
relato/cena 1 
saindo da uerj. 
passando pela praça maracanã: 
homem fala em minha direção “que porra é essa” 
estou vestindo um camisão verde folhado, nas cores verde azul amarelo e preto. 
o homem é negro. 

relato/cena 2 
saindo do shopping após reunião estranha. 
andando na rua da minha casa, passo por grupos de pessoas, um dos grupos jovens após escola (vestem a camisa da 
prefeitura), uma das meninas sentada na calçada da vendinha: “olha olha olha olha” e levanta ao meu mínimo 
distanciamento entre os segundos dos “olha”.  
olho para ela e a cumprimento com sorriso e um hangloose. 
sigo até minha casa. 

relato/cena 3 
andando na rua após sair da uerj de óculos escuros. 
caminho em direção ao segundo ponto de ônibus na 28 de setembro, passo atravessando o primeiro,  
nessa trajetória (não linear, pois ando na calçada percebendo os pontos que constituem essa trajetória/ reta) percebo o 
meu corpo ricocheteando o espaço a minha frente (da mesma forma como quando entro em ônibus) e mais uma vez 
percebo mudanças de comportamento ou o direcionamento dos corpos em relação ao meu corpo/ trajetória. 
em um grupo, a primeira pessoa a presenciar o meu corpo tende a notificar o grupo e dessa forma por falta de “sutileza” 
esse olhares geram efeitos após a percepção de todos os corpos envolvidos,  
nesse caso chamo esses efeitos de constrangimentos, que podem ou não ser compartilhados. 

relato/cena 4 
na calçada da rodoviária novo rio. 
passando pelos taxistas que ficam amontoados pela porta de entrada, escuto um homem “aí ó vai ficar igual ao seu” em 
tom de risada. 
não emito reação e entro com cabelos ao vento. 

relato/cena 5 
Na rodoviária Novo Rio. 
Após comprar uma passagem para São Paulo na cabine do Expresso do Sul, trajeto com o olhar meu caminho até as 
escadas rolantes. Nesse momento um homem baixo e branco passa a fazer parte do meu campo de visão. Percebo em 
seu rosto, enquanto caminhamos em fluxos de direção oposta, após poucos centímetros de afastamento da cabine, seus 
lábios movimentando-se como se estivessem segurando o riso. Sua cabeça se inclinando levemente em direção a minha, 
com movimento de apontamento, como um corpo que diz “olha ali”. Seus olhos estavam direcionados em ponto fixo 
para a cabine da 1001, seu trajeto. Acompanho o seu corpo durante minha trajetória, e após a encruzilhada que me tira 
de seu campo de visão, de costas, ele direciona a cabeça e olhar em encontro dos meus e nossos olhos se encontram pela 
primeira vez. Olho firmemente no fundo dos seus olhos durante os poucos segundos do encontro, até que ele sai do meu 
campo de visão e eu não o olho mais. Devolvo meu olhar a minha trajetória. 

relato/cena 6 
enquanto gabe fazia um depósito dentro do banco do brasil. 
escuto do lado de fora: “i a lá!!!?”		
	


