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(...) 

Foi dado início à jornada. Antes, ainda que eu me aproximasse das artes e do corpo para 

fomentar minhas aprendizagens, pulsava em mim o desejo de traçar uma busca investigativa a 

partir dos preceitos apolíneos, pela necessidade de ordenar e nomear tudo aquilo que me 

atravessava, pela necessidade da minha voz poder ser escutada diante de tanto bombardeio 

sígnico ou até mesmo para corresponder com a maneira como a sociedade me ensinou a 

expressar aquilo que sei. Há quem diga que eu sou a “lógica em pessoa”. Entretanto, ao mesmo 

tempo, sempre percebi que não seria possível agarrar a realidade concreta junto às infâncias 

sem percorrer os caminhos das especulações e das experimentações empíricas, que não nos 

oferece certezas ou garantias “prováveis”.  Embora já o fizesse em minha conduta neste 

território vasto da ação educativa, muitas vezes me sentia diminuída por meus palpites e isso 

me trouxe muitas angústias e ampliou ainda mais o meu desejo em entender o mundo e me 

entender. O fato é que as respostas nesse campo de saber sempre emergiram na direção de 

outro campo: o da intuição.  

Pra chegar a este novo começo, tateei a semiótica como método e estrutura do pensamento, 

estudei em arte contemporânea nos livros, museus, festivais, workshops, residências e 

espetáculos e explorei o “fazer educativo” com milhares de crianças, bebês, jovens , famílias e 

outros educadores. Viajei. Sozinha, lancei-me a lugares, a cheiros, a sabores, a 

sentimentos...Precisava experimentar o mundo: o meu lugar no mundo. Esta semana um amigo 

me disse que de acordo com a antroposofia de Rudolf Steiner o ponto máximo de nossa 

encarnação ocorre aos 33 anos. É aí que viramos Adultos. É ai que vivemos a crise da 

autenticidade e desejamos saber, de fato, como podemos contribuir com o mundo. Estou 

prestes a completar 33 anos e junto com Cristo, a ressurreição já está acontecendo. Acabo de 

voltar de um Vipassana e lá, como eu mesma escolhi que fosse, me libertei das crises e do 

sofrimento: aceitei a vida que escolho todos os dias, aceitei a inconstância que é o meu viver. 

Como um vulcão em erupção, abandonei-me das inseguranças desnecessárias e deixei meus 

desejos ecoarem no mundo.   



Divagações a parte, felizmente, foi dado início à jornada. Dionísio despertou e há sinais da 

chegada de Bergson, Spinoza, Jung, Steiner e outros que ainda nem sei o nome. Dionísio deu as 

mãos à Apolo, para que as forças que borbulham no meu inconsciente possam eclodir para o 

mundo e se multiplicar. Por isso, aqui escrevo. 

(...) 

Em 2018, na ocasião de uma formação extensiva de cinco meses promovida pelo Raízes-

Percurso, entrei em contato com o pesquisador do imaginário infantil Gandhy Piorski. Ao mesmo 

tempo, em meio aos encontros fiz uma mudança de cidade, de emprego, de duas casas.  Diante 

de caixas e mais caixas, não seria possível para mim utilizar meus próprios métodos de 

organização para processar as aprendizagens que se aproximavam e ali, acabei embrenhando 

em um processo de aprendizagem de uma natureza pouco familiar...E junto de todas as 

mudanças que eu estava vivendo, deixei a inércia  e desloquei minhas estruturas internas no 

contato (e confronto) com estes novos “saberes”. Muitas vezes, quando não entendo algo, 

pergunto até a exaustão. Desta vez não. Como estávamos em muitas pessoas eu me freei um 

pouco. Evitei usar aquele tempo precioso com excessos de tentativas de querer “confirmar” 

minhas hipóteses de entendimento. Logo nos primeiros encontros, confiei que o tempo iria 

trazer as respostas que eu merecia receber. 

 Escolhi observar o que aquele conjunto de saberes, proferidos pelas palavras de um homem, 

provocava em mim: em meu corpo. Eu nunca havia experimentado aprender “em corpo” a partir 

de saberes que movimentavam minha mente. Em geral, quando estou “em corpo”, estou em 

presença e nada racional parece concorrer minha atenção. Mas ali, parecia que o meu ser inteiro 

estava ativo. É que não há dicotomias e as palavras têm força mobilizador quando vibram no ar. 

Isso também aprendi ali. 

Ansiava saber das mitologias e entendê-las a partir de explicações organizadas em minha mente. 

Mas não. A razão deu lugar ao fluxo das forças agindo sobre mim. A cada palavra, imagem, ideia 

que se apresentava, eu me rendia e a única alternativa era deixa-las percorrer minhas memórias 

e tal qual após um sonho, percebo não ser possível organizar uma narrativa clara do que foi 

aquela experiência pra mim.  

Já havia encontrado com o Gandhy uma outra vez e tive a sorte de reencontrá-lo recentemente, 

ambas as vezes tive a sorte de serem encontros entre poucas pessoas (dez?). Poder escutá-lo 

novamente ajudou a terminar de digerir algumas camadas. Sei que outras ainda demorarão e 

de tão distante que estarão deste tempo presente, provavelmente não vou perceber a relação 



entre elas. O processo de “aprofundamento” é lento. Agora completamos praticamente um ano 

após este percurso e resolvi refletir sobre como todo este saber ficou respirando em minhas 

ações educativas junto às infâncias, sobretudo com os bebês.  

(...) 

Em 2018, junto a este percurso com Gandhy, nasce também Sensatio – uma a proposta de 

instalação imersiva para bebês e adultos vivenciarem uma experiência estética, relacional e 

investigativa em um ambiente construído a partir de temáticas diversificadas que orientam cada 

encontro.  Já havia experimentado criar instalações para bebês anteriormente (Kairós com 

cores, Sala das sensações, Cosmococas sensoriais, Festa do Branco) e já notara os efeitos dos 

espaços inteiramente organizados nos bebês. A diferença é que se antes meus esforços estavam 

voltados praticamente para estruturar um ambiente estético ordem visual e inspirados no 

pensamento da artista Anna Marie Holm ou da abordagem Emmi Pikler.  

Passava a habitar minhas preocupações o fato de que, imersos no inconsciente coletivo e recém-

chegados ao mundo, os bebês trazem a novidade daquilo que há de ser.  Como, então, não 

escutar estes seres ou não permitir que eles nos mostrem – através de seus quase-gestos, suas 

pulsões – as forças do universo? Não se tratava apenas de proteger os bebês das interferências 

dos adultos em seu processo de desenvolvimento e sim, de gerar a oportunidade de acesso ao 

Todo. Nascia ali a intencionalidade de criar uma atmosfera onírica naquele lugar, algo que 

favorecesse ao adulto um modo de embrenhar-se também das mesmas forças e, com isso, 

possibilitar e a ordem natural dos acontecimentos.  

Camada a camada, sessão a sessão, edição a edição, a experiência Sensatio aponta ser um 

laboratório de investigação das forças que regem a vida, de acionamento de um estado etéreo 

capaz de destituir os poderes do adulto sobre a criança. É político. É estético. É ético.  

No momento estou no começo de um mapeamento de todas os saberes evocados ou 

decantados a partir das experiências por mim, pelo relato dos adultos participantes, pelos 

observadores convidados e pelo que se apresenta nos registros fílmicos-fotográficos – para 

então, traçar um percurso investigativo um pouco mais formal. Não quero ignorar potências que 

se manifestam ali pelo fato de eu estar preocupada com alguma outra questão. O tempo urge e 

não se trata mais de um trabalho comum: é por uma causa maior. É meu modo de fazer 

militância.  

 


