
Silence is sexy:  
Um registro barulhento e confuso da minha passagem pelo evento Trepadeira – Ciclo 1 (o único gesto possível é este) 
 
Tinha esquecido de como dói na gente aquele tum da cabeça batendo na parede. A cabeça dele bate na 
parede e depois vem um barulho do corpo escorrendo pra dentro e pro chão. Um barulho arrastado, que para 
um pouco quando o corpo se acomoda. Mas a gente, o público, sabe sem precisar de explicação que a parada 
é só um respiro, um alívio falso. Ele vai levantar e fazer tudo de novo. 
 
Aquela noite era uma espécie de despedida do Eduardo Fukushima apresentando o “Como superar o grande 
cansaço?”, solo que ele tem feito bastante pelo Brasil todo desde que estreou em 2010. Eu já tinha visto três 
vezes – em São Paulo, em Salvador e em Curitiba – e de cada apresentação ficaram em mim algumas 
imagens, mas principalmente sons, como esse som da cabeça batendo na parede.  
 
De conversar algumas vezes com o Fukushima, fiquei sabendo que, assim como eu, ele se interessa pela 
música para criar um tipo específico de engajamento físico tanto nele quanto no público. Pra mim, a 
sonoridade nessa peça dele é uma teia de aranha, uma rede pegajosa da qual não tem escapatória. (O 
movimento dele é pesado e rasteiro. É um bicho que ameaça, ao mesmo tempo em que convida pra alguma 
coisa que a gente não sabe o que é.) 
 
Essa despedida se deve ao fato de que ele estava se preparando para morar um ano em Taiwan, e aconteceu 
na sala Crisantempo, em São Paulo, dentro da programação do Trepadeira, evento para o qual eu fui 
convidado, assim como o próprio Eduardo, a Cláudia Müller, a Érica Tessarolo e a Micheline Torres. Cada 
um de nós tinha uma função ali. A minha era de espionar, o que eu interpretei como registrar o que eu ia 
percebendo e passando ali. 
 
Chegar à Crisantempo naquela sexta-feira foi entrar num burburinho conhecido de artistas falando, que eu já 
ouvi tanto, que já me cansou demais em muitas situações, mas que ali soava amigo, feito aquelas piadas de 
almoço em família, que a gente já conhece e tem mais graça por quem conta e pelas reações já esperadas do 
que pelo desfecho. Não era nada de novo, mas ao mesmo tempo era. 
 
Depois da peça, fomos justamente jantar ali perto com a família e os amigos do Fukushima, e eu me lembro 
bem claramente de uma mistura de sotaques: o carioca da Micheline, o carioca-paulistano da Cláudia, o 
paulistano-paulistano do Peti Costa, uma garota uruguaia, o nome dela eu não lembro agora, e o Filipe 
Barrocas, português, que eu ficava imitando. 
 
----- 
 
No sábado, a Cláudia Müller era a responsável pela Estufa, que foi um encontro que ela preparou, a partir de 
questões que ela puxou da peça do Fukushima. Quem se inscreveu já tinha sido instruído por e-mail a chegar 
na Crisantempo em silêncio, usando roupas pretas ou escuras, e trazer também um conjunto de roupas que 
fossem “a sua cara”, e que poderiam ser usadas pelos outros participantes. 
 
Demorou pra começar por conta de algum problema técnico. Como o trabalho ia acontecer no piso superior, 
a gente ficou no saguão falando. Quando finalmente subimos, a sala estava preparada, com pufes coloridos 
distribuídos num círculo e um cabideiro no fundo pra colocarmos as roupas que tínhamos trazido. Pequenos 
ruídos de umas 20 pessoas se acomodando, uns cochichos bem curtos, num clima que me pareceu solene 
demais da conta, e depois de um tempo eu entendi como um silêncio respeitoso, vago e curioso. Gente que 
não se conhece se encontrando pra fazer alguma coisa que não sabe o que é. 
 
Sem nenhuma explicação falada, recebemos um papel com uma lista enorme de orientações, que seguimos 
obedientemente. Eu passei um bom tempo me perguntando se deveria obedecer mesmo. O silêncio e o 
grande número de regras me deixaram inquieto, com vontade de fazer qualquer outra coisa que não fosse o 
que me pediram.  
 
Escrever em papeizinhos coloridos coisas como: um desejo, uma vontade, um objetivo, uma característica 
física, uma característica psicológica, e por aí vai. Escolher, entre os papeizinhos de todos, coisas que 
representassem quem eu queria ser naquele dia. Escolher no cabideiro roupas para vestir. Vestir as roupas 



que eu escolhi. Escrever um texto sobre quem eu era naquele dia. Muitas escolhas, que eu fui fazendo meio 
aleatoriamente, como na vida mesmo. 
 
Aí cada um foi tirar uma foto. O fotógrafo era o Filipe Barroca, que trabalhou junto com a Cláudia nessa 
proposição. Nós, os participantes, depois de vestidos como queríamos ser naquele dia, fálavamos para ele o 
que queríamos da foto, de que ângulo, em que posição iríamos ficar. Pra mim, era mais do que tudo uma 
oportunidade de falar, quebrar o gelo. 
 
Depois das fotos, fomos nos sentando de novo e a Cláudia explicou que embaixo dos nossos pufes podia ter 
uma etiqueta “Eduardo Fukushima”. Os que encontravam a etiqueta iriam se apresentar aos outros, usando 
foto e texto, começando a apresentação com “Eu sou o Eduardo Fukushima...”. Os que não tinham 
encontrado a etiqueta começavam a apresentação com “Eu não sou o Eduardo Fukushima...”.  
 
Eu tinha achado essa ideia meio besta de início, mas aos poucos essas apresentações foram ficando 
engraçadas, e aquele grupo de pessoas sem nome (ou com o mesmo nome), começaram a rir, de um jeito 
meio nervoso, por causa do silêncio que ia se quebrando, e acharam naquela ação uma certa cumplicidade. 
 
Depois, nos dividimos em dois grupos: os que eram e os que não eram o Eduardo Fukushima. Os grupos 
ficaram em duas fileiras, uma de frente pra outra, conversando. O assunto era a peça “Como superar o grande 
cansaço?”. Os não-fukushimas faziam perguntas. Os fukushimas respondiam, sempre em primeira pessoa, 
falando da peça como se fossem o autor. Eu estava nesse segundo grupo e o Fukushima de verdade também. 
 
Na próxima etapa, a gente deveria construir um texto sobre a peça, todo mundo junto. Só que cada um podia 
falar até três palavras no máximo, uma pessoa de cada vez, tentando criar algo que fizesse sentido no todo. 
Saiu um texto esquisitíssimo, que não dizia nada com nada.  
 
A atividade seguinte era criar, em grupos menores de mais ou menos quatro pessoas, uma coreografia, uma 
versão nossa do “Como superar o grande cansaço?”, a partir do texto que a gente tinha elaborado em grupo. 
Foi legal me envolver numa criação com gente que eu não conhecia, e foi bom ver o que os outros grupos 
criaram. 
 
Mas o fato é que nesse dia, eu recebia toda proposta com um bom tanto de descaso. A informação já entrava 
na minha cabeça com alguma legenda automática: “isso é besta”, “ah, isso eu não faço”, “isso parece 
dinâmica de grupo”. 
 
Mas tudo o que a Cláudia propôs era simples mesmo. Simples porque dependia de pessoas pra existir, pra 
tomar forma. Aí fui vendo o jeito de cada um reelaborar aquelas instruções, de viver aquela situação, e 
saquei que era justamente esse o ponto. Uma artista criando métodos pra se aproximar do trabalho de outro 
artista, mas fazendo isso em grupo, todo mundo dividindo o que descobre. É muito bonito isso, e fiquei com 
dó de ter perdido tanto tempo com bobaginha, resistindo. 
 
Lembro de ter pensado, quando eu estava calçando o tênis pra ir embora, que se não fosse pelo silêncio do 
começo, eu não ia poder perceber nada disso. Que o silêncio me deixa desconfortável e que esse desconforto 
é bom. 
----- 
 
Na tarde do domingo era o piquenique, organizado pela Micheline. Ela já tinha nos entregado um dia antes 
uns bilhetinhos escritos à mão, em que pedia que chegássemos trazendo dois papeizinhos contendo: “uma 
questão frase ou imagem que o dia de ontem ou de hoje lhe suscitou” e “uma questão, frase ou imagem que 
você ouviu de alguém”. 
 
Eu cheguei meio cedo, e ela já estava na porta da Crisantempo esperando. Eu estava numa ressaca absurda. 
Tinha saído na noite anterior, bebi demais, perdi o meu celular. O tempo todo ouvia ele tocando, como se 
estivesse no meu bolso, e só depois lembrava que não. Enquanto não começava, deitei no chão do saguão e 
cochilei, sempre ouvindo o som ficctício do celular, e também uns pedaços de conversa, gente andando, 
barulhos de sapato, um zunido constante da balada da noite anterior que ainda tinha sobrado. 
 



Quando ouvi que já estavam se organizando pra começar, levantei e fui ajudar a colocar as comidas na mesa, 
onde também tinha uma tigela, onde as pessoas colocaram os papeizinhos que a Micheline pediu pra 
trazermos.  
 
Aos poucos foram chegando as pessoas, algumas que tinham participado da Estufa no dia anterior, outras 
que não. A proposta era comer e conversar. A conversa era pautada pelos papeizinhos, que alguém sorteava e 
lia em voz alta. Não só por causa da ressaca, mas principalmente pela experiência do dia anterior, eu tinha 
me decidido a ouvir mais do que falar.  
 
Cada questão que surgia gerava muita repercussão. Em mim, tinha uma ligeira ansiedade por saber que a 
gente nunca ia dar conta de ler todos aqueles papéis 
 
A conversa foi caminhando por vários daqueles pontos que a gente, que trabalha com arte, sempre volta a 
discutir: artista e público, estado performático, mercado, até deu uma esbarrada em políticas públicas de 
cultura, mas alguém que eu não lembro teve o bom senso de puxar o assunto pra outro lado. Alguns pontos 
que eu me lembro: “Como não cair no automatismo?” (e a Micheline acrescentou algo como “Por que não 
pode automatismo?” - fiquei pensando muito nisso depois);  “Você quer ter razão ou ser feliz?”, 
“Normalidade é maioria?”. 
 
De algum jeito, aquelas questões pareciam mais frescas do que costumam ser, não sei se por conta do 
formato que misturava conversa e comida, pela proposta da Micheline de trazer questões que não sejam 
nossas, pelo tempo que a gente teve pra assentar as ideias entre um dia e outro, sei lá.  
 
Só sei que tudo fez muito sentido quando a Érica Tessarolo, já quase no final do encontro, propôs um 
negócio. A Érica constava na ficha do evento como coreógrafa colaboradora. Eu não tinha entendido direito 
o que era isso, fiquei com vergonha de perguntar porque não queria parecer desinformado, e falei muito 
pouco com ela, porque ela é bem quietinha. Enfim, que naquela hora eu entendi que a função de coreógrafa 
colaboradora era propor alguma ação prática, no final do encontro, e adorei isso.  
 
Bom, ela propôs que a gente fosse até o estúdio pra fazer, cada um do seu jeito, o começo da peça do 
Fukushima: aquela parte em que ele bate a cabeça na parede e vai escorrendo até o chão, levanta, recomeça. 
Ela tinha ficado encafifada porque, no dia anterior, quando alguém perguntou se o Fukushima não teria 
vontade de transformar a peça num duo ou num trio, ele respondeu que nunca colocaria alguém fazendo 
aquilo que ele criou. 
 
Eu não sei por que exatamente, mas aquela ideia naquele momento pareceu conectar tudo o que tinha 
acontecido antes, e pareceu uma resposta direta e clara a muitas perguntas que estavam na minha cabeça. 
Uma resposta que não dá pra explicar verbalmente. Foi um alívio. A gente foi pro estúdio, e eu fiz 
exatamente o que eu queria fazer naquela hora e nem sabia. Bater a cabeça, escorrer pela parede até o chão, 
levantar, fazer tudo de novo. Ouvir, de dentro, o tum da cabeça batendo e descobrir que nem dói nada.  
--- 
 
Aqui vai um epilogozinho: quando a gente começou a trocar e-mails sobre o evento, mais ou menos um mês 
antes, eu tinha pedido pros outros participantes me mandarem nomes de músicas, desse jeito: “1. Uma 
música que seja você; 2. Uma música que seja o 'Como superar o grande cansaço?'; 3. Uma música que seja 
uma mistura das duas anteriores; 4. Uma música que seja o seu estado ao assistir 'Como superar o grande 
cansaço'” 
 
Não sabia muito bem o que fazer com essas músicas, nem sei ainda. Mas coloquei todas no meu celular 
(aquele que eu perdi de sábado pra domingo) e fiquei ouvindo, por vários dias. Eu já não lembro mais quem 
me enviou o que, e foi legal passar por esse evento com esses trechos de música na cabeça. 
 
Elas estão neste texto de algum jeito, e também na memória que eu tenho das pessoas que eu mencionei aqui. 
Criei uma playlist, onde dá pra escutar quase todas (só teve uma que eu não achei, chama “Silence is sexy”). 
Tá aqui: http://alturl.com/bgnjy 


