com os cadernos 
abertos, com as caligrafias à mostra, e ainda 
um outro círculo foi feito com os textos im-
pressos, escolhidos pelos participantes para 
integrar uma publicação. Então, formamos 
nós todos, com nossos corpos embebidos de 
um semestre muito encarnado, um outro cír-
culo e dançamos juntos uma ciranda, como 
se o chão fosse de areia. 

O vestido tornou-se o LIVRO-OBJETO 
Com a Roupa do Corpo (exemplar único, de 
mesma titularidade), que inclui uma versão im-
pressa deste e-book Com a Roupa do Corpo, 
Escuta e Escrita nas Expressões do Cuidado.
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A pesquisadora vestindo a roupa que se tornou supor-
te para o livro-objeto e para o trabalho criativo dos 
participantes das Oficinas Cor, Escuta e Escrita –Ex-
perimentos Textuais Formativos.
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O círculo dos participantes das Oficinas, em torno das  
muitas camadas da pesquisa-intervenção: cadernos, 
desenhos, textos produzidos nos encontros.
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“– Você tem dor, Clarice?

– Às vezes... só quando respiro. 

– Como assim, Clarice? Se você está 
viva e respira, quer dizer que você convive 
com a dor, dia e noite, noite e dia? Como é 
isso, Clarice? Você me parece tão serena...

– Serena também. Isso equilibra, equi-
libra a respiração consciente com o pre-
sente. A dor é uma sensação criada, algo 
que tem um lugar que começa, comunica 
ao cérebro o incômodo. Sinto onde inco-
moda e tenho para onde jogar uma dose 
de atenção e assim o incômodo se dissolve.

– Isso está mais parecendo magia, 
Clarice.

– É mais complexo do que você ima-
gina. Mas para a dor que se vai é preciso 
haver silêncio, vazio.”
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“No fundo do mar não há palavras 
digitadas, precisas, violentas, amorosas 
ou autoritárias, receptivas. No fundo do 
mar não há palavras, o silêncio é o que 
pulsa e o que move e dissolve. As pala-
vras são pulsações. São pulsações e sensa-
ções. Sensações que pulsavam se dissipan-
do, tornando-se também movimento... 
Transformam-se em anêmonas, medu-
sas, águas-vivas. Águas. Vivas que pulsam, 
que pulsam em silêncio. O fundo do mar 
é também o cosmos onde nada habita, 
onde o silêncio se dissolve.”
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“O ovo ingerido se fez peso. Peso, pre-
sença atenta, lugar onde o ar não che-
ga. Na garganta, outros ovos – presenças 
airadas, de germes de palavras e gestos 
livres. As mãos expandidas respondem a 
esta conexão. Tilintam sons no movimen-
to, também germinado, também mani-
festando a sua existência. Talvez com os 
pés o diálogo se fez mais evidente. Pés 
buscando apoio, mas reconhecendo os jo-
elhos travados...”
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(Carla C
ristina D

ias)

“Quase me afogar em palavras, rápi-
do, sem pausas, visceral...

No papel as palavras correm e saem 
sem parar. No respiro, elas se organizam.

Volto para o papel e elas se perdem, 
mais uma vez.

Respiro lentamente, ajeito o cor-
po para caber nas palavras. Elas agora se 
acomodam com mais tranquilidade. 

Intensifico, desintensifico, percebo e 
espero.

As ideias são ofegantes como a 
respiração.

A confusão está aqui. Sou eu. Na escri-
ta, ela se revela.”  
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No princípio era o nome

Atendendo à proposta de exercitar a 
prontidão, foi produzida nas oficinas uma série 
de textos com foco narrativo nas percepções 
corporais, nos acontecimentos biográficos 
relacionados a doenças, nas dores próprias, 
na escuta das dores do outro e das dores 
do mundo. Uma das histórias mais tocantes 
criadas nas oficinas, justamente, no semestre 
anterior à pandemia, relacionava-se ao nome 
dado à criança nascida em uma situação de 
isolamento social, provocada então pela tu-
berculose, doença não menos perigosa e con-
tagiosa que a causada pela COVID-19. 
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“Nasci com um nome qualquer, um 
nome sem importância. Na época, minha 
mãe passava por uma fase muito difícil, 
internada em um sanatório, com tuber-
culose. Quando soube que estava grávida 
de mim, teve muito medo. Escolheu me 
dar um nome quase sem querer. O nome 
de uma enfermeira que passava por ali. 
Podia ter sido qualquer nome, mas foi 
um nome que ninguém tinha, Zilmara. 
Durante toda a minha vida fui a última 
em tudo. (toca celular com canção de ni-
nar) Na chamada da escola, nos atendi-
mentos, etc. Já adulta, descobri que as 
variações do meu nome são muito comuns 
em países na América Latina. Em Miami, 
vi uma moça com um crachá com a versão 
correta do meu nome, Ciomara. Comentei 
com ela: Nossa, que nome diferente! E ela, 
secamente, respondeu: Não. 

Uma vez, ainda na época Orkut, uma 
pessoa com o mesmo nome que o meu pe-
diu amizade. Quando tive uma filha escolhi 
um nome que fosse igual em qualquer lu-
gar, o nome dela é Verônica.”
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(Leandro Ferreira conta a história do nom
e de Z
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ara)

Já estou aqui nesse lugar há meses.

Aqui parece uma prisão.

Estou presa aqui. Longe de todo mun-
do. Desde que descobri que tenho tubercu-
lose, só tenho contato com as enfermei-
ras que passam aqui no meu quarto, de 
vez em quando. Não consigo fazer ami-
zade com elas por causa da máscara. Não 
conseguimos conversar. Nem sei como é o 
rosto delas. Nem posso imaginar. Ontem 
descobri que estava grávida. Que tem um 
bebê aqui dentro de mim. Presa aqui den-
tro de mim. Não queria que minha filha 
nascesse nesse lugar frio, solitário, branco, 
onde tudo é esterilizado, sem vida. Não é 
um lugar para se ter um bebê. Hoje conse-
gui vislumbrar o nome da enfermeira mais 
bondosa em seu crachá. Num relance. No 
pouco tempo que ela esteve aqui, apres-
sada. É um nome diferente, mas muito 
forte. Vai dar força a essa criança. Quero 
que ela seja alguém que nunca vai se sentir 
sozinha, não vai se sentir presa. O nome 
dela é Zilmara.
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“Meu nome poderia ser improvisa-
do no início da minha existência. Sempre 
tive o sentimento de que o terceiro filho 
de um casal é aquele filho que veio sem 
avisar, que não é mais novidade e acaba 
sendo cuidado também pelos irmãos. No 
meu caso até como se meus pais já fossem 
avós! Mas meu nome teve um significado 
sim. Representou o amor de um homem 
por sua terra, que é bastante miscigenada, 
porém teve sua raiz povoada pelas antigas 
tribos indígenas. Não se propositalmente, 
mas meu nome é de origem tupi Juçara, 
tupi-guarani içara, coceira ou ardor de 
onde se teciam agulhas retiradas das pal-
meiras. Juçara era filha de Jurema, fi-
gura mitológica muito conhecida, neta de 
um grande Tupinambá. Nome que sempre 
causa dúvida, por ser escrito com c cedi-
lha. Recentemente li num livro de portu-
guês, que a grafia correta do meu nome 
seria mesmo com o c cedilha, pois as no-
menclaturas indígenas são escritas desta 
forma, escreviam dessa forma, como açaí, 
Araçatuba, guaçui, guraçai, mogi-guaçu.  
Por amor de meu pai ao Brasil...
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Descrever, descrever, descrever

O texto descritivo fala de um funciona-
mento. Quando não souber como fazer um 
bom texto – seja a dissertação, seja o pron-
tuário –, atenha-se à descrição, sem se preo-
cupar com o enredo. Priorizando a descrição 
à interpretação, A interlocução se dá a partir 
de perguntas simples. Como é? Como você 
sente a sua tristeza? Como ficou assusta-
do? Como era a forma do seu corpo quando 
assustou? Como ficam seus ombros quando 
você se assusta? E o que acontece com sua 
cabeça? Com seu peito? Com sua barriga? 
Nesse exercício, o outro vai se apropriando 
de sua forma e dos comportamentos asso-
ciados a ela. Quando o texto sobre outras 
pessoas nos desafia, a descrição corporal 
pode ser uma saída que dá espaço para a ori-
ginalidade e a organização da expressão es-
crita. Amplia também a possibilidade de criar 
uma conexão mais efetiva com o leitor, pois 
transitamos entre o pessoal e o universal, 



40

Com a roupa do corpo

provocando uma identificação humana. De 
ser humano para ser humano.

Para tornar isso ainda mais claro e exer-
citar esse lugar fronteiriço, a proposta é pau-
sar, captar-se e descrever o próprio pulso. O 
que dá origem a uma série de pequenos e ins-
pirados textos descritivos.
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Me contraio.

Me espalho.

Penso na vida: 

Se paro nos meus limites

Ou nos limites que a vida anda impondo.

Expando para acreditar,

Para seguir,

Para olhar para meus amigos e família,

E respiro fundo.

Contraio e logo expando.

Talvez isso seja vida.

Morrer e voltar.
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Oscilo.

Vai. Silencia.

Titubeia. Aguardo.

Guardo o aguardo vivo.

O ato está no vazio

Aonde não se espera

E é tudo acontecimento

[entra som de celular, 

como música romântica]
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(Juliana Cam
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Sou pulso e como pulso. 

Não paro e como pulso.

Acelero e como pulso. 

E não deligo e como pulso.

Mas com isso não percebo meu próprio pulso.
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Corpo como pulso

O corpo que me acompanha hoje é um 
corpo tímido e cansado de ser.

Frio na barriga, tontura, calafrios e 
dor são as sensações que se reproduzem 
nesse conjunto celular cheio de vida. 

É um corpo que pulsa, mas não com 
o pulsar do coração, que tem infinitos 
“tum-tuns”. É um pulsar duro e rígido, 
que se estende no “tum” que contrai e que 
se perde do movimento ritmado.

A contração é quase que a de forma 
inconsciente e proposital, como se o ato de 
expandir fosse sinônimo de se expor e fi-
car vulnerável. Mas isso não funciona, não 
protege. Sinto um corpo dolorido de tanto 
se contrair.
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É uma bomba que percebo através do 
encontro. Do tocar e estar com o outro. 
De contrair e expandir com esses diversos 
corpos que se experimentam em conjunto. 
É como se a vibração do grupo trouxesse 
uma nova consciência de corpo. 

São diversas bombas que pulsam jun-
tas e criam novos sons e contornos. Deixa 
de ser una e se torna coletiva. São bombas 
que se afetam e se transformam na pre-
sença umas das outras. 

É preciso expandir para se alimentar. É 
preciso expandir para ter para onde voltar. 
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Como eu escrevo?

Quase  me afogar em palavras.

Rápido. Sem pausas. Visceral...

No papel, as palavras correm e saem 
sem parar. No respiro elas se organizam. 
Volto para o papel e elas se perdem mais 
uma vez. Respiro lentamente... Ajeito o 
corpo para caber nas palavras. Elas agora 
se acomodam com mais tranquilidade.

Intensifico, desintensifico, percebo e 
espero. As ideias são ofegantes como a 
respiração. A confusão está aqui. Sou eu. 
Na escrita ela se revela. 
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Tédio X Ânimo

Me sinto entediada.

Mas, por que esse tédio?

Você faz falta, Ânimo.

retorna e  me abraça

Como você algum dia abraçou-me 

Quero Viver!

Viver sem tédio, mas faço algo

Algo que ilumina e me diga vem.

Vem ao meu encontro.

Mas, nada a minha volta tem graça.

Enfim, tenho tédio, tédio, tédio.
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Não quero estar aqui?

Onde quero estar?

Não sei, mas certeza que não é aqui. 

Tédio, me tira, então, daqui?

Me leva para o ânimo.

Ânimo, vem me buscar.

Quem é você, Tédio, para saber mais 
sobre mim?

Levante-se e vá embora, vire as costas.

Virei as costas para o Tédio 

E abraço o ânimo e não largo mais.
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Respira. Os pés continuam frios. A sala 
parece vazia. Parece? Pensamentos. Qual é 
o assunto que eu quero escrever sobre? Não 
sei. Talvez. Muitos sons distantes e a minha 
criatividade, cadê? Lembrei que estou sem 
meus óculos. As letras estão embaçadas na 
minha frente. Meus pés continuam frios. A 
luz entra pela janela e inunda a sala. Vejo 
a luz. O sobre o que eu vou escrever? E o 
silêncio cheio de sons. Paro. Os pensamen-
tos não vêm. Ou vêm? Muitos. Meus pés 
continuam frios. E eu que sempre gostei 
de escrever. Lembrei da história da minha 
alfabetização. Acho que vou descrever. É 
muito “eu”. Nos primeiros dias da escola, 
nossas tarefas eram exercícios de prepa-
ração para a escrita. Repetição de formas 
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de letras, em geral, com musiquinhas, tipo 
“onda vai, onda vem, onda miúda não 
mata ninguém”. E, então, minha mãe foi 
chamada na escola. A professora pergun-
ta: Sua filha está com algum problema? A 
mãe responde: Não. Por quê? Porque ela 
está fazendo lição demais. Eu peço meia 
página e ela faz duas páginas de cada ta-
refa. Então, como pode agora estar difícil 
de escrever??? Nunca soube exatamente o 
que escolher. Mas na minha infância o que 
persistia era o desejo de me tornar ve-
terinária... virei farmacêutica e agora vou 
prestar vestibular para medicina, dar ou-
tro salto. E agora sinto um calor suave 
descer até meus pés. 
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Onde está o meu tempo? Não sei se me 
roubaram ou se ele está aí, mas não estou 
vendo. Preciso acabar minha transcrição 
do mestrado, haja tempo.

Tenho que corrigir o trabalho dos alu-
nos, com tempo. É necessário folhear as 
notas e digitar, no tempo. Acabar as lem-
branças dos meus velhinhos pro fim do 
ano. Tempo. Elaborar duas palestras, afe, 
sem tempo! Cumprir as tarefas básicas da 
vida, cadê meu tempo? Cadê meu tempo? 
Cadê meu tempo? Que não consigo nem 
prestar a devida atenção na aula, preocu-
pada com o tempo. 
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DENTRO

Esse é o tempo da pausa

Tente a pausa

Tente sentir

Faça e respire

Sinta o pulso

Desacelere

Não pense

Respire

O escuro

O fundo do mar

O corpo também sou eu

A cabeça é mais rápida

Meu corpo espera, aquece, dói e relaxa

A cabeça não desiste

Meu corpo age

E os dois lutam
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Avô

Este homem que já nasce cheio de pri-
vilégios, de família tradicional, branca e 
baiana. Não apenas nome, sobrenome e 
posse, tinha a cabeça cheia também, cheia 
de profundidade, de conhecimento... e 
como se não bastasse era bonito, tinha bom 
gosto para desenhar ainda que, a grosso 
modo, seus próprios ternos, suas próprias 
roupas. Tantos privilégios de nada servi-
ram: o mandaram para o sanatório tra-
tar-se de tuberculose, sem estar acompa-
nhado de ninguém. Este homem, do signo 
de escorpião, além de tudo era intenso. 
Matou a doença, mas não conseguiu supe-
rar o medo da morte para a eternidade 
que viria. Porém, a tuberculose até que foi 
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boa. Por causa dela, ele conheceu aquela 
que foi sua companheira nos próximos ses-
senta anos. Ela que enfrentou o medo do 
contato e a ira dos seus tios árabes, para 
que aquele homem não morresse de soli-
dão. Este homem com tanta sorte, com 
tantos privilégios, não conseguia ser doce. 
Bondade era uma coisa, doçura e gentile-
za eram outra. Homem sendo homem: fe-
chado, bruto e egocêntrico. Ele conquistou 
inventou, produziu, desenvolveu, mandou. 
Ganhou muito dinheiro, ganhou muitos, 
muitos prêmios e muito ego também. Era 
lindo, desejado, bem vestido, admirado e... 
tímido. Antes dos trinta, um acidente o 
deixou manco e com fortes dores crônicas, 
mas só deixou a vida aos 86 anos... 
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Entregando palavras

Quando criança, meu pai me presen-
teava com o som de sua voz, me contando 
histórias antes de dormir. Ele me entre-
gava o seu colo e a textura da sua voz. Não 
era necessário um livro cheio de informa-
ções visuais para mesclar dois ou mais sen-
tidos. De olhos fechados, criava as imagens 
para cada som que entrava pela minha 
pequena concha auditiva, que, diga-se de 
passagem, é bem pequena até hoje. Suas 
palavras viajavam e vibravam em meus 
tímpanos, passavam pela cóclea e corriam 
elétricas para meu pequeno cérebro, se 
transformando na lembrança mais doce 
que tenho da minha infância. 

Lembro também do dia que entreguei 
o primeiro “eu te amo” para minha mãe. 
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Foi entregue sem embrulho, sem caixa es-
pecial. Eu era tão pequena... foi depois de 
um banho que ela me deu... eu estava bem 
doente. Acho que foi como se ela tivesse 
escutado uma bela canção [ao som da mi-
nha voz], seus olhos marejaram. Lembro 
do dia em que eu quase ensurdeci, ao ouvir 
de alguém que amava um “eu não te amo 
mais”. Foi como se o mundo inteiro ento-
asse um canto agudo, estridente, capaz de 
desequilibrar não apenas o meu labirinto, 
mas minha vida inteira. 

Nos dias difíceis costumo acionar a 
lembrança das cores da risada da minha 
avó. Costumo também respirar. Afino o 
tom do meu próprio som. Inspiro e expiro. 
Abro os ouvidos para o som orquestral que 
o oxigênio faz em mim.



Escuta e Escrita nas Expressões do Cuidado

57

(Carol Linhares N
agao)

Uma cena

Estávamos as duas naquela praia ina-
creditável, sentadas nas cadeiras recliná-
veis, os pés na areia, o som das  ondas que-
brando, o calor sobre a pele. Eu recostada 
sobre a cadeira, a cabeça inclinada para 
trás, apreciando a reverberação quente do 
sol sobre minha pele.  Completamente re-
laxada, porém podia sentir uma tensão ao 
meu lado. Era quase como um peso, uma 
densidade maior no ar que a circundava.  
Aquela tensão era como umas mosquinhas 
zunindo perto do meu ouvido e causava 
uma certa melancolia, pois sabia que para 
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ela não era fácil. A vida inteira assim, 
sempre preocupada – com a hora, com os 
preços, com os riscos, com a ordem, com 
os planos,  com o governo, com a política, 
com os que sofrem, com a doença, com o 
câncer, com a saúde, com as filhas, com 
os netos, com os irmãos. Não havia férias 
para aquela mente sempre atenta, sem-
pre à postos, pronta para uma ação, para 
resolver um problema. De repente, aque-
le estar na praia, com beleza, tempo so-
brando, sol na pele, os pés afundados  na 
areia, nada daquilo valia muito diante da 
grande tensão que ela carregava.
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Letras

L. se viu sem chão, precisando se 
apoiar em seus pequenos calcanhares para 
não cair, afinal sua base era pequena para 
equilibrar todo o seu tamanho. L. estava 
ali, absorto naquele exercício, tensionando 
todo o seu corpo para não desabar sobre si 
mesmo. Era uma letra só, e uma letra só 
não serve para muita coisa. Pensava que 
se fosse como o A. ou o H., com os dois pés 
no chão, ou ainda, como M., que tinha o 
luxo de ter três pés de apoio, não estaria 
naquela situação. Focado em seu proble-
ma, L. continuou ali, se equilibrando para 
não cair. 
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A Carta

Queria te contar uma coisa que eu não 
consegui falar no dia em que fui conversar 
na sua sala, por isso resolvi escrever esta 
carta. Quando você me perguntou do meu 
pai eu travei e fiquei mudo. O que eu que-
ria te contar era o que acontecia comigo 
quando eu passava férias na casa do meu 
pai e da minha avó... [...] Eu ainda amo 
meu pai, mas a minha mãe fala que eu vou 
poder ver ele de novo se o juiz deixar e por 
isso eu tenho que contar toda a verdade 
para você e a verdade é essa. Eu amo meu 
pai, eu quero voltar a ir para a casa dele 
do jeito que era antigamente. Era isso que 
eu queria que você falasse com o juiz. 
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Som caleidoscópico

Ao dedilhar as cordas do violão, os 
sentidos se abrem para a melodia, um 
modesto início. Vence o silêncio e lá ao 
fundo, aos poucos, surge uma batida. No 
momento de grande busca interna, num 
intimismo pleno. Na sequência, surge a 
imagem: um enorme balde de água gela-
da, transparecendo a frieza da alma que 
está exposta ao vazio. E o vazio também é 
pleno de sentidos e pulsa.

Nesse momento, sou transportado 
para uma caixa de audiometria para ou-
vir e interpretar os sons, para detectar 
possíveis alterações auditivas e os ruídos 
que habitam o silêncio aparecem nítidos. 
Sons nunca antes sonhados, que sempre 
estiveram ali ocultos e agora ganham ni-
tidez. Uma viagem caleidoscópica  de efei-
tos sonoros graves e agudos, com todas as 
notas possíveis até desaguar no completo 
silêncio.  
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Viagem silenciosa

Em uma manhã, acordei sem som, 
sem gritos, numa sinfonia silenciosa.

Segui caminhando adiante, admiran-
do os horizontes de uma cidade sem ruí-
dos. O tempo passou... foram quinze anos 
na janela do silêncio. Soluções inovadoras 
na medicina me fizeram interromper essa 
viagem. Ao desembarcar, abri as janelas 
e veio o brilho do sol acompanhado das 
emissões sonoras que chegavam aos meus 
ouvidos, com a sutileza da nova maes-
tria – era o implante coclear. Agora posso 
escutar!
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Com a roupa do corpo
(C

ar
la

 C
ri
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a 
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ia

s)

Ouvido

As lembranças mais marcantes que 
tenho são os sons que me foram entregues 
ao longo da vida. Quando criança, meu 
pai me presenteava com os sons de suas 
histórias antes de dormir.  Não havia um 
livro físico para mesclar visão e audição. 
Ele me entregava seu colo e a textura de 
sua voz.  De olhos, fechados, criei minhas 
próprias imagens de cada som que entra-
va pela minha pequena concha auditiva, 
que, diga-se de passagem é bem pequena 
até hoje. 

Eram apenas palavras que, ao viajar 
e vibrar pelos tímpanos, passavam pela 
cóclea e viajavam em eletricidade para o 
meu pequenino cérebro, se transforman-
do na lembrança mais doce que tenho da 
minha infância. 
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Lembro também do dia em que en-
treguei o primeiro “eu te amo” para mi-
nha mãe. Foi entregue sem embrulho, sem 
caixa especial. Eu era tão pequena...  Foi 
depois de um banho que ela  me deu. Eu 
estava doente. Acho que foi como se ela 
tivesse escutado uma bela canção, pois 
seus olhos marejaram. Lembro do dia em 
que quase ensurdecia ao ouvir alguém que 
amava:  “Eu não te amo mais!”. Foi como 
se o mundo inteiro entoasse um canto 
agudo, estridente, capaz de desequilibrar 
não apenas o meu labirinto, mas a minha 
vida inteira. 

Nos dias difíceis, costumo acionar a 
lembrança das cores da risada da minha 
avó. Costumo também respirar... afino o 
tom do meu próprio som. Inspiro. Expiro. 
Abro os ouvidos para o som orquestral que 
o oxigênio faz em mim. 
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Com a roupa do corpo
(A

ud
ra
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Os Sons do Silêncio

O meu colega Renato explicou para 
a turma que só depois de colocar o im-
plante coclear conseguiu fazer a faculdade 
de enfermagem e como aquelas palavras 
dele reverberam em mim. Voltei à infân-
cia, brincando com meu tio Ricardo e os 
outros primos. Às vezes, esquecíamos que 
Ricardo era surdo e nos pegávamos gri-
tando pelo seu nome, na esperança que ele 
atendesse. Lembrávamos que era impossí-
vel e caíamos na gargalhada! 

Conforme fui crescendo, fui toman-
do a consciência do quanto a surdez sig-
nificava para ele e para nossa família: a 
forma como desenvolvemos particular 
de comunicação com Ricardo; minha avó 
controlando e sufocando aquele menino; 
os irmão empurrando a responsabilidade 
de um para outro, pois, quem cuidaria de 
Ricardo quando a mãe falecesse?
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Depois de ver um vídeo que mostra-
va o interior do aparelho auditivo, per-
cebi como a natureza é bela e perfeita... 
como as formas de alguns órgãos internos 
do corpo humano se assemelham a outras 
formas espalhadas ao nosso redor. Quando 
vi a imagem da cóclea, associei a outros 
caracóis que existem nos jardins. Os pul-
mões lembram árvores frondosas e os rins 
formam cálices. O martelo batendo na bi-
gorna me lembrou um baterista de banda 
de rock.

Trabalhando em um CAPS e tendo uma 
criança faladeira em casa, todos os dias 
desejo o silêncio. Não o silêncio que viveu 
meu colega Renato e que meu tio Ricardo 
ainda vive, mas o desejo de um silêncio 
interno – para ouvir a alma, os pensa-
mentos...  e o silêncio pode ser barulhento?  
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Com a roupa do corpo
(E
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Angústia de um agente do trabalho

Era a última inspeção

Trabalho é levado a sério e o sustento 
de uma vida

Dele vem o alimento moradia, vestuá-
rio e educação

Para quem faltou sabe o seu valor da vida

Estou ali novamente para defender o 
trabalho

Trabalho digno que traga vida

É necessário fazer o enfrentamento 
dos seus riscos através da inspeção

O perigo pode fazer com que o traba-
lho tire sua saúde e vida

O trabalhador precisa enfrentar o pe-
rigo, porém precisa sobreviver

E o agente público precisa identificar e 
eliminar para promover vida
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Mas o capital quer o Estado Mínimo 
para intervir

Assim o trabalhador é apenas mais um 
neste mundo

Antes era o mais produtivo, insubstituível

Agora doente e acidentado, virou 
malandro

Por acaso é o trabalhador quem escolhe?

O alimento cominado, a falta de água 
e má condição de seu labor

Mas sem o trabalho nem o alimento 
tem, então, é o que tem por ora

Homens se dividem e defendem inte-
resses que não são iguais

Uns menos favorecidos em prol da 
ambição dos mais favorecidos 

Sem meritocracia? Ausência de 
Estado? Cadê Deus?  
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Com a roupa do corpo
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A busca

Existiu há milhares de anos uma pes-
soa indignada com a possiblidade de so-
mente a experiência do seu corpo como ele 
exige e acesso. 

Um dia saiu a vagar pelo mundo pro-
curando encontrar outros quesitos, outras 
moldagens. Usou seu corpo dentro de ou-
tras variações, descobrindo a expressão do 
aprendendo, pôs o seu corpo na caixa de 
modelagem mas viu que os pés do apren-
dendo eram muito abertos, pareciam com 
os pés de pato. E isso lhe provocou mui-
to desconforto ao mesmo tempo que lhe 
desestabilizou. 
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(R
ita Lourenço) 

Dentro do Mar

Nadando e pulsando coma as medusas. 
Águas-vivas deslizando no espaço.

O pulso impulsionando os passos, os 
ossos, as juntas.

Os órgãos em movimento dentro do 
corpo, deslizando uns sobre os outros com 
a pulsação. 

A pele que sente o ar e protege os 
músculos do frio. 

E aquece os pés e as mãos. 

O pulso que se desloca no mundo ex-
terior e que equilibra e desequilibra no ca-
minhar livre... e atento.

Um cardume de águas-vivas que desli-
zam dentro do aquário de luz azul. 
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A palavra como autocuidado

O chão sustenta o corpo, as vigas do 
prédio sustentam o chão, o solo sustenta as 
estacas e o solo mais profundo sustenta as 
estruturas do prédio, que é um corpo de con-
creto da cidade, que tem salas... até chegar 
no limite do nosso corpo sendo sustentado 
por todas essas estruturas. A pele é um gran-
de órgão, totalmente feito para a percepção.  
É a pele que faz o nosso contorno e delimita o 
quê vai da pele para for a, o mundo; e o que vai 
da pele para dentro, para o interior do corpo 
– cérebro, sistema circulatório, digestivo, re-
produtor, respiratório – e a subjetividade.

Sem pressa, só absorvendo essa 
sensação...

Para acrescentar uma camada de lingua-
gem, para compreender com a palavra en-
carnada, cada um escolheu um verbo no ge-
rúndio para batizar esse corpo que encontrou 
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Com a roupa do corpo

durante a interação, fixando essas percep-
ções despertadas no corpo, que são individu-
ais, mas também fazem parte do corpo cole-
tivo, do corpo do grupo.

 y Vibrando.

 y Zanzando.

 y Sustentando. 

 y Flutuando.

 y Percebendo.

 y Digerindo.

 y Equilibrando.

 y Aprendendo.

 y Ocupando.

 y Sentindo.

 y Aliviando.

Ao mesmo tempo, perceba como está o 
contato com o chão, a organização do corpo... 
pés... pernas... quadril... costelas... ombros... 
pescoço... cabeça. E vamos colocar mais uma 
camada de experiência, que é uma palavra 
que descreva o que está acontecendo com 
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seu corpo agora, uma camada de linguagem 
nesse experimento que descreve o que está 
acontecendo em seu corpo neste instante.

 

 y Pulsando

 y Batendo

 y Equilibrando

 y Sentindo

 y Fluindo

 y Vivendo

 y Tiquetaqueando 

 y Soltando

 y Voltando

 y Apertando

 y Abrindo

O vestido com estampa de mapas náu-
ticos tornou-se suporte para o tecer de um 
corpo coletivo, surgiram palavras e frases. 
Surgiram as escrituras sobre as tiras de mo-
rim branco, que foram fixadas nos mais va-
riados lugares do mapa-corpo com alfinetes 
metálicos. Como uma síntese do vivido em 
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Com a roupa do corpo

comum, nas bordas das experiências ficaram 
os registros na roupa do corpo – conjuntos de 
palavras mais marcantes do processo e fra-
ses bem presas às bordas, na barra, no peito, 
nos ombros, em pontos estratégicos do ma-
pa-vestido, mensagens jogadas ao mar para 
alcançar e reverberar em outros territórios: 
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As camadas do processo: vestido com mapas náuti-
cos e intervenções escritas dos alunos, cadernos de 
notas e desenhos usados durante das oficinas.
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“Origens”

 

“Trégua – respiro – avoa – suspiro” 

“Flutuando – encaixando – empoderei – femi-
nino – meu nome – silêncio – ocupando – zen”

“Amor – carinho – troca – reflexão – crescer”

“Expansão – intensidade – leveza “

“Hoje só consigo pensar na dor. A dor não me 
deixa pensar em outra coisa que não seja ela” 

“Liberdade de escrever sem precisar editar...” 

 “Sentir o corpo como bomba, contrair e ex-
pandir, sustentando presenças”
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“O nascimento do corpo”

“ Palavra viva”

“Porto de expressão”

“O que prefiro escutar?”

“No trabalho em saúde a escuta é mais im-
portante e produtiva que o corpo e a escrita”

“Água de beber” 

“ Tatiana não quer morrer”

“Respirar aos 40...”

“A metamorfose da aprendizagem num calei-
doscópio de emoções”.
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É preciso agradecer a todos participan-
tes das Oficinas Corpo, Escuta e Escrita – 
Experimentos Textuais formativos, que en-
traram na pesquisa-intervenção trazendo o 
melhor de si. A disposição, a alegria, a confian-
ça produzidas coletivamente permanecem 
na bagagem e no apetite para seguir a escrita 
como ato coletivo, político e de cuidado. 

É preciso agradecer à Serra do Mar, que 
emoldura a cidade de Santos, sede desta 
travessia, e ao Oceano Atlântico em seu 
pulso constante.




