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Agradeço a Wan Olissant, que, junto a Adriana 
Santopietro e Sarah John, começaram (ou 
continuaram) o que aqui é nomeado como Clube do 
silêncio.
Observação: Ela recomendou que assistíssemos a 
cena de Mulholand Drive, de David Linch, na qual 
Rebekah del Rio canta a música Llorando, disponível 
neste link: https://www.youtube.com/watch?v=xrC3Bf-
CvHU





Personagem 3 cara preciso que vc me 
passe as informações do flyer/cartaz, e oq 
vc quer neles
Personagem 4 Opa cara, tinha esquecido. 
Tá em anexo.
Tava pensando numa visualidade mais 
simples. Mas ai fica contigo. 





P3 cara me defina o Clube do Silêncio
P4 Então cara. A ação artística vai ser 
esse cartaz. O que eu estava pensando 
era em fazer uma chamada, como que 
para um "clube de leitura", "clube de 
natação", clube de qualquer coisa... 
Através desse cartaz. Mas nessa ironia: 
Esse cartaz é só uma proposta de se 
reunir consigo mesmo. E não acontece em 
nenhum lugar em específico.
P3 preciso de mais coisas para saber 
como criar essa arte cara, ta bem vago pra 
mim isso
P4 Po cara... Realmente no que eu pensei 
foi num cartaz, como um anúncio, uma 
propaganda. Mas nem sei também, não 
tenho muita referencia. O que seriam 
essas coisas que vc precisa?
P3 tipo não sei que cores usar, quais 
imagens procurar e etc
P4 Cara, quando eu penso nisso me vem a 
cabeça o "lugar" aonde ele vai ocorrer: 
Papel e caneta. As cores que me vem a 
cabeça são as que me remetem a esses 
materias, tais como branco, azul e preto... 
E na real nem penso em imagens no 



cartaz. Mas gostaria de deixar mais aberto 
pra ti pensar com tranquilidade no cartaz.
Por isso não quis falar a princípio em como 
esperava que o cartaz parecesse.
Po cara, tu acha que dá pra fazer?
P3 Da sempre da
Só naum sei se oq eu fizer vai ser oq vc 
realmente quer
Qual q intenção dessa divulgação?
P4 Ah, mas fica tranquilo com relação a 
isso cara. Eu quero mesmo a intervenção 
de outra pessoa. Cara, não tem uma 
intenção definida. É pra causar um 
estranhamento em quem olhar mesmo.
E convidar a fazer esse tipo de atividade. 
também. rs
P3 Isso eu entendi, mas qual a finalidade? 
Eh algum projeto social ou algo do tipo?
P4 Não. Seria um projeto artístico. Quer 
dizer, não é nada declarado né? Quem 
olhar não vai saber muito bem do que se 
trata. Mas acho que isso é legal
P3 Sim, mas qual a finalidade? Isso que 
ainda não entendi.
P4 Cara, não tem! hahahaha. Eu 
desenvolvo trabalhos nesse sentido. Esse 
é o primeiro em cartaz, tipo uma 
intervenção urbana, saca?
Mas finalidade mesmo... Naõ tem. rs
P3 Estamos chegando a um ponto, vc 
desenvolve trabalhos nesse sentido, então 
qual a finalidade do seu trabalho?



P4 È difícil dizer um ponto em específico, 
mas acho que dá pra chegar a alguns 
lugares comum: Causar estranhamento, 
promover momentos diferentes no 
cotidiano...
é o que me vem a cabeça.
P3 Ok
Vou fazer a arte e chegamos a um 
denominador comum
P4 Beleza cara! Fechado
P3 Vlw



Personagem 5 Fiz o cartaz. Acabei 
pedindo pra outra pessoa fazer, pra perder 
um pouco o controle. E comecei a panfleta-
lo na rua, no centro hoje.





Personagem 6 show!!!!! qual será o 
próximo passo? As pessoas vão te 
procurar?
P5 Nossa, nem é!
Na verdade foi bem estranho panfletar
pq ngm te olha... vc é o fluxo, mais um
Daí nem tem como eu saber como cada 
um vai lidar com isso...
E nem tenho ideia ao certo de como isso 
poderia continuar. se continuaria
P6 Tenta registrar essas impressões no 
teu caderno... você deve achar importante 
depois.
P5 É... tenho que me acostumar a escrever 
mais sobre
tudo
rsrsr
P6 Sim! 
P5 Lembrei daquela ideia do caderno que 
vc falou
das pessoas escreverem à sua maneira
sensacional.
P6 não deixa isso morrer! acho que esse 
projeto agora foi o primeiro passo nesse 
sentido, para você amadurecer essa obra 
do caderno. Boto mó fé nela!



P5 Ah, pode crer... o exercício do clube do 
silencio eu já tenho feito
agora esse do caderno requer, sei lá, mais 
conversa
contigo também! principalmente. xD
Pra chegar nesse lugar
E vc, o que tem feito?
P6 justo. Mas vejo isso como um primeiro 
passo.
Então! finalmente estou entrando de 
recesso
P5 Serio? hahaha
porque?
P6 ué, recesso escolar FÈRIAS!!!!
P5 A tá!!! Hahahaha
Uhuuul
po, que delícia
P6 E se você ainda panfletar essa semana 
podemos nos ver e tomar vinho!
P5 Po! Vou sim, vou fazer a semana toda, 
pq a semana toda estarei no centro
estou fazendo por lá
P6 Mas são s´duas semanas, nem dá 
tempo direito de fazer nada
P5 Po, mas pelo menos é um respiro. rs
P6 Então talvez eu passe lá na quinta!
Até lá ou no dia eu te ligo pra ver onde 
você está, aí te encontro.
P5 AH! Que legal!
Uhuuul



Personagem 7 Mas me fala ai. Que porra 
é essa?
Personagem 8 Então, é uma proposta. É 
como se fosse um clube de leitura, de
jogos, só que esse é de silêncio. Tudo que 
tu precisa é um papel e uma caneta. É pra
você conversar contigo mesmo, ter um 
tempo seu...
P7 Pô, tu é intelectual?
P8 Sou não pô!
P7 Tu gosta de ler?
P8 A, ai sim. Talvez seja por isso que eu 
também tenha pensado nessa parada. 
Mas,
cara, tu não quer um não?
P7 Não pô, vai falando ai que eu já tô 
esquematizando o que eu vou fazer.
P8 Então já é. Olha, é simples. Tu precisa 
de papel e caneta, daí você começa a
escrever tipo uma conversa contigo 
mesmo, entre dois personagens que você 
criar...
P7 Pô, essa parada é pra sair da realidade, 
né não?
P8 Isso! E daí você faz isso até acabar a 
tinta da caneta.
P7 Pô... Me vê um panfleto desse ai, 
mané.



P8 Aqui.
P7 Mas vem cá, essa parada é tipo droga, 
né? Mó doidera.
P8 Não pô... Que isso... É legal... É legal...
P7 Pô, se é pra sair da realidade...
P8 Ah sim, nesse caso realmente parece...
P7 Mas é uma doidera mesmo, muito 
louco... E vem cá, e os protestos?
P8 Pois é, né?
P7 Porra, tinha que ter mais...
P8 Cara, concordo! Mas parece que 
dispersou.
P7 Pois é! Nego deixa dispersar, tem que 
botar a cara na rua mesmo, reclamar e o
caralho a quatro . Além do que o... Pô, olha 
só, dá uma aliviada ai nos panfletos que tá
vindo o superior ali. Se ele te perguntar 
fala que eu te mandei o papo, já é?
P8 Já é.
P7 Porra, chato pra caralho ele...



Personagem 9 Ô rapaz! Venha cá, o 
guarda ali não implicou contigo não porque 
você tá distribuindo isso aqui?
Personagem 10 Olha, cara, até agora 
nada...
P9 Eu também entrego, rapaz. Tava 
fazendo logo ali, mas a mulher mandou eu 
vim pra cá pra Carioca, mas eu tava 
meio... O cara não falou nada não?
P10 Nada cara.
P9 A bem... E vem cá, que que é isso ai 
que você tá distribuindo aqui? Deixa eu 
vê?
P10 Claro! Toma um aqui.
P9 Uum... E vem cá, me explica isso.
P10 Olha, é uma proposta minha e...
P9 A! É seu então! Você tá por conta aqui?
P10 É sim!
P9 Que legal, que... E o que é? É termas? 
É termas?
P10 Não, não. É um clube do silêncio.
P9 Clube do silêncio?!? Clube do 
silêncio?!?
P10 É. você só precisa de papel e caneta 
pra participar e...
P9 Clube do silêncio?!??!
P10 É pô!
P9 Mas que... Mas onde acontece?



P10 Bem, como ele não depende de nada 
além de você então ele pode acontecer em 
qualquer lugar.
P9 Nossa, mas... como é?

P10 É uma ideia, na verdade é minha mas 
ela está indo pra tantos lugares diferentes 
que eu nem sei mais.
P9 A! Então você não ganha nada com 
isso não?
P10 Não, pô! Não ganho nada não. É mais 
uma tentativa mesmo de dar um momento 
de quebra de rotina, nessa rotina tão louca 
que a gente vive, de se descobrir... de...
P9 Então é tipo psicólogo? É tipo 
psicólogo?
P10 Rá rá rá! É, Pode ser. Parecido...



Personagem 11 Que isso?!? É o Papa??!
Personagem 12 Né não.  Clube do 
silêncio.
P11 A tá... Brigada.
P12 Você não quer um não?
P11 Ah não. Não quero não, menino. 
Brigada.
P12 Mas por quê?
P11 Ora por quê!! Eu lá quero fazer 
silêncio?! Eu quero é gritar, falar alto! Falar 
muito!!
P12 Annn...  
P11 Tchau menino!



Personagem 13 Me vê mais um desse ai 
pra te ajudar a desovar logo esse bolo na 
tua mão.
Personagem 14 Brigado.





















Personagem 15 Cara, comecei a panfletar 
aquela parada do clube do silencio hoje
Personagem 16 ixi.. e ai.. a reação do 
povo ?
P15 Cara, foi muito louco!!
Primeiro me senti super estranho... existe 
tipo um jeito pra fazer panfletagem.. mas 
nunca percebemos
mas as reações são invisíveis pra mim.
Apesar de um cara voltar pra falar comigo
P16 caraca
isso é uma perfomance
foda
P15 Hahahha, é o corpo né? totalmente o 
corpo
P16 e o que o cara voltou pra falar ?
P15 Ah sim
ele veio perguntar o que era aquilo
Daí eu respondi que era um convite, e 
também um estranhamento pra rotina
ai ele disse que acho interessante... e eu 
falei: Oh! Mas tenta fazer mesmo. É uma 
experiencia incrível
vendendo meu peixe! HAHAHA
P16 kkkkkkkk
foda
P15 vou fazer a semana toda. Vamos ver 
no que dá.



Na real não vai ser diferente disso.
rs
P16 e vc panfletou aonde ?
P15 Po, fui na Rio branco
to pretendendo fazer em outras partes do 
centro, central, lapa
dar um role... No IFCS também tem gente 
as vezes panfletando né?
P16 alguém tinha que registrar isso cara
vamos marcar de ir junto
eu filmo
e agente pode fazer um portifólio com o 
video
P15 Po, pode ser... Acho interessante 
filmar.
P16 lá é meio tenso
P15 Pq?
P16 mendigos
os panfleters
ficam naquele beco
em frente
P15 Po, me mostra então. Ah, eu encaro. 
Mas se vc achar melhor a gente pode 
filmar em outro lugar
Tem que ver também como vai filmar, pois 
dependendo pode virar um espetáculo 
essa parada de panfletar.
Não sei se seria legal. O que vc acha?
P16 acho que seria interessante na rua da 
carioca
no largo*
cara, isso me lmebra muito na vdd



ao lance da carta da marina
no metro
P15 Foi da sophie calle
rs
P16 isso rs
tudo performer essas porras
P15 HAHAHAHAHA
tudo artchi
P16 XD
P15 Po, que dia vc acha melhor então 
fazer essa parada?
pra vc?
P16 essa semana inviável..

P15 Saquei...
P16 vc consegue esperar até prox semana 
?
P15 consigo sim!
P16 blz então.
P15 formou! Hahaha









Personagem 19 preciso te contar
Hoje minha mae perguntou que tipo de 
trabalho meus amigos faziam e eu falei pra 
ela do clube do silêncio
e ela é roteirista, né
daí ela disse: “ai, que aflição! E se acabar 
a tinta da caneta no meio do diáologo?”



Personagem 20 (...)Lembro que, uma vez, 
distribuindo na rua, uma senhora voltou e 
começou a discutir comigo, dizendo que 
achava um absurdo... Um absurdo que eu 
recomendasse algo que ela poderia fazer 
sozinha, que achava aquilo invasivo... 
Achou invasivo.
Tenho pensado nisso desde então(....)



Personagem 17 Mermão! O que houve 
contigo?!?
Personagem 18 Porra, briguei com aquele 
cara lá que tava me provocando...
P17 E esse olho roxo ai?
P18 Pô, levei a pior. O cara me pegou.
P17 Pô mermão, eu te disse: “fica na tua. 
Fica na tua”. Você não me ouviu pô...
P18 É cara, mas é bom. Assim eu aprendo 
de uma vez...
P17 É. A vida é uma escola.
P18 É... E o corpo é o caderno.



jandir.s.junior@gmail.com
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