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RESUMO: Uma ação que cria, coletivamente e à distân-
cia, elementos artísticos que sejam resposta. A união de 
corpos através de perguntas performativas. A transfor-
mação da linguagem escrita em movimento. Sempre se-
rão inúmeras as formas de se conectar em quarentena e 
essa foi a nossa. Você consegue me responder? Quantas 
vezes seu centro de gravidade mudou?

edição DEZ / 2021102



103 edição DEZ / 2021

Em uma noite dessa quarentena, buscando em minhas 
memórias palavras que me tirassem da normalidade esta-
belecida, encontrei-me com a palavra gravidade. Uma for-
ça inumana, assim como o vírus que assola a humanidade 
atualmente. Comecei então a navegar sobre as ideias de 
movimento gravitacional, como sempre somos puxados 
para baixo. Um movimento para baixo é um movimento 
de lembrar. Se a terra tudo guarda em seu substrato, é 
cavando que encontramos o passado. Escavei momentos 
de minha vida em que tudo havia “virado de cabeça para 
baixo” ou momentos de mudanças bruscas. Contei 27
desses momentos. Em seguida pensei: meu centro de gra-
vidade mudou 27 vezes. Em minha formação e estudos so-
bre linguagem performativa e programas performativos, 
me encontrei com diversos programas que começavam 
com uma pergunta. Uma pergunta complexa, mas escrita 
de forma simples, que tivesse em si a potência de questio-
nar e desprogramar o cotidiano do corpo dos interlocuto-
res. A minha pergunta, então, foi: “quantas vezes 
o seu centro de gravidade mudou? Em 
números.”. Prevendo a possibilidade de que muitos 
não fossem entender de primeira estabeleci uma regra: as-
sim que me perguntassem “como assim”, “não entendi” 
ou fi zessem algum adendo a pergunta, eu me restringiria a 
dizer: “Toda pergunta pressupõe resposta, você consegue 
me responder?”. Assim estabeleci um programa perfor-
mativo e fui ao trabalho. Conversei com mais de 20 pes-
soas via redes sociais, principalmente WhatsApp e Insta-
gram. Pessoas de 17 a 29 anos. Das mais diversas classes 
sociais, gênero e cor. Contudo, todas estão em quarente-
na. Muitas não me responderam, algumas responderam de 
primeira, outras enlouqueceram muito antes de responder, 
questionando tudo, inclusive eu mesma. Algumas pessoas 
declararam ser incontáveis as vezes em que seus centros 
de gravidade mudaram. Outras determinaram rapidamen-
te a quantidade de vezes. Outras mandaram em áudios ou 
textos as ocasiões em que essas mudanças aconteceram. 
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Uma pessoa respondeu com um número irracional, uma 
pessoa respondeu com um número fracionado e 4 pessoas 
responderam algum número já dito. De fato, muitas delas 
me questionavam do que se tratavam essas perguntas e 
porque tanto mistério, mas em nenhum momento eu rele-
vei ser parte de um programa performativo. Em todos os 
casos eu agradeci a resposta, mesmo nos casos em que 
não me responderam. No fi m, consegui as seguintes res-
postas: 27, 4, 8, 0, 2529, X, 1,81, 2, 2 ou 
3, 2, 10 vezes por dia, 3, perdi as con-
tas, milhares, para mim isso não é con-
tável, 6, 6 e 1563345. Para mim, os números são 
expressões infi nitas e não se limitam a contar, uma vez que 
em sua raiz o uso dos números vem da magia e constitui 
uma linguagem específi ca. Assim, com essas respostas em 
mãos quis reproduzi-las corporalmente, também estudan-
do como elas me afetavam. Gravei tudo. Instalei um foco 
de luz na minha frente, representando e efetivando a ideia 
de centro de gravidade, um ponto que emana uma força. 
Em seguida realizei movimentos de quietude, de mãos, de 
pés e pernas, movimentos no chão, de cabeça para bai-
xo, movimentos que exploravam a luz, movimentos com 
a câmera. Mas se eu os mostrasse sem contraste com as 
respostas, eles não estariam sendo a resposta para a per-
gunta elaborada incialmente. Assim, criei uma vídeo-arte/
vídeo-performance, que, inclusive com a edição e monta-
gem, demonstrasse as sensações em que eu estive imersa 
para produzir esses movimentos e conseguir essas respos-
tas. Os diálogos que proponho com essa ação é que ao 
pensar na pergunta inicial, possamos criar coletivamente 
e à distância, elementos artísticos que sejam resposta. Ou 
seja, a união de corpos através de perguntas e respostas 
performativas. A transformação da linguagem escrita em 
movimento de corpo ou mesmo em vídeo-arte. Sempre 
serão inúmeras as formas de se conectar em quarentena 
e essa foi a minha. Mas, agora, você consegue me respon-
der? Quantas vezes seu centro de gravidade mudou?
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