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apresentação
Quando nos reunimos para realizar essa chamada tÍnhamos em mente
reunir diferentes perspectivas acerca das intercessões feministas. O intuito era pensar esse termo de maneira ampla: enquanto prática política,
reflexãoo teórica, expressão artística, experiência cotidiana; explorando a
diversidade de modos com que essa prática é contruída e cria sentidos
múltiplos a partir de singulares contextos. Ficamos contentes ao encontrar
essa resistência expressa em poesias, pensadas no campo do trabalho,
interceccionado pela questão da raça, do sistema prisional, dos direitos
reprodutivos, das diferentes lutas contemporaneas, suas produções de
saberes e subjetividades. Trazemos assim alguns enunciados feministas
operados por diferentes corpos, dizendo respeito e afetando a todos
eles. O dossiê Resistências Feministas na Arte da Vida é um pequeno
grupo de textos que, no entanto, expressa a relevância da questão e seu
carater plural. Esperamos que a leitura possa provocar atravessamentos
e contribuir para o avanço do debate.
Cintia Guedes e Talita Tiboia
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MEMÓRIA SOBREVIVENTE
Cíntia Guedes Braga
A verdade objetiva é sempre a versão do poder, e eu escrevo desde as margens, desde os esgotos do sexo. Desde
o ativismo e desde a raiva de gênero e de classe, como mulher má e como pobre...E, enquanto se autodenominar
feminista seguir produzindo tão má impressão, insistirei nisto. O digo tanto pelos curtos de mente alérgicos a tudo que
envolva a denúncia do sexismo, como pelas feministas decentes que se ofendem quando uma puta como eu se confessa como tal.
Itziar Ziga, em Devenir Perra

Sou um tipo de leitora que, se puder, demora em cada palavra. A escrita, de outro modo, me sai apressada e
temorosa, é um processo dolorido que desde sempre diz respeito as minhas (in)capacidades de dar forma e cadência
à inquietações que insistem em aparecer apenas como vislumbres abstratos, originados, na maior parte das vezes, de
experiências que nem sempre posso transformar em texto acadêmico. Esta escrita é sobre corpo e memória, e por isso
mesmo achei que deveria começá-la assumindo que prefiro falar com as mãos, os olhos, o rosto e a boca. Acho mais
fácil falar com o corpo do que com sentenças.
As costuras que faço ao longo dos tópicos que se sequem, dizem respeito ao trabalho da memória, a qual não
entendo como função exclusiva do pensamento linear, mas como um dispositivo também acionado pelo corpo. Tenho
pensando bastante em velhas questões, e elas se recolocam como se eu não tivesse pensado tê-las superado durante
muito tempo. Não estou falando de nenhum problema teórico. Falo antes da vida, da minha vida dita particular, tentando
explorar os atravessamentos teóricos que, nos sustos que o presente me dá, fazem-me retornar as histórias de meu
passado por caminhos distintos dos que havia realizado até então.
Diferente do registro historiográfico, que tudo pretende arquivar, “o registro da memória é sem dúvida mais
seletivo e opera no duble bind entre lembrança a esquecimento” (Seligmann, 2013:62); é para “não esquecer de
lembrar” que tento levar a cabo um processo de escrita inspirado pela literatura de Virgine Despendes, Paul B. Preciado,
Itziar Zica, Maria Lopes, dentre outr@s que lançam o próprio corpo no texto como modo de experimentação e assim
constroem suas narrativas enquanto escritas de si, a despeito de todo pretenso desinteresse que se espera de uma
pesquisadora devidamente distanciada de seus corpus e campos.
Escrevo, portanto, povoada por novas memórias que aparecem aqui e ali. Algumas são memórias de encontros
recentes, outras passaram desapercebidas durante muito tempo. Embora este trabalho em muito se distancie do trabalho do historiador ao qual Seligmann se refere no texto citado, e mais ainda em relação a temática da Shoah abordada
pelo autor, o modo como ele demonstra que as relações entre memória e história, lembrança e esquecimento, passado
e presente não são de oposição, e sim complementares, parece-me um bom começo para encaminhar as reflexões
que se seguem.
Aqui com Seligmann, e mais adiante também com Walter Benjamin, entendo que as memórias pessoais
acionadas nesta escrita se ligam ao tema das lutas das mulheres, e para isto assumo que a ideia de memória não pode
ser entendida como uma sucessão de fatos que acumulamos enquanto lembranças. Algumas das histórias narradas
restavam esquecidas, e tal esquecimento era parte fundamental de uma memória seletiva, que presumia para mim uma
feminilidade cordata.
Para perceber o esquecimento precisei forjar o corpo que tenho hoje, nômade e forte, mas também precarizado. Talvez lembrar e contar seja apenas um exercício para resistir, mas basta uma olhada além do meu próprio ombro e
percebo que são muitas as experiências de resistências que eu, quando muito, posso apenas imaginar.
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Reexistir ao sexismo
Acredito que nunca somos capazes de nos dar conta de todas as faces da violência sexista. Para além das
situações corriqueiras de desigualdade e das situações de violência física facilmente identificáveis, tal opressão opera
em movimentos ardilosos, nos deixa armadilhas pelo caminho, é um problema da linguagem e de como a linguagem
faz mundo. Dar-se conta da dimensão sexista que nos atravessa, nada deixando escapar das nossas relações sociais e
institucionais, é de fato uma experiência de fracasso. Contudo, esta é também uma experiência na qual se adquire aquela
centelha de ódio nos olhos da qual eu, particularmente, nunca pretendo me livrar.
Não acredito haver manual para compreensão deste tipo de opressão, e menos ainda para ensinarmos como
se articulam as resistências a ele. Se por um lado é seguro afirmar que o sexismo estrutura as relações sociais, não é
difícil notar o qual rápido tal estrutura se atualiza, modulando-se com plasticidade, recompondo sua complexidade e seus
atravessamentos a cada nova situação.
Entendo que a consciência das estruturas de poder que nos enredam não vem acompanhada de uma revisão
imediata das situações de opressão das quais cada mulher já fez parte. A percepção de uma violência sofrida nem sempre se dá no mesmo momento no qual ela ocorre, e as resistências se articulam de múltiplas formas, diferenciando-se
em seus contextos e atravessamentos de classe, raça, sexualidade dentre outras categorias identitárias que engendram
subjetividades e modos de vida singulares.
Ao propor a escrita deste texto como um exercício performativo de posicionar-me como feminista a partir de
minhas memórias, assumo uma perspectiva micropolítica da luta, contudo, tomo aqui a advertência de beel hooks quando, já nas primeiras páginas de seu livro Feminism is for everybody: passionate politics, ela escreve:

A ideia do feminismo como um estilo de vida inaugurou a noção de que poderia haver tantas versões do
feminismo como havia mulheres. De repente, a política foi sendo lentamente removida do feminismo. E prevaleceu a
suposição de que não importa a posição política de uma mulher, seja conservadora ou liberal, ela também poderia caber
no feminismo pelo seu modo de vida. Obviamente, esta maneira de pensar fez o feminismo mais aceitável porque seu
pressuposto subjacente é que as mulheres podem ser feministas sem fundamentalmente desafiar e mudar a si mesmas
ou a cultura (hooks, 2000:6).
Neste sentido, a autora afirma que existir enquanto mulher não garante a re!existência como feminista, embora
certamente proporcione a experiência com a opressão sexista. Em seus escritos, a autora estadunidense se esforça para
deixar clara a necessidade de que as reflexões sobre dominação de classe e de raça povoem a escrita feminista, caso
contrário, o feminismo liberal branco continuará protagonizando a luta, e mulheres com privilégios de classe continuarão
ocupando majoritariamente os debates sobre gênero, ditando as pautas de maior circulação.
Não se nasce feminista, hooks está certa, contudo, a experiência de ser mulher é, com nuances e privilégios,
uma experiência da sobrevivência, é saber-se vulnerável em situações nas quais homens não o seriam, para ficar no
exemplo mais leve e cotidiano.
Sobreviver pode ser empenhar-se no trabalho de manter-se viva, aceitar a vida que lhe sobra, dar um jeito
com o que lhe resta de opções, andar pelos caminhos seguros e vestir as roupas adequadas. Contudo, acredito que o
engajamento com as lutas feministas conferem a algumas mulheres a capacidade de observar a sobrevivência também
como a possibilidade de experimentar as dobras da vida que sobra, que transborda, e ainda, de importar-se com a vida
de outras mulheres, em experiências de comunidade.
Inspiro-me em Derridá (1979) para pensar o termo sobreviver: continuar vivendo, viver além da vida, viver além
da morte, ou ainda, viver nas bordas, nos limites da vida. Em todos os casos sobreviver aparece como uma experiência
de suspensão do estado da vida ordinária, espaço-tempo no qual a presença da vida (e da consciência do saber-se viva)
talvez seja ainda mais forte. De maneira mais específica, me interessa a sobrevida que aparece quando experimentamos
o risco.
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Sobreviver enquanto mulher é operar suspensões na linguagem machista que nos compromete, é desmontar
o tempo linear e fazer ver os intervalos nos quais outros modos de se tornar mulher articulam-se, é convocar o passado
para melhor apreender os problemas das lutas feministas do presente. Sobreviver é, de todos estes modos, pôr em
movimento a ideia de mulher para que possamos caber nela, sempre de maneira provisória.
No Brasil, as lutas feministas passam por um evidente momento de retomada desde 2013. As pautas vêm
sendo reapropriadas desde um contexto da cultura midiática, ao mesmo tempo em que se multiplicam os coletivos
preocupados em repensar suas próprias formas de organização, tentando horizontalidades e se esforçando na criação
de um vocabulário para as táticas de resistência, bem como para lidar com os modos de opressão sexista, que se
atualizam rapidamente na contemporaneidade.
Haveria, pois, uma cultura da sobrevivência feminista que se reelabora diante dos levantes globais anti-capitalistas? Como podemos reconhecê-la? Este é um problema que não cessa de se recolocar nas minhas reflexões:
como reconhecer uma resistência que não se define previamente e que se realiza na experiência de ser efetuada? Tais
questionamentos não se esgotam em um ensaio ou mesmo em uma pesquisa. É o tipo de pergunta que deve sempre
retornar, caso contrário, deixarei de ver as atualizações da luta.
De outra maneira, penso que escrever este texto é um pouco como sobreviver, é assumir meu próprio fracasso
com a lógica semântico-sexual da linguagem, é contar minha história desde as bordas do feminino, ou melhor, nos enlaces que se dão entre ser feminina e ser feminista.
Com Derrida, encorajo-me para afirmara a performatividade deste texto, e pergunto afinal, como falar sobre
sobreviver? A partir da partilha de quais experiências? E quais são as condições de possibilidade dessa escrita? “If that
where possible, would the writer have to be dead already or be living on? Is this an alternative?” (Derrida, 1979: 77).
Qual a morte necessária para continuar viva enquanto mulher que luta? Inspirada em Derrida, não pretendo comunicar
algo sobre o feminismo, muito menos ensinar sobre ele. O feminismo é, daqui por diante, ora um rasto, ora um horizonte. Em todos os casos, é um chamado. Só assim, em vislumbres, sou capaz de ver a sua potência.
Percebo que é na própria ação de escrever que encontro meu terreno de batalha, escrevo este ensaio como
performance feminista, e nele insiro narrativas em primeira pessoa como uma demanda destas lutas.
Atento que, apesar das situações de opressão (as narradas aqui, e as nunca narradas) repetirem determinados
padrões, entender a singularidade de cada uma delas é importante, especialmente quando se precisa confiar no relato
sem provas e sem a institucionalidade que valida a história oficial. Uma última abordagem das relações entre história
e memória que gostaria de citar brevemente antes seguir com as lembranças diz respeito ao conceito de história em
Walter Benjamin.
A história para Benjamin não pode ser recuperada fielmente ou apreendida por completo. O que significa, neste caso, desconfiar da noção de ‘tempo da história’ como um tempo vazio e homogêneo. Entendo que esvaziar o tempo
consiste em contar a história como uma sucessão de fatos, que se ligam em um sistema de causa e efeito, e caminham
sempre em direção ao progresso.
Tal movimento somente é possível na história dos vencedores, assim, as guerras e revoluções serão pautadas
pelas conquistas daqueles que subjugaram outros povos e culturas, e os monumentos que acessamos como históricos
fazem referencia aos seus edificadores; ao serem edificados, outros monumentos, os dos povos subjugados, transformaram-se simultaneamente em ruínas.
Não me parece interessante, portanto, tentar forjar qualquer tipo de grande narrativa contra-hegemônica da
resistência das mulheres, ao contrário, a escrita feminista deve abrir espaço para contar histórias múltiplas, distintas,
contraditórias, singulares. 		
Neste sentido, articular historicamente a memória não significa ser capaz de acessar a história tal qual ela foi,
mas de “apropriar-se de uma reminiscência tal qual ela relampeja no momento de um perigo” (Benjamin, 1994:124).
Ao escrever a partir das memórias que me diferenciam enquanto mulher feminista não pretendo oferecer explicações do
que seria a resistência feminista, e sim explorar o modo como o feminismo funciona em mim.
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Pressentimentos
Um destes momentos de perigo citado por Benjamin, o espancamento homofóbico de um grande amigo e exnamorado, me atravessou recentemente. Eu estava com Matheus momentos antes do ocorrido. Na ocasião, senti aquilo
que costumamos chamar pressentimento, aquela intuição muitas vezes dita feminina, que atravessa a gente e que, na
maioria das vezes, deixamos pra lá. Algumas horas depois o fato, o susto, a raiva. Não pude deixar de pensar durante os
dias seguintes que poderia tê-lo ajudado caso tivesse confiado naquele chamado.
Nesta experiência de medo e indignação, muitos vaga-lumes sobrevoaram as ruínas de minhas memórias. No
exercício de registrar algumas lembranças iluminadas por seus relampejos, os sigo e escrevo.
Memória e identidade
Quando remonto na memória os processos subjetivos que dão forma ao que chamamos de identidades, não
tenho dúvidas em afirmar que sou uma mulher negra nordestina, e estes modos de enunciação são como marcas: me
posicionam, atravessam meu corpo, meu modo de ver e estar no mundo. Contudo, não é possível entendê-las como
pontos de parida, elas não estiveram sempre ai, foram acionadas por relações de pertencimento e estranhamento, de
comunidade e violência.
Entendo que as marcas da identidade nos oferecem um mundo para partilhar ao mesmo tempo em que são
capazes de nos pôr em risco. Ao reconhecer que estas marcas me posicionam, sou habilitada a tentar movê-las de
acordo com a minha própria vontade. Afinal, o que significa ser uma mulher, negra e nordestina enquanto identidade, ou
como processo subjetivo, ou ainda como posição de desejo?
Primeiro, saber-me negra, quando recém chegada na Bahia me vi deslocada da posição que ocupava na
Paraíba, onde eu era sempre a pessoa mais negra de quase todos os espaços que frequentava, inclusive no ambiente
familiar, no qual apenas perdia para meu pai, filho adotivo de uma senhora de pele alva. Não havia antes na vida percebido porque minha tia-avó me pedia para prender os lábios sempre que posávamos para alguma fotografia, ou porque
minha avó cortava meus cabelos tão curtos quanto os de meu pai. Precisei chegar em Salvador, aos 21 anos de idade,
e ver um sem número de lábios parecidos aos meus para me dar conta do quanto eles podiam significar, especialmente
quando eram muitos.
Em Salvador eu passei a ser ninguém, meu apelido entre os amigos para os quais ainda sou ‘a nega’ não fazia
mais muito sentido. Minha pele ficou mais clara diante de tantas peles mais escuras que a minha, ao mesmo tempo,
me encantava e me reconhecia no movimento daqueles corpos, no modo como dançavam, em suas proporções e
seus traços: – sim, sou diferente e a roupa da vitrine não vai mesmo cair bem com meus ombros largos. Penso que
os movimentos de subjetivação são mesmo complexos: precisei perder um tanto no tom de pele para ser tomada por
um sentimento de pertença. Em Salvador, me tornei um tanto mais negra do que antes. Depois dai passei um pequeno
tempo em Buenos Aires e quase um ano em Recife antes de mudar para o Rio de Janeiro.
No Rio, não mais por pertencimento e sim por estranheza, ganhei porções paraibanas. ‘Paraíba’, a marca é genérica, totaliza um conjunto de migrantes da região nordeste e também do norte, quase sempre ocupados em trabalhos
precários. Acho que os cearenses da região de sobral são a maior população de paraíbas do Rio. Neles, reconheço não
apenas o sotaque, mas a violência em cada gesto de nomeação ‘– paraíba!’ que chega aos meus ouvidos.
Tenho em vista as distâncias de ser uma paraíba(na) que realiza uma pesquisa de doutorado na UFRJ e recebe
uma bolsa por isso, e o paraíba garçom, estivador, pedreiro, porteiro, sei bem que não sou tão precarizada quando a
nomeação paraíba presume; ainda assim, o chamado me coloca neste lugar todas as vezes que acontece, mas também
me deixa perceber uma rede de solidariedade, um jeito de (sobre)viver, uma comunidade que se funda na injúria, que
troca olhares no momento de perigo.
Por fim, revisitando os processos que consolidaram estas marcas identitárias, os quais me esforço para formular como experiências de deslocamento no espaço e no tempo, há algo que parece ter sempre estado em mim, e
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cujos movimentos parecem íntimos e violentos demais para que os deixe passar por naturais. Tenho a impressão de ter
sempre sido mulher.
Quando começo empreender o retorno as memórias de minha constituição feminina e de como, ao longo de
minha biografia, dei-me conta dela, me deparo com as tais histórias que deveriam ter sido esquecidas. O esquecimento é parte fundamental da subjetividade feminina. Precisamos esquecer e superar rapidamente em ordem de sermos
mulheres plenas.
Lembro de todas as vezes que precisei engolir o choro nas situações de violência doméstica, porque chorar
ali somente deixaria minha mãe mais desesperada, lembro que ficava abraçada a ela de joelhos, porque não lhe restava
forças para enfrentar meu pai de pé, como eu gostaria que ela fizesse. Acreditei que as marcas destas violências só voltavam quando eu falava sobre ou quando a memória as trazia ao pensamento. Pensava que bastava praticar o silêncio
e, por meio dele, o esquecimento viria contemplar-me.
Mas como as ciências psi de um modo, e a arte de outro afirmam: a memória não é apenas uma função
do pensamento. Quando volto a estas memórias agora, percebo que o esquecimento não habitou por completo meu
corpo, antes, se sobrepôs a ele em camadas, esmaeceu o esquema racional de acesso as minhas lembranças, mas elas
permaneceram visíveis desde o modo como ponho meu corpo no mundo, e qualquer explicação que indique apenas as
causas das cicatrizes mais evidentes não é capaz de apurá-las.
Retornar as memórias para reconstruir as camadas de minha feminilidade é voltar aos momentos nos quais
experienciei o risco de ser mulher. Soube que era mulher todas as vezes que meu avô apontou a arma para cabeça da
minha avó, e apenas teve coragem para fazê-lo quando ela estava sozinha com as crianças em casa, apenas as meninas, eu inclusa tendo crises de asma nervosa, o que alongava o curto caminho até a casa do vizinho que diversas vezes
teve que convencer meu avô de que ele não deveria atirar.
Suponho que, no final das contas, o covarde nunca atiraria, nunca se arriscaria a perder o efeito de sua ameaça, que era devastadora.
Quatro de suas cinco filhas casaram com seus primeiros namorados, e dizem que o fizeram para sair de casa,
e apenas uma delas nunca narrou ter vivido um episódio de violência doméstica depois de casada, todas as outras
acham que ela tem o melhor dos maridos, sim, o mérito é dado a ele.
Também soube que era mulher quando tive medo de morrer porque tomei mais de 8 comprimidos de citoteque para provocar dois abortos não assistidos. Fui mulher todas as vezes que não me escondi para permanecer
em segurança, que decidi arriscar meu corpo em direção ao meu desejo. Fui mulher quando diante do risco escolhi a
coragem de tomar posse do meu corpo. E destas experiências carrego lembranças que vão além do pensamento.
Pós-sentimento/possentimento
O que aconteceu no dia da agressão de Matheus? O que é esse chamado intuitivo que, ao menor descuido,
pode acionar perigosamente um lugar de transcendência e substancializar-se no corpo da mulher? Afinal, ao homem
que é atravessado pelas tais intuições nunca é dito que a intuição lhe pertence como característica de gênero.
A ativação da memória sobre as situações de violência vividas que se seguiu a agressão que Matheus sofreu
transformou minha narrativa desta mesma noite, bem como o entendimento dos sentimentos que me povoaram por
algumas horas.
Não desejo reforçar a ideia de pressentimento como um dado da natureza de quem quer que seja, e concordo que pode aparecer no uso do termo uma sensibilidade carregada de preconceitos que segue acomodada entre as
estruturas sociais de opressão, e que se efetua como medo da diferença. O pressentimento já está em nós, na estrutura
do pensamento racional que não reconhece o outro a não ser pela repetição de sua própria imagem e semelhança.
Gostaria de sugerir nas próximas linhas que, além deste caminho, o pressentimento também é acionado nos movimentos entre memória e esquecimento, que seguem ainda mais latentes do que o preconceito dos civilizados, este que
dispara o coração das madames quando um dito “certo tipo” de gente anda pelas ruas de suas residências.
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Hoje, lembrando da festa na qual estávamos, penso nos homens que andavam em dupla esbarrando em todo
mundo, lembro que fomos olhados, que esbarraram em nós logo que chegamos. Eram corpos sem muitas possibilidades de torção de tronco, para olhar para trás, tronco e braços acompanhavam cabeça e pescoço; deslocavam-se em
fila, a cabeça seguia erguida e os olhos tentavam dar conta de todo o espaço; não acredito ser a toa o fato de que me
remetem aos corpos produzidos nas lutas de ringue, ou ainda aqueles disciplinados militarmente.
É provável que os homens que vimos no começo da festa não sejam os mesmos que bateram em Matheus,
embora a descrição se repita, não sabemos a identidade dos dois autores da agressão covarde, mas sim, havia um
mesmo ‘jeito’ de corpo, próprio daqueles capazes de crescer a caixa torácica ao menor problema de fila, que me fazem
estremecer desde então.
Algumas vezes na história a fisiologia descreveu nossos corpos, os dos chamados anormais, para fins eugenistas de dominação e controle. Tal prática não parece ter convencido apenas nos regimes totalitários, nas experiências do
nazismo ou do fascismo, ela retorna todas as vezes que a condição de suspeito é imposta ao jovem negro periférico das
grandes cidades.
Não quero de maneira nenhuma sugerir uma prática de identificação semelhante, a violência não é característica intrínseca dos tipos que descrevi anteriormente, nem de nenhum outro, entretanto, acredito que determinadas práticas
violentas, sobretudo quando partem daqueles que defendem uma certa família tradicional e uma certa ordem pública,
são incorporadas através de movimentos reconhecíveis, embora jamais devessem ser determinadas por características
físicas ou lugares de origem.
As reflexões de André Lepeck, sobre as relações contemporâneas entre arte e política, ajudam-me a pensar
no que seria este gesto pelo qual identifico o risco de violência. Afinal, como se movimenta de maneira coreografada o
corpo que controla? No texto Coreopolítica, coreopolítica (2012), Lepeck, desde o campo da dança, aciona um deslocamento da noção de coreografia e a define não apenas em sua função metafórica, ou seja, pelo sentido político que
uma determinada ação coreografada deseja expressar, mas também em sua dimensão performativa, no que ela, na
efemeridade de sua execução, é capaz de fazer ver o funcionamento das relações de disposição e manipulação que os
corpos mantêm uns com os outros.
Lepeck trata das coreografias operadas no fazer político contemporâneo, que podem ser exploradas, por exemplo, nas manifestações de dissenso no espaço urbano; ao observar as imagens que circulam sobre os levantes globais
contemporâneos, o autor argumenta que é possível perceber como a luta possui coreografias nas quais o corpo – do
controle, da polícia– se movimenta diante de um outro– o do dissenso, da multidão.
Cheguei para morar no Rio de Janeiro em 4 de agosto de 2013, e certamente as imagens dos corpos que se
enfrentavam nas ruas desta cidade são responsáveis por parte das forças que me trouxeram até aqui. A coragem daqueles corpos magros, ágeis e armados de improviso diante dos corpos policiais, rígidos e paramentados, compunham
imagens políticas não apenas porque retratavam o conflito e informavam sobre ele, mas porque traziam à visibilidade a
dinâmica pela qual os corpos podem ou não circular na cidade, e também como alguns conseguem escapar ao controle.
Ouvi de muitos dos que participaram das manifestações de junho de 2013 que, ao longo das semanas, o
comportamento da polícia, assim como os dos diversos grupos de manifestantes passaram a ser previsíveis, e mesmo
quando sabia que não conseguiria ultrapassar determinadas barreiras policiais, a multidão voltava para dar continuidade
ao enfrentamento; neste sentido, cantar “– Olha eu aqui de novo” consistia em uma provocação por parte de quem está
disposto a batalhar por pequenas vitórias, como cansar o corpo pesado do poder.
Nossos corpos em movimento pela cidade compõem uma coreografia, sendo que esta não deve ser entendida
como imagem, alegoria ou metáfora da política e do social. Ela é, antes de tudo, a matéria primeira, o conceito, que
nomeia a matriz expressiva da função política (…) a coreografia aciona uma pluralidade de domínios virtuais diversos –
sociais, políticos, econômicos, linguísticos, somáticos, raciais, estéticos, de gênero – e os entrelaça a todos no seu muito
particular plano de composição, sempre à beira do sumiço e sempre criando um por-vir (Lepeck, 2012:46)
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Não se pode dizer que a violência habite mais um determinado tipo de gente do que outro, contudo, precisamos aprender sobre os corpos, menos sobre suas características físicas e mais sobre como se põem no mundo, como
se movimentam e em que relação nos colocam quando os encontramos. Penso, como Judith Butler em Vidas Precárias
(2003), que a esfera pública é também constituída nas dinâmicas do que pode ser dito e visto, neste sentido, entendo
que violência homofóbica, bem como a sexista, é também desta natureza, ela diz respeito ao controle de quem pode
ser visto e de como se pode partilhar o espaço dito público.
Certamente, coreografamos o mundo performando os afetos que deveriam permanecer invisíveis, com os
corpos que não se conformam aos trajetos do binarismo, que expressam gestos ambíguos, e que não se contentam em
circular no espaço dos guetos. Talvez essas reflexões sejam ainda curtas para pensar como reconhecer estes corpos de
controle de maneira individual, e me preocupo em repetir qualquer categoria de classificação dos corpos que levem o
rastro do fascismo e do racismo.
Neste sentido, o que chamo de pressentimento não teria nenhuma qualidade transcendente, e menos ainda de
gênero. E, novamente, também não é o mesmo sentimento que povoa o medo das mulheres privilegiadas quando elas
argumentam a suspeita sobre determinados tipos por conta dos marcadores de precariedade que eles carregam. Entendo o pressentimento como a capacidade de, naquilo que nos é dado no campo do visível, perceber como os corpos se
põem em relação de dominação e controle uns com os outros a partir do movimento e dos encontros, nas coreografias
do espaço urbano que se dão no dia a dia da cidade.
Acredito que há muito a aprender sobre como nossos corpos vibram no encontro uns com os outros, e que tal
aprendizado tem a ver com autocuidado e proteção mutua. Talvez por isso o evento de violência de meu grande amigo
tenha me desencadeado uma série de lembranças nas quais constato que sou capaz de reconhecer a situação arriscada, afinal, muitas vezes o risco esteve incorporado na minha frente, ao meu lado, as vezes no corpo de um homem
próximo, no meu pai, no meu avô, em ex-companheiros e ditos amigos, mas também no desconhecido que abaixa o
vidro do carro pra me chamar de puta.
No dia da agressão homofóbica de Matheus, o reconhecimento deste corpo que oprime veio apenas através
da sensação, e é para entender o que se passa que recorro a escuta das memórias esquecidas, tomo posse delas.
Trata-se de aprender a escutar o corpo feminino violentado, perceber seus rastros, seguir suas vassouras, entrever nas
ruínas da memória a potência monstruosa de um corpo constantemente negado. O exercício deve ser mesmo de rememoração, de sobrepor as camadas de memória, retornar a elas atravessada por um problema do presente.
Nina
Recentemente assisti ao documentário What happened, Miss Simone? (Liz Garbus, 2015), sobre a vida da
cantora Nina Simone. O filme passou a me causar bastante incomodo a certa altura, e precisei de algum tempo para
entender o que me levava ao choro mudo, daqueles que encharcam o rosto todo antes de que você se dê conta.
Nina é uma personagem impressionante, desde seu sonho infantil de ser pianista clássica, o que explicaria sua
expectativa, muitas vezes externada de maneira violenta em relação ao comportamento do público, passando pelo seu
envolvimento passional com o movimento pelos direitos civis nos EUA, momento que considero mais feliz do filme, no
qual se pode conhecer uma Nina empoderada, chamando a juventude para pegar em armas e convencida de que ela
não é, e nem deve ser não violenta. Sabemos, pelas situações de violência doméstica também narradas pelo filme, que
não estar em contato íntimo com a violência não era uma opção para ela.
A narrativa construída para relação que a personagem tinha com a violência é de fato complexa. A diretora não
pleiteia para Nina uma posição fixa, uma estabilidade enquanto vítima, o que seria impossível dada a personalidade forte
que aparecia publicamente, entretanto, dedica os últimos minutos do filme ao tema da bipolaridade da cantora, sem
demorar muito no que significou a medicalização do corpo dela.
Algumas boas questões foram feitas ao filme desde a militância feminista, com as quais concordo em maior e
menor medida; para mim, uma das problemáticas importantes diz respeito a pergunta que aparece em um dos recortes
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que o filme faz dos diários da cantora. Nesta passagem, Nina toma como reflexão a afirmação que seu marido, Andrew
Stroud, lhe fazia durante as surras e violações, será que ela não gostava mesmo de apanhar? O que significa uma
mulher gostar de apanhar?
Não apenas pela ênfase final na bipolaridade diagnosticada, mas também pela combinação de depoimentos de
Andrew com recortes do diário, o filme não me parece dar conta das complexidades da personagem. A personalidade
de Nina não pode ser relegada aos cuidados do discurso clínico. Nina se perguntava se gostava de apanhar porque
nos somos educadas a entender que merecemos toda violência que sofremos, porque esta confusão é absolutamente
recorrente neste tipo de violência, e tem papel importante nos jogos do sexismo. Eu mesma precisei de 14 anos e um
documentário para entender que sofri um estupro.
Quase uma década e meia sem entender a noite na qual, dormindo bêbada na casa de um amigo de faculdade, ele sobe sobre mim semiacordada, tira minha calcinha e fax sexo comigo sem meu consentimento, durante o qual
eu mal consegui me mover. Acordei sem me lembrar ao certo, fui para casa ainda tonta e apenas comecei a lembrar
do ocorrido quando ele foi a minha casa com uma pílula do dia seguinte e me pediu desculpas. Eu, a vadia da turma, a
que tinha muitos parceiros, a que não tinha problemas em ser taxada como puta, que estava bêbada, achei que a culpa
era minha, só podia ser minha, inclusive por ele ter acabado o namoro com uma grande amiga. Passei um par de anos
morrendo de medo que ela descobrisse e me odiasse para sempre, depois me mudei, me afastei, esqueci.
Eu li muitos relatos como este, mas nenhum deles foi capaz de me despertar essa memória ao pensamento.
Talvez, ao perceber como o filme jogava com essa pergunta, sobre o quanto a mulher merece a própria violência, tenha
mexido de alguma forma na arrumação de minhas lembranças.
Não ser capaz de elaborar coerentemente sobre a violência que ela própria sofre é de fato a evidência de que
Nina estava atormentada sim, pelo machismo, pelo racismo, e medicá-la foi um modo de controle de sua subjetividade
porque, afinal, ela nunca esquecia, ela tinha raiva. Eu também não esqueço. O esquecimento é parte inacessível da
memória até que o pensamento encarnado no corpo que se desfazem lágrimas decide convocá-lo.
E o modo como o corpo lembra é produzindo diferença, é criando a si próprio desde outros espaços, como o
da arte, por exemplo. De algum modo, a mulher-banana é uma maneira pela qual acessei alguns dos esquecimentos que
constituem minhas memórias, quando por exemplo, penso que nunca titubeei em incorporar a vulgaridade na banana,
em me arriscar no encontro com pessoas queridas que certamente me julgariam. Antes de trazer mais esta experiência de feminilidade ao texto, desejo dar mais uma pequena volta nas experiências de feminilidade trans*, que tanto me
inspiram.
Experimentando pequenos trânsitos* 1
Quando minha avó cortava meus cabelos para me deixar mais parecida com uma pessoa branca, eu, que nunca fui cheia de curvas, ficava igual a um menino. Na rua, quando as pessoas perguntavam para minha mãe qual era meu
sexo, eu mostrava o brinco na orelha, para mim era possível indicar com um signo meu gênero. Certamente minha avó
não imaginou que quando cortava meus cachos para desfaçar minha negritude me jogava no entre-lugar do gênero.
Aos 27 anos resolvi raspar novamente e assim fiquei até os 30, desde lá estou experimentando cultivar no
máximo 2 ou 3 centímetros de cabelo. Foi uma libertação mais do trabalho que um cabelo grande e cheio dá do que
da feminilidade que o enreda, não raspei para negá-la, sim para experimentar com ela; entretanto, ao ser novamente
confundida com o gênero que me dizem oposto, constato que o cabelo ainda é um dos mais fortes signos do feminino.
A pergunta já não é se sou menino ou menina, mas sim se eu sou mulher ou travesti, e se eu nasci com vagina
ou a adquiri posteriormente. Devo ter respondido este tipo de questão mais vezes quando adulta do que quando criança,
e a confusão atual é provavelmente provocada por conta das saias e vestidos curtos e apertados no corpo largo e sem
muitas curvas que consegui nadando. Estou cada vez mais atenta aos modos como tal questão aparece, as crianças são
__________
1 - O uso do asterisco (*) após o emprego da palavra Trans* indica que estou me referindo a transexuais, transgêneros e travestis. A indicação
dessa grafia parte do movimento transfeminista e justifica-se como modo de evitar classificações excludentes. Considero que a aplicação se faz
necessária neste texto, uma vez que as personagens abordadas fazem parte dessas três, e quem sabe de outras categorias mais.
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espontâneas ao fazê-la, enquanto alguns adultos ruborizam se deixam escapulir o vocativo “– cara” para falar comigo.
As vezes, sei que a dúvida está lá em silêncio pela cara de constrangimento, em outras, é performada em olhares nada
amistosos.
Certa vez um jornal de Pernambuco publicou uma foto minha em um dos cadernos de domingo, a matéria era
sobre beleza exótica, um tipo de racismo cordial que tem me cansado bastante. O texto era horrível, embaixo da minha
foto tinha uma legenda dizendo que eu não era lésbica, fiquei triste que a jornalista não ouviu nada do que eu disse enquanto conversamos, mas me diverti quando minha avó (a outra) encontrou o jornal num clínica médica e pediu a moça
da recepção para levar o jornal, “porque esse rapaz se parece muito com a minha neta”. Ela ficou feliz ao perceber que
era eu mesma e guarda o jornal até hoje.
Entendo que meus pequenos trânsitos, mesmo quanto resultam em abordagens violentas, não chegam perto
da experiência do risco que mulheres trans* vivenciam por conta de sua performatividade de gênero. Para as trans*, não
se trata apenas de reposicionar o corpo nos jogos da representação social, mas de produzir o próprio corpo, o que consiste no desenvolvimento de saberes e tecnologias nem sempre autorizados. Administrar hormônios e realizar próteses,
por exemplo, faz parte dos saberes que circulam entre pessoas trans*.
Durante a pesquisa de mestrado escrevi algumas páginas sobre a potência do gesto arriscado na prática da
Bombação. O trabalho
das bombadeiras, pessoas que em geral se identificam como travestis, consiste em aplicar
silicone industrial em corpos ditos masculinos e confeccionar nele atributos femininos, frequentemente quadris e seios,
mas também braços, coxas, panturrilhas e maças nos rostos.
Os riscos são muitos, e não apenas de morte. Devido aos movimentos cotidianos, como a ação de sentar e
levantar, por exemplo, o deslocamento do gel de silicone é corriqueiro especialmente na região do quadril, e caso a
região que recebeu a aplicação sofra algum impacto, a deformação é irreversível. Uma vez injetado não é possível retirar
todo silicone de um corpo.
Na trans*, a artificialidade da feminilidade aparece todas as vezes que se percebe a rasura entre o que se
espera para aquele corpo e o modo como ele se põe no mundo. O que estou tratando como ‘se pôr no mundo’, Judith
Butler (2009) trata como a dimensão performativa do gênero.
Para formular o conceito de performatividade de gênero, Butler vai da filosofia da linguagem e da psicanálise,
em Austin e Derrida, passando por Lacan. Para ela, o gênero é a linguagem performada pelo corpo, e é na dimensão
performativa da linguagem que nos tornamos mulher, em um movimento que constrange, pois limita as possibilidades
de como e a partir de que atributos é possível sê-la.
Em Butler, ainda que haja algo presente apenas na materialidade do corpo que nos diferencie mulher, e que
este algo preceda a linguagem, ele já está marcado por ela desde sempre, pois apenas pela língua o trazemos a tona
ao campo do visível e do dizível. Para a autora, a linguagem é ao mesmo tempo o que funda o corpo, vista a nomeação
primeira que define o humano menino ou menina, e também o que o torna possível perante o mundo que acabou de
lhe oferecer.
Quando me deparo com a subjetividade trans* fica claro para mim que há pelo menos duas posições diante
das situações de violência que circundam a vida das mulheres: a figuração quanto vítima ou incorporação do risco
como estratégia de resistência. Para algumas mulheres, como as mulheres trans*, por exemplo, não há outra possibilidade que não a de viver com o risco, de conviver e sobreviver a ele, e mais, de produzir conhecimento e cultura a partir
da situação de precariedade.
É também na incorporação do gênero pelas pessoas trans* que as ligações entre performance e performatividade ficam mais nítidas. Elas me inspiram a pensar sobre o que acontece quando o risco (de ser mulher, no meu caso)
é de algum modo repetido no contexto da arte. Quando o chamado feminista não aparece como temática, e sim como
sensação, como podemos reconhecê-lo?
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_________
2 - Faço aqui referência a um relato de Indianara Siqueira, publicado em seu facebook em julho de 2015, no qual ela conta que, dentre outras
providências, ela trata de manter as mãos fora do campo de visão de dois sujeitos que encontrou no ônibus, e que estavam insultando todas as
mulheres que entravam ou saiam.

A arte, neste sentido, interessa-me mais quando desiste do espaço artístico institucionalizado, correndo o risco
de ser deslegitimada por ele, quando ocupa um espaço entre a arte e a pura vulgaridade. Inspiram-me as artistas que
são acusadas de excesso, e nunca serão unanimidade, Michelle Mattiuzzi vendendo suas tetas negras, gordas e caídas
em uma bandeja na abertura para convidados da bienal de São Paulo, ou Nádia Fulminante, quando sai às ruas de
mamãe noel sexy embrulhando lixo em papel de presente e oferecendo aos transeuntes.
Estes trabalhos artísticos, assim como o da mulher-banana, dialogam com a existência trans* porque oferecem à visibilidade os modos de produção do feminino, e ainda a possibilidade de tratar uma história do feminino e do
feminismo desde outros lugares: “A esfera pública é constituída, em parte, pelo que não pode ser dito e o que não pode
ser mostrado. Os limites do dizível, os limites do que pode aparecer, circunscrevem o domínio no qual o discurso político
opera e certos tipos de assuntos aparecem como atores viáveis” (Butler, 2004: XVII). O problema do gênero diz respeito,
portanto, a quem pode aparecer no espaço público e como.
O que a presença de mulheres trans* no nosso cotidiano demonstra é a paródia da própria noção gênero, elas
tornam visível o artifício da feminilidade, e as ligações entre arte e vida são reposicionadas desde o lado de uma vida que
é sobrevivente. Imagino que transitar no mundo desde um corpo trans* é preocupar-se a toda hora em se manter viva,
é aprender a esconder as mãos, grandes e denunciadoras, na presença de possíveis agressores2 . Do mesmo modo,
quando penso em como uma cultura da sobrevivência feminista aparece no contexto da arte, penso em artistas cujas
vidas são profundamente afetadas pelas escolhas artísticas.
Se, como afirma bell hooks (2000), uma feminista não pode evitar de colocar-se em transformação e de tentar
transformar seu entorno, uma arte feminista não pode ser feita sem arriscar seus méritos, nem deixar de colocar em
questão o regime sexista de visibilidade dos corpos femininos na arte, bem como aqueles que operam sobre o corpo
da artista. A experiência trans* feminina, daquelas mulheres que nunca podem ser mulher sem provocar uma fissura na
própria estrutura da feminilidade tem muito a ensinar a todas as feministas neste sentido.
Minha empatia pela figura da mulher trans* se dá, certamente, porque ela me convence na prática que há algo
de artístico na minha própria experiência de mundo.
Devir banana
Felizmente, há pelo menos mais um lugar onde a produção de experiências se imbrica com o lugar de minha
sobrevivência enquanto mulher. Até aqui, me esforcei para fabular minhas memórias a partir de experiências de deslocamento, e ao lembrar delas eu não posso deixar de reclamar o fim da História com maiúscula. Enterro verdades, valores,
segurança, abrigos e amores. Percebo que se começamos a contar a história a partir destes pequenos acontecimentos,
descobriríamos melhores maneiras de sobreviver nas ruínas do progresso descritas por Benjamin.
Nestes caminhos de retomada das lembranças me afoguei algumas vezes, como previsto. Depois de morta,
entre todos os outros mortos e observando as sombras, descobri que não estava sozinha: “A partir de seguidas experiências de perda e fragilidade, a possibilidade de fazer diferentes tipos de laços emerge” (Butler, 2004:40).
Nesta afirmação, Butler está tratando de repensar os laços internacionais a partir do luto, mas acredito que é
possível deslocar tal assertiva até seu tema inicial, nas reflexões da autora sobre gênero, e penso que a reflexão que
ela faz em Vidas Precárias é produtiva também para pensar como a partilha das narrativas de constituição feminina em
experiências dolorosas é importante, porque a partir daí podem ser articuladas novas possibilidades de intersecção entre
as lutas feministas e minoritárias de maneira mais ampla.
Somos muitas as que sobrevivem, e nossas histórias precisam ser contadas. Não conversei com muitas, mas
todas as quatro amigas com as quais falei sobre a situação do estupro que vivi me narraram experiências semelhantes.
Volto às memórias e lembro o que preciso contar, nos meus processos de escrita desde um corpo que resiste, deixei
os cabelos pelo caminho e acoplei uma banana, algumas vezes cílios que minha amiga Belzebitch me ensinou a usar.
Passeei por ai,
– Quer uma banana? Quer apertar a minha bunda?
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Devir-banana-puta-travesti. Senti-me tão poderosa enquanto expunha meu corpo a riscos antes impensáveis, mas não
fazia mais diferença. Eu já estava morta mesmo. Fui pega pela peste, o problema se transformou em chamado: sou
capaz de disseminá-la?
A mulher banana apareceu a primeira vez em 2011, no museu de colagens urbanas que acontecia nas últimas
sextas de cada mês, na Praça da Cruz Vermelha, bairro da Lapa, Rio de Janeiro. Não sou atriz, nunca pensei em entrar
em cena, e a banana somente pode acontecer porque ela prescinde de tudo isso. A banana sou eu, seminua, com uma
cinta-caralho que usava para transar com meu namorado àquela altura. No lugar da prótese, uso uma banana, referência e homenagem a todas as mulheres frutas, das quais a banana copia, além da vulgaridade, a feliz promessa do gozo.
Pensando melhor, seria um pouco injusto dizer que é a banana que me traz a vulgaridade das frutas, a vulgaridade está em mim, passa por mim, e com a banana eu a realizo da maneira mais irônica e verdadeira. Embora
seja muito desejada, o saldo da banana enquanto fruta comestível não é numericamente credor. Educada e sorridente,
sempre convido tod@s pra comer banana, de preferência in loco, essa não é uma passagem possível para a maioria.
Somente assim pude descobrir que para você talvez seja difícil ajoelhar, descascar, comer minha banana enquanto eu
faço carinho na sua cabeça. Minhas unhas, mal pintadas de vermelho, quase sempre compõe uma imagem interessante
entre os seus cabelos, mas o significante da imagem que você, eu e a banana fálica vão compor por alguns segundos o
faz desistir de sua fome e do seu desejo.
A bunda e a banana, a banana e a bunda. Esses são os dois gatilhos dessa mulher. É por aí que circulam os
olhares, as mãos e as bocas. Uma termina e começa na outra ‘- pacote completo, vai querer?’, a banana é quase um
manequim do Saara no mês de janeiro, quando tudo está em promoção e as peças formam conjuntos que à primeira
vista parecem compostos de forma aleatória, quem liga?
Ao oferecer a alguém meu corpo em processo, atravessado pela experiência de juntar a referência do pênis
no escracho da banana, uma bunda redonda completamente nua, o torço e as costas largas, muita purpurina, cílios
vermelhos e um sorriso malicioso, habitei, ainda que por pouco tempo, um lugar de desejo e rejeição. Pessoalmente, eu
não queria dizer necessariamente nada, mas queria ver o que acontecia com esse corpo performático.
Levei tapas na bunda e beijos na boca, percebi olhares de canto de olho, sorrisos de deboche e de vergonha,
deboche por me ver ali, exposta, vergonha por mim, por me ver ali, exposta. Exposta e a compor imagens, as que me
competem, as que meu corpo em banana pode suportar. Não são tantas, eu me contenho em algumas delas; a banana
é um exercício, um ritual, toda vez que é realizado abre novas possibilidades de ser.
A banana é também um retorno das experiências de injúria que não desejo esquecer, de todos os apelidos
que ganhei por conta das calcinhas que mostrei, sem querer querendo, nas salas das faculdades. Obtive sucesso com a
banana todas as vezes que saí desses encontros destruída. Logo na primeira aparição da banana, um homem de meia
idade em situação de rua ajoelhou e comeu a banana da banana em loco, ele foi a primeira pessoa com quem partilhei
este gesto, os outros eram todos performers e pessoas conhecidas.
A feminilidade teatral da banana é explícita na brincadeira com o binarismo, mas também é a hiperssexualidade
da mulher “oferecida”. Quando eu tinha 10 anos de idade, protagonizei uma cena que virou anedota do meu núcleo
familiar, a irmã gêmea de minha mãe, a única das 5 irmãs que não casou com o primeiro dos namorados apenas para
sair de casa, namorava um cara que eu achava lindo e que me dava bastante atenção, educado ele, pentelha eu. Certo
dia sai do banho enrolada em uma toalha, parei no meio da sala na qual também estavam meus pais, anunciei em voz
alta que aquela era a última chance, olhei nos olhos dele e abri a toalha.
Bem, é parte dessa personalidade que levo para as cenas da banana. A banana é uma mulher proibidona,
que toma posse da própria sexualidade, afinal, se o jogo das representações sociais relega à mulher o papel de objeto
sexual, e é certo que o faz a todo tempo, o que acontece quando incorporamos nosso próprio desejo e convidamos
os homens a encenarem seu privilégio de possuidor do desejo? Já posso responder: eles correm, não apenas por não
toparem se expor com aqueles que os observam, mas também porque não sabem onde enfiar o desejo, a bunda e a
banana ao mesmo tempo. Gosto de vê-los constrangidos, embora também aproveite bastante quando eles topam a
brincadeira.
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Por fim, retomo Derrida para pensar que talvez a performance da banana tenha uma dimensão performativa,
no que faz ver o funcionamento da linguagem sexista, mais do que tenta explicá-la. É, deste modo, um trabalho que fala
de sobrevivência, que aponta para performatividade da nominação de gênero, entendendo que tal nominação não pode
falar sobre muita coisa, ela funda o que entendemos como feminino, antes de descrevê-lo.
A feminilidade cordial é citada na imagem da banana, sua doçura, seu sorriso, sua gentileza ao falar com as
pessoas, mas as combinações ambíguas de seus atributos de gênero lhe denunciam a falsidade; assim, ela não está ali
apenas para acionar dúvidas sobre a condição feminina ou masculina do corpo que carrego, mas principalmente para
pensar a escrita da minha singular feminilidade diante da feminilidade hegemônica.
A banana escreve desde uma sobrevida feminista bem distante do lugar descente que tanto o patriarcado
quanto algumas feministas reservaram para mulher. É o retorno ao passado desde uma juventude severamente marcada
pela classificação de mulher vulgar para, no presente, ser capaz de perguntar: Uma mulher que se expõe sexualmente é
sempre uma mulher que está a serviço do sexismo? A resistência feminista é necessariamente descente?
Assim como bell hooks (2000), também fui questionada sobre as minhas qualidades enquanto feminista, foime dito que não me portava nem argumentava como uma delas. Oras, quando partilho espaços públicos toda pintada,
purpurinada, com um biquíni cortininha que mal cobre meus peitos, e deixo minha vagina com piercing exposta, realmente não acho que sirvo muito para o patriarcado, nem a banana nem eu.
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AFIRMAR A INTERDEPENDÊNCIA:
BREVE APROXIMAÇÃO ENTRE FEMINISMOS E
DEFICIÊNCIA
Talita Tiboia 1
Resumo: partindo da provocação de Virginia Woolf de que as mulheres não deveriam entrar na universidade, mas
produzir outros modos de instituições ou de viver a educação, o artigo procura refletir sobre a questão – colocada por
Stengers e Despret para dar continuidade às questões de Woolf – “o que fazem as mulheres ao pensamento?”. Para
isso se passa por uma atualização dos diferentes contextos em que as autoras falam e, com foco nas noções de cuidado e interdependência, aproxima-se algumas questões levantadas pelos estudos da deficiência e pelos feminismos.
INTRODUÇÃO:
Virginia Woolf em seu texto Os Três Guinéus afirma que as mulheres não deveriam entrar na universidade, não
naquela que existia. Ela questiona a estrutura que sustenta essa instituição, o modo como é organizada, as profissões
liberais que dela derivam e com isso questiona: “se encorajando as filhas dos homens cultos a seguir as profissões
liberais não estaremos encorajando as mesmas características que deveríamo ser extintas.?” (Woolf, 2004, p. 88)
O texto em questão, escrito em forma de carta, é destinado a um homem que lhe havia por sua vez escrito, três anos
antes, pedindo tanto a sua opinião sobre “como as mulheres podem parar a guerra”, quanto sua colaboração e assinatura para uma carta contra a guerra. Além disso, o homem havia pedido uma doação da parte de Woolf, para ajudar
a financiar um college destinado às “filhas dos homens instruídos”. O texto de Woolf em resposta é em tom irônico,
afirmando que essa carta deve ser mesmo muito importante, deveria ser guardada para a posteridade, já que se trata de
um homem pedindo conselhos para uma mulher. Através de uma apresentação localizada da situação de “uma mulher”
que poderia muito bem ser ela mesma, Virginia Woolf explicita a relação entre patriarcado, universidades e sua forma de
financiamento e funcionamento que, ao invés de prevenir a guerra, a produzem.
Assim, é com o tom irônico de toda a carta que Virgínia afirma que não vai gastar sua assinatura para subscrever um manifesto contra a guerra. É também através dessa ferramenta literária que ela utilizará a expressão “irmãs dos
homens instruídos”, lugar a partir do qual fala e onde se expressa a desigualdade entre mulheres e homens nascidos
na mesma família, ao mesmo tempo continua falando-se de uma parcela limitada da sociedade. Apesar de ser contra
a guerra, Virginia considera que essa é uma guerra feita por homens. Querer que as mulheres a solucionem seria uma
grande hipocrisia. Ela dá assim os motivos de por que, as irmãs dos homens instruídos não precisariam assiná-la.
Tampouco, ela doaria dinheiro para uma instituição de ensino para mulheres se fosse feita nos mesmos moldes das
existentes; pois, afinal, “o que faz as pessoas pensarem que uma educação universitária produz uma educação contra
a guerra? Ainda, se ajudamos uma irmã de um homem instruído a ir para Cambridge, não estamos nós a forçando a
pensar, não sobre educação, mas sobre guerra?” (Woolf, 1966, p. 31).
Mesmo assim, e talvez justamente por isso, Virginia mostra como a construção de uma universidade seria, por
outro lado, importante para prevenir a guerra, caso ela fosse construída de modo a educar e a produzir ações que não
apoiassem a violência, a competição, e também para que as mulheres tivessem a liberdade de estar em outro lugar que
não em casa, ocupando apenas o lugar que a sociedade patriarcal lhe havia concedido e que, assim, sustentava esse
próprio sistema. Esse college deveria ser aberto, construído por pessoas pobres, praticado por elas e feito “não para

__________
1 - Doutora em psicologia pela Universidade Federal Fluminense (UFF), pesquisadora PNPD na Escola Superior de Desenho Industrial (UERJ).
Participa da rede Universidade Nômade e do Grupo de Pesquisas PesquisarCom.
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separar, mas combinar” - combinar também mente e corpo. Virginia Woolf usa também a palavra “pobre” de maneira
irônica e ao mesmo tempo afirmativa. Fala das mulheres como pobres, que tinham literalmente menos dinheiro do que
os homens, mas aqui fica marcado que ela fala de pobres como todos aqueles que não têm acesso àquela universidade
existente. Ao afirmar uma universidade feita para e praticada pelos pobres, destaca a riqueza dessa pobreza. a possibilidade de um outro modo de fazer. É também nesse sentido que ela afirma, que “pensar, pensar nós devemos”
As filhas dos homens instruídos sempre pensaram as suas questões improvisadamente, não sob a luz de lâmpadas
verdes em uma escrivaninha nos claustros de faculdades isoladas. Pensaram enquanto mexiam a sopa, enquanto
balançavam o berço. Foi assim que elas conquistaram o direito a nossa cintilante moeda de seis pennys. É nosso dever
agora continuar a pensar, como gastaremos essa moeda? Pensar, pensar nós devemos. No trabalho, no ônibus, enquanto estamos na multidão assistindo coroamentos e apresentaçoes dos senhores mestres (...) vamos pensar em batizados,
casamentos e funerais. Deixe-nos nunca cessar de pensar- qual “civilização” é essa na qual nos encontramos? O que
significam essas cerimônias e por que deveríamos participar delas? O que são essas profissões e por que deveríamos
ficar ricas com elas? Em suma, aonde nos levará o cortejo dos filhos dos homens cultos? (Woolf, 1966, p.60)
A questão de Virginia Woolf, em forma de conselho para que as mulheres não entrassem na universidade, mas
que “pensar, pensar nós devemos” é retomada por Maria Puig della Bellacasa (2012) em seu livro Politique Feministe et
construction de savoir, resultado de sua tese de doutorado. Nele, a autora faz um estudo dos feminismos, em especial
da relação entre feminismo e ciência, com foco na politização dos saberes a partir dos ano 70 e 80, a partir do maior
acesso das mulheres às universidades e da constituição dos movimentos feministas dentro e fora da academia2.
Não é por nada que Bellacasa inicia o livro evocando Woolf. Pois, para a autora, essas mesmas questões estão
em consonância com aquelas colocadas pelos diferentes movimentos feministas, em sua relação com as práticas científicas: “a luta pela igualdade de acesso ao saber, a crítica dos conteúdos das ciências e da empresa científica (ocidental)
como cúmplice das piores atrocidades sob o álibi do “desinteresse” (Bellacasa, 2012, p. 21). Bellacasa sublinha a frase
“Pensar, pensar nós devemos” por acreditar que ela esteja ainda viva, ressoa e que é necessário continuar pensando:
“somos herdeiras da cultura, mesmo aquela que queremos recusar” (Bellacasa, 2012, p. 24).
Essa discussão é retomada, por sua vez, por Stengers e Despret (2012) no livro Les faiseuses d’histoire. O título do livro propicia tradução em duplo sentido, significando tanto “fazedoras de historias”, uma vez que o livro destaca a
construção de narrativas, quanto (e principalmente) “criadoras de caso”, pois em francês a expressão “faire histoire” tem
o sentido de “criar caso”, “incomodar”, “criar problema”. As autoras, chamando-se a si próprias de “filhas infiéis de Virginia Woolf” (Stengers e Despret, 2012, p. 85), por terem seguido aquelas mesmas profissões liberais que se constituem
na universidade e que Woolf incitava a não seguir, perguntam-se o que elas aprenderam ou poderiam continuar a aprender com o “grito de Woolf” que “pensar nós devemos!”?. Se pensar nós devemos, quem é esse “nós” e o que seria esse
“pensar”? Elas vão colocar essas questões enviando uma carta para que algumas mulheres que estão na universidade a
respondam. São também essas questões que eu gostaria de abordar aqui. De que maneira essas questões afetam a nós
que estamos na universidade? “O que fazem as mulheres ao pensamento” (Stengers e Despret, 2012)
1. CONSTITUIR UM “NÓS” ATRAVÉS DE UMA INTERPELAÇÃO:
No livro Les faiseuses d’histoires, Isabelles Stengers e Vinciane Despret se perguntam: nós que estamos na
universidade e que seguimos os passos, em princípio, dos homens instruídos, como podemos prolongar hoje o grito de
Woolf:“pensar nós devemos”? O que seria esse “nós”?
Para constituí-lo e falar de sua importância, elas ao mesmo tempo partem da conhecida máxima de Simone de Beauvoir: “Não se nasce mulher, se torna mulher”, e a invertem. Enquanto filósofas, elas aprenderam que essa frase servia
___________
2 - O recorte da pesquisa é dado principalmente pelos feminismos anglo-americanos, dando uma atenção especial ás leituras que se aproximam
do standpoint feminism, proposto por Sandra Harding. O intuito, no entanto, é produzir um debate, e uma historia desses movimentos para que
possam ser partilhados na França, de onde a autora é, e considera que a politização dos saberes através do feminismo.
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para “dessencializar o que é ser mulher”, no entanto, nesse processo o “nos tornamos mulheres” estaria conjugado
já no passado, como algo já acontecido. Seria o resultado de influências socioculturais que construiriam papéis para
cada criança e transformariam toda criança do sexo feminino numa mulher. Segundo elas, esse seria um processo em
que “não havia nada a aprender, apenas a se desprender: é por que elas foram modeladas como mulheres que elas
pensam como mulheres.” (Stengers e Despret, 2012, p.30) Nesta proposição, estão ao mesmo tempo com Beauvoir,
pois colocam como elas são mulheres na universidade sem nunca ter pensado nesse fato (tornaram-se mulheres, sem
ter essa percepção), e a invertem, pois elas propõem constituir um “tornar-se” juntas no presente. Constituir um nós que
não existe a priori.
A proposta específica das autoras é operada através do envio de uma carta para mulheres que estão na universidade colocando a pergunta: o que fazem as mulheres ao pensamento? Como continuar o grito de Woolf? O intuito
é não ter respostas prévias sobre o que seria a constituição de um “nós”, mulheres que estamos na universidade, mas
forjá-lo a partir da própria pergunta, constituí-lo a partir do encontro das diferentes possíveis respostas concretas a essa
questão.
O método das autoras é próximo ao que Latour (2008) chama de “reagregar o social”. Não existe um coletivo
chamado “as mulheres”, mas ao seguir as pistas daquilo que “nos diz”, nos toca sobre as mulheres, de como esse ser
mulher no mundo é agido, nos outros e principalmente por aquelas que se reconhecem, ou são reconhecidas como
mulheres, constitui-se a possibilidade de as autoras reagregarem e reconfigurarem um entendimento localizado, performando e engajando o que é ser mulher.
2. O “NÓS” DE WOOLF NÃO É O MESMO:
No entanto, apesar de as autoras destacarem a importância da constituição de um “nós” e de afirmarem que
a tática para constituí-lo foi utilizada também por Woolf quando delimitou a sua fala às “filhas e irmãs dos homens que
tinham acesso à universidade”; elas vão mostrar que o “nós” de Woolf não é o mesmo que elas estão constituindo em
seu trabalho, e provavelmente não é o mesmo de nenhum dos feminismos atuais.
Pois, não só as expectativas de Woolf foram contrariadas, e as mulheres entraram na universidade (ainda que
de maneira desigual, sendo as mulheres brancas a entrarem primeiro), como os feminismos negros, que ficaram conhecidos principalmente a partir dos Estados Unidos nos anos 60 e 70, vão questionar as formas de organização e as
pautas do “feminismo branco”, como ele era feito até então, ou seja, o feminismo negro irá explicitar a diferença de interesses e pautas, mostrando assim que aquilo que era até então reconhecido como feminismo privilegiava principalmente
as mulheres brancas. Em relação a isso, é célebre a frase de bell hooks “Quando o povo negro é falado a tendência é
focar nos homens negros, e quando as mulheres são faladas o foco recai sobre as mulheres brancas” (hooks, 1990,
p.7). Em seu livro Ain’t I a wooman? Black woman and feminism, ela explicita a dupla invisibilidade das mulheres negras
no início do movimento feminista, em especial na luta pelo direito de voto.
bell hooks é só um dos nomes que transformou o feminismo, assim como Audre Lorde, Angela Davis, Alice
Walker, em gerações anteriores, Soujorney Truth (que falou a frase que dá nome ao livro mais famoso de bell hooks) e
tantas outras que até hoje continuam explicitando o racismo e a desigualdade social internamente ao feminismo. Não
é possível, portanto, pensar a opressão de gênero sem considerar as opressões de raça e de classe, a maneira como
essas opressões incidem de maneira diferente nos corpos. Essas autoras, e suas influências, farão parte, portanto, e de
maneira central, da politização dos saberes da qual nos fala Bellacasa (2012), daquelas que tiveram que lutar para estar
na universidade, assim como lutar para serem ouvidas internamente no próprio feminismo.
É por isso que, ao falarem do momento da democratização do ensino na Bélgica, -- onde as autoras escrevem
o livro e fazem a pesquisa -- estão referindo-se a um complexo contexto no qual a universidade abriu-se primeiro às
mulheres e depois aos mais pobres e só depois, finalmente, aos imigrantes (tocando assim na questão racial).
Certamente os contextos da Bélgica e do Brasil são muito diferentes. Para termos uma pequena dimensão, a primeira

22

universidade da Bélgica foi criada em 1425 na cidade de Louvain3. Já no Brasil, além das escolas superiores esparsas
que existiam desde o século 17, a primeira universidade stricto sensu foi fundada apenas em 1920. No entanto, algumas observações feitas sobre o processo de democratização das universidades na Bélgica, parecem válidas também
para a universidade brasileira, tendo em vista os seus processos ainda muito jovens de democratização. Começando
pelo fato de que, mesmo na Bélgica, não se considera a universidade um espaço democrático.
Afirmando que os números muitas vezes enganam, por fornecerem tão somente um panorama, por exemplo,
o fato de que hoje em dia na Bélgica há mais mulheres do que homens na universidade, as autoras questionam de que
maneira essa democratização aconteceu e se a simples entrada configuraria um processo democrático. O nome do
livro: “as criadoras de caso” refere-se ao fato de que a inclusão das mulheres na universidade foi uma aceitação, mas
com a condição de que elas “não criassem caso”, que se adaptassem ao que a universidade era, se acostumassem aos
ritmos, modelos, regimes de produção de saber, regras, sem que a universidade mudasse por sua vez. Era necessário
incluir sem mudar nada.
Essa descrição não é distante da situação criada nas universidade do Brasil, nas últimas décadas, com a
ampliação do número de vagas e a criação de cotas raciais, sociais, e para pessoas com deficiência. Em ambas as
situações, havia o medo de uma queda de desempenho e qualidade na universidade, algum tipo de perda de valor associada à maior quantidade de alunos, o que por vezes apenas escondia um racismo e preconceito de classe e de gênero.
Ao mesmo tempo, uma universidade que nem sempre está aberta a se transformar pela entrada de alunos que exigem a
mudança de pautas internas, bem como a relação entre universidade e sociedade,
Não é por isso, no entanto, que a universidade não se transforma4, essas pautas e transformações acontecem, mas não
são “dadas de presente” ou calculadas para tornar a universidade mais igualitária, são as próprias estudantes -- negras,
periféricas, indígenas, com deficiência -- que vão conquistando seu espaço. Usando as palavras de Despret e Stengers:
criando caso.
3. QUAL NÓS?
Caras Isabelle e Vinciane,
eu não estaria aqui falando sobre as teorias e livros de vocês, sobre as suas práticas e o que eu vejo ali de importante,
se não fosse eu fazer parte de um nós na universidade. Não que eu pense que o “nós” do qual vocês falam seja um
bem definido e esteja somente entre aqueles grupos que já reconhecemos, que já conseguimos dizer que pertencemos.
Me parece que ele fala também daqueles “nós” que estão ainda frágeis e se constituindo. Mas não posso deixar
de falar desse “nós”, esse sim visível, que me acompanha nesse pensar na universidade. E mesmo ele visível, talvez o
que se trate por vezes, seja da mudança das suas bordas, um mudar constantemente também de dentro.
Para contar um pouco sobre esse “nós”, um dos nós com quem eu penso, gostaria de “ficar com o problema” (Haraway,
2007), esse que vocês colocam sobre “o que fazem as mulheres ao pensamento”. Ficar com o problema, como diria
Haraway, pois mesmo que ainda não tenhamos respostas, ele continue nos instigando e nos tirando de nossas falsas
inocências.
Como eu dizia, essas perguntas que vocês fazem, elas tem atravessado nossas questões as minhas com
Marcia Moraes, Carolina Manso, Marilia Gomes Gurgel, Josselem Conti, Nira Kaufman, Marilia Silveira, Camila Alves,
Aparecida dos Santos, Eleonora Prestelo, Maria Rita Campello, Cristiane Bremenkampf, Cristiane Knijnik, Alexandra
Simbine, Alessandra Rottenberg, Amanda Muniz, Elis Telles, Gabrielle Chaves, Luiza Teles, Fatima Queiroz, Luciana Franco,
(E MAIS) são elas que compõem ou compuseram o grupo de pesquisas que se encontra toda quarta de manhã e que
hoje chamamos de PesquisarCom. É juntas que temos pensado, também através da interferência de vocês, o estar na
universidade.
É por isso que ao ler seus textos, de certa maneira tenho a impressão mais de estar conversando com elas, elas
__________
3 - Essa universidade foi fechada e transferida para Bruxelas em 1797.
4 - É possível conferir essa mudança em vários estudos, por exemplo no trabalho de Delcele Mascarenhas Queiroz & Jocélio Teles dos Santos:
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que, entre o que se vive e pesquisa, têm me ensinado novos modos de ver.
Uma das mudanças em mim, e que aprendi com elas, foi a minha percepção e modos de ver e viver a deficiência. O grupo PesquisarCom é orientado por Marcia Moraes e é composto por mulheres com pesquisas bastante
heterogêneas, mas que tem um interesse em comum de estudar e pensar o método na pesquisa. Marcia pesquisa há
muito tempo também com pessoas com deficiência visual, pesquisa que envolve também outras pesquisadoras do grupo assim como da graduação. A noção de PesquisarCom orienta esses trabalhos num viés da Teoria Ator-Rede, como
ética-prática de pesquisar com esses atores e não sobre eles, considerando-os como agentes e experts e não apenas
objetos de pesquisa. Quando trabalha com essas questões, Marcia propõe pensarmos, “(d)eficiência como eficiência”,
essa noção me ajudou não só como pesquisadora ou como psicóloga, mas também como pessoa que tem epilepsia
(mas esse é papo pra um outro artigo).
No texto Guiar e ser guiado: (d)eficiência como eficiência, Marcia e Ronald (2013) contam a historia de Geor5
gia , uma mulher cega que frequentava o Instituto Benjamin Constant onde eram realizadas as atividades da pesquisa
Perceber sem ver6. Geórgia tinha ficado muito tempo -- desde que perdera a visão -- em casa, e andando apenas
quando guiada por uma pessoa vidente. Isso fazia com que ela fosse bastante insegura e tivesse dificuldade de locomoção. No dia em que na Oficina de Experimentação Corporal foi feito um exercício no qual as coordenadoras emitiam
um som e os participantes se movimentavam no espaço indo em direção ao som, Georgia teve dificuldade de realizar a
tarefa. No entanto, Marcia e Ronald contam que, quando foi proposto o exercício contrário, que algum dos participantes
da oficina, e não as coordenadoras, fizessem os sons para que os outros seguissem, Geórgia foi a primeira a se prontificar, e com as latas fez sair uma quantidade de sons inusitados, era ela que estava guiando o grupo.(Moraes e Arendt,
2013)
O exemplo é dado para mostrar como os limites entre (d)eficiência e eficiência são móveis e não podem ser
dados de antemão por conceitos abstratos ou pela simples separação entre pessoas cegas e pessoas videntes. É a
partir do encontro do próprio corpo com outros corpos, pessoas, latas, pisos táteis, sons, que se performa a eficiência.
Marcia Moraes nos conta7, quando chegou num impasse no percurso de suas pesquisas sobre a deficiência, mais
especificamente sobre a deficiência visual. Até esse impasse vinha trabalhando em mais consonância com o viés do
modelo social da deficiência que questiona o pensar a deficiência como tragédia. É dessa forma que ela é vista na
versão biomédica que afirma a deficiência como uma falta, algo sofrido pelo corpo. O modelo social da deficiência
marcou muitas conquistas e a mudança dessa visão, influenciando inclusive as diretrizes das políticas para a pessoa
com deficiência.
No entanto, Moraes afirma que se viu diante de um impasse à medida que, em contato com a dor da perda
da visão, era difícil considerar a deficiência apenas como social, e questiona: como ouvir a dor das pessoas sem fazer
da deficiência uma tragédia? Segundo ela, foi essa angústia que moveu a escrita do texto Guiar e ser guiado onde ela
afirma uma “aposta teórico-prática que passa ao largo de qualquer concepção essencialista de deficiência visual, seja
um essencialismo de tipo naturalista que define a deficiência visual como a falta de uma capacidade sensorial, gravada no corpo. Seja um tipo de essencialismo social, que afirma que a deficiência é um efeito de impasses criados no
contexto social e que levam a um sentimento de incapacidade que essas pessoas encontram no acesso à informação,
ao trabalho, à educação e vários outros direitos básicos do cidadão” (Moraes e Arendt, 2013, p. 332).
É a proposta de pensar a dimensão da dor, e do cuidado da dor, que atravessa também o texto de Debora Diniz (2003) Modelo social da deficiência: a crítica feminista, no qual ela destaca a importância do feminismo para as lutas
das pessoas com deficiência. Ali ela mostra como as bases da luta do modelo social da deficiência foram amplamente
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__________
5 - Nome fictício;
6 - Perceber sem ver:corpo e percepção entre pessoas cegas e com baixa visão é um projeto realizado no Instituto Benjamin Constant (IBC)
que visa investigar as relações entre corpo e deficiência visual. Nos primeiros anos (2003/2007) o trabalho era realizado através de uma prática
de intervenção, as Oficinas de Experimentação Corporal, voltadas para jovens e crianças cegas e com baixa visão, com idades entre 7 e 18
anos. A partir do ano de 2008, a pesquisa passou a voltar-se para a investigação acerca das relações entre corpo e deficiência visual entre
adultos, matriculados no setor de reabilitação, cegos e com baixa visão. (retirado da Plataforma Lattes)
7 - Marcia faz esse relato no encontro do grupo PesquisarCom, orientado por ela, com a turma da disciplina Pesquisa Participativa translação do
conhecimento e promoção de saúde, sob coordenação de André de Faria Pereira Neto. Encontro no qual foram discutidos textos e ações dos
diferentes modos de pesquisa e ação.

influenciadas pelo feminismo e a noção de gênero como performado. Segundo a autora, a divisão entre sexo (biológico)
e gênero (social) coincidiria com as noções de lesão (biológico) e deficiência (social). Além disso, ambos movimentos
tem a pauta em comum de lutar contra a desigualdade e opressão.
As transformações operadas por esse modelo foram a de questionar a deficiência como apenas biológica e
reivindicar a “modificação das estruturas que provocavam ou reforçavam a deficiência, ao invés de apenas curar, tratar
ou eliminar as lesões ou os deficientes” (Diniz, 2003, p. 2). Apesar de reconhecerem a importância das conquistas,
graças a essa mudança de como pensar a deficiência, o que teóricas feministas (algumas delas pessoas com deficiência ou cuidadoras de pessoas com deficiência) vão afirmar é que o problema desse modelo é que nele não há espaço
para pensar o cuidado, desta maneira procuram práticas que considerem que, independente de como for organizada a
sociedade, os espaços e a cidade, há pessoas que sempre precisarão de cuidados (Diniz, 2003).
Enquanto o modelo social se baseava em “princípios hegemônicos como autonomia, independência e produtividade” (Diniz, 2003, p. 4), as teóricas feministas “mencionaram a importância do cuidado, falaram sobre a experiência do
corpo doente, exigiram uma discussão sobre a dor e trouxeram os gravemente deficientes para o centro das discussões”
(Diniz, 2003, p. 3), além disso foram elas que passaram a mostrar a importância de considerar outros fatores, como
raça, classe e gênero junto com a opressão pela deficiência8.
Algumas dessas questões podem ser percebidas no vídeo9 em que Sunaura Taylor e Judith Butler conversam
passeando pela cidade, elas abordam tanto a importância de tirar as barreiras físicas, pois isso facilita e possibilita que
as pessoas saiam mais pela cidade, e transforma, por sua vez, o próprio espaço; quanto falam sobre a importância de
não ser uma vergonha pedir ou oferecer ajuda, pelo contrario, isso deveria fazer mais parte de nossas vidas, no reconhecimento de nossa interdependência.
Essa foi uma das grandes mudanças colocadas com a junção das lutas feministas e das pessoas com deficiência, a de pensar que “o cuidado e a interdependência são princípios que estruturam nossa vida toda e ainda hoje são
considerados valores femininos e pouco valorizados”, Debora Dinz ainda continua nos colocando um desafio: afirma
que “Neste momento, o principal desafio das feministas é mostrar que é possível um projeto de justiça que considere
o cuidado em situações de extrema desigualdade de poder.” (Diniz, 2003, p. 6) e isso só seria possível se tomarmos a
interpendencia como uma base central das relações humanas.
Talvez eu tenha me delongado um pouco e até me desviado um pouco da carta, ou pelo menos do que eu
pensava que iria escrever. Comecei falando sobre estar/não estar na universidade e vim parar aqui. Mas depois do que
escrevi, para mim é mais fácil ver o que fazem as mulheres ao pensamento.
O cuidado, como “disposição a”, e como o trabalho do cuidado, por muito tempo e até hoje colocado como algo feminino, um trabalho não reconhecido e ao mesmo tempo, quando se passa a reconhecê-lo, passa-se a explorá-lo. Então fico
pensando, vendo essas mulheres, o feminismo expressar a importância do cuidado. Vejo como uma espécie de tática,
de pegar aquilo que nos foi dado como destino e reclamá-lo realmente como nosso. Não como algo a ser explorado,
mas como um modo. Tampouco no sentido de que o trabalho do cuidado seja algo para ser feito só por mulheres, mas
tomando o cuidado e a interdependência como fazendo parte de nossas ações.
um abraço,
talita

__________
8 - Para acessar dados sobre esse paralelismo vertexto de Jarrid arraes em: http://www.revistaforum.com.br/questaodegenero/2013/09/23/
mulheres-negras-deficiencia-e-invisibilidade/
9 - Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=k0HZaPkF6qE
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4. CONTRA A GUERRA
Comecei citando Virginia Woolf e sua crítica à universidade, o apelo às mulheres a não entrarem nela ou pelo
menos a não usarem esse espaço do mesmo modo que ele estava planejado, para um mundo da competitividade, da
busca por cargos. Hoje, e mesmo no período em que escreve Virginia Woolf, essa decisão não está disponível a todas. É
preciso lutar para que não estar na Universidade possa ser uma escolha e não uma imposição.
Sunaura Taylor, referindo-se à acessibilidade para as pessoas com deficiência na cidade, afirma que “o acesso físico
leva a um acesso social”. Pelo fato das pessoas poderem usar de maneira mais livre os espaços da cidade e de não
ser mais uma exceção encontrar pessoas de cadeiras de rodas, bengalas, há uma mudança de aceitação por parte das
pessoas.
Ao mesmo tempo os modos de se estar na cidade não deixam de ser normalizados, Sunaura dá o exemplo
de que ela poderia entrar num bar e pegar a xícara de café com os pés, no entanto, é pelo fato de não estar dentro do
padrão de como deveria se comportar um corpo que é considerado estranho. É nisso que Butler vai dizer que gênero e
deficiência se encontram, no questionamento ativo, através das próprias vidas, sobre o que pode um corpo.
Mostrando que esse caminho é de mão dupla, a conversa Taylor e Butler nos mostra, assim como texto de Debora
Diniz, como o feminismo pode aprender ainda muito das militâncias das pessoas com deficiência. Nós já sabemos da
precariedade de nosso corpo enquanto mulheres, mas podemos ainda aprender sobre a precariedade de diferentes
corpos atravessados por diferentes opressões, diferentes formas de viver e diferentes eficiências.
Talvez, e já é a aposta de muitas, o caso não seja lutar pela independência como algo bom e a ser buscado,
como no exemplo sobre a capacidade de abrir o pote de pepino sem a ajuda de ninguém que aparece tanto em mensagens pró e contra feminismo. Em ambos os casos, essas mensagens parecem ainda buscar um corpo que dê conta
de tudo.
Talvez, o que as mulheres fazem ao pensamento é justamente não defender a independência -- como por sinal
defendem as universidades perfeitamente inseridas no capitalismo, desde a época de Woolf até hoje -- mas o fato de
que não pensamos sozinhas. O fato de que cada corpo tem a sua eficiência e se constitui no encontro com o outro. O
fato de que o cuidado não é algo para se envergonhar, nem algo moral a cobrar, mas ontológico.
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Imagens-mulheres de dor e gozo, potência e obstáculos. Os versos são o barro do qual me valho para re-criar experiências, aspirações e convivências. Cada poema marca passos nos caminhos desejados: a unidade na diversidade em “Por
todas”; um amor em liberdade para “Essas mulheres”; a vida em desafio na lâmina-raio de “Pagu-Pagã” ou no sorriso
sincero de “Interrog-ação”. Ainda têm mãos para conectar às “Companheiras” e dedicar-se a uma auto-construção do
“Território”. Os passos são meus, mas o caminho é nosso.
Elaine Freitas de Oliveira
POR TODAS
Cinco? Doze? Muitas a menos
todos os dias quando acordo
e procuro minhas irmãs
esposas, prostitutas, diaristas,
professoras, garis, merendeiras,
motoristas, pacifistas, guerrilheiras
cercadas pelo patriarcado
que nos apedreja
para partir a mulher
que o machismo não aceita
como uma pessoa inteira
e nos quer fruto de sua costela,
metade incompleta, pecadora, imperfeita,
sob seu julgo e sua tutela,
flor de delicadeza, silenciada,
ridicularizada, amedrontada,
medida, moldada,
esquartejada na descrição
de um corpo-objeto que o homem deseja.
Prisioneira.
Lágrimas de março
fazemos chover
contra o fogo inquisitório
ameaçando a Liberdade
desse Ser-Mulher
feito de luta, sonho,
força e arte.
Tornar-se mulher
exige coragem.
__________
1 - é autora do livro de poesias “Palavras Armadas” (2011). Professora de Sociologia do Colégio Estadual Paulo de

Frontin (RJ) e doutoranda em Ciência Política pela UFF.
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ESSAS MULHERES
Não somos pra casar.
Não somos pra servir.
Não somos de calar.
Não somos de fingir.
Não somos de apanhar.
Somos pra amar.
Amor combina cuidado e desejo.
Sem confundir com controle e domínio
a nos subordinar e oprimir.
Não é emprego,
servidão doméstica,
sob imposição de regras
suportadas quietas.
Só valem compromissos mútuos,
lado a lado por iguais direitos,
companheirismo nos tumultos –
preferência pelas rosas
que plantamos juntos.
Relação é um jogo de compreensão
e não de competição:
quando existe um vencedor,
quem perde
é o amor.
Este sentimento coletivo
com poder de assumir formatos distintos,
executar tantos cantos,
promovendo risos altos, afirmativos,
sinceros somente se em elogio ao feminismo
inscrito no corpo, no fogo e na cidade,
rasgando a mortalha pseudo-protetora do machismo,
expondo sua crua crueldade.
Amor coletivo
sabedor do desagrado provocado
por um privilégio ameaçado.
Em passeata e dentro de casa,
mandamos os defensores do patriarcado se...doer
porque não somos pra casar:
somos de viver!
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PAGU-PAGÃ
Sem cordura, nem pejo,
exponho em praça pública
a sanha do meu desejo.
Sem sombra, nem curva,
eu despejo vontades púbicas
no púlpito de suas cruzes
e dos seus credos.
Porque não rezo, não temo, nem almejo
um céu aberto de anjos contra os infernos
que são estes medos, aqueles tédios,
pedaços de nós mesmos.
Porque não prego, não nego, nem apedrejo
espelhos mostrando outros
distantes ou bem perto,
diante ou dentro de opostos
nos quais me estranho e me reconheço.
INTERROG-AÇÃO
Queriam que eu fosse mãe,
dona-de-casa,
bem-ajustada
e correta.
E eu?
Ah! Eu queria ser POETA.
Trancaram a porta da rua,
xingaram mulheres nuas,
amaldiçoaram com frases de Profeta
o destino de quem se permite e se revela.
Foi aí que fugi, sem mapas,
rápida, sebo na canela!
Me mostraram suas certezas
sobre medidas - de peso, de caráter,
de roupas, de pureza a fim de que eu me enquadrasse.
Escolhi me perder
de tantas verdades incontestáveis.
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Fui abandonada
por Deus, pela Família e pela Propriedade
em favor de toda Liberdade
de ir em busca de minhas dúvidas.
Sonho ser uma pergunta.

COMPANHEIRAS
Somos todas.
Desde o nascimento:
cada afeto,
sacrifício,
gozo
e ofício
participa da criação do feto,
estimula a contração,
acolhe o choro aberto,
mantém a transmissão de vida
pelo cordão,
oferece o peito,
rebenta conosco
o Universo.
Não existe solidão.
Somos todas Multidão.
E morrer é o nosso inverso.
(Fechar-se é tipo de morte
chamada introspecção.)
Viver é toque,
troca,
conexão.
TERRITÓRIO
Corpo como cidade,
ergo viadutos a darem
circulação ao presente
sustentado acima do
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passado engarrafado
nas antigas vias
onde pretéritos amores
ficam encostados,
sobrevivendo à intempérie
no abrigo gélido dos alicerces
a suportar o novo
sempre apressado
ao encontro do túnel
e da luz depois
de imprevisível futuro
quando se saberá ilusória
toda onipotência sentida
do alto de anterior viaduto
considerado como posto
mais elevado do mundo,
de onde se via tudo.
Corpo, como cidade
a nutrir minhas estruturas
e suster 24 horas diárias de velocidade.
Por vezes, praça em si,
quando serenidade,
a admirar esta megalópole
entrecruzada por sentimentos estranhados
e pensamentos de alteridade:
outros seres,
		
várias idades,
				
muitas cidades.
Certos dias, palco fabuloso
a multidões obstinadas,
motivadas por revoltas e vontades.
Em perene construção,
surgi como cidade planejada,
cujo plano-piloto foi tomado
pela dinâmica das cidades-satélites
e abandonei a forma-monumento
para ser corrente viva, improvisada.
Preservei espaço para centro histórico
a arrancar suspiros nostálgicos.
Tenho atividade circense, poderes políticos,
bibliotecas, bares e náufragos.
Cidade litorânea,
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sem cordilheira que lhe proteja
da fome e ganância dos viajantes.
Levanto fortaleza,
mas os guardiães são distraídos,
sendo seduzidos
por qualquer canto de sereia.
Perto, há um píer
para longa hora
em companhia amiga.
À margem, uma ansiosa pluralidade de vozes
entre não-mais-querer e potências-do-ser.
Cidade em expansão,
até confundir-se com outros corpos,
em conurbação.
E desconhecer-se.
Feito um acabar.
Ou talvez só esteja aumentando,
desfazendo a unidade que lhe definia o tamanho
para saber-se fragmento do planeta.
Feito um desaguar.
Contendo rochas,
bichos, movimento.
Cidade sagrada
cujo destino
é ser profanada.
Corpo pisado
por deslumbramento;
redesenhado:
limites vencidos
através dos contatos.
Chão da minha música,
das minhas dúvidas
e de renascimento.
Corpo como cidade
onde me reinvento.
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Pavilhões do Esquecimento I
Luisa Regina Pessôa
Sua jornada de trabalho chegara ao fim. Mais um dia, como tantos outros, limpando janelas, pisos, banheiros e cozinhas
naquelas casas de crianças rosadas e risonhas, adolescentes imperativos e adultos cordiais e sorridentes, mas todos
alheios ao seu sofrimento, à sua solidão.....
Estava em Ipanema, bairro chique da zona sul carioca; teria ainda uma longa jornada até a rodoviária. Impossível não
pensar e se afligir ao lembrar de seu presente e imaginar o futuro.
Embora exaustivo e rotineiro, seu trabalho de faxineira lhe garantia pão com manteiga e café pela manhã, um prato de
comida no almoço, que – dependendo da casa onde estivesse – poderia ser uma comida apetitosa e, ao final da tarde,
antes de se despedir, um lanchinho, que iria sustentá-la até o dia seguinte,......Quando, então, começaria tudo de novo,
em outra casa, com outros banheiros, outra cozinha e outras janelas pelas quais avistaria a vida em movimento.
Na verdade, mais que a comida que conseguia amealhar aqui e acolá, seu trabalho, dia após dia, lhe permitia não pensar.......
Falava como um autômato com a empregada da casa, respondia às ordens ou reclamações da patroa e até se divertia
com a bagunça e a algazarra das crianças, que a fazia lembrar-se dos netos.....
O trajeto até a rodoviária era sempre longo e cansativo. O ônibus lotado, nem sempre com lugar para sentar e quase
nunca alguém que se levantasse e lhe desse o lugar reservado aos idosos, como dizia a placa perto do motorista.
Com apenas 66 anos, por vezes se sentia como se tivesse 600 anos, como se o peso da solidão e do sofrimento a
tivesse feito envelhecer muito mais do que dizia a certidão de nascimento.
Trazia uma sacola consigo; tudo que possuía na vida estava ali: três calcinhas, dois sutiãs, três blusas que havia ganhado
de uma patroa de Copacabana e um casaco, além do cobertor, é claro, pois sempre sentia frio durante a noite.
O ônibus já estava se aproximando da rodoviária. O movimento era grande por causa do feriado do dia seguinte, todos
iam e vinham, causando um burburinho na rodoviária que, ao mesmo tempo em que a incomodava, lhe dava alento, pois
poderia passar o tempo olhando as pessoas, conversando com alguém que sentasse a seu lado, antes de se refugiar no
seu cantinho preferido, abrigado do vento, do barulho e dos olhares indiscretos das pessoas.
Gostava das vésperas de feriado; as noites se tornavam mais curtas, com menos tempo para pensar, menos tempo para
lembrar do passado, menos tempo para sofrer.
O que estariam fazendo nessa véspera de feriado cada um de seus filhos?
O mais novo, jovem e solteiro, certamente iria para alguma cidade de praia com os amigos. Esse gostava de pescar, de
passar uma noite no mar, com as varas espetadas na areia; uma roda de samba, umas latinhas de cerveja, uns goles de
cachaça e algumas mulheres transformavam uns poucos dias de folga numa festa.
O do meio, tão diferente tanto de físico como de jeito, decerto estaria esta noite preparando um farnel para passar o dia
na Quinta e, depois, acabaria a noite na Assembléia, em cantoria, com aquela sua mulherzinha sem graça e faladeira e
os dois pirralhos que não largavam da saia da mãe, um desperdício de vida.
E sua filha? O que estaria fazendo naquela noite naquela terra desconhecida?
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Não tinha notícias dela ou dos meninos desde de que tinham ido para São Paulo com aquele homem que ela arranjou, um
novo marido, ela dizia. Faz quase seis meses, foi quando ficou sabendo que não poderia ir com ela..... Ele, o marido “havia
concordado em levar apenas os meninos”; ela, a mãe, havia sido deixada para trás, entregue à própria sorte.
Na vida de nenhum dos seus filhos existia lugar para ela....
Desde então, perambulava pelos abrigos de indigentes da cidade à procura de uma vaga, mas em vão.....
Parecia que o mundo era formado por uma legião de abandonados, homens e mulheres solitários, desprezados pela vida, que
não lhes possibilitou encontrar alguém no mundo para compartilhar a existência na velhice ou, mesmo, pessoas como ela,
com alguma instrução, com filhos e netos e que se encontrava ali, cercada de gente por todos os lados e na solidão.
Tinha esperança de conseguir vaga num abrigo público em Bonsucesso; ao visitá-lo para a entrevista, descobrira que existiam
muitos mais na sua situação.
Parece que aquele muro alto do Abrigo, que escondia aquela cidade de esquecidos, de abandonados, tinha encantado não
somente a ela, pois a lista de espera para uma vaga era grande: só entrava alguém se um dos quase quinhentos internos
saísse ou por morte ou por acolhimento de alguma alma caridosa.
Não sabia se rezava para alguém encontrar abrigo na casa de um parente ou amigo ou se para alguém morrer, o que seria
mais fácil de acontecer.
A idéia de rezar pela morte de alguém para manter a sua vida a horrorizara no início, mas, depois de alguns meses de espera,
havia encontrado muitas justificativas para ansiar pela morte de outro ser humano qualquer, um desconhecido. Para ela, este
ser representava apenas uma vaga... De mais a mais, poderia estar paralisado numa cama, sem ouvir, sem falar, sem se mexer, como um vegetal. Quando esteve lá pela última vez, percebeu alguns assim e veio, daí, a idéia de rezar para que morressem logo; junto com essa idéia veio a desculpa que amenizava a culpa: estão sofrendo, a morte amenizaria o sofrimento.
Afinal, por que não morrer logo, para que ela, que ouvia, falava, andava, respirava, trabalhava dia a dia limpando as sujeiras
dos outros, pudesse viver?
Só assim ela poderia ter uma cama com colchão, quem sabe um travesseiro, talvez um armário ou um lugar qualquer para
colocar suas poucas coisas e não precisar carregá-las mais consigo, como um apêndice inseparável, às vezes nas costas,
como uma corcunda, fazendo-a sentir-se como se fosse uma tartaruga, aquele bicho feio e lento que carrega a casa nas
costas....
Poderia também urinar a qualquer hora do dia ou da noite, sem precisar se humilhar para a encarregada do banheiro, pedindo
para entrar de graça: “sabe como é, a idade, a bexiga caída, a vontade de urinar vem a toda hora...”
- Minha tia, dá tomar conta deste lugar enquanto vou ao banheiro? Meu ônibus demora ainda umas duas horas e não me
agüento de vontade de mijar.
- Vai. Sei o que é isso.
O rapaz com roupas coloridas e cabelos longos veio despertá-la de seu sonho acordada e a fez novamente pensar nesta noite de quinta-feira, véspera de feriado. Trouxe-a de novo à realidade, lembrando-a dos três dias que teria que passar ali, sem
banheiros e sem cozinhas para limpar, sem janelas para vislumbrar um outro mundo, que não era o seu...... Sem pratos de
comidas, sem barulhos dos filhos dos outros, vagando pela rodoviária da cidade, que há mais de seis meses lhe servia de lar.
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Pavilhões do Esquecimento II
Luisa Regina Pessôa
“O homem é um animal capaz
de formular e de manter promessas”
Nietzsche
Ficara muda por desejo. Havia cansado de falar...
Quase não me lembro mais de há quanto tempo estou aqui: sete, oito ou nove anos...
Lembro-me, entretanto, do dia em que resolvi emudecer. Faz quase três anos. Mais uma vez estava ouvindo a mulher
que dormia ao meu lado direito, que falava e falava incessantemente; estava me contando, mais uma vez, sobre a
televisão que iria ganhar no Natal da filha mais velha. Daquela que havia se casado com um vendedor, mudara para um
município vizinho e estava bem de vida, tão bem que lhe daria um aparelho de TV no final do ano.
Muda eu estava e muda fiquei, sem conseguir emitir um som, um palpite, uma observação sequer que fosse, carinhosa
ou sarcástica, falsa ou verdadeira, agressiva ou irônica.
Naquele momento percebi que o meu silêncio era uma forma de me manter viva....
Logo depois que me aposentei, há quase quinze anos, descobri que o mundo poderia ser muito pior do que já era. Além
das noites vazias, passaria a ter a sensação, cada vez mais concreta, da solidão durante os dias.
As perspectivas de trabalhos avulsos, além daquele que fazia no cotidiano, foram diminuindo gradativamente, até não
restar mais nenhuma ilusão de conseguir um dinheiro extra ou, o que não era menos importante, alguma ocupação que
fizesse os dias passassem mais rápidos, pois já tinha a árdua tarefa de ocupar as minhas noites solitárias naquele exíguo
quarto de empregada onde vivia, de favor, na casa de uma sobrinha solteira que trabalhava na Caixa Econômica.
Convivi naquela casa por alguns anos. Tempo o bastante para apreender, através da observação da vida da minha sobrinha, como havia me transformado no ser solitário que era hoje.
Minha chegada àquela instituição foi inesquecível. O primeiro sinal de aproximação foi quando me deparei com aquele
muro imenso, o grande muro que circunda o Abrigo.....
O muro, quase uma muralha, reforçava a impressão de segregação física.... Remetendo-me a imagens de espaços
marginalizados pela sociedade: os presídios, os manicômios, os conventos religiosos.
O impacto visual reforçava a ideia de que eu estava morrendo para o mundo.....
Ao entrar na instituição, e percorrê-la, pude notar que a organização das construções do complexo asilar – em torno de
um eixo monumental, concentrando os prédios nas cotas mais elevadas do pequeno morro central do terreno – acentuava o isolamento e a segregação dos internos, bem ao estilo autoritário da era Getulista.
A monumentalidade das construções que serviam de moradia, os pavilhões, apresentou-se aos meus olhos como grades espaços de dominação.....
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A sobriedade das edificações, escuras e úmidas, aliadas à ausência de conservação, de limpeza e de manutenção fez
com que se transformassem em locais bastante insalubres.
O interior do pavilhão onde moraria, para o resto da vida, era lúgubre e sombrio, com um odor forte de urina e de creolina que empestavam o ar denso e quente do local....
Havia umas quase 80 camas dispostas lado a lado, como se cada uma de nós devesse sentir o respirar da outra.
Mulheres velhas de todo o tipo circulavam pelo pavilhão. Algumas apenas dormiam, outras costuravam, mas todas com
aquele ar de alma penada, de esquecidas do mundo......
Duas delas me impressionaram à primeira vista e me impressionam até hoje: a primeira, uma mulher grande e gorda de
vastos cabelos brancos, com uma cama impecável, armário, televisão, ventilador e uma infinidade de bonecas e bichinhos de pelúcia, além daquele ar infantilizado de quem não estáa mais nesse mundo; a outra, o seu oposto: magra, baixa, pequena, elétrica e falante, delimitou seu espaço com um barbante, construindo paredes imaginárias que a isolavam
daquele circo dos horrores.
Aos poucos fui me conformando com o local e seus habitantes – internos e funcionários.
De início, a minha presença ali causava certo espanto; por vezes, algum desconforto, principalmente aos médicos, enfermeiros, assistentes sociais e outros profissionais da instituição, mas, com o passar dos meses, fomos nos acostumando
uns com os outros.
Alguns deles, atentos ao meu hábito de ler jornal, revista ou qualquer coisa que caísse em minhas mãos, traziam velhos
exemplares, já inúteis em suas casas ou consultórios, e eu me deleitava com as notícias do dia anterior, da semana
anterior, do ano anterior, esquecida da existência de um mundo real lá fora.
Nesse último Natal ganhei de um médico – um pouco mais sensível que os demais – um livro: O Mundo de Sofia. Me
fez lembrar dos tempos de sala de aula, dos tempos que lecionava, dos tempos que dava aulas de Filosofia no Pedro II
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CU É LINDO, CAPÍTULO 3: A CURA GAY,
VERSÍCULO 8: A EMOÇÃO DE LIDAR
(2015)
Vivência em movimento de Kleper Reis
Personagens
C
U
(casa de C ou, talvez, casa de U ou, quem sabe?, na casa dos dois )

CU É LINDO, CAPÍTULO 1: GÊNESIS, VERSÍCULO 4: SENTIMENTALIDADES RUPESTRES | 2013 |
Junto ao projeto EU AMO Catumbi | RJ | Foto: Igor Abreu

C – (firme) Pode começar.
U – (na posição de pantera negra) A fé na vitalidade. No que a força
da vida tem de mais exuberante, (se jogando na terra, milanesa)
eu quero. Quero as fezes aleitando a terra e as sementes germinando
o novo amanhecer. Quero a grama verde, os frutos coloridos e as
flores e as rosas que nascerem desta terra, bem celebradas, no estar em vida real, a união do fausto com o infausto.
(dançando entre as plantas e arrancando uma rosa) Quero o transbordamento dos afetos conatos, criando estratégias de
fuga do medo que paralisa os sonhos, do desespero que isola e da esperança que de tão romântica nunca se realiza,
espera.

CU É LINDO, CAPÍTULO 4: PEDAGOGIA DO CU, VERSÍCULO 3:
COMPOSTAGEM | 2015 | RJ | Foto: Renan Reis

37

C – (querendo provocar grita) Como você realiza isso?

CU É LINDO, CAPÍTULO 1: GÊNESIS, VERSÍCULO 4: SENTIMENTALIDADES RUPESTRES |
CASA 24 | 2015 | Foto: Kleper Reis

U – (em pé comendo pétalas de rosas vermelhas e adorando) É preciso extrair potência da fertilidade do Cu para
transformar os afetos tristes mais densos e sombrios em alegria, afeto artístico-político. Deixar as súbitas expressões
interiores transformar-se em matéria concreta criativa. Alguns chamam isso de obra de arte, eu prefiro chamar de acontecimentos cênicos ou artesanato íntimo.
C – (tocado) É muito sensível isso que você faz!?
U – (sentindo pingos de chuva) É trabalho de investigar a dor aliado ao ofício de tradutor-artesão com fortes características de inventor. É preciso força, resistência e determinação para transmutar o ódio em amor!
C – (correndo para a varanda) Sai da chuva!
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CU É LINDO, CAPÍTULO 6: ATIVISMO, VERSÍCULO 1: O AMOR É UM ESTADO QUE SE MANIFESTA | 2015 |
Madrugada na Lapa | RJ | Mão de uma menina que chora amor | Foto: Kleper Reis

U – (sai correndo em direção a rua) (C senta na varanda e U passeia pela rua. Depois de algum tempo U retorna para a
casa)
C – Você não quer se secar?
U – (pulando) A chuva acabou e com ela foi
a minha vontade de fugir, mas fico sempre
sem saber… (ingenuamente sedutor passa
a mão pelo corpo como quem quer se secar) acho que sempre tive um pensamento épico … repleto de honras, promessas, lembranças e histórias. (breve silêncio) Sinto uma força amorosa tão fecunda!
C – (olhar singelo e sorriso escarlate) Posso ver no brilho dos teus olhos.
U – (tremendo de frio) Você vem comigo?
C – Pra…
U – (seguro e picante) Pro que der e vier! Com absoluta liberdade da palavra, até onde for possível a gente chegar.
C – (explodindo de medo e alegria, sorrindo muito)

CU É LINDO, CAPÍTULO 3: A CURA GAY, VERSÍCULO 4: CU É LAICO OU A RABADA DO SENHOR:
PORQUE QUEM NUNCA COMEU UM RABO NÃO SABE O QUE ESTÁ PERDENDO | S
exta-feira da Paixão | 6 de abril de 2012 | Praça XV | RJ |
Parceria com Cassia Lyrio | Foto: Rogério S. Snatus | Edição: Adelaide Abreu

U – (como um velho sábio exercitando sua lua cheia) É só o amor. Vamos falar do amor que brota sem pedir licença
para nascer. (vigoroso) Do amor potente que nem as plantas que nascem nas frestas dos muros e entre os paralelepípedos da rua. Daquele que mesmo sem a gente ver, nos sentimos bem em cantar.
C – (engasgado de excitação) Isso me faz forte!
U – (fascinado) Podemos pegar giz ou tijolo de construção e rabiscar as paredes com versos e o chão com estrelas,
bem ali onde a chuva apagou… (como quem fala para ninguém) acho que estou gostando de alguém!
C – (frenético) Quero.
U – (rápido) Tenho giz colorido lá dentro e o tijolo a gente arranca um pedaço do muro.
C – (indo pegar o giz) Pega o tijolo que eu pego o giz. (C vai para dentro da casa)
U – (subitamente grita) Espera!? (em um impulso se aproximando de C, um pouco tímido) Posso ver os seus olhos?
(se aproximando ainda mais)
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C – O que foi?
U – (quase sussurrando) Quero me ver em você e você em mim. (com os hálitos quase se entrelaçando e olhares
na mesma direção)
C – (com uma voz singela) O que você pensa sobre o amor? O que é pra você?
U – (em um súbito rompante de entusiasmo) Eu-nós-corpo se percebe amando.
C – Eu-nós-corpo?

CU É LINDO, CAPÍTULO 3: A CURA GAY, VERSÍCULO 2: O HASTEAMENTO DA BANDEIRA OU VERÁS QUE UM FILHO TEU NÃO FOGE A LUTA !
Junto ao Coletivo Teatro de Operações | Rio de Janeiro | 07 de Setembro de 2012 | Foto: Ângela Bonolo

U – O amor é um estado que se manifesta, afeto-sentido. Sentido de vida que simplesmente se manifesta na diversidade, nas infinitas possibilidades de estar e ser, na autopoiese… uma vida que se cria continuamente a si própria
e em relação com o outro, seja ele animal, mineral ou vegetal. Uma vibração que emerge do ventre do universo e
faz trepidar o corpo livre nas profundezas do ser, puro movimento. Não sei. Sinto. Não escolho. Me percebo amando.
Simplesmente acontece.
C – (senta no batente da porta com ar de pensativo)
U – (completamente apaixonado) Eu me reconheço como um microuniverso, como uma subjetividade, um indivíduo
com uma identidade. Sou protagonista de mim… tento ser. Isso tudo simultaneamente a noção de estar contido no universo. Por isso o nós. Eu sou você e você sou eu. Eu sou tudo e o tudo sou eu. É a tradução da experiência da epifania
da unidade, do yoga, da energia cósmica universal. Junto a tudo isso o corpo, eu-corpo-alma, integrado e manifesto,
na inter-relação de muitas consciências-inconsciências que juntas formam essa pele, olhos, lábios, sangue, pelos, suor,
saliva, vísceras…
C – (querendo se convencer) O amor é algo que acontece no todo visível e invisível, sem regras e morais, sem as
noções de público e privado, sem dogmas religiosos, sem códigos de leis…
U – (cuidadoso) Sim. É sentimentalidade rupestre. É muito antigo. O amor pode ser encontrado em todos os vestígios,
no fóssil!
(olham-se profundamente)
U – (rápido e afirmativo) Pega o giz na estante amarela do último quarto. Depois pule a janela que você vai me encontrar.
(U corre em direção ao quintal e C corre para dentro da casa. U começa
a quebrar um pedaço do muro e C fica parado olhando para U da janela)
C – (grita) Cuidado para você não se machucar.
40

U – (olha para C rindo e volta a quebrar o murro) O amor é um estado que se manifesta! O amor é um estado que se
manifesta! O amor é um estado que se manifesta! O amor é um estado que se manifesta!
C – (pega o giz e pula com certa dificuldade a janela e derruba todo o giz no chão e cai)
U – (corre em direção a C) Você está bem?
C – (gargalhando) Sim!

CU É LINDO, CAPÍTULO 3: A CURA GAY, VERSÍCULO 7: BASTIÃO – A HISTÓRIA DE UM CABRA DA PESTE
CASA 24 | 2015 | RJ | Foto: Renan Reis

U – (se joga no chão e começa a gargalhar também) (C fica de pé, pega um giz amarelo e um branco, corre para a parede e escreve: o amor é um estado que se manifesta. U fica olhando e depois corre e escreve: C e U, juntos, é lindo!)
C – (nervoso) A paga isso! Apaga. Ninguém pode ver. (U fica parado olhando para C. C anda em direção as escritas de
U e começa a apagar. U abraça C)
C – (grita) Me solta.

CU É LINDO, CAPÍTULO 2: PONTO G – ROUBOS, TRAPAÇAS E PRIVATIZAÇÕES, VERSÍCULO 1: PÉROLAS – AO SE TOCAR NO CU O TODO É
ALTERADO | 2015 | Foto: Renan Reis
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U – (fala amoroso) A sociedade é trágica, mas ainda temos a oportunidade, com a força de nosso afeto, de mudar o
mundo. (terno) Amoo!r-paixã (C chora nos braços de U. Depois de um curto tempo, C anda em direção à varanda e U
vai atrás)
C – (adocicado, mas ainda assim amargo) Segura na minha mão.(U anda ligeiro e pega com sua mão direita a esquerda de C. coloca o dorso da mão esquerda de C na altura de seu coração. faz o mesmo procedimento com a outra mão,
só que o dorso de sua mão esquerda fica na altura do coração de C. breve silêncio)
U – (singelo) Respire profundo com os olhos bem fechados e leve toda a sua atenção para o coração. (baixinho) Sinta o
ritmo... As batidas dos nossos corações. (C e U ficam em silêncio. ouve-se sons de corujas e gatas no cio. C tenta sem
sucesso se desgarrar de U. volta a chover forte e os ventos umedecem os corpos de C e U. C volta a chorar, denso e
profundo)

CU É LINDO, CAPÍTULO 3: A CURA GAY, VERSÍCULO 6: POSSO, COM AMOROSIDADE, REBELAR-ME? OU A INSURREIÇÃO DO CU É LINDO
OU CURAÇÃO VERMELHO | Praça Monte Alegre | RJ | Foto: Renan Reis

C – Me sinto um intocável. Por quê todos me usam e depois me jogam na invisibilidade. (meio gago) Me tratam como
se eu fosse o ápice do nada. (igual a uma diva decadente) Baixo. Abaixo dos marginais. Mais baixo que o submundo.
(sufocado) O sangue coagula com a marca da abjeção. Dentre todos, eu sou o pária e não posso aceitar esta condição.
U – (persuasivo) Você tem certeza? Podem ser seus...
C – (convicto) Não falo de alegorias e nem de modismos.
(silêncio. C abraça forte U)
U – (acalantando) Medite no amor. Na potência amorosa capaz de romper todas as amarras que controlam nossos
afetos, desejos natos e vontades coloridas. Pense na doação desinteressada. (silêncio) Força, resistência, criatividade e
doação.
C – (entre lágrimas e soluços) Vejo uma tempestade sem fim. Clamores ardentes e nefastos que atazanam minhas
memórias, não me dão trégua. (soltando as mãos de U e desmoronando no chão. Grita socando as mãos no chão entre
o desespero e a revolta). O que eu faço com isso? O que eu faço com o que fizeram de mim?
U – (um pouco agitado) Tenha cuidado com suas mãos. Clame chamando as forças autocurativas. Grite pelo cuidar de
si.
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C – (silêncio. olhando para as mãos e em seguida se abraça vorazmente) O que eu faço com essas marcas? O que
faço com minhas lembranças? (em um súbito rompante de calma) Preciso confessar que não estou muito bem-bom.
Não vejo terra, só oceanos e mais profundezas. (entre soluços) Faltam boias... Vejo cidades submersas... de onde eles.
(agitado) Ando preocupado comigo mesmo. Não tenho comido direito e estou ficando sem cor e com os ossos a vista...
U – (tenta falar para C tomar banho de sol, mas não consegue)
C – (abandonando) Sem fome... não gosto do que tenho por perto. Tudo empacotado, tudo congelado, tudo cozido.
U – (tenta se aproximar de C mais não consegue)
C – (tênue) Estou com o coração inflamado e não sei o que fazer com isso. Não existem anti-inflamatórios para o
coração. As drogarias só vendem veneno. (com um leve sorriso amarelo cor de catarro) Nem sei se ao menos um único
mortal conseguiria amparar o vazio e a febre que me foram impostos. (levantando) São tantas ilusões. Não vejo ao certo,
mas acho que estou no meio de uma crise e preciso vivê-la com toda a minha intensidade. (abraçando U e falando bem
baixo no pé do ouvido) Não sei se o que vejo é real ou sonho. Não sei se você existe. Por isso me tranco. Prefiro ficar no
quarto para não ter reféns. (perdido em lágrimas) Muitos trânsitos, muitos fluxos, muitas intensidades. Terremoto que craquela minha pele. Quase que num passe de mágica sou outro e cansa ter que recomeçar. (vai até a parede e escreve,
com os dedos, C e U, juntos, é libertação)

ENCONTROS - A REVOLUÇÃO COMEÇA NA COZINHA E CU É LINDO | Broto de Girassol | Pequeno Agricultor Urbano | 2014
Santa Teresa | Rio de Janeiro

U – (senta no chão. manso) Suas lágrimas são pétalas transparentes. Unidas elas formam um rio que rega extensas
plantações. Sem você, toda a colheita estava arruinada.
C – Estou completamente devastado. Mataram a minha mulher.
U – Como assim?
C – De tanto que me bateram, mataram a mulher que nasceu aqui. (alisando seu próprio corpo) A lucidez é terrível, uma
aventura das febres. Preciso suportar este corpo morto e ter forças para ver o amanhecer. (em pânico) É um verdadeiro genocídio, matam a mulher nos corpos dos homens, matam o homem nos corpos das mulheres. (gritando) O que
fizeram comigo quando eu era criança foi femicídio masculino.
U – Femicídio masculino!?
C – (sentindo o coração bater na garganta) Preciso falar desta dimensão do femicídio! (forte e extremo) Onde quer que
a mulher apareça, ela é massacrada. (aversivo) Quando nasci olharam para meus contornos e me impuseram a marca
homem. (tristesse) Só que quando fui crescendo o que se manifestava era o oposto. Sempre me senti diferente disto.
Nasci uma outra possibilidade, mas eles só conseguiam enxergar homem-pau e mulher-buceta. (altivo) Não é necessário
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ter uma vagina para se sentir feminino. Nasci uma mulher de pau. (baixinho) Mataram...
U – (sumário) Logo quando um dito homem existe com um outro modo de ser, mulher de pau, sua existência feminina
é açoitada e muitas vezes assassinada. Mas isso não é homofobia ou transfobia?
C – (resoluto) A cultura do ódio a mulher se manifesta através de inúmeras violências e assassinatos, morte material e
imaterial. (preciso) Morte física e simbólica. Existe algo que é específico. Não sei ainda. Não encontrei uma forma melhor
de falar. Mas é diferente. Não é homofobia. Não é transfobia. Minha mulher foi morta e por isso hoje é impossível transicionar. Você entende? É disso que quero falar. Conheço também pessoas designadas mulheres ao nascer que tiveram
seu homem morto. Você consegue entender? Como falar disso? Como falar deste corpo construído?
U – (pensativo) Matam a mulher no corpo do homem... Femicídio masculino... (silêncio) Estou alcançando.
C – Dentro da lógica estabelecida só existe a figuram do homem e da mulher, nada pode desviar disto. O que desvia
é aberração. Doença! Precisa ser tratado. (sofrido) Isso que está na sua frente não é um homem. É uma construção
de homem. Se hoje você ouve esta voz grave é porquê fui levado a uma fonoaudióloga que me ensinou a falar como
homem. (lembrando aos prantos) Levei muita porrada para deixar de ser delicadinho. (taxativo) Você está me entendendo?! Um homem não nasce um homem, ele se torna um homem. (em um ímpeto de fúria) Quem dizia o que é certo
para mim quando eu era criança? Quem tomava conta do meu pequeno corpo? Bateram, excluíram, até domesticar,
matar, aquela existência na tradição da falsa natureza.
U – (doce) Você tem certeza que sua mulher está morta? Lembre-se que no sétimo dia aconteceu uma ressureição.
Lembre-se da autopoiese, da força do encontro da semente com a terra úmida, do óvulo com o espermatozóide, das
minhocas...
C – (sem ouvir U) O que sinto é urgente, a força das noites selvagens. É quase insuportável ter que me manter escondido de mim e dos outros. Não quero que vejam o quanto estou sangrando. (como galinhas em pânico na fila do abatedouro) As memórias não dão trégua. Furiosas. Ventos de lavas construtoras de estátuas. (com o olhar atônito) Outro dia
pensei em pôr fim a isso tudo.
U – Ontem, eu pergun...
C – (cortante) As imagens dos que amo sempre passam por perto de mim e me demonstram o quanto sou amado por
muitos e isso me faz mudar de ideia.
(pausa. Olham-se densamente. C vai em direção a um pé de acerola, arranca alguns frutos verdes e come)
U – (se aproximando de C) Lembra que um dia você me contou a história do primeiro ator?
C – (surpreso) Lembro, mas quem sabe se ele foi realmente...
U – (incisivo) Isso não importa. Fiquei imaginado aquele momento e pensando na potência criadora do Téspis. Pra mim
ele foi o primeiro performer.
C – Para de inventar...
U – (bem apaixonado e crespo) Exijo o direito ao delírio, ao sonho! O direito de imaginar!
C – (dá um sorriso amarelo limão) Você é inimaginável mesmo.
U – (acreditando ser Téspis) Fui sim o primeiro performer. Quando todos dançam e cantavam, eu subi em cima de uma
coroça e gritei: eu sou Dionísio. Todos a meu redor olharam para mim e acreditaram. Foi nesse momento que tudo
começou. (chateado) Agora, eu preferia ter sido o primeiro palhaço. Um grande bobo da corte.
C – (rindo profundamente) Você é um sol, uma Ostra cheia de pérolas.
U – (rindo amorosamente) Adoro me contar. Me despir. Que nem meu avô pescador. A arraia gigante.
C – (circunspecto) Conta de novo a história da ostra?
U – (como um contador de histórias bem histriônico) As ostras são pessoas não humanas que vivem pelos mares.
Quando algum corpo estranho, como grãos de areia, pedaços de coral ou rocha, penetram no seu interior, provocamlhe...
C – (em uma excitação incontrolável) Faltou os vermes! (febril) Os vermes que parasitam a seiva do corpo criativo. Roubam. Privatizam. Acordam as sombras e trapaçam proclamando a invisibilidade. Desejam apagar as memórias e afetos
num gesto capital. Usam da palavra livre em um contrassenso intelectual para justificar o plagi...
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U – (cortante. demonstrando bravura) Quando alguma coisa estranha acontece. (grita desesperado) Vermes terríveis
penetram no seu interior, provocam-lhe enorme incômodo por lhe machucar e inflamar. Incapazes de expulsar estes
invasores, elas, as ostras, constroem as pérolas! (em um tom de profeta da ressureição) Aqui, na minha frente, vejo uma
pessoa não humana...
C – (enérgico) Para!
U – (sem ouvi-lo) Que pode pegar os vermes invasores, os fascistas, os homotranslebosfobicos...
C – (aos gritos) Cala a boca! Cala a boca!
U – (forçando e rápido) E as pedras do sapato provocadores de afetos tristes, inflamações do coração e tempestades
de noites selvagens e transformá-los em fabulosos acontecimentos cênicos ou artesanatos íntimos.
C – (no seu espanto) Tenho medo! (confuso) Não sei lidar com minhas dores e traumas!
U – (vivamente doce) As leoas saem para caçar. Os assombros viram as armas da infantaria amorosa.
C – (aceitando e interessado) Como assim?
U – (destemido) Reelabore suas narrativas. Faça de sua fragilidade sua capacidade de resposta e colocação no mundo!
(apaixonado) Podemos falar de nossas dores, de nossos traumas, dos complexos, das marcas que se podem ver e das
que ficam escondidas, das memórias como feridas que nunca sararam.
C – (baixo) Não sou capaz!
U – (firme e delicado) Sua crença pessoal é sua crença pessoal. Se você acha que não é capaz você não será capaz!
C – (querendo acreditar) Inclinação para o labirinto.
U – (idêntico a cantigas de ninar) Superar as dores e trauma através da potência criativa manifestada na arte e na autopoiese. (altivo) O que realmente importa é como nós acolhemos os acontecimentos.
C – (nascendo entre mundos) Identificar os pensamentos com as ações. Afirmar na vivência a revolução. Concentrar-se
nos movimentos que geram a mudança, a novidade que buscamos. Sair da ação crítica e fortalecer a ação afirmativa no
cotidiano.
U – (quase que se despedindo) Se crie como você cria o cocô que fertiliza a terra e produz o seu alimento.
(ouve-se cantos de pássaros. vê-se os primeiros raios do sol)
C – (fala baixinho) O sono quer me pegar.
U – (semelhante a uma mãe dando de mamar para seu filho em praça pública) Depois vou te contar o que é autodesescolarização, você precisa arrancar pela raiz esta dominação que foi imposta a você. (C abre e fecha os olhas) Também
vou te contar sobre a autoarteterapia e a revolução começa na cozinha.
C – (posterior à realidade e aparentando a fome de um recém-nascido. Alisa a barriga) Está reclamando.
(C e U ficam em silêncio)
U – (nos pensamentos e olhando para C) A cura gay é a emoção de lidar com a ignorância da sociedade. A emoção de
lutar pela livre manifestação afetiva! (sorrindo de alegria vai para a cruzinha e sussurra) Na vigésima primeira década de
chuva abri as portas do meu armário e deixei o sol entrar, (pegando maçãs) a cura gay.
(C dorme e U vai colher brotos de girassol e grama de trigo para o suco de clorofila)
(Fim do primeiro movimento)
Memórias: Adélia Prado, Nise da Silveira, Renato Russo, Ana Thomaz, Indianara Siqueira, João Nery, Terrapia, Geraldo
Azevedo, OcupaRio, Antonin Artaud, Humberto Maturana, Francisco Varela, Simone de Beauvoir e uma vida de encontros
com o outro, seja ele animal, mineral e vegetal.
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yes, eu tenho buceta. to-tal: invento corpos. qualquer organismo q n seja fixo.
Gozo na minha. Gozo na minha, cara. Gozo na minha cara. [repetido N vezes na batida do funk]
Soul desmontável. Trans-montagem. Provisório Corpo.
Pra n sermos quase nada nunca que é ser tudo ao mesmo tempo. Oitavo Sexo, Terceiro Milênio.
Faz é tempo era uma vez escrevia numa lógica linear exemplo discursivo como avaliação mas é tanta possibilidade
perdida q n cabe nesse escrito e n quero q caiba me deleitei nas probabilidades d uma escritura para acabar-começar
com a escrita galáxias pomba geram exus e agora pinto a unha d um vermelho aberto e forte e com o mesmo tom pinto
letras em um caderninho
ISTO é MEU CORPO ISTO MEU é CORPO
em letras vermelhas em um caderninho
contra todo argumento q atribui ao ser humano qualquer natureza-essência na esfera da produção de si da produção
de signos vir a ser destravando todos nós virá que eu vi do ponto de vista sexual: livre das amarras normatizadoras
experimentando desejos costurando na carne fios soltos multicolores & transparentes n quero nada q venha com grades
genéticas nem hereditárias n quero grades qual a diferença entre o charme e o funk? quero a diferença novas formas
para mutáveis interesses a contradição o paradoxo essa beira de abismo o mesmo corpo gerando 1001 possibilidades
quero essa possibilidade perder-se para n achar nada achando tudo presença presentificação n quero coro quero coletivo gritando suas singularidades compositivas com posição d inúmeras vozes quero vozes paralém ode ao movimento
ao trânsito à indisciplina travessuras escancaradas despachadas desprovidas d pudores mil manter a criança perto da
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gente um mundo sempre a descobrir um dia assim um dia assado tinindo mil grau overdoses d experiências d saliva e
suor livros q atravessam a vivência e a produção e só assim e sem essa d modernidade líquida fluidez é vida com-tatos
profundos manter o q interessa afeto co labor ação o q faz sentido no momento e na vida esperta desperta e se livrar
do peso da obrigação do obrigado ok cintia me pergunta qual o sentido da vida leminsky atira: só buscar o sentido faz
sentido e prefiro escrever assim q tb é corpo-signo desse jeito sem pontuação pra q vc invente a sua reverta a suposta
falta de lógica qual o sentido da escrita sheila corresponde e deixa uma abertura sempre inacabada agora chove aqui
fora e o líquido escorre pelas ruas o q traz vcs ficcionalmente pra perto da sala escura onde escrevo agora 2:43 da
madruga boladona e de buceta ouriçada para o futuro assisto uma foda mediana entre 2 homens trans no queerporn.tv
e digito na busca do xvideos a palavra crossdressing e sinto q n gosto d nomenclausuras e me incomoda tal romantismo
exagerado em certas canções tudo sempre a dois a dor chorar a perda e sentir saudades banindo o excesso emocional deixando agora ele vir esse papo d monogamia matrimônio repetição de eventos heteronormarchas ai que dó da
formiguinha sede de invenção com toque com afetividade mas sem identifixações com tudo tem as bill liberta pq o cu é
delas e elas dāo pra quem elas querem multiuso por opção ai delicia ai ai delicia e o discurso asséptico médico precisa
servir pra distribuir camisinha e formas d prevenção d resto n temos q dar temos q distribuir qualquer prótese plástica q
produza prazer quero verde novo a luz da lua sailormoon em mim waly tão perto
ga31 recita: a moda e os jogos sexuais q eu jogo do começo ao fim
dance dance dance dance dance dance dance dance + uma vez
dance dance dance dance dance dance dance dance
eterna mente
dance

Yuri Tripodi
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“a abertura casta e profana de onde brotam desejos
expele feridas abertas pelo tempo, elemento vivo que
se apropria da imagem, reconstruindo-a através das
perdas produzidas pela umidade santificada do baixo
ventre.”

Alessandra Giovanella
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Corpo e feminismos contemporâneos:
da estética do real à carne da multidão
Ana Beatriz Rangel Pessanha da Silva1
Resumo
Este artigo busca compreender algumas mobilizações das noções de corpo feminino por parte dos discursos feministas
contemporâneos, especialmente a noção de corpo real e transgressão da normatividade estética do feminino presente
tanto nos movimentos de resistência, quanto nas apropriações mercadológicas das reivindicações de liberação feminista. Analisaremos as tensões e potências entre os conceitos de real e de corpo, em diálogo com as reflexões da filósofa
Beatriz Preciado, em relação os pares natureza/cultura, técnica/artificialidade, bem como suas relações com a atual
configuração das lutas em rede — na qual se insere o movimento feminista — e o conflito corpo político versus carne
da multidão, proposto por Negri e Hardt.
Palavras-chave: gênero; estética; corpo; política
“Moça, comece uma revolução: pare de odiar seu corpo”. Essa é a frase estampada em um blog feminista2,
no post que tinha como objetivo divulgar um crowdfunding para financiar uma revista feminina online que prometia
quebrar os estereótipos da mídia tradicional, convocando uma “guerrilha feminista” para fazer “a primeira revista feminina
que seja pra você de verdade (...) não te dizer que tipo de mulher você deve ser, mas te dar as ferramentas pra você
decidir sozinha”. Ao longo do texto, percebemos que o “você de verdade” mobiliza, sobretudo, algumas noções de
corpo feminino que vem reaparecendo constantemente nas reivindicações do feminismo contemporâneo – a mulher
real ou o corpo feminino real em oposição à dominação do corpo artificial, “perfeito” presente em grande escala nas representações femininas na mídia tradicional e nos produtos destinados ao público feminino. No projeto fotográfico “Nós
madalenas: uma palavra pelo feminismo”3, a ideia é fotografar mulheres comuns, estampando em seus corpos uma
palavra que escolheram para representar o feminismo. Segundo a fotógrafa responsável pelo projeto,“nos cem retratos
em preto e branco, naturais e sem edição em photoshop, com o intuito de quebrar o padrão estético surreal criado e
imposto pela mídia, nos deparamos com a beleza de mulheres reais, corajosas, cheias de originalidade, mostrando-nos
que além de serem únicas, possuem cada uma a sua perfeição”. Esse é apenas um dos vários projetos que seguem a
mesma proposta e se espalham pela rede tentando alcançar visibilidade, usando estratégias de financiamento coletivo e
divulgação dos blogs feministas.
O objetivo deste trabalho é entender como esses exemplos são sintomáticos das novas formas de mobilização
das noções de corpo no feminismo, como se dá o funcionamento das resistências e apropriações pelo capital dessas
noções, que continuidades e descontinuidades elas apresentam em relação às reivindicações históricas do feminismo e
como se relacionam com o novo cenário das insurgências e organizações políticas do nosso tempo.
A chamada segunda onda das lutas feministas, nos anos 1960/70, trouxe para o rol de reivindicações – centradas
anteriormente, na primeira onda, na conquista do voto e do espaço político – questões ligadas ao corpo, à sexualidade
e às relações de poder domésticas. Com o lema “o pessoal é político”, as feministas invertiam a lógica dominante dos
movimentos de esquerda do século XX, marcados por um determinismo economicista que, muitas vezes, enquadrava
as lutas por igualdade de gênero como “desvios burgueses” que perturbavam a marcha sempre em frente da revolução operária. Como mostra a historiadora Raquel Soihet, no livro Feminismos e antifeminismos, o feminismo no Brasil,
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__________
1 - Mestranda em Comunicação e Cultura na Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGCOM-UFRJ). Graduada em Comunicação Social Habilitação Jornalismo pela ECO-UFRJ. Tem experiência na área de Comunicação, atuando principalmente nos seguintes temas: cibercultura,
gênero, política e subjetividade e estética.
2 - Post do blog “Escreva Lola, escreva”: http://escrevalolaescreva.blogspot.com.br/2015/06/as-revistas-femininas-nao-precisam-mais.html.
Último acesso: 9/9/2015.
3 - Matéria de referência sobre o projeto no blog “Lugar de Mulher”: http://lugardemulher.com.br/nos-madalenas-uma-palavra-pelo-feminismo/.
Último acesso: 9/9/2015; Blog do projeto: http://nosmadalenas.tumblr.com/. Último acesso: 9/9/2015.

sobretudo no período da segunda onda, enfrentava muitas resistências não só pelos grupos conservadores, mas principalmente dentro do próprio movimento de esquerda e no Partido Comunista. Segundo a pesquisadora e segundo os depoimentos das próprias participantes do antigo Centro da Mulher Brasileira (CMB, criado em 1975 como um movimento
organizado pelo direito das mulheres) descritos no livro, a influência dos grupos de esquerda no CMB era marcante, mas
muitas vezes autoritária e de forma a desqualificar as práticas centradas nas discussões que ultrapassavam as questões
da mulher trabalhadora e se deslocavam para os debates sobre sexualidade, corpo, violência doméstica e relações de
poder no lar. Na própria União Soviética pós-revolução de 1917, apesar dos vários avanços com relação ao direito das
mulheres – legalização do aborto e do divórcio, conquista do voto e da elegibilidade feminina – para os marxistas e os
revolucionários em geral “o combate puramente feminista era um desvio burguês”, como mostrou Françoise Navailh,
no livro História das Mulheres no Ocidente V.5. Alexandra Kollontaï, uma das primeiras militantes feministas do regime
comunista na URSS a relacionar sexualidade e luta de classes em seus livros, denunciando o sistema desigual da família
nuclear para além da crítica burguesa, foi condenada e perseguida por “encorajar a anarquia sexual e a desordem na
vida privada que gera agitação contra-revolucionária” (NAVAILH apud DUBY; PERROT, 1995, p.283).
O problema do corpo no feminismo surge, portanto, com força na segunda vaga do movimento – enfrentando
as limitações teóricas da esquerda ortodoxa – e reaparece nas recentes manifestações das lutas de gênero, que reemergiram, sobretudo, a partir dos últimos anos da década de 2010, marcadamente com os protestos da Marcha das Vadias
pulverizando-se por inúmeras cidades do mundo ocidental, mas também nos coletivos de mulheres que travam suas
lutas locais e nos discursos midiáticos fora de movimentos organizados. O problema do corpo, no entanto, para além
da imersão nos temas da violência e da liberdade sexual, reaparece denunciando o lugar da normatização estética na
opressão feminina. Frequentemente a mídia tradicional, sobretudo as revistas femininas, são apontadas como as estabelecedoras de um padrão estético “irreal”, especificamente para o corpo da mulher, causador de sofrimento e dominação.
A libertação das normatividades estéticas do corpo feminino aparece então como um novo projeto de liberação
feminista na contemporaneidade.
Gostaríamos, no entanto, de refletir mais atentamente sobre o termo “mulher real” ou “corpo real” que vem se
manifestando constantemente nos discursos das reivindicações feministas e que também já aparecem cooptados pelos
discursos do consumo nas campanhas publicitárias.
O corpo, o real e suas armadilhas discursivas
O termo “real” que vem adjetivando “mulher” e “corpo” nos discursos citados pode manifestar algumas acepções muito esclarecedoras sobre as noções de corpo pretendidas por essas reivindicações. O primeiro par de conceitos
seria o real como oposição à técnica e ao artifício – “retratos em preto e branco, naturais e sem edição em photoshop”
– e como positivação do imperfeito – “Queremos ser vistas com nossos pneus, quilos a mais e celulites, sem correções.
Sem apertos de cintas e shorts que tentam sufocar a liberdade de nossos corpos”4. O segundo par seria o real como
o território do singular e da ausência de normatividade – “nos deparamos com a beleza de mulheres reais, corajosas,
cheias de originalidade, mostrando-nos que além de serem únicas, possuem cada uma a sua perfeição”.
É preciso reconhecer a condição estratégica de representar corpos femininos fora da cadeia normatizante das
representações midiáticas, que impulsionam a insatisfação permanente como motor do consumo feminino. No entanto, é
preciso observar atentamente as armadilhas discursivas que a oposição real/artificial, no que tange o corpo feminino – aí
representada pelas técnicas de tratamento de imagem e pela dominação midiática tradicional –, apresenta nesse tipo
de acepção, que acaba se aproximando de binarismos da modernidade como natureza/cultura. A pesquisadora Beatriz
Preciado, no seu livro Manifesto Contrassexual, mostra como essas oposições paradigmáticas marcaram até mesmo
a crítica feminista. A criação do sistema sexo/gênero, sendo o primeiro um destino natural e o segundo uma categoria
histórica e socialmente constituída, embora tenha desempenhado um papel fundamental na ruptura da essencialização
naturalizante da categoria mulher, guarda a ideia de que o sexo pode ser o último resquício de natureza, como observou Preciado. Segundo a autora, esse é o tipo de noção que persiste em um pressuposto metafísico: oposição entre
__________
4 - Citação retirada de um texto de elogio a capa da revista Elle que trouxe uma mulher fora dos padrões de magreza, no blog feminino Lado M:
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corpo vivo (limite ou ordem primeira) como natureza, e máquina inanimada (libertadora ou perversa) como tecnologia
(PRECIADO, 2014, p.148). Seguindo a linha de argumentação de Donna Haraway em Manifesto Ciborgue, Preciado
revela como a noção de “tecnologia” é uma categoria-chave na estruturação dos conceitos de espécie (humano/não
-humano), gênero (masculino/feminino), raça (branca/negra) e cultura (avançada/primitiva). Na narrativa colonialista, o
homem branco é aquele que domina as técnicas e instrumentos, enquanto os indígenas e as mulheres se caracterizam
por “fazer parte da natureza”. Apesar de todo o esforço da teoria feminista em historicizar o corpo feminino, retirando-o
de suas categorias essencializantes, outros essencialismos foram produzidos quando a tecnologia permanece nesse tipo
de crítica como um conjunto de técnicas — dos métodos contraceptivos às tecnologias do parto — que objetivam,
controlam e dominam o corpo das mulheres. É como se a natureza tivesse que resistir ao infindável esforço histórico da
cultura/técnica, por meio da sociedade patriarcal, em dominar o corpo feminino — enquanto persiste o binarismo sexo/
gênero. A tentativa de Beatriz Preciado é mostrar que tanto sexo quanto gênero são constituições tecnológicas, aplicando a noção foucaultiana da tecnologia como um complexo dispositivo de saber e poder, e imaginar as tecnologias como
possíveis lugares de resistência à dominação.
A abertura de parte do movimento feminista atual para as causas da transexualidade oferece um possível
histórico em aberto para mais um movimento de desessencialização da categoria mulher, agora no sentido de reconhecer que todo corpo é tecnicamente constituído, com seus “órgãos prostéticos” como chamou Preciado, e que a
técnica pode ser criadora de singularidades do “ser mulher”. Como vimos, a reivindicação de um “corpo real” ou “mulher
real”, em oposição ao “artificial” apesar de estratégica para certo contexto, pode facilmente cair no risco de criar outras
naturalizações do feminino. Na acepção de território do real como aquele das singularidades e de ausência de uma
unidade normatizadora, ao contrário, reside uma potência de resistência, quando não colocada em oposição à técnica
e ao artifício, mas como um território em que as tecnologias são reguladas por práticas de liberdade e não por jogos de
verdade, para usar conceitos foucaultianos. Na construção das subjetividades tudo é artifício e “o corpo conectado se
transforma na prótese pensante do sistema de redes” (PRECIADO, p.167, 2014).
A noção de práticas de liberdade em Foucault parece crucial para analisar os fenômenos citados. Em Ditos e
Escritos V: Ética, Sexualidade e Política, o autor faz uma diferenciação entre práticas de liberdade e práticas de liberação:
Se tomarmos o exemplo da sexualidade, é verdade que foi necessário um certo número de liberações em relação ao
poder do macho, que foi preciso se liberar de uma moral opressiva relativa tanto à heterossexualidade quanto à homossexualidade; mas essa liberação não faz surgir o ser feliz e pleno de uma sexualidade na qual o sujeito tivesse atingido
uma relação completa e satisfatória. A liberação abre um campo para novas relações de poder, que devem ser controladas por práticas de liberdade. (FOUCAULT, Michel. Ditos e Escritos V: Ética, Sexualidade e Política. p.267)
Para Foucault, portanto, não basta liberar o desejo, apesar da importância histórica que movimentos dessa natureza tiveram, porque a liberação leva a outras relações de poder, o que na teoria foucaultiana não representa um “mal
em si”, mas sim jogos estratégicos entre forças, que devem ser alvo de uma preocupação em não serem transformados
em práticas de dominação. Da mesma forma, podemos pesar que para construir um corpo feminino livre das dominações da normatização estética, não basta liberar-se da “artificialidade” da técnica que falseia o “real”, mas construir com
a técnica práticas de liberdade que possam reger suas relações de poder.
Esse conceito de práticas de liberdade parece ser melhor explicado em outra entrevista do autor, “L’amititié
comme mode de vie”. Ao falar sobre o tema da homossexualidade, ele propõe que o que devemos trabalhar “não é
tanto em liberar nossos desejos, mas em tornar a nós mesmos infinitamente mais suscetíveis a prazeres”. A questão
giraria em torno de como, no lugar da homossexualidade delimitar apenas uma prática sexual ou uma verdade do
desejo, ela pode inventar um sistema relacional e afetivo outro, um “modo de vida” que não seja normatizado por formas
relacionais institucionalizadas. Para Foucault, a homossexualidade é “uma ocasião histórica para reabrir virtualidades
relacionais e afetivas”. As práticas de liberdade seriam, portanto, uma capacidade reorganizar os afetos e os sistemas
sociotécnicos de forma a inventar lugares para além dos jogos de verdade e normatividade. O autor cita ainda, como na
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amizade entre mulheres, historicamente, foi construída uma relação em que se tinha um acesso mais livre ao corpo uma
das outras, construindo uma “homossexualidade sem relação sexual”, ou seja, criando um lugar de troca de afetos, que
de alguma forma era interditado ao mundo da amizade masculina, e que não tinha centralidade na prática sexual.
Nesse sentido, o feminismo hoje, assim como as políticas de identidade em geral, tem como desafio criar esses possíveis para além das lutas por reconhecimentos institucionais, reparações jurídicas e os embates mesquinhos entre
masculino X feminino.
O corpo político e a carne da multidão
Para além de analisar os discursos presentes nas manifestações do feminismo contemporâneo, é preciso refletir
sobre algumas questões de ordem estrutural que podem ser igualmente esclarecedoras. No capítulo “Resistência”, do
livro Multidão: guerra e democracia na era do Império, Antonio Negri e Michael Hardt fazem uma breve genealogia dos
movimentos de resistência, mostrando as transformações nos modos de organização – do exército popular no início da
Modernidade, passando pela guerrilha nos anos 1960, até a formulação em rede da contemporaneidade. Enquanto o
exército popular realizava uma estrutura plenamente centralizada e hierárquica e as guerrilhas, formas transitórias de democracia, logo dissolvidas na organização de poder pós-revolucionária, as mobilizações em rede se estruturam de forma
policêntrica e não hierárquica, se desenvolvendo no terreno biopolítico, de modo a produzir novas subjetividades e novas
formas de vida. Nos movimentos das chamadas “políticas de identidade”, que incluem as lutas raciais e dos direitos homossexuais, nascidas, sobretudo, no seio do movimento feminista, a ausência de hierarquia centralizadora, reconhecem
os autores, sempre foi uma particularidade de sua estrutura:
“A característica organizacional mais importante desses diferentes movimentos é a insistência na autonomia e a recusa
de qualquer hierarquia centralizada, de líderes ou porta-vozes. De sua perspectiva, o partido, o exército popular e a
moderna força guerrilheira parecem igualmente falidos, por causa da tendência dessas estruturas para impor a unidade,
negar suas diferenças e subordiná-los aos interesses de outros.” (NEGRI, Antonio e HARDT, Michael. Multidão: guerra e
democracia na era do Império. p.124.)
As manifestações contemporâneas do feminismo são fortemente marcadas pela estrutura descentralizada da
rede, na pulverização dos coletivos nas lutas locais e globais e na diversidade das estratégias estéticas de visibilidade.
Como observaram Negri e Hardt, para as políticas de gênero, sexualidade e raça, a preservação da diferença e esforço
por não fazer unidade são preocupações especialmente relevantes, porque é justamente na liberação e na liberdade
dos modos de vida que se concentram as lutas, mesmo com os eventuais fracassos em realizar plenamente esse ideal,
como mostra a crítica da crítica feminista, no exemplo de Beatriz Preciado.
Na genealogia dos movimentos de resistência, os autores mostram como o problema da dupla contraditória
identidade-diferença permanecia na Modernidade como o dilema do sacrifício da diferença diante da suposta necessidade de unidade para alcançar os objetivos revolucionários. Para Negri e Hardt, esse dilema se dissolve na emergência da
carne da multidão, em oposição ao corpo social/político moderno. Na primeira, o velho dilema é substituído pela dupla
complementar partilha/singularidade, por meio da qual não se achatam as diferenças, mas emerge a potência das singularidades que se expandem no trabalho em cooperação na construção do comum. Enquanto o corpo político se organiza
na hierarquização dos órgãos sociais, a carne da multidão é “puro potencial, uma força informe de vida, e neste sentido
um elemento do ser social constantemente voltado para a plenitude da vida” (NEGRI e HARDT, 2005, p.251).
No entanto, para o feminismo, o problema do corpo permanece, com e para além das estruturas de mobilização, como construção subjetiva que fundamenta as insurgências políticas. Como construir a partir da carne da multidão,
onde se pulverizam os coletivos e as ações políticas feministas, um novo corpo ao qual reivindicar realização, que não
seja hierarquia e unidade? Nesse sentido, Merleau-Ponty oferece uma boa alternativa conceitual, ao comparar o corpo
próprio à obra de arte. Para o filósofo, as obras de arte são como indivíduos, seres que não se pode “distinguir a expres53

são do expresso”, do qual só é possível apreender o sentido por contato direto. O corpo, como a obra de arte, é um “nó
de significações vivas e não a lei de um certo número de termos co-variantes” (MERLEAU-PONTY, 1999, p.210). O ser
corpo, para Merleau-Ponty, é estar atado a um certo mundo, compondo unidade sem estar subjugado a uma lei. Como
na estética da existência proposta por Foucault, fazer da própria vida uma obra de arte, consiste em escapar aos jogos
de verdade que colocam a lei da normatividade no comando do processo de subjetivação. No entanto, todas essas
proposições exigem um trabalho de desconstrução das divisões metafísicas da Modernidade, que ainda permanecem
balizando nossas noções de corpo próprio e corpo político. Beatriz Preciado descreve muito bem esse processo que
faz o corpo subjugado a uma lei de coerência e unidade – é na diferença sexual que esse processo aparece de forma
mais marcante. Na ordem das atribuições de gênero, masculino/feminino, os órgãos sexuais são as zonas geradoras da
totalidade do corpo denominado humano – o corpo hermafrodita ou assexuado é considerado monstruoso. Segundo
Preciado, os órgãos sexuais não são apenas “reprodutores”, mas produtores da coerência do corpo enquanto humano.
Apesar da persistência da importância das práticas de autonomia ligadas ao corpo individual no feminismo,
agenciando e resistindo com as artificialidades que produzem e desconstroem o gênero, corpo e “carne da multidão”
não precisam repetir o sistema de contradição do par identidade/diferença, como mostraram Negri e Hardt. Um dos
desafios emergentes do feminismo contemporâneo consiste, portanto, em dissolver essa hierarquia da diferença sexual
— produtora de hierarquias subsequentes do humano/não humano, cultura/natureza — como vem se dissolvendo
as centralidades e hierarquias das insurgências políticas no sistema de cooperação e mobilização em rede, e que com
a potência informe da carne da multidão, o corpo possa ser então, a representação de singularidades na produtividade
biopolítica.
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TRABALHO E RESISTÊNCIA: o caso das
trabalhadoras da indústria calçadista da Bahia1
Mariangela Nascimento2
Felipe Fernandes3
Resumo:
O deslocamento da indústria calçadista para o sudoeste da Bahia faz parte das mudanças da atual fase do capitalismo.
As trabalhadoras dessa região desconheciam o trabalho fabril; essa nova realidade se apresenta para elas de forma
impactante: valores, afetos, hábitos e concepção de mundo são fortemente alterados e refletem a nova composição do
trabalho. As trabalhadoras disciplinadas a partir da linha de montagem aprenderam a conviver em rede como método de
organização da produção. E, simultaneamente à realidade da rede produtiva, outra forma de rede foi sendo construída,
a rede de cooperação e comunicação, emergindo daí novas subjetividades e resistências no ambiente de produção. De
trabalhadoras rurais e domésticas que não tinham a comunicação e a cooperação como parte do seu trabalho, passam
a ser detentoras desta capacidade comunicativa e colaborativa, fundamental ao processo produtivo. A construção das
relações de cooperação e comunicação tornou não apenas mais produtivas as atividades laborais, mas também promoveu o surgimento de novas formas de resistência e estratégias de “fuga”.
Palavras-chave: trabalho, mulher, cooperação, comunicação.
APRESENTAÇÃO
Este artigo apresenta os resultados (parciais) da pesquisa que realizamos no sudoeste da Bahia com as trabalhadoras da indústria Vulcabras/Azaleia4. Para o estudo e análise dos resultados, utilizamos conceitos e categorias que nos
permitiram identificar e compreender “um dado estado de coisas” não como reações defensivas e vitimizadas pelas mulheres, mas como formas de resistência diferenciadas daquelas formas tradicionais de lutas no mundo do trabalho. Para
isso, priorizamos as referências teóricas e conceituais que levam em conta as mudanças estruturais do capitalismo e do
mundo do trabalho; mudanças que tratam da passagem da sociedade fordista à pós-fordista, redefinindo as relações no
mundo do trabalho.
Foram essas referências teóricas que nos ajudaram a compreender e analisar a realidade das trabalhadoras.
Realidade que nos foi informada com a partilha de experiências dessas mulheres, que, para nós, funcionou como “uma
escuta etnográfica não mediada”, assim nos permitindo fazer uma conexão com as ferramentas teóricas e empíricas e
com a produção de saberes baseada na própria vivência relatada. Portanto, a intenção aqui é apresentar a trajetória de
mudanças ocorridas e como essas mudanças desencadearam a construção de uma nova simbologia e novos significados na vida das trabalhadoras.
A pesquisa com as trabalhadoras da indústria calçadista teve início em 2011, quando fizemos o diagnóstico socioeconômico e cultural da região e a avaliação do impacto social da chegada dessa indústria. Em seguida, procuramos
conhecer, através das conversas e escutas, qual o significado do trabalho fabril e quais as transformações ocorridas na
vida dessas mulheres. Em 2013, retornamos à região para pesquisar as condições de vida das trabalhadoras demitidas
__________
1 - Este artigo teve a colaboração dos alunos Nestor Duarte, Josenilto Conceição, Cristiano Nogueira (UFBA) e Carla Teodoro (UFSB)
2 - Professora do depto. de Ciência Política e do Bacharelado em Estudos de Gênero e Diversidade da UFBA- coordenadora do Núcleo de
Estudos Feministas em Política e Educação/CNPq.
3 - Professor do depto. de Ciência Política e do Bacharelado em Estudos de Gênero e Diversidade da UFBA - coordenador do Núcleo de Estudos Feministas em Política e Educação/CNPq.
4 - O Parque Industrial Vulcabras/Azaleia foi instalado no sudoeste da Bahia em 1996, nos municípios de Itapetinga, Itororó, Itambé, Macarani,
Iguaí, Itaí, Firmino Alves, Itarantim, Potiraguá, Catiba. Chegou a ter 22 mil trabalhadores/as, oriundos/as, na sua maioria, da zona rural ou do
subemprego. Sua instalação e funcionamento contaram com o apoio dos governos federal, estadual e municipal, através de isenções fiscais,
entre outros benefícios.
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pela mesma indústria calçadista e identificar as causas e consequências do fechamento da maior parte das unidades
fabris da indústria Vulcabras/Azaleia.
Em dezembro de 2012, a indústria Vulcabras/Azaleia, instalada na região sudoeste da Bahia desde 1996,
anunciou o fechamento da maioria de suas unidades de produção. Em vários municípios da região, foram encerradas as
atividades da indústria calçadista, deixando mais de 4 mil trabalhadores/as desempregados/as.
A economia dessa região está voltada para as atividades da pecuária, que é a principal fonte de trabalho do/a
homem/mulher local, geralmente sem vínculo empregatício e com trabalho temporário. A maioria das mulheres dessa
região tem a sua remuneração concentrada na atividade rural e em atividades domésticas, em condições socialmente
precárias. A atividade pecuária nesta região é praticada até os dias atuais nos moldes tradicionais de criação extensiva,
nas grandes e médias propriedades, o que indica baixa empregabilidade. Este é o contexto socioeconômico do local
que fomos pesquisar e onde as mulheres viram no trabalho fabril uma oportunidade de reverter a condição social precária e conquistar melhoria de qualidade de vida.
A instalação da indústria calçadista na região sudoeste da Bahia significou alterações estruturais na região:
crescimento do comércio, alternativas de qualificação técnica e profissional, deslocamento de famílias moradoras na
região rural para o centro urbano são alguns exemplos. Trouxe, em especial, mudanças na vida das trabalhadoras que
desconheciam a realidade fabril. E também introduziu, na sua concepção e organização do processo produtivo, as
transformações do mundo do trabalho desencadeadas pela nova fase do capitalismo.
A transferência do complexo industrial calçadista Vulcabras/Azaleia do Sul para o sudoeste baiano indica a sua
inserção no processo de transformação das relações produtivas. Adota assim a nova morfologia do trabalho, que altera
desde a estrutura do processo produtivo à precarização/flexibilização do trabalho, desde as novas formas de divisão técnica de produção ao novo perfil do trabalhador. A Vulcabras/Azaleia é uma indústria de grande porte e competitividade
internacional, e sua estratégia de alta produtividade e lucratividade é inerente à dinâmica capitalista: utiliza mecanismos
de superexploração do trabalho, que são evidenciados nos conflitos crescentes entre trabalhadores/as e empregadores/
as.
Entretanto, independentemente das mudanças na concepção e organização do trabalho, a presença dessa
indústria na região, se trouxe benefícios como indicam os resultados da pesquisa, também trouxe malefícios. Se, de um
lado, a instalação desta indústria, com apoio fiscal dos governos federal, estadual e municipal, proporcionou à região
possibilidades de crescimento econômico e melhoria de qualidade de vida dos/as trabalhadores/as, por outro, trouxe
também problemas, como a especulação imobiliária, as doenças provenientes do uso de produtos tóxicos (aumento
do diagnóstico de câncer em trabalhadores dessa indústria), alto índice de vítimas de Lesões por Esforços Repetitivos
– LER e de Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho – DORT e a elevação do custo de vida, entre outros
problemas apontados pelas trabalhadoras na pesquisa realizada.
É nesse universo de transformação da convivência social e profissional das trabalhadoras que verificamos
mudanças substantivas de comportamento, de visão de mundo, bem como o surgimento de novos desejos, de novas
necessidades, de novos afetos e assim por diante. Símbolos foram reconstruídos neste novo universo de convivência
social e profissional, uma nova simbologia expressou tanto as novas formas de vida com a inserção das mulheres na
realidade fabril como as mudanças no processo produtivo.
Portanto, com a instalação da indústria calçadista Vulcabras/Azaleia, tais mudanças tiveram um sentido duplo.
Primeiro, houve alteração do cenário de uma vivência rural, levando as trabalhadoras a criarem novas formas de vida, ou
seja, novas subjetividades emergiram nesse cenário de mudanças; depois, o fechamento de muitas das suas unidades
fabris, desempregando cerca de 90% dos trabalhadores (a maioria mulheres), colocou em evidência um outro cenário,
um cenário de resistência e liberação, envolvendo diretamente as mulheres, que foram mais de 80% desempregadas.
Nas apresentações seguintes, vamos recorrer aos conceitos e categorias que nos permitiram explicar as mudanças do
processo produtivo, a emersão de outras subjetividades, as novas formas de resistência para, enfim, compreendermos,
a partir dessas referências, as experiências das trabalhadoras da indústria calçadista.
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NOVA COMPOSIÇÃO DO TRABALHO E SUBJETIVIDADE
Para entender o significado da chegada da indústria calçadista no interior da Bahia, recorremos aos conceitos
e categorias que têm procurado explicar a nova fase do capitalismo, as mudanças do processo de produção e suas
relações de trabalho, distantes das análises sociológicas tradicionais. Essas novas referências teóricas nos ajudaram, de
certo modo, a compreender o deslocamento da indústria calçadista do Sul para o Nordeste do país.
Podemos começar com a afirmação feita por Hardt e Negri (2004) de que hoje, com as transformações nas relações
do trabalho capitalista, desapareceram os muros que separavam a realidade da fábrica e da sociedade, ou seja, a perda
dessa fronteira significou a transposição da lógica da produção para toda a sociedade. Esta, portanto, transformou-se
numa grande fábrica. As operações laborais se estenderam à sociedade, descentralizaram-se e se difundiram aos múltiplos campos sociais. A sociedade passa a ser um celeiro de todo tipo de produção, adaptando-se às transformações do
capital e se configurando em um campo de luta e resistência.
O capitalismo, nas últimas duas décadas, promoveu mudanças radicais no mundo do trabalho, uma dessas
mudanças é a inserção de todas as atividades realizadas na sociedade como parte do processo produtivo, o que nos
permite afirmar que nenhuma atividade hoje está fora do processo de produção. Todas as atividades são produtivas,
produzem e reproduzem o capital; por isso, as regras que monitoravam os processos produtivos e os mecanismos de
exploração, desenvolvidos dentro da fábrica, difundiram-se permeando e definindo todas as relações sociais. O trabalho
passa a ter outros elementos além do esforço físico e manual, como o conhecimento, a criatividade, a comunicação, o
afeto; esses elementos são parte constitutiva das atuais formas de produção e do valor do trabalho.
A novidade desta nova fase do capitalismo, também chamada de pós-industrial ou pós-fordista, que domina
o mundo globalizado e financeiro, é que há uma convergência da produção do capital com a produção da vida. Sendo
assim, na medida em que o trabalho se movimenta e se expande fora dos muros da fábrica, não há como distinguir
entre o trabalho produtivo e o improdutivo, nem entre o tempo do trabalho e o tempo da vida.
Nessa transição para um novo modelo de produtividade, são praticadas uma nova concepção e organização da linha
de montagem e relações sociais. A linha de montagem tem sido substituída pela rede como método de organização da
produção, introduzindo as formas de cooperação e comunicação dentro de cada lugar que produz e entre os lugares de
produção. A rede de cooperação/comunicação no trabalho, portanto, não requer território nem centro físico, como nos
explicam Negri e Hardt (2004). Por isso, o trabalho não pode ser visto apenas como uma atividade qualquer, produtora
de bens materiais, de coisas que serão consumidas, desaparecendo assim que surgem no mundo, mas como atividade
específica, socialmente reconhecida como produtora de valores, uma força ativa de negociação e de afirmação, que está
presente em todas as mercadorias e é substância comum de todas as atividades de produção. Como salienta Sanson:
Hoje se exige mais do trabalhador; não apenas o seu trabalho material, mas também o seu trabalho imaterial. Demanda-se um trabalhador que, para além de sua energia física, contribua com sua intelecção. Nesse sentido, o mundo do
trabalho se tornou mais complexo. Agrega-se ainda aos fatores anteriores o ataque de ordem econômica e política ao
mundo do trabalho. A regra é a da desregulamentação, flexibilização e precarização do trabalho (SANSON, 2009, p.23).
O trabalho, nessa nova fase, colocou o/a trabalhador/a num emaranhado de redes e promoveu uma extensa interação
e cooperação por toda a sociedade; tornou-se, de fato, o centro de toda a ação humana, ele está presente em todas as
dimensões da vida, desde a intelectual à fabricação, a afetiva à comunicação. Há, portanto, uma mobilidade do trabalho
cada vez mais acelerada nesse novo cenário e a difusão da produção em redes de circulação tornou-se o novo modo
de organizar as relações produtivas:
A divisão do trabalho em tarefas especializadas e hierarquizadas está virtualmente abolida; assim como está a impossibilidade, na qual se encontravam os produtores, de se apropriar dos meios de produção, e de autogeri-los. A separação
entre os trabalhadores e seu trabalho reificado, e entre este último e seu produto está, pois, virtualmente abolida; os
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meios de produção se tornaram apropriáveis e suscetíveis de ser partilhados (GORZ, 2005, p.21).
Há, portanto, coisas novas no mundo do trabalho. Mudam as condições subjetivas decorrentes das novas exigências e
das condições reais do tempo da produção e do tempo da vida. Essas condições possibilitam o surgimento de novas
subjetividades, ou seja, de novas formas de estar no mundo, que dizem respeito, por sua vez, aos novos modos de
agir e interagir, que se recompõem em redes de comunicação, de produção, de troca de informações, de relações nos
muitos mundos possíveis que compõem o real. Com a transição do modo fordista de organizar o trabalho para o pósfordismo, surge, portanto, a partir da nova composição do trabalho, uma nova ideia de subjetividade:
no momento em que todos os fenômenos importantes passaram a implicar diretamente dimensões de desejo, de antagonismo e de diferença, começou a ganhar força a ideia de uma subjetividade dissociada de conceitos como indivíduo
ou individualidade. É uma subjetividade da ordem da produção e que produz, dentre outras coisas, o próprio sujeito,
num processo contínuo, imprevisível e aberto. [...] a constituição do mundo e das subjetividades que o habitam pode
ser pensada como uma produção incessante que não tem mais como ponto de partida um sujeito definido a priori, mas
que parte das diversas possibilidades de ser, de existir, que se abrem a partir dos encontros entre as múltiplas e diferentes subjetividades e das relações com o Outro (entendido como lugar ou ser da diferença) e com o mundo (CORSINI,
2007, p. 20).
A partir de tais mudanças, todo/a trabalhador/a, produtor de subjetividades, é a força que transforma o trabalho e, ao mesmo tempo, é transformado/a por ele. É um caminho de mão dupla. Essa permanente atuação em redes
produz novas subjetividades que incidem na constituição do/a trabalhador/a enquanto sujeito que produz e no trabalho
que ele/a executa. Portanto, o trabalho realiza-se por um conjunto de singularidades que cooperam sem se fundir em
uma massa homogênea, há uma dinâmica coletiva de indivíduos em cooperação, em que o momento do trabalho se
confunde com a própria produção da vida.
Qualitativamente, não se estaria produzindo apenas mais um arranjo tecnológico e estratégico, nem bens
materiais, mas subjetividade e potencialidades criativas capazes de promover mudanças no seu enfrentamento com o
capital. Por subjetividade entendemos, portanto, o movimento incessante e inacabado do ser, que se define nas relações
externas e compactuadas. A subjetividade, por isso, não se prende a nenhum valor e a nenhum estado de coisas a
priori, mas é resultado de enlace plural de ações entre os agentes, imprevisível e contingencial. Portanto, a subjetividade
é formada pela interação comunicacional entre agentes, sem acordos prévios, que se apresenta enquanto singularidades
múltiplas que se movimentam e resistem contra aquelas instâncias que querem expropriar o que é comum.
São as subjetividades que emergem dessa estreita relação do processo produtivo e do tempo da vida que
nos permitem identificar os impactos socioeconômicos, culturais, familiares e afetivos na vida das trabalhadoras com a
chegada da indústria em uma realidade rural no interior da Bahia. Impactos que, como veremos depois, impulsionaram a
construção de novas formas de luta e resistência.
NOVAS FORMAS DE RESISTÊNCA E LUTA
A realidade que nos propomos a pesquisar é, sem dúvida, um caso de simbiose da era industrial e da fase
pós-industrial do capitalismo. A Indústria Vucabras/Azaleia se insere na realidade de transformações no mundo do
trabalho, ao mesmo tempo conserva muitas das características da fase fordista. Tais condições proporcionaram reações
surpreendentes para um universo em que as trabalhadoras desconheciam a realidade fabril. Portanto, trata-se de um
contexto em que as trabalhadoras rurais e domésticas tornaram-se operárias de chão de fábrica, de trabalhadoras que
aprenderam ao longo das suas vidas o manejo das atividades rurais e domésticas passaram a lidar com o manejo de
máquinas industriais.
Esta nova realidade se apresentou de forma impactante: valores, afetos, hábitos e concepção de mundo foram
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fortemente alterados e refletiram o novo processo produtivo. Símbolos foram construídos neste novo universo de experiências e convivências inseridas na realidade de mudança global e local no mundo do trabalho que tem exigido novas
estratégias de relações de produção e sociais. Tais mudanças nos fazem entender que o trabalho não se realiza numa
competição feroz como antes, mas num compartilhamento, através de redes produtivas, comunicativas e colaborativas;
contrariamente à sociedade industrial da manufatura e do fordismo, quando a relação com a produção se fazia silenciosamente, pois a máquina-ferramenta não permitia uma interação colaborativa e comunicativa.
A comunicação e a cooperação entre os/as trabalhadores/as são parte integrante da natureza do trabalho.
Essas mudanças ocorreram quando a fábrica do passado deu lugar à fábrica sem muros do presente, a exploração e
a mais-valia se estenderam a toda sociedade, a uma extensa rede na qual os/as trabalhadores/as foram imersos/as e
conectados/as para manter o capital em movimento. As trabalhadoras da indústria calçadista, disciplinadas a partir da
linha de montagem, também aprenderam a conviver em rede como método de organização da produção. Passaram a
ser exploradas na sua capacidade de comunicação e cooperação para produzir.
Na nova fase do processo produtivo, as redes comunicacionais e colaborativas, provenientes da tecnologia
avançada da informação e comunicação, possibilitam ao capital apropriar-se, cada vez mais, da capacidade comunicativa
do/a trabalhador/a em qualquer canto do mundo. Nesse sentido, essas mudanças caracterizam a nova composição do
trabalho que, segundo Negri e Hardt, trata-se do fato de que ele não produz somente mercadorias, mas acima de tudo
relações (NEGRI e HARDT, 2004).
Entretanto, assim como essas redes foram introduzidas na organização da produção, outras formas de redes foram sendo construídas como respostas à nova organização fabril, promotora de uma crescente socialização do trabalho,
são as redes de cooperação e comunicação por iniciativa das/os trabalhadoras/es como estratégia de resistência e luta.
É através dessas redes de cooperação e comunicação que emergem novas formas de enfrentamento das condições
reais de produção, novas formas de resistência.
No período fordista, uma das principais formas de resistência e luta dos movimentos operários consistia na
paralisação do trabalho, incluindo greves, boicotes, operação tartaruga etc. A resistência, nessa perspectiva, teria uma
dimensão negativa, de oposição, de contrariedade. Mas a resistência também pode ser pensada e praticada a partir
de outras possibilidades de existir, que conferem à resistência uma dimensão que não é em si mesma nem totalmente
negativa, nem essencialmente positiva. Resistir, nesse caso, segundo Corsini (2007), incluiria, simultaneamente (e não
contraditoriamente), uma porção afirmativa e uma porção negativa da ação como reexistir, experimentar outras possibilidades que já se encontram virtualmente presentes (CORSINI, 2007).
A construção de uma resistência no interior do novo horizonte em que os agentes surgem e se consolidam por
meio da realidade das redes de cooperação e comunicação não depende mais, para se firmar como força política, da
mediação realizada pelas instituições representativas, como o sindicato. Hoje é inegável o peso das redes de comunicação no processo das lutas. A tendência é de cada vez mais romper com os limites da comunicabilidade, utilizando os
avanços da tecnologia de informação e comunicação para a luta se valer desses novos meios, permitindo seguir e tomar
todas as direções, de modo transversal e ondular. Todos contribuem para a produção social, por isso, lembram Negri e
Hardt, os pobres são vítimas da ordem global capitalista, mas não são apenas vítimas, são também agentes poderosos
que fazem parte dos circuitos da produção social e da transformação do capital.
Essas foram as condições identificadas nas ações das trabalhadoras da indústria calçadista, que resistiram e
enfrentaram as condições adversas relatadas nas conversas e encontros com a nossa equipe, do que trataremos mais à
frente neste artigo.
TRABALHO E VIDA
A nova composição do trabalho passou a atribuir à classe trabalhadora um papel ativo, de sujeito de poder, em
contraposição àquela ideia predominante do marxismo tradicional que atribuía a essa classe um papel de subordinação
diante dos mais diversos mecanismos de dominação e exploração, sempre recorrente aos instrumentos institucionais de
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intervenção e mediadores da luta política.
Portanto, outra análise é possível, contrapõe-se a essa percepção do sujeito subordinado e constrói a sua
base teórica em um sujeito ativo, que transforma o trabalho numa categoria conceitual que oferece a base para a crítica
imanente, na qual o trabalho – na sua acepção ampla de inserção no capital – passa a ser a referência analítica.
O trabalho, seguindo a definição de Negri e Hardt, no livro “O Trabalho de Dionísio” (2004), é visto numa outra perspectiva, não mais estático, mas em movimento, numa natureza dinâmica e diacrônica que implica uma ressignificação
do conceito de força de trabalho. Agora o que está posto é a transformação do sujeito do trabalho na sua relação com
a produção. A classe trabalhadora se apresenta como força social que preserva a sua autonomia na luta contra as relações capitalistas de produção. Por isso, o verdadeiro motor do desenvolvimento da sociedade capitalista não se revela
no espírito empreendedor do capital, mas sim no antagonismo e dinâmica postos em jogo pela classe trabalhadora na
sua luta pela libertação.
Neste caso, o capital deve ser visto como uma força conservadora que vê estimulados o seu desenvolvimento
e a sua capacidade de inovação pelo antagonismo da classe trabalhadora (ALTAMIRA, 2008). A natureza crítica dessa
análise, portanto, elege como suporte teórico a base materialista da prática real da classe trabalhadora. É assim, seguindo esse raciocínio, que se combate toda a abstração teórica que se afasta da prática concreta dos trabalhadores em
ação.
É preciso, por isso, fazer e localizar a análise crítica diretamente do movimento real dos trabalhadores da nova
fase de estruturação do capital, valorizando as lutas, os encontros, experiências e os acontecimentos da vida de modo
geral. O trabalho concreto do dia a dia é o ponto de partida de toda crítica ao capitalismo e a fonte de uma potente
subjetividade que se tornará a motivação das lutas e resistências ao capital e que fará surgir o sujeito ativo. Portanto,
a análise acerca das atuais transformações do mundo capitalista deve ser referida e elaborada a partir de um amplo
complexo da experiência produzida pela vida real.
O/A trabalhador/a, identificado/a como sujeito ativo, é aquele/a que se constitui na sociedade como produtor/a da
vida; ele/a é o sujeito emblemático de uma força de trabalho autônoma e organizada que expressa sua recusa a toda
forma de mediação com o capital. Ao contrário, o sujeito subordinado é construído pelos mecanismos de dominação
capitalista e o sujeito ativo é um produtor de subjetividades que constitui e revela a natureza do ser e da organização da
sociedade.
Nesse caso, a subjetividade é pensada como um processo de produção, como algo que se transforma através
das relações e dos encontros, não sendo algo que já existe previamente. As subjetividades são resultantes de entrecruzamentos de determinações coletivas de várias espécies, não só social, mas econômica, tecnológica, de mídia etc. Por
isso, a constituição de subjetividades é incessante e não tem como ponto de partida um sujeito definido a priori, mas se
dá a partir das diversas possibilidades do ser, que se abrem aos encontros, experiências e às relações entre as diferentes e múltiplas singularidades e com o mundo.
O sujeito ativo, portanto, constitui-se sob as bases das necessidades e desejos, transformando a subjetividade
num paradigma que fundamenta o modelo de organização transformadora, de uma organização constituída no próprio
processo de trabalho e não em especulações idealistas sem sustentação prática. Essa é a forma de organização imanente ao processo produtivo. A emersão das subjetividades, portanto, ocorre a partir das condições reais das lutas dos/
as trabalhadores/as.
Nesse sentido, podemos afirmar que a constituição do sujeito ativo não passa apenas pela crítica do capital,
mas, necessariamente, pelas mudanças profundas que alteram significativamente o tempo do trabalho e o tempo da
vida. Esse sujeito surge como uma nova força elaborada pela teoria da subjetividade dos/as trabalhadores/as, com os
movimentos das forças subjetivas que dinamizam a vida concreta e as lutas dos/as trabalhadores/as.
O sujeito ativo, pensado a partir dessa perspectiva, busca novas formas de organização política e novas práticas de resistência ao capital. A base dessa organização e resistência encontra-se no próprio espontaneismo da classe
trabalhadora, da sua capacidade relacional, que será a fonte de produção de subjetividades. A expressão espontânea
desses movimentos vai culminar em um novo modo de vida, tornando as subjetividades em força transformadora.
60

A espontaneidade incide no fato de que a expressão dos/as trabalhadores/as não provém de nenhuma organização externa e mediadora, como o sindicato, por exemplo, mas nasce diretamente das próprias condições materiais
encontradas no seu dia a dia. O sujeito é definido a partir de sua composição material de luta, do salário, de sua localização, das condições de vida, da identidade cultural, dos afetos, ou seja, das condições materiais e imateriais de produção
da vida. O sujeito ativo deve ser definido no marco das condições sociais reais e a partir da relação do/a trabalhador/a
com o seu trabalho.
Portanto, não se está diante de uma categoria baseada em especulação idealista, mas do reconhecimento de
uma tendência real no mundo do trabalho, que coincide com o mundo da vida. Essas colocações são importantes para
situar teórica e empiricamente a realidade das trabalhadoras da indústria calçadista.
A “FUGA” DAS MULHERES DA INDÚSTRIA CALÇADISTA
Os resultados das pesquisas realizadas em 2011 com as trabalhadoras da Indústria Vulcabras/Azaleia nos
mostraram que elas ocuparam a maioria dos postos de trabalho, foram contratadas principalmente mulheres oriundas do
trabalho rural e doméstico, como mencionamos anteriormente. Mais de 80% dessas trabalhadoras viviam no campo e,
ao iniciarem o trabalho de chão de fábrica, deslocaram-se em direção à cidade para conciliar essa nova atividade com
as tarefas domésticas e familiares.
Nos encontros e conversas que tivemos com as trabalhadoras, muitas histórias e relatos nos ajudaram a identificar as
transformações nas suas vidas com a chegada da indústria calçadista. Elas nos contaram como era a vida antes do
trabalho fabril, no campo e em casa, as dificuldades enfrentadas, a nova experiência e o convívio com a família e no
trabalho. Todas afirmaram que a inserção no mercado de trabalho formal, com carteira de trabalho, em ambiente fabril de
convívio diário coletivo, mudou as suas vidas de forma impactante, uma vez que valores, afetos, hábitos, desejos foram
alterados.
A entrada no mundo fabril, sem dúvida, significou para essas mulheres melhoria de qualidade de vida, poder
de aquisição e autoestima, entretanto trouxe também, segundo elas, novos desafios e enfrentamentos na busca por
dignidade enquanto trabalhadoras e mulheres. Com o trabalho assalariado, as mulheres passaram a enfrentar duras
jornadas de trabalho, com horários não flexíveis, deslocamento para outros municípios, rotatividade de funções, além de
enfrentarem situações adversas que dificultavam o afastamento das atividades domésticas e dos cuidados com a família.
Com os resultados da pesquisa, foi possível identificar o modo como era organizado o processo produtivo e as relações
produtivas, por exemplo: aproximadamente 80% das mulheres eram responsáveis pela produção e mais de 90% trabalharam em mais de um setor fabril. Algumas mulheres nos informaram que atuaram em mais de cinco setores diferentes
na indústria em apenas dois anos de trabalho na fábrica. Quase todas as trabalhadoras que participaram da pesquisa
afirmaram ter trabalhado em vários setores da fábrica, sendo necessário o conhecimento de toda a organização fabril e
das atividades da produção de calçados. Ou seja,
no lugar da especialização da tarefa, surge a polivalência, a especialização em mais de uma tarefa; no lugar do trabalho
solitário, emerge o trabalho em equipe. O chão de fábrica se faz menos assimétrico e mais horizontal. Específico do novo
modo produtivo no locus do trabalho é que se soma à energia física exigida, a energia intelectual (SANSON, 2009, p.8).
Em vista disso, passaram a frequentar programas de cursos profissionalizantes, ensino escolar e outras qualificações. A qualificação da trabalhadora foi uma exigência necessária e estratégica no processo produtivo, como bem
definem Negri e Hardt:
Uma indicação da importância crescente do trabalho [...], pelo menos nos países dominantes, é a tendência dos empregadores para enfatizar a educação, a atitude, a personalidade e o comportamento “pró-social” como capacitações
primordiais necessárias aos empregados. Trabalhador com uma boa atitude e traquejo social é outra maneira de designar
um trabalhador hábil no trabalho afetivo (NEGRI e HARDT, 2004, p.149).
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Também fez parte da organização fabril a prática de comunicabilidade e cooperação entre as trabalhadoras.
Quase 80% das mulheres se comunicavam no ambiente fabril para efetuar as suas atividades produtivas. De trabalhadoras rurais e domésticas que, na sua maioria, não tinham a comunicação e a cooperação como parte do seu trabalho,
passaram a ser detentoras desta capacidade comunicativa e colaborativa, fundamental ao processo produtivo que
demanda, cada vez mais, a inserção em redes.
A construção das relações de cooperação e comunicação tornou não apenas mais produtivas as atividades laborais,
mas essa produtividade se estendeu às outras esferas da vida. Tais condições foram impulsionadoras de novas subjetividades, que são dissociadas do conceito de indivíduo ou individualidade, pelo contrário, resultaram das relações entre
as mulheres no processo produtivo e colaborativo, no próprio processo de produção da vida. Assim, as subjetividades
ganharam poder de resistência, pois se tornam mais híbridas, misturadas e espontâneas, não resultaram de elementos
estáticos e referências externas, mas nasceram no meio das relações múltiplas e difusas, estendendo-se às muitas
esferas da vida.
Podemos inferir, com base nos depoimentos das trabalhadoras calçadistas e conversas com elas, que, ao
fazerem uso da comunicação dentro e fora da fábrica, passaram a dominar melhor os espaços em que a interatividade
no processo produtivo foi exigida. Essas condições produtivas caracterizaram as mudanças na organização do trabalho
pós-fordista, que se vale do tempo do “não trabalho”, do tempo da vida, ou seja, das experiências e conhecimentos
vivenciados fora do processo produtivo, adquiridos no trânsito da vida cotidiana.
Isso nos permitiu identificar um novo conjunto de referências valorativas e comportamentais no mundo do
trabalho, que podemos definir pela capacidade de compartilhamento e de colaboração. Esse novo modo de agir e interagir, que se movimenta em redes no processo produtivo, de troca de informações e relações entre muitos, não apenas
compõe o mundo do trabalho, mas também o tempo de vida, que embaralham a realidade da fábrica aos desejos de
consumo, as relações sociais às relações produtivas e assim por diante.
A inserção das trabalhadoras no sistema de redes produtivas provocou a reação através de inúmeros elementos
coordenados e encadeados, fazendo assim emergir os processos de subjetivação, resistência e insubordinação. Em
razão disso, não nos é possível falar de resistência do indivíduo, mas da reação/relação das múltiplas subjetividades em
movimento.
Essa nova experiência, a nova dinâmica coletiva do trabalho em cooperação, vai além da produção de valores
estritamente econômicos do trabalho assalariado, é a vida produzindo outras formas de vida. É o agir e interagir criando
redes colaborativas, laços afetivos, novos desejos e comportamentos, novas formas de sociabilidade, novos conhecimentos e novos modos de resistência. Essa forma de organização do trabalho e da capacidade produtiva colocou as
trabalhadoras da indústria calçadista em um lugar central nos circuitos produtivos que passaram, a partir daí, a realizar
cada vez mais trabalho imaterial, ou seja, aquele em que os recursos mais utilizados são o conhecimento, a comunicação e a cooperação.
Essa nova dinâmica produtiva atribuiu novos significados à vida e ao trabalho dessas mulheres, e novas subjetividades foram construídas e passaram a expressar mudanças na inserção social, econômica, afetiva e cultural. É nesse
contexto que verificamos, no caso dessas trabalhadoras, novas formas de enfrentamento e empoderamento diante das
situações de superexploração.
Em 2013, retornamos com a pesquisa em um dos municípios afetados pelo fechamento das unidades de
produção, aproximadamente 4 mil trabalhadoras ficaram desempregadas. Quase todas as unidades fabris foram fechadas, ficando apenas a matriz, com pouco mais de 5 mil trabalhadores/as. Nessa etapa da pesquisa, realizamos, além de
rodas de conversas, entrevistas com as trabalhadoras demitidas da Indústria calçadista.
Um dos assuntos das nossas conversas e entrevistas, e que nos chamou a atenção, foi sobre a possibilidade
de retorno às atividades domésticas e rurais, já que estavam desempregadas. A resposta foi negativa para 85% das
entrevistadas. Segundo elas, não existe a possibilidade de retornarem às atividades anteriores depois de terem adquirido a experiência de chão de fábrica, não apenas pela conquista da carteira assinada, entre outras, mas principalmente
pelos conhecimentos que adquiriram. O conhecimento como força socialmente produtiva significou para essas mulheres
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novas possibilidades e desafios que ganharam evidência em sua multiplicidade de devires que colocou para elas outros
modos de sentir, existir e viver.
Outra informação que consideramos importante para as nossas análises: quando perguntamos a elas o que
provocou o fechamento das unidades fabris na região, deixando mais de 4 mil pessoas desempregadas no início de
dezembro de 2012, 80% das mulheres nos apontaram como o principal motivo do fechamento das unidades fabris o
excesso de “atestados médicos”, provenientes das doenças causadas pelas péssimas condições de trabalho e do uso
de produtos químicos perigosos. Segundo elas, as faltas no trabalho foram crescentes por motivo de saúde e isso trouxe
grandes problemas à fábrica. A pesquisa anterior já havia revelado os graves problemas de saúde que as trabalhadoras
estavam enfrentando. Foi grande o número de trabalhadoras com problemas de saúde sem nenhuma assistência médica
por parte da indústria e do sindicato. O excesso de atestados médicos, segundo elas, foi um recurso de proteção coletiva, já que não contavam com o apoio do sindicato na luta por melhorias de condições de trabalho e assistência médica.
Segundo relato de uma das mulheres que atuou como liderança e combateu a direção sindical, a luta das
trabalhadoras significou a recusa ao sindicalismo presente na região. Por isso todas as iniciativas de resistência, afirma,
ocorreram à margem do sindicato, pois não se sentiam representadas e não acreditavam nas intenções dos representantes sindicais que “estavam sendo beneficiados pelos patrões”. O recurso do atestado médico foi, conforme a depoente,
a forma de se protegerem, ou seja, diante da insatisfação com a situação a que estavam submetidas, as mulheres lançaram mão do “atestado médico” como um recurso para boicotar e sabotar as atividades fabris e possibilitar a libertação de uma situação opressora e de descaso com as suas vidas; foi uma estratégia para o reexistir, para experimentar
alternativas possíveis.
Podemos assim afirmar que a luta dessas mulheres foi declarada por uma recusa, justamente recusa de um
presente: do que está dado, da vida que se tem, da exploração, do descaso, da humilhação e assim por diante. Foi,
portanto, a expressão do “direito à fuga”, uma ideia de resistência, como define Mezzadra (2012), que não privilegia
apenas as práticas discursivas e a ação individual, mas que passa a ocorrer através de ações não discursivas e coletivas,
diferentes das manifestações tradicionais de resistência, como a paralisação do trabalho.
Ao perguntar-lhes sobre o futuro, a maioria sinalizou o interesse em ir para outras cidades com possibilidades
maiores de trabalho, outras preferiam ficar na cidade e descobrir outras formas de gerar renda, ou seguir estudando.
Algumas mulheres já tinham migrado para outros locais, em alguns casos, deixando os filhos com parentes. Outras, a
maioria chefes de família, afirmavam estar preparadas para se deslocarem em direção a cidades mais distantes, a exemplo de cidades do interior de Minas Gerais. Essa decisão não transpareceu, nas falas dessas mulheres, uma condição
negativa, de vitimização, mas a expressão de sentimento de libertação para buscar novos caminhos e possibilidades.
Fugir da situação precária e de desemprego em uma região que oferece apenas trabalhos temporários no
campo ou domésticos é uma maneira de se preparar para resistir às formas típicas de exploração do trabalho. Ressaltamos a afirmação de Negri e Hardt de que, se os pobres fossem apenas vítimas passivas da injustiça, da opressão e
da exploração, não seriam considerados entre as classes perigosas. O perigo a que os autores se referem reside na
capacidade que, nesse caso aqui apresentado, as trabalhadoras têm de construir novas relações capazes de se tornarem
uma ameaça à estabilidade da qual depende o capital.
Nesses termos, e seguindo a análise feita por Mezzadra no seu livro “Direito de fuga” (2012), utilizamo-nos
das experiências das trabalhadoras, relatadas nas muitas conversas que tivemos, e interpretamos o fechamento de
várias unidades fabris como a manifestação da recusa ao trabalho de superexploração ao qual essas mulheres estavam
submetidas: mais de 8 horas de trabalho em pé, exigência de cumprimento de horas extras, salário mínimo sem direito à
assistência à saúde, pagamento de taxas (descontadas na folha de pagamento) para o transporte e alimentação, assédio
moral e sexual5 etc. O “direito à fuga”, em situações como essa, tem um sentido positivo e não negativo, é a recusa a
uma situação de enormes dificuldades. A “fuga” apresenta-se, nesse sentido, como a possibilidade dos encontros com
as múltiplas e diferentes subjetividades e de novas relações com o Outro e com o mundo.
__________
5 - Tivemos contato com 21 mulheres desempregadas pela indústria que preferiram ficar na cidade e criaram um prostíbulo como meio de
autossustento. Em conversas com algumas dessas mulheres, foi relatado que, no ambiente fabril, foram submetidas a toda forma de assédio
moral e sexual, sofreram chantagens e ameaças de chefes e funcionários. Muitas vezes, a manutenção do emprego implicava a submissão a
essas ameaças e chantagens. Uma das entrevistadas estava grávida de um dos funcionários graduados, vindo do sul do país, com o fechamento
das unidades, segundo ela, este retornou a sua cidade de origem sem lhe dar assistência.
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Os resultados da pesquisa apontaram que o aprendizado durante o trabalho fabril, com uma nova dinâmica
produtiva, fundamentada nas relações de comunicação e cooperação, fez emergir um novo modo de ver e agir no
mundo do trabalho e no mundo da vida dessas mulheres. Construíram as condições reais para o enfrentamento das
situações adversas e buscaram alternativas de viver e de trabalhar. Ou seja, essa dinâmica produtiva, coordenada e
encadeada num sistema de redes e de movimentos flexíveis e flutuantes, fez emergir os processos de subjetivação,
resistência e insubordinação.
Essa pesquisa realizada em 2013, com as mulheres desempregadas da indústria calçadista no interior da
Bahia, permitiu-nos identificar novas formas de resistência que, de certo modo, contribuíram com a “paralisação” das atividades fabris, sem a mediação e representação institucionais, com a emersão de novas subjetividades como a expressão do ressignificação do tempo do trabalho e do tempo de vida e com a mobilidade e circulação de pessoas como
uma nova dinâmica produtiva e não como reação negativa. Apesar de todas as dificuldades apontadas e do fechamento
das unidades fabris causando o desemprego, esse processo significou para as mulheres a abertura de um mundo de
possibilidades e de grande potencial de transformação das suas vidas.
Portanto, encontrar novas formas de resistir à exploração e denunciar as posições de opressão, a partir da experiência
partilhada no cotidiano das mulheres, nos seus diversos modos de sentir, existir e viver, sublinha as formas de luta que,
de maneira legítima e necessária, constroem novos movimentos de resistência no contexto do mundo do trabalho.
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MUJERES CREANDO E LOUCAS DE PEDRA LILÁS:
EXPERIÊNCIAS DE DIREITO AO CORPO E DIRETO À
CIDADE (MUJERES CREANDO Y LOUCAS DE PEDRA
LILÁS: EXPERIENCIAS SOBRE EL DERECHO AO
CUERPO Y LA CIUDAD)
Alexandra Martins Costa1
Resumo: O presente artigo parte de reflexões iniciais acerca das criações dos coletivos Loucas de Pedra Lilás, do Brasil,
e Mujeres Creando, da Bolívia. Ambas as iniciativas advêm de grupos feministas que utilizam a cidade para apresentação
de suas demandas políticas através de intervenções-estético-urbanas. Pensar o espaço urbano sob a perspectiva das
teorias de gênero a partir das narrativas de grupos que intervêm artisticamente na cidade também é uma forma de trazer
luz às questões relativas ao Direito ao Corpo e ao Direito à Cidade.
Palavras-chave: Espaço Urbano, Feminismos, Gênero e Arte.
Introdução
Na América Latina, as décadas de 1960, 1970 e 1980 são conhecidas pelos regimes ditatoriais militares que
exerceram poder de força sob a suspensão dos direitos civis e políticos dos cidadãos. No entanto, este período também
foi bastante marcado pelos movimentos de contestação que se utilizou de subterfúgios para difundir ideias por meio de
protestos, distribuição de jornais alternativos e intervenções realizadas naquele período.
Essa nova estratégia política, que concilia arte, militância e as demandas dos movimentos sociais, surgiu em meados da
década de 1970 e se expandiu durante os anos de 1980. No entanto, foi na década de 1990 que essa nova figuração
política se difundiu e ganhou espaço nos países latino-americanos. (OLIVEIRA, 2013, pg.1)
A partir desse quadro, trago as ações das coletivas Mujeres Creando, da Bolívia, e Loucas de Pedra Lilás, do
Brasil, como exemplos de grupos formados por mulheres que utilizam seus corpos e a arte no espaço público para
apresentação de suas demandas políticas. Proporcionando pistas para refletir sobre uma articulação possível entre Direito
ao Corpo e Direito à Cidade.
É fato corriqueiro que as lutas minoritárias têm passado por um momento de rearranjo em meio aos levantes
globais contemporâneos onde a arte serve como instrumento construtor de discursos nessa estratégia de militância
política. O campo das práticas artísticas consiste, portanto, em modos de aproximações críticas que de forma legítima e
necessária sublinham a articulação entre política e arte de resistência no contexto social. “A obra de arte não pode ser
um instrumento para comunicar ou para representar aspectos da realidade; ao contrário, a representação artística deve
guardar consigo o ato de resistir, de inventar uma nova resistência e de criar linhas de fuga que abram brechas nas territorialidades fechadas e dominadas (SEGURADO, 2007, p56)” propondo assim novos meios e linguagens de dimensão
poética, com destaque para a utilização de seus corpos e experiências pessoais/biográficas como vias de empoderamento.
Observa-se, como uma tendência na arte dos anos 90, a intenção de explicitar os desejos dos artistas por maior
liberdade de ação e de movimentos frente ao modo sempre mais atrasado das instituições tratarem as poéticas
contemporâneas. No contexto latino americano verifica-se a carência de projetos e políticas mais criativos e de caráter
mais aberto das instituições culturais públicas. (PAIM, 2009, p.73)
__________
1 - Especialista em Artes Visuais e formada em Comunicação, Jornalismo. Site: http://cargocollective.com/alexandramartinscosta /Email:
alexandra.fotografia@uol.com.br
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Ao afirmar “a carência de projetos e políticas mais criativos e de caráter mais aberto das instituições culturais
públicas”, Paim levanta questões sobre os locais em que o campo das Artes tem se ocupado para visibilizar suas propostas artísticas e para quem estão dialogando. Abre espaço para refletir, inclusive, em que medida as Galerias de Arte
e Museus também fazem parte de uma medida de controle e assepsia das cidades contemporâneas quando repetem o
modelo tradicional de exposição e não modificam a estrutura autor/espectador.
É importante ressaltar que não se pretende a aniquilação dessas instituições, mas de atentar sobre a importância de uma lógica de produção, distribuição e apresentação de propostas artísticas mais plurais e democráticas,
que atenda a demanda de grupos que trazem outras reflexões sobre as questões de gênero e onde o cotidiano das
mulheres possa ser compartilhado.
Loucas de Pedra Lilás e Mujeres Creando
Em 1989, em Recife, Pernambuco, surge a ONG Loucas de Pedra Lilás com objetivo de inserir temáticas de
cunho social por meio do teatro de rua. Em 1996, com sede própria em uma kombi com equipamentos de som, foi
possível levar as peças de teatro para vários locais do interior de Pernambuco e apresentar trabalho que denominam
como “artivismo (arte + ativismo)” onde aparecem em manifestações, centros urbanos e espaços institucionais com
propostas performáticas e teatrais, para chamar atenção do público sobre os temas ligados ao universo da mulher negra
“buscando facilitar essa mediação com a população, encontra no teatro/performance uma ferramenta de grande valia”
(NASCIMENTO, 2014, p.5). Assim, em grande parte das apresentações, elas se vestem com roupas pretas e rostos
pintados de branco que serve como uma máscara que, ao mesmo tempo em que chama atenção do público, também
remete às tradicionais máscaras africanas. Outra marca importante é a utilização do vídeo e da internet como mídias de
divulgação alternativa.
Desde 2013, o grupo tem realizado a intervenção Estado Laico -Thriller Feminista cuja apresentação consiste
em reunir mulheres vestidas com roupas e pedaços de sacos de cor preta que surgem, ora caminhando lentamente,
ora cambaleando seus corpos como se imitassem a presença de zumbis. Ao fazerem isso dramatizam a situação sofrida
pelas diversas formas de descaso de direitos sociais. Cada personagem aparece cambaleando, numa performance onde
o corpo se monta sobre um ser fantasmagórico, enquanto carrega cartazes com dizeres: Vítimas da Violência; Vítimas
da Homofobia; Vítima do Medo; Vítima do Racismo; Vítima da Fogueira e entre outras formas de abuso. Em silêncio,
se concentram em um espaço enquanto mostram esses cartazes para as pessoas que ali passam. Logo em seguida
iniciam uma dança, imitando seus corpos iguais àqueles vistos no videoclipe Thriller, do cantor Michael Jackson. Assim
como no vídeo, as mortas-vivas são as protagonistas da situação cuja identidade fluida permite ora acessar ao mundo
dos mortos, ora ao mundo dos vivos. No registro audiovisual2 pode-se perceber que a canção composta e cantada por
essas “mortas-vivas” reforça esse imaginário:
Somos vítimas de quem usa Jesus
Pra faturar mais um plus.
Vítimas de quem faz reinar o medo de cima.
Vítimas da bancada mais suja, reacionária e faltosa.
Vítimas dos Silas Máfia Lá. Muda man. Aya Tolá.
Estado Laico, sim!
Congresso ficha limpa
Sem Sacro Santo
Saco no meio.
Estado Laico, sim!
Pra decidir enfim.
Como a gente quer.
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__________
2 - Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=V9NBeGf_gp4

É importante ressaltar que ao realizar essa apresentação dentro da Câmara dos Deputados, em Brasília, o grupo
não pôde entrar com cartazes. Na ocasião, estavam acontecendo várias manifestações contra o deputado federal Marco
Feliciano3 e por causa disso qualquer forma de crítica ao Congresso Nacional estava sendo brutalmente dificultado. 		
Já na realização apresentada na Rodoviária, espaço de grande fluxo de pessoas dentro Distrito Federal, houve
uso do microfone facilitando a comunicação e atuação de forma mais direta. Pode-se inferir que essas ações abertas
ao público são realizadas a partir de uma negociação constante onde a legitimação de sua existência dependerá tanto
daqueles que a enxerga/participa quanto de quem a propõe.
Utilizando-se de técnicas teatrais, as Loucas de Pedra Lilás comumente participam de caminhadas de movimentos sociais vestidas de forma caricata ou apresentando algum espetáculo nas ruas, podendo ter contato com o
público que é pego de surpresa pelas performances lúdico-políticas. As apresentações desse grupo demonstram como
opera a disputa simbólica acerca das marcações corporais na qual as roupas são artifícios que, além de demarcarem as
fronteiras da divisão entre os gêneros masculino e feminino, registram marcações hierárquicas de poder. Ao se apresentarem vestidas de freiras, santas ou médicas que carregam cartazes de mensagens favoráveis ao aborto, acabam
por trazer essas personagens para a arena da rua e as colocam em evidência ao mesmo tempo em que questionam os
papéis dessas personagens no tocante à morte de mulheres em decorrência da criminalização do aborto. A dificuldade
de falar sobre o acesso a um aborto seguro é encenada por essas atrizes que dramatizam situações do cotidiano que
muitas mulheres enfrentam e tem medo de falar sobre o tema: reativa a cidade e reativa o debate.
Encontro nas reflexões de Fabiana Dultra Britto uma pista quando sugere que as modalidades artísticas possam servir como pequenas resistências e desvios desta conjuntura. “Acreditamos que seja dessa relação entre o corpo
do cidadão e esse ‘outro corpo urbano’ que poderá surgir outra forma de apreensão urbana e, consequentemente, de
reflexão e de intervenção na cidade contemporânea”. (BRITTO, 2009, p. 340).

(Imagem 1 e 2: Apresentação Estado Laico -Thriller Feminista em Brasília (direita) e Rio de Janeiro (esquerda), 2013)
E assim como as Loucas de Pedra Lilás, as Mujeres Creando também exploram a criatividade por meio de
ações poéticas, grafites, música e poesia. O grupo surge em 1992, por iniciativa das ativistas María Galindo e Julieta
Paredes na cidade de La Paz, Bolívia. Em 1993 inauguraram a Carcajada, um centro cultural autogestionado, onde são
guardadas as diversas produções do coletivo. O local também serve como espaço de leitura, discussões, encontros e
abriga uma rádio feminista chamada Rádio Deseo.
Desde 2011 o grupo organiza pelas cidades de La Paz a Pasarela Feminista que se trata de um tapete vermelho estendido no chão onde as mulheres do dia-a-dia são convidadas a desfilar por esse tecido. A ideia surgiu após
o presidente Evo Morales afirmar que pretendia trazer o concurso de Miss Universo para o país em parceria com o
Ministério da Cultura. Como resposta, criam uma espécie de “passarela ao contrário” que recria esse espaço e sugerem
novas regras ao sistema dos concursos de beleza onde as modelos que ali se encontram são mulheres do cotidiano:
comerciantes, idosas, desempregadas, gordas, indígenas, negras e entre outras que se encontram fora do modelo visto
__________
3 - Em 2013, o Deputado Federal Marco Feliciano (PSC-SP) toma posse da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. A
permanência de um parlamentar conservador para esta pasta motivou diversos protestos por parte de militantes dos Direitos Humanos.
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nos meios de comunicação tradicionais e do que se espera de uma Miss. Em algumas ocasiões, o grupo realiza essa intervenção em volta da Gloria Limpias4 , empresa que organiza os concursos de misses na cidade. Vestidas com roupas
formais, de festas e fantasiadas com vestes que dão alusão ao universo encantado e de princesas, elas utilizam uma
fita indicadora de zona de peligro) para marcar a insatisfação com o estabelecimento e dificultar a entrada e saída de
pessoas no local.

(Imagem 3 e 4: Intervenção contra empresa Corimexo. Retirado do site:www.mujerescreando.org)
Pode-se inferir que a tentativa de controle do espaço público pela demarcação das fitas também seria uma
forma de dificultar a presença da polícia no local. Pois, assim como os curadores de arte que se utiliza de regras institucionais e comerciais para decidir o que será visto e o que não pode ser visto dentro de uma galeria. No espaço urbano,
a polícia acaba servindo como uma espécie de “curador de arte da rua” ao se utilizar do seu poder de decisão para
definir os lugares onde os acontecimentos devem se dar. Neste quadro, a polícia tem papel primordial ao coreografar e
ditar quais corpos estão legitimados para existir e permanecer na cidade. ”O policiamento enquanto coreografia do fluxo
do cidadão é algo profundamente arraigado, entranhado e que forma e deforma o espaço urbano e o imaginário social
de circulação nesse espaço” (LEPECKI, 2012, p.52). A depender do local onde esse corpo se apresenta sua interação
ganha diversos contornos, pois é no espaço público que acontecem as políticas do invisível que tecem o cotidiano.
Uma ação parecida com essa foi realizada em junho de 2015, na porta de entrada da empresa Corimexo
que produz móveis para escritório. Na ocasião, várias mulheres fecharam o acesso ao local usando fitas roxas com
os dizeres: Perigo! Hombres trabajando. Em nota5 o grupo explica que a ação relâmpago foi um ato simbólico de
repúdio devido à violência midiática que é praticada, desde 2009, através da veiculação da propaganda 100% Cuero,
onde mulheres tem sua sexualidade apresentada como um produto ao serem mostradas nuas em meio aos móveis. A
comercialização de seus corpos as faz parecer tão desejáveis quanto os produtos comercializados promovendo uma
cultura de violência sexual e objetificação desses corpos ao converter a pele das modelos como os coros que forram as
cadeiras.
A queixa foi possível de ser feita porque em 2013 foi aprovada a Lei 348 que tipifica o crime de violência
midiática como um dos sete tipos de violência contra a mulher:
Violencia Mediática es aquella producida por los medios masivos de comunicación a través de publicaciones, difusión
de mensajes e imágenes estereotipadas que promueven la sumisión y/o explotación de mujeres, que la injurian, difaman, discriminan, deshonran, humillan o que atentan contra su dignidad, su nombre y su imagen6.
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__________
4 - Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ugTCO3Nv2KM
5 - Disponível em: http://mujerescreando.org/pag/activiades/2015/150617-corimexo/corimexo.htm
6 - Violência midiática é aquela produzida pelos meios de comunicação de massa através de publicação, difusão de mensagens e imagens
estereotipadas que promovam a submissão e/ou a exploração de mulheres que a injuriam, difamam, descriminam, desonram, humilham ou que
atentem contra sua dignidade, seu nome e sua imagem (Retirado da Gaceta Oficial do Estado Plurinacional da Bolívia. Tradução nossa).
7 - Ações de teatro de rua e intervenções urbanas apresentadas em protestos e datas comemorativas no centro da cidade.

Essas e outras agitaciones callejeras7 são formas alternativas de divulgar as ideias no espaço urbano. E foi usando os
muros que, em 2015, essas mulheres responderam aos comentários do presidente Evo Morales ao afirmar em um
programa de rádio que se considera feminista, aunque con bromas machistas8. A afirmação aconteceu próximo ao dia
internacional da mulher em um contexto onde o país assiste um aumento do número de feminicídios. Como forma de
contestação9 o grupo escreve em um muro: No hay nada más parecido a un machista de derecha, que un machista de
izquierda. Evo Morales no eres feminista. Eres un machista impostor10 .
Além da mensagem reverberar um descontentamento por parte do coletivo diante das recentes atitudes do
presidente, ainda nos permite problematizar o contexto urbano quando se instauram expressões de cunho pessoal num
local que não foi previamente esperado para eles. El verdadero sentido de las grafiteadas reside en el hecho peculiar de
hacer de la calle una prolongación del ámbito privado, pues los lemas de Mujeres Creando remiten a la experiencia de lo
cotidiano como una nueva forma de subversión11 (GONZÁLEZ MARÍ, 2013, p. 141).
A partir dos anos 2000, os grupos citados passam a utilizar a internet como forma de tornar público e gratuito suas produções coletivas. Isso aconteceu devido à necessidade de disseminação da informação cada vez mais de
forma instantânea, através da convergência de interfaces tecnológicas e uso de novas mídias. Distribuindo pela rede uma
imensa quantidade de registro fotográfico, de vídeo e textos registrados nesses últimos vinte e cinco anos de existência.
Mujeres Creando, em especial, possui um Centro Cultural Autogestionado onde são guardadas as diversas produções do
coletivo.
Direito ao Corpo e Direito à Cidade
Trazer luz às questões relativas ao Direito ao Corpo e ao Direito à Cidade, sob a perspectiva das teorias de
gênero a partir dos trabalhos artísticos de coletivos feministas que tem a cidade como palco de suas apresentações,
também é uma forma de olhar para os pares e para mim mesma. Para o nosso tempo, nossos territórios. Perceber no
cotidiano corriqueiro outros Corpos e ligar os pontos de uma constelação.
Ao se apresentarem no espaço urbano vestidas de freiras, de zumbis, brincando com estereótipo da Miss ou
confrontando as instituições ao inscrever suas demandas nos muros da cidade, esses grupos estabelecem um perfil de
mulheres que estão longe do estereótipo de fragilidade e vítima. Assim como exercitando o Direito ao Corpo ao reivindicar pautas que estabelecem o livre arbítrio sobre seu próprio corpo, como direitos sexuais e reprodutivos, descriminalização do aborto, combate ao racismo e a lesbofobia e contra assédio nas ruas ou da violência do abuso sexual e do
estupro.
O campo das Artes, assim como qualquer outra área do conhecimento, possui marcadores sociais, raciais e culturais onde o reconhecimento dessas séries de características tem aparecido como elemento de uma produção poética,
em que se busca uma proposta alternativa à invisibilidade e ao silenciamento de alguns povos e comunidades. “O corpo
é, de fato, uma das grandes percepções que permeiam a obra dos artistas contemporâneos, que se mostram atentos às
tensões situadas em um corpo cada vez mais idealizado pela sociedade de consumo” (CANTON, 2009, p. 25).
Daí a necessidade da arte como válvula de escape, de possibilidades de liberdade e criação onde esse corpo fragmentado em vários é uma característica que acompanha a contemporaneidade. “É inegável que os discursos
marginalizados das mulheres, no momento em que desenvolvem suas ‘sensibilidades experimentais’ e definem espaços
alternativos ou possíveis de expressão, tendem a produzir um contradiscurso, cujo potencial subversivo não é desprezível
e merece ser explorado” (HOLLANDA, 1994,p. 14), na medida em que vão se apropriando do corpo urbano para inserir
suas reivindicações, esses grupos fortalecem as ações de enfrentamento e exploram maneiras alternativas de estratégias
de luta.
Portanto, o exercício do Direito à Cidade passa pela compreensão de que ao espaço urbano lhe cabe expressar
__________
8 - “Feminista, embora com piadas machistas”. (Tradução nossa)
9 - Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=IhBV-5V68m8
10 - “Não há nada mais parecido a um machista de direita do que um machista de esquerda. Evo Morales não é feminista. É um machista
impostor”. (Tradução nossa)
11 - “O verdadeiro sentindo das grafiteadas está no curioso fato de construir a rua como prolongamento do âmbito privado, pois os lemas de
Mujeres Creando remetem à experiência do cotidiano como uma nova forma de subversão”. (Tradução nossa)
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uma diversidade na sua produção onde diversos corpos podem atuar sobre ele e tentar fazer do território urbano um
espaço compartilhado. “Ao levar essa projeção feita no espaço privado para o espaço público se utilizam de táticas para
desvio em espaços normatizantes e de constante policiamento, como é o local da rua, para o aparecimento de discursos não-oficiais da cidade” (COSTA, 2013, p.6). Longe de ser um local apenas de passagem, as ações propostas por
esses coletivos ativam ações de enfrentamento, local de (re)existência por meio de práticas de ocupação criativa.
É preciso situar para atuar: se colocar no mundo para interagir e agir.
Parte-se do pressuposto que essas micro-práticas artísticas são o lugar de uma experiência criativa de apreensão do espaço público, cuja consequência é a ruptura de noções clássicas sobre a cidade. Faz-se necessário compreender esse fenômeno como enunciadoras de contrastes urbanos e sociais. Um encontro de signos, um lugar vivo, de
trocas e conflitos, de extensões de desejos e opiniões onde é possível extrair informações sobre o cotidiano urbano. E
assim produzindo ”novas esferas públicas, dependem da experiência e da organização de zonas alternativas de liberdade de expressão. É nesta direção que essas práticas podem inverter os espaços existentes e trabalhar com outras
identidades e sociabilidades” (MESQUITA, 2008, p.11). Ao propor ações que estabeleçam usos distintos dos moldes
pré-estabelecidos pelo planejamento urbano, os teatros de rua, as performances, grafites, pichações e as diversas formas de intervenções urbanas acabam servindo como canais de discurso não oficiais e formas de manifestações político
criativas ao se instaurarem num local que não foi previamente esperado para elas. Assim, as narrativas da vida íntima e
doméstica são postas em cena, trazendo revelações subjetivas, cotidianas, despreocupadas e confessionais que, quando
ocupam um espaço tipicamente masculino como é o contexto urbano - seja por meio de manifestações, passeatas ou
intervenções estético urbanas – essas estratégias servem como meios para reivindicar o seu lugar no mundo e situar o
percurso da mulher no espaço público como uma conquista de cidadania.
Considerações finais
Pode-se inferir ainda que aos grupos citados importa disputar o poder simbólico tanto nos meios de comunicação - ao produzir textos, revistas e filmes e buscar formas alternativas de divulgação e produção - quanto pleitear o
espaço público ao utilizar os corpos como campos de luta e resistência ao colonialismo histórico em suas aparições.
Assim como a utilização das demandas feministas como formas de resistir à opressões e da disputa política e simbólica
quando expõem seus trabalhos como ferramenta crítica de corpos hegemônicos e apropriação da cidade como local
de visibilidade a partir da visualidade; ao proporem serem porta-vozes de suas próprias demandas, assumem um papel
de arte ativistas ao reativarem o espaço público ao mesmo tempo em que reativam o debate e o posicionamento da
crítica feminista ao patriarcado. Propondo assim novos meios e linguagens de dimensão poética, com destaque para a
utilização de seus corpos e experiências pessoais/biográficas como vias de empoderamento.
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CBB

Espaço para abortar: produção de resistência e
outras bruxarias

Resumo
Pode o ativismo artístico servir como “dispositivo de re-subjetivação”, contribuindo para a produção de outras
consciências e de outros corpos? A obra Espacio para abortar, do coletivo Mujeres Creando, que fez parte da 31ª
Bienal de São Paulo, é analisada aqui como relevante dispositivo de re-subjetivação que produz, coletivamente, outras
consciências e outros corpos capazes de tratar o aborto voluntário como um fato comum em nossas vidas reprodutivas.
Valem-se, para tanto, dos corpos de mulheres que decidiram abortar como plataformas políticas de enunciação que
deliberadamente se auto-enunciam. Neste ensaio (auto-ficcção?) também narro em primeira pessoa meus abortos voluntários e clandestinos. Convoco, para a guarnição, as bruxas que foram queimadas nas fogueiras da Inquisição Católica
unicamente pelo fato de serem corpos dissidentes às normas e às novas imposições do poder relativas a passagem do
feudalismo para o capitalismo. Tais imposições trabalharam para criar as bases do capitalismo, forjando a subjetividade
feminina que este requer. A expropriação dos campos e saberes comuns, bem como do(s) corpo(s) das mulheres, o
colonialismo e a escravidão estão no cerne do desenvolvimento capitalista e do modo como este cria as subjetividades
generificadas e racializadas de que necessita, ao mesmo tempo em que cria determinadas ideias de trabalho e de espaço público. Nesta discussão são fundamentais as teorias da feminista italiana Silvia Federici, para quem não podemos
refletir sobre aborto e direitos reprodutivos sem analisarmos o papel que o capitalismo – e a caça às bruxas – desempenharam na domesticação do corpo das mulheres.
Palavras-chave: corpo; aborto; capitalismo; caça às bruxas; ativismo artístico;
No artigo Volver a la womanhouse (2013) sobre o documentário Womanhouse, de Johanna Demetrakas, Paul
B. Preciado convoca o pensamento das artistas, professoras e estudantes que fizeram parte do experimento artístico
-pedagógico feminista homônimo. “O objetivo da arte já não é mais produzir um ‘objeto’, e sim inventar um dispositivo
de re-subjetivação que seja capaz de produzir outro ‘sujeito’: outra consciência, outro corpo”. (PRECIADO, 2013, tradução nossa, grifo nosso). Que o objetivo da arte não seja mais produzir um objeto não é novidade na história da arte.
Ao recuperar tal ideia o interesse de Preciado está mais em sublinhar o potencial disruptivo, ativista e político de certas
proposições artísticas do que em enaltecer a campo da arte enquanto tal ou em apontar para que direção formal e estética “Artistas” devem seguir. Preciado não está interessado em “Artistas”. Tampouco eu estou. Este texto visa à reflexão
sobre como o uso do próprio corpo e voz, em consonância com certas estratégias de ativismo artístico, pode ter grande
relevância e impacto na colocação de pautas feministas.
Quando engravidei pela segunda vez, entrei em desespero. Seria meu segundo aborto voluntário. O desespero era
por viver em um país onde a interrupção voluntária da gravidez ainda é considerada crime. E por ter sofrido muito até
conseguir realizar o primeiro aborto. Exatamente como da primeira vez, as clínicas clandestinas que eu poderia pagar
estavam todas fechadas. Meu desespero era tanto que escrevi para Paul, uma pessoa que é referência em tensionar
as margens dos feminismos, que trabalha com temáticas e questões tão mais amplas que os direitos reprodutivos das
mulheres. Não sei o que me deu, mas escrevi um email para essa pessoa que é uma das mais proeminentes vozes na
luta pela despatologização e regulação estatal das identidades trans, queer e não binárias. Havíamos nos aproximado em
uma pós-graduação que ele coordenava e na qual lecionava. Escrevi falando do meu desespero de não estar conseguindo realizar o aborto em condições minimamente decentes. Escrevi buscando carinho e apoio já que sua produção
teórica e sua força nas lutas em que seu próprio corpo está diretamente implicado me inspiram profundamente. Ele me
respondeu como qualquer amigo faria: que eu ficasse calma, que ia dar tudo certo. Deu certo. E eu decidi que não me
calaria mais sobre o assunto. Tratar dele não é fácil, não é simples. Decidir falar sobre é o primeiro passo, mas como
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tratá-lo tem sido para mim a questão.
O direito ao aborto é um tema recorrente nos discursos e práticas feministas em diversos lugares do mundo.
Por ser uma das pautas políticas mais antigas dos movimentos feministas esta é uma demanda que muitas vezes se
considera como já tendo sido cooptada pelo Estado e por diversas organizações não-governamentais orientadas a
garantir os direitos das mulheres. Ou seja, é um tema que há muito tempo recebe atenção e que está em votação atualmente no senado, com possibilidades sérias de regressão com relação aos direitos já conquistados1.
Concordo que essa é uma pauta que muitas vezes recebe mais atenção do que outras que versam sobre o
direito ao próprio corpo. Mas, temos que lutar por todas elas. Estima-se que em 2014, um milhão de mulheres tenham
realizado abortos clandestinos no Brasil2. E que desse 1 milhão, cerca de 250 mil mulheres tiveram que dar entrada em
hospitais por abortos mal feitos, realizados por elas ou em clínicas clandestinas. Segundo dados do Ministério da Saúde,
do Datasus e do GEA, Grupo de Estudos do Aborto, a curetagem, que geralmente é o procedimento pelo qual passam
as mulheres que se submeteram a abortos mal sucedidos, é o segundo procedimento obstetrício mais realizado nos
hospitais públicos de todo o Brasil, ficando atrás somente do parto.
Falar sobre o aborto é falar sobre o acesso ao próprio corpo. É sobre isso que versam também diversos movimentos de despatologização da transexualidade. Sobre a possibilidade de acessar e criar o próprio corpo, possibilidade
que é regulada e tutelada pelo Estado. Logo, não estamos distantes. Não vejo como a hierarquização de pautas ajudaria
a chegarmos a resultados práticos. As exigências de mulheres cisgênero, pessoas não binárias e homens trans para retomar o controle sobre o próprio corpo não se limitam a defesa da descriminalização do aborto. Seguiremos sinalizando e
combatendo as novas e velhas formas normativas de controle social sobre todos e quaisquer corpos. Entretanto, quero
trazer um viés histórico e econômico sobre o controle do Estado com relação às políticas de reprodução social e a questão do aborto. Trata-se da análise de Silvia Federici, militante feminista italiana e professora da Hofstra University de Nova
Iorque, sobre capitalismo e a relação intrínseca entre acumulação primitiva, ocultação do trabalho doméstico, escravidão,
colonialismo, esmagamento das lutas campesinas e o controle do corpo e da sexualidade das mulheres.
Em seu livro Calibán y la bruja: mujeres, cuerpo y acumulación originária (2013), Federici situa a passagem
do feudalismo ao capitalismo como um processo histórico, produto de forças contrarrevolucionárias para eliminar as
lutas campesinas que, desde o século XIII, ocorriam acirradamente em diversos lugares da Europa. Sua contribuição é
fundamental por demonstrar como se produzem os sujeitos políticos que garantem a possibilidade mesma daquilo que
Karl Marx chamou de acumulação primitiva. As mulheres e todas as pessoas escravizadas seriam tais sujeitos, pois foram
as molas propulsoras do capitalismo uma vez que este resulta não só da acumulação primitiva como também da gratuita
produção/reprodução de mão de obra. A transição do feudalismo para o capitalismo implicou a reestruturação do modo
de produção vigente, para a qual foram “necessários” os processos de expropriação de terras (os enclosures) na Europa,
a conquista da América, a pilhagem de seus recursos naturais e a escravização de milhares de pessoas oriundas do
continente africano3. Porém, o que muitas vezes fica fora das análises marxistas é que tal mudança nos modos de
produção e de reprodução da vida operada pelo capitalismo envolveu a ocultação do trabalho doméstico através de sua
desvalorização, a colonização e domesticação do corpo das mulheres, seus desejos e formas autônomas de existir.
Para Federici o trabalho doméstico abarca não só a reprodução biológica e social como também o trabalho
__________
1 - Refiro-me a PL 478/2007, que dispõe sobre o Estatuto do Nascituro e as PL 6583/2013 e PL 5069/2013, cujos detalhes podem ser
conferidos no site do Centro de Estudos Feministas e Assessoria: http://www.cfemea.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4519:a-semana-dos-retrocessos&catid=218:artigos-e-textos&Itemid=152
2 - Os dados foram divulgados através da página da Organización PanAmericana de Salud, um dos braços da Organização Mundial de Saúde do
Brasil. Sobre a curetagem, tal procedimento é realizado em casos de aborto espontâneo ou induzido. No entanto, o fato de ser o segundo procedimento obstetrício mais realizado no Brasil (os dados começaram a ser coletados em 1997), em conjugação com o alto número de abortos
induzidos, leva aos estudiosos e profissionais de medicina a afirmarem que a maior parte da curetagem realizada no sistema público de saúde é
oriunda desses abortos clandestinos e mal realizados pois a maioria dos abortos espontâneos não requer internação. Para mais informações ver:
http://brasil.campusvirtualsp.org/node/182117
http://noticias.terra.com.br/brasil/com-1-milhao-de-abortos-por-ano-mulheres-pobres-ficam-a-margem-da-lei,0401571f0cd21410VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html
http://veja.abril.com.br/noticia/saude/curetagem-apos-aborto-lidera-cirurgias-no-sus
3 - Em “Calibán y la bruja...” o calibán representa a figura do rebelde anticolonial, dos escravos que resistiam. O título é inspirado em A tempestade de William Shakespeare, e faz menção ao medo dos dominantes de uma possível aliança fatal entre os oprimidos: escravos, proletários e
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sexual e dos afetos, que servem para produzir psicologicamente a força de trabalho4. É preciso se ter em mente essa
perspectiva sobre o trabalho de reprodução e produção da mão-de-obra para entendermos a complexa subordinação
das mulheres no que diz respeito ao controle do Estado sobre seus corpos e sua sexualidade. No capitalismo, trabalho
é igual a salário e a valor. Além disso, salário é mais que dinheiro, é uma dimensão política fundamental para a organização e hierarquização da sociedade. A ausência de salário para o trabalho doméstico opera uma naturalização do mesmo
como sendo uma atividade própria das mulheres. Assim, o capitalismo delega o controle das mulheres aos homens
através do salário masculino. Consequentemente, o capitalismo extrai quantidades enormes de trabalho não assalariado,
situando o trabalho doméstico na base do capitalismo, só que de forma oculta. Deste modo, para Federici, o sexismo e
a escravidão são formas intrínsecas ao capitalismo, permitindo que ele extraia força de trabalho não assalariada. Porque
a expropriação de terras e o uso de mão-de-obra escrava não produzem por si só o tipo específico de trabalhador de
que o capitalismo necessitou nos primórdios, tipo que tinha que ser disciplinado ao trabalho repetitivo. Na passagem
para o capitalismo uma série de atividades produtivas desaparece da esfera do visível marcada pelo que viria a ser
o trabalho nas fábricas. Essas atividades são assumidas pelo âmbito doméstico como reprodução social da força de
trabalho.
Daí que a hoje quase anedótica caça às bruxas perpetrada pela Inquisição Católica – e suas distintas facetas –
é de suma importância na análise de Federici. A maior perseguição declarada às mulheres como categoria social, que
começa no século XV5 não é mera superstição medieval. Mais do que uma simples perseguição, tratou-se de um verdadeiro genocídio muito bem organizado e financiado pela Igreja e pelo Estado. Este ocorre simultaneamente à expropriação das terras campesinas, ao colonialismo e a escravidão. Entre as várias acusações típicas dos crimes cometidos
pelas “bruxas” queimadas vivas ou condenadas pela Inquisição católica estão os crimes cometidos contra a reprodução.
Muitas “bruxas” eram acusadas de “matar crianças”, e entre esses crimes eram incluídos abortos voluntários e/ou uso
de métodos contraceptivos. No entanto, Federici enfatiza que devemos prestar especial atenção ao surgimento da
condenação por tais crimes já que na Idade Média o aborto e o uso de métodos contraceptivos eram práticas correntes
e faziam parte da vida reprodutiva das mulheres.

1Aquellare, Hans Bandung Grien, 1510
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__________
4 - Um bom resumo das questões apresentadas neste livro de Federici que contribui para este ensaio se encontra em: http://info.nodo50.org/
Las-politicas-de-control-del.html
5 - Em A caça às bruxas: uma interpretação feminista, Rosângela Angelin afirma que a caça às bruxas durou cerca de 300 anos, de 1450 a
1750. Durante esse período cerca de 9 milhões de pessoas foram acusadas, julgadas e condenadas a morte pelos Tribunais da Inquisição,
sendo que 80% dessas eram mulheres oriundas pobres ou oriundas da população rural.

No final do século XIV, quando estala uma das várias crises populacionais que atingiram a Europa na transição
do feudalismo para o capitalismo, o aborto e práticas sexuais não reprodutivas começam a ser criminalizadas e julgadas.
Quaisquer formas de anticoncepção, inclusive o sexo anal, passaram a ser penalizados. Passa-se a dar nova ênfase
à importância da família, uma instituição chave na transmissão da propriedade e na reprodução da força de trabalho.
Segundo a autora é nessa época que surge a demografia como ciência e o censo populacional como política estatal de
controle das vidas. O Estado começa a intervir e a supervisionar a sexualidade, a procriação e a vida familiar.
Dessa maneira, através da caça às bruxas, demonizava-se qualquer forma de controle de natalidade e sexualidade não-reprodutiva. Citando, entre outros, o estudo do historiador John Ridle, Eve’s herbs: a history of contraception
in West (1997), que comprova que ervas milenares de conhecimento popular eram utilizadas como anticoncepcionais
naturais e para provocar o aborto, Federici levanta vários dados que comprovam que os governos começam a impor
leis mais severas contra tais anticoncepcionais naturais e contra a prática do aborto. A partir de então, quando a sexualidade feminina não for (re)produtiva, passará a ser vista como um perigo. Muitas bruxas eram, também, mulheres que
amavam e se relacionavam sexualmente com outras mulheres. O controle da sexualidade das mulheres faz parte do
disciplinamento e da criação do tipo de classe trabalhadora de que o capitalismo necessitava. No capítulo Acumulação
de trabalho e a degradação das mulheres. A construção da “diferença” na “transição ao capitalismo” a autora demonstra,
através dos argumentos do pensador político francês Jean Bodin e do economista italiano Giovanni Botero, que já no
século XVI havia uma obsessão tão grande pela mão-de-obra barata que as cidades europeias com mais pobres eram
consideradas as mais ricas, porque acumulavam maior força de trabalho e exército de reserva.
Isto posto, Federici afirma que um elemento significativo para o êxito do capitalismo foi à condenação do aborto
e da anticoncepção, o que relegou o corpo feminino às mãos do Estado e “reduziu o útero a máquina de reprodução de
trabalho” (FEDERICI, 2013, p.199, tradução nossa). A associação entre a anticoncepção, o aborto e a bruxaria aparece
por primeira vez na Bula de Inocencio VIII (1484) que afirmava que “através de seus encantamentos, feitiços, conjuros
e outras superstições execráveis e encantos e ofensas horrorosas [as bruxas] destroem os frutos das mulheres [...] Elas
entorpecem a procriação e a concepção das mulheres” (KORS & PETERS apud FEDERICI, 2013, p. 247, tradução
nossa). Também no Malleus Maleficarium (1486), o manual da caça às bruxas de Heinrich Kraemer e James Sprenger, o
aborto aparece condenado como uma das sete maneiras pelas quais as bruxas infectam o ato sexual e a concepção das
mulheres. Várias formas de vigilância foram adotadas nos séculos XVI e XVII para garantir que se registrassem institucionalmente todas as mulheres grávidas com o explícito intuito de combater o aborto.
As medidas pró-natalistas dos Estados em formação demonstram seu interesse no aumento da mão-de-obra.
Os seres humanos passam a ser vistos como recursos naturais que trabalhavam e criavam para o Estado. A caça às
bruxas fora intimamente ligada a nova preocupação de estadistas e economistas europeus com a questão da reprodução e do tamanho da população. Por de trás da caça às bruxas, da proibição do aborto e métodos contraceptivos, está
a instauração da maternidade como natural, compulsória, e o estabelecimento do trabalho doméstico como próprio
da subjetividade feminina, uma vez que, como não se recebe um salário por ele, oculta-se que este é o trabalho que
sustenta todos os demais trabalhos. Por não ser pago, é naturalizado e visto como uma “vocação feminina”. Cria-se aí
a subjetividade feminina que o capitalismo requer: aquela que depende, para sua subsistência, e em diversos sentidos,
do homem. Para Federici a caça às bruxas criminalizou o controle da natalidade e a autonomia das mulheres sobre si
mesmas, colocando o corpo das mulheres e seus úteros a serviço do aumento da população e da força de trabalho.
Muitas das bruxas queimadas vivas pela Inquisição eram mulheres conhecedoras das ervas. Sabiam utilizá-las
para interromper voluntariamente a gravidez de quem desejasse ou para aumentar a fertilidade. O capitalismo começa
por cercar e expropriar os campos comuns e o corpo das mulheres, que passa a ser domesticado para servir unicamente de repositório de esperma para o capital. Não a toa um dos lemas feministas mais conhecidos reconhece o corpo
das mulheres como sendo um campo de batalha, um território em disputa. De fato estamos em outros tempos. Muitos
países considerados como “primeiro mundo” possuem políticas de controle da reprodução social em que o aborto voluntário é permitido, e em alguns casos provido pelo Estado6 .
__________
6 - A organização Women on Waves faz um importante trabalho de mapeamento dos países em que o aborto é legalizado, e quais os métodos
permitidos e/ou oferecidos pelo estado. Além disso, a organização presta apoio internacional a mulheres necessitadas, além de prover informação detalhada e de qualidade sobre os métodos. Para mais informações e para a visualização em escala global sobre a geografia e as políticas
de permissão do aborto ver o mapa: http://www.womenonwaves.org/es/map/country
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Decidir falar sobre o aborto vivido na própria carne talvez seja ainda mais difícil que realizá-lo. O que muitas
mulheres querem, na maioria das vezes, é esquecer. Ou são tratadas como estando, supostamente, demasiado frágeis
e vulneráveis para falar publicamente sobre o assunto. Isto faz com que as principais entendedoras do assunto, pessoas
que interromperam a gravidez indesejada, distanciem-se dos âmbitos de decisão política e pública sobre o tema. Falar
sobre abertamente é visibilizar e fortalecer a luta pela descriminalização do aborto. Essa demanda é tão importante
quanto à visibilização de quaisquer outras lutas pelo direito a vivenciar a própria corporalidade e a própria sexualidade
como se bem entende.
Tratarei agora de refletir sobre uma “obra de arte” que aborda justamente a demanda pela descriminalização
do aborto. Poderia continuar situando-a como uma obra de arte, pois a mesma fez parte de uma das mais principais
bienais do mundo. Mas como dito no inicio desse ensaio, não me interessa tanto a Arte enquanto esfera autônoma da
sociedade. Não interessa a Arte que simplesmente ilustra, representa ou denuncia as opressões e relações de poder desiguais baseadas no gênero, no sexo, na sexualidade, na raça, na classe e etc. Interessa aqui pensar em tal obra como
fazendo parte aquilo que foi chamado pela Red Conceptualismos del Sur7 de ativismo artístico. Segundo essa rede
transdisciplinar formada por pesquisadores de distintas partes do mundo interessados nas relações entre arte e política,
o fundamental no ativismo artístico que consegue abolir a distância entre sujeito e objeto é a exigência, desse tipo de
ativismo, de que se coloque o próprio corpo na prática.
Pesquisadores do campo artístico interessados nas relações entre arte e política têm problematizado a expressão “arte política” e buscado outras acepções para definir a prática artística de grupos, coletivos e artistas que de
alguma maneira orientam suas criações para uma proximidade entre arte e vida, para problemáticas sociais e demandas
políticas atuais. Entre esses pesquisadores que formam parte da R.C.S. está o historiador André Mesquita, que em seu
livro Insurgências poéticas (2011) busca demarcar uma diferença fundamental entre o que seria a arte política com
relação a outro tipo de prática que tem sido chamada de ativismo artístico, ativismo cultural e até artivismo. Para Mesquita uma das diferenças fundamentais está em que a arte política representa a opressão, enquanto uma arte ativista (ou
o ativismo artístico, como preferimos aqui) produz, através de sua práxis, formas de resistência. Ao demarcar uma linha
entre representar a opressão x produzir resistência, busca-se um caminho para se repensar a política, a arte e o papel
de artistas e intelectuais de forma mais complexa, problematizando assim essas mesmas categorias. É por isso que aqui
faremos uso da categoria de ativismo artístico empregada pela R.C.S. para pensar na estratégia artística de abordagem
do aborto voluntário, que ocorreu na bienal de São Paulo, em 2014.
Através da exposição e da publicação Perder la forma humana: una imagen sísmica de los años ochenta en
América Latina, a R.C.S., lança uma mirada crítica a um conjunto heterogêneo de práticas artísticas de caráter contestatório, revolucionário ou político na América Latina, no período em que a maioria dos países passava por regimes
ditatoriais militares, e observa alguns pontos em comum entre tais práticas. Entre eles está o recurso ao corpo como
suporte artístico e político prioritário. No capítulo intitulado Activismo artístico, são listados os dez principais pontos de
coincidência entre tais práticas, assim como justificam a escolha do termo ativismo artístico, em contraposição a “arte
política” ou a “arte ativista”, para defini-las.
Segundo a R.C.S., o ativismo artístico – expressão que teria surgido já na chamada “politização das vanguardas europeias” do período entre guerras do início do século XX – pauta-se em geral por: questionar a autonomia da
arte como esfera separada da realidade social; possuir um território e mapa de intervenção que lhes são próprios, com
destaque para o uso de espaços de sociabilidade alternativos aos propostos pelo sistema da arte; manter uma relação
tensa com as diversas instituições artísticas/culturais, numa tentativa de desbloquear o senso comum do que se considera arte e atingir a públicos distantes deste mercado; negar ou abrir mão, dependendo do contexto, de sua condição
artística; involucrar, de distintas maneiras, o espectador na obra, seja através da invasão do espaço público, seja através
de sua qualidade relacional e da tensão entre arte e vida; incidir no plano da consciência e intervir nos processos de
subjetivação social; entender-se como instrumento pontual que forma parte de um projeto maior de modificação social,
política e afetiva; socializar as técnicas de criação visando abolir tanto as funções e hierarquias entre os envolvidos,
quanto a “essência e a aura” do artista; optar pela precariedade dos materiais com os quais se trabalha numa busca por
desfetichizar a arte. E enfatizam, por fim, a ideia de que se ponha o corpo na prática.
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__________
7 - Para saber mais sobre a Red Conceptualismos del Sur, R.C.S., que publica também em português, consultar: http://redcsur.net/

O princípio “por o corpo” no ativismo artístico latino americano dos anos oitenta adquiriu uma função muito particular.
Foi a maneira pela qual a dimensão criativa dos movimentos sociais-políticos ampliou o campo do possível nas formas
de conceber a transformação social. Na fase histórica precedente o princípio “por o corpo” se associa inevitavelmente ao
senso comum de militarização da subjetividade na transição das lutas revolucionárias latino-americanas. O corpo se viu
extremamente subjugado nos sessenta, setenta e oitenta, entre a militarização dos Estados e o auto disciplinamento
dos militantes. (Red Conceptualismos del Sur, 2012, p.50, tradução nossa).
A obra, que de acordo com os parâmetros fornecidos pela R.C.S. prefiro considerar como sendo um bom
exemplo de ativismo artístico, é Espacio para abortar, exposta na 31ª Bienal de São Paulo. Foi proposta pelo coletivo
Mujeres Creando, um movimento autônomo criado em 1992, na cidade de La Paz, Bolívia8. O coletivo é composto por
prostitutas, poetas, jornalistas, empregadas domésticas, artistas, costureiras, professoras, etc., que lutam contra o sexismo
e o patriarcado institucionalizados. O que interessa aqui é o dispositivo político de re-subjetivação que elas criaram em
forma de obra de arte. De acordo com o catálogo da exposição, a obra consistia em “uma intervenção urbana, passeata-performance pública e participativa, contra a ditadura do patriarcado sobre o corpo da mulher”. De fato a obra
começa quando o coletivo envia uma convocatória para vários grupos ativistas e feministas do Brasil com o intuito de
reunir mulheres que tivessem passado pela experiência de aborto voluntário. As Mujeres Creando realizaram mais de dez
reuniões em São Paulo com diversos grupos feministas para explicar a ideia e pedir apoio, convidando quem quisesse a
fazer parte da passeata-performance pública na abertura da Bienal, a convite da bienal, mas fora do espaço institucional
da bienal. A obra dependeria intrinsecamente do acontecimento que iria provocar.
No dia e hora marcados para a passeata-performance nos encontramos com uma estrutura enorme de ferro,
que de certa forma reproduzia duas pernas abertas e um útero. Acima do espaço que representava simbolicamente o
útero, que era um círculo envolto por um tecido vermelho, erguia-se uma enorme vulva com os dizeres: “Nem boca
fechada nem útero aberto”. As Mujeres Creando pediram que carregássemos para fora do espaço expositivo da bienal
a escultura, que tinha 12 metros de altura e 7 de largura, e assim começamos uma marcha silenciosa com a escultura
pelo espaço público. A proposta era que essa marcha se detivesse em alguns pontos escolhidos por nós e que então as
mulheres que tivessem feito aborto ocupassem o centro da escultura, o útero, e lá de dentro narrassem a experiência de
interromper voluntariamente a gravidez. Enquanto essa pessoa estivesse falando sobre sua experiência de aborto as demais ficariam a sua volta, somente escutando. Logo que uma acabava, outra podia entrar. Maria Galindo e Esther Argollo,
as duas integrantes do coletivo que estavam propondo a ação, se colocariam ao lado desse útero para gravar e captar a
voz de quem estivesse narrando seu aborto. A fala, e isso é extremamente significativo, deveria ser em primeira pessoa.

2 Espacio para abortar, passeata-performance realizada em colaboração com Mujeres Creando, São Paulo, 2014, autoria Midia Ninja sob licença
creative commons
__________
8 - Mais informações sobre o coletivo e as múltiplas atividades realizadas pelas Mujeres Creando podem ser encontradas em: http://www.
mujerescreando.org/
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A estrutura era de fato pesada e requeria várias pessoas para movimentá-la. A passeata-performance foi
parando em diversos locais do parque do Ibirapuera, um dos maiores e mais movimentados parques da cidade de São
Paulo, onde centenas de pessoas se reúnem nos finais de semana e feriados, como foi o caso daquele seis de setembro.
A cada vez que uma mulher entrava na instalação para relatar sua memória do aborto as demais pessoas na
marcha deveriam também permanecer em silêncio. O silêncio era necessário para que pudéssemos escutar bem a pessoa que nos contava como tinha sido sua experiência com o aborto clandestino, já que estávamos em um lugar aberto
e com outras atividades de frequentadores do parque ocorrendo, mas era também uma demonstração de máximo
respeito pela pessoa que havia colocado sua integridade física em risco ao decidir fazer um aborto num país onde o
mesmo é ilegal e penalizado. Aquele silêncio nos unia, nos fazia cúmplices daquela experiência.
Galindo havia deixado claro para quem estava presente desde o começo que não era permitido fotografar ou
filmar a pessoa enquanto ela estivesse falando sobre sua experiência. O registro deveria ser feito unicamente em áudio
e pelas Mujeres Creando. Isso cumpria duas funções: a primeira diz respeito à ideia da “obra” em si que é, a meu ver,
um dispositivo político de criação de cena de enunciação. Criar uma cena de enunciação é inventar um espaço de fala.
Ali o que interessava era a fala que nos é interditada, a voz das mulheres que narravam às experiências de
seus abortos e a escuta da comunidade. Existem várias formas de falar que não passam pela linguagem verbal. Entretanto, em nossa sociedade articular um discurso público através da linguagem verbal é uma forma tradicional de tentar
se impor como sujeito político. Que certos corpos falem a partir do centro – como era o caso do útero em que a mulher
entrava enquanto as outras pessoas dispunham-se aleatoriamente em volta – descentra as relações de força que fazem
do centro dominante “o centro”, evidenciando as operações que negam a tais corpos a possibilidade de ocupar o centro.
A segunda função que cumpria o pedido feito pelas Mujeres Creando de que não se registrasse visualmente a
enunciação se deve ao fato de que ao afirmar que realizou um aborto clandestino a pessoa está confessando um crime.
Então não poder fotografar ou filmar as mulheres que iriam compartilhar seu aborto ajudava as mesmas a não se sentirem desconfortáveis, impedindo que elas fossem capturadas numa fala em que anunciavam publicamente que haviam
cometido um crime perante a lei brasileira. É óbvio que como estávamos no espaço público as coisas não ocorreram
tranquilamente. Passamos por dois momentos tensos que depois fomos descobrir que estavam conectados. Como eu
decidi não deixar que pessoas misóginas que cinicamente se intitulam “pró-vida” tenham espaço para “opinar” sobre o
que consideram “mais correto”, não vou relatar o que ocorreu, porque não quero que o foco recaia nem sobre opiniões
pessoais moralistas sem base científica nem sobre disputas ideológicas quando de fato se trata de uma questão social
urgente de saúde pública.
Meus dois abortos foram experiência duras, que envolveram no primeiro deles tomar quarenta e oito comprimidos de uma só vez e, como não funcionou, o mesmo médico que orientou essa primeira tentativa com comprimidos,
tentou provocar o aborto “manualmente”. Como nada disso adiantou tive que esperar a reabertura de uma clínica clandestina. Tive muito medo de morrer sem que minha família soubesse. Medo de morrer, mesmo. E mesmo apoiada pelo
meu namorado na época, o medo de morrer ou de que algo pudesse sair muito errado não diminuía. Anos mais tarde,
outra uma gravidez indesejada. E, exatamente como da primeira vez, as clínicas clandestinas estavam fechadas no momento em que descobri. Naquela época eu já não queria mais tentar métodos químicos ou manuais que já não tinham
funcionado comigo antes. As clínicas clandestinas fecham regularmente, pois como sabemos elas pagam propina para
funcionarem. Então, de vez em quando, tem que ser fechadas temporariamente para fingir que os órgãos responsáveis
cumprem seu papel. É desesperador ver as semanas passando, ou ouvir que fulana foi realizar a interrupção voluntária
da gravidez em São Paulo e lá pagou sete mil reais pelo procedimento. Acabei encontrando outro médico que realizou o procedimento via aspiração, um dos métodos mais seguros de interrupção da gravidez, com anestesia. Mesmo
assim, devido a clandestinidade, tive medo de morrer, ou de ter complicações. Nesse momento o apoio da outra pessoa
envolvida, de boas amigas, bem como a existência de uma rede que tenta de todas as maneiras descobrir métodos ou
profissionais que ajudem, faz toda a diferença. Meus abortos foram experiências duras, mas não tinham que ser.
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Lembram dos dados estatísticos que convoquei no início do texto? A cada ano uma média de 1 milhão de
mulheres realiza a interrupção voluntária da gravidez. Estes dados são estimativos pois a probabilidade é que seja muito
maior, uma vez que muitas pessoas escolhem não dizer ter passado pela experiência9. Logo, é praticamente impossível precisar o número das mortes por aborto clandestino. Para não deixar o óbvio de fora a maioria das mulheres que
morrem por aborto no Brasil são as mulheres pobres e negras, pois estas tem menos condições de pagar o alto preço
cobrado em clínicas clandestinas supostamente decentes. Ainda assim muitas mulheres morrem nessas mesmas clínicas.
Em 2014 dois casos, entre centenas de que não sabemos, estamparam os jornais: Jandira e Elisângela morreram no
Rio de Janeiro, em decorrência de complicações durante o aborto realizado em clínicas clandestinas. Ambas tinham
pagado mais de três mil reais por um aborto e, no entanto, tiveram complicações no procedimento. O aborto clandestino
é uma roleta russa. Não deveria ser nem clandestino e nem, por isso mesmo, fatal.
É inegável que se trata de uma questão de saúde pública crucial. A criminalização do aborto é um potencial feminicídio de estado – com explícito recorte de raça e de classe – porque condena de antemão várias mulheres a morte.
Ou compromete a integridade física e psíquica delas. Embora possamos reconhecer que desde os anos 1970 muito foi
feito, em diversas partes do mundo, com relação a garantia do direito ao aborto, se olharmos para os números veremos
que ainda temos muito que fazer. As diversas agendas feministas interseccionam na medida em que pessoas estão em
risco porque escolheram ditar as regras sobre seus próprios corpos: seja abortando, seja trabalhando no mercado sexual
ou inventando maneiras dissidentes de viver, maneiras de desconstruir as normas de sexo, gênero ou sexualidade que
não se encaixam nos esquemas normativos e binários do heteropatricardo capitalista. O estado não deveria ter o poder
de tutelar sobre nossas construções e experimentações corporais.
Voltando a proposição das Mujeres Creando: os áudios das falas, em primeira pessoa, de abortos voluntários
gravados por elas durante a marcha que ocorreu na abertura da bienal passaram subsequentemente a integrar o que
deixou de ser uma simples escultura de metal e passou a ser então uma grande instalação sonora. A obra completa
Espacio para abortar, foi colocada no pavilhão principal da bienal. Ao redor do “útero principal”, outros seis círculos simbolizando úteros compuseram a instalação. Em cada um desses sete úteros haviam fones de ouvido para que o público
entrasse e escutasse aquelas falas que em cada útero ressoavam ininterruptamente. Durante três meses, as vozes que
narravam as mais distintas experiências de aborto voluntário pelas quais suas donas passaram, ecoaram num espaço por
onde circulou uma média de 1 milhão de pessoas, o equivalente ao número de mulheres que anualmente realiza abortos
clandestinos no Brasil.
A obra Espacio para abortar reconhece o corpo e o espaço público como campos de batalha. Devido à indicação de que no momento da passeata-performance as mulheres que abortaram fossem as únicas a possuir a fala, o que
está sendo pedido é que quem passou por esta experiência “ponha o corpo”. Porque importa tanto por o próprio corpo
na prática? Por que usar o próprio corpo como plataforma de enunciação que deliberadamente se auto-enuncia? Porque
o corpo é o lugar onde o domínio público se encontra com o privado. O corpo é o lugar onde o social se negocia, se
produz e adquire sentido. Imbuídas de ternura radical as Mujeres Creando, ao nos convidarem para relatarmos nossos
abortos voluntários nos convidavam a colocar novamente o corpo em risco. Nossos corpos já haviam se colocado em
risco por termos nos submetido a abortos inseguros e clandestinos. Nossos corpos tiveram que transgredir uma lei que
em si fere nosso direito a habitar o próprio corpo, a decidir sobre nossos direitos reprodutivos. O corpo não é algo que
está dado. É um território em disputa que nos é expropriado desde que nascemos. As possibilidades de escolha sobre
como viver sua corporalidade, e os investimentos que fazemos nesta, são capturados e tutelados pelo estado e, hoje em
dia, pelo mercado neoliberal. Portanto, quando abortarmos ilegalmente ou, digamos, quando um homem trans decide
usar testosterona sem o protocolo médico que o designa como possuindo um “distúrbio patológico ou disforia de gênero” transgridem-se as leis que impedem que o acesso ao nosso corpo, e ao nosso futuro, seja feito por nós mesmos.
Para mim, Espacio para abortar é puro corpo. Quando a obra é o acontecimento público da fala articulada em
__________
9 - Nesse sentido é imprescindível citar aqui a mais importante pesquisa sobre o aborto no Brasil realizada até hoje, de autoria de Débora Diniz
e Marcelo Medeiros. A pesquisa, premiada internacionalmente, combinou a técnica de urna com questionários, garantindo o anonimato das
mulheres e, portanto, uma aproximação mais exata dos números absolutos de abortos voluntários realizados pelas brasileiras. De acordo com
esse estudo, uma em cada cinco mulheres brasileiras realiza pelo menos um aborto ao longo de sua vida reprodutiva. Muitas destas mulheres já
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primeira pessoa pelo próprio corpo que passou por tal experiência a obra é, precisamente, aqueles corpos, mas é também criadora de novos corpos e de novas consciências. Espacio para abortar é corpo porque sem o corpo marcado de
quem abortou e decidiu fazer público o interdito, essa obra não existira. Se os áudios que integram a instalação artística
tivessem sido gravados por nós em espaços privados, e seguros, estaríamos diante de outra obra. Se atrizes tivessem
performado a ação no espaço público para que, sendo uma cena, ninguém pudesse ser processado, para que ninguém
estivesse correndo risco, estaríamos diante de outra obra. Porque o que interessava ali era que os corpos que abortaram
clandestinamente se fizessem visíveis uns frente aos outros, e frente a todos os outros corpos presentes – que podiam
ou não concordar com o aborto ou com as legislações vigentes. Essa obra é puro corpo porque é feita das vozes de
pessoas que narraram publicamente um fato que é crime perante a lei. Muitas daquelas vozes tremiam, engasgavam.
Outras não. A ideia em geral era desdramatizar o aborto. Minha impressão pessoal de quem participou da
marcha e que meses depois voltou a exposição e ouviu novamente todas as falas, é que com a obra conseguiu-se essa
desdramatização. Mas as emoções que passavam por aqueles corpos no momento de narrar publicamente as experiências estavam presentes nas vozes. Por que é necessário muita força para colocar, de novo, o corpo em risco. Risco,
entre outros, de ser agredida por afirmar autonomia sobre o próprio corpo.
É por tudo isso que o uso do espaço público é o fator determinante dessa obra. Por mais que a obra tenha
integrado o espaço da bienal em forma de instalação sonora, voltando para um espaço artístico institucionalizado, foi de
extrema importância a articulação prévia entre corpos e coletivos. Isso é algo que fica, que mexeu com as pessoas que
participaram desses encontros anteriores a passeata. Porém, é a segunda fase da obra, a passeata-performance, que é
a fase determinante. Se a obra tivesse existido só durante o momento passeata-performance já seria válido, necessário
e bastante potente. Mas, por se tratar de uma obra de arte pautada por uma crítica social, o uso do espaço público em
articulação com o espaço da bienal, foi um uso altamente estratégico, porque a instituição foi usada como caixa de ressonância e centro de irradiação da crítica social que o trabalho continha. Parece-me que materializar no próprio corpo,
com e através deste, as questões políticas que emanam deste mesmo corpo – porque são por ele vivenciadas, porque
é o corpo como um todo que sente as coerções e o peso do poder – e fazê-lo hoje, nas ruas, resulta fundamental no
âmbito do ativismo artístico.
Analisando o novo ciclo ativista que estamos vivendo, no ensaio Cuerpos en alianza y la política de las calles
(2012), a filósofa Judith Butler começa atentando para a congregação nas ruas dos corpos que se movem e falam juntos, como vem ocorrendo nas últimas manifestações políticas multitudinárias ao redor do mundo. Este é só um primeiro
passo para a filósofa destrinchar quão complexa é a concepção usual de espaço público, que precisa ser pensado de
forma material e histórica. Da mesma forma o pensamento sobre quais corpos podem ocupar o dito “espaço público”
deve levar em conta tais dimensões. Apesar de propor no citado ensaio questionamentos importantíssimos sobre os
movimentos multitudinários e as novas formas de manifestação e militância política que temos observado em diversos
os cantos do mundo, não cabe tratar aqui de todos os questionamentos levantados pela filósofa.
Butler irá sinalizar a relevância que tem o fato dos corpos voltarem à rua – dimensão espacial comumente
pensada como o espaço público, a priori – de uma forma específica: ocupando-a, seja dormindo nela, cozinhando e
organizando-se corporalmente nas ruas de maneira distinta (como nos distintos movimentos Occupy), ou colocando-se
em verdadeiro risco simplesmente por estarem movendo-se em uma passeata que contrarie os interesses do estado e
do capital, uma vez que a resposta do aparato de repressão do estado, seja ele totalitário ou “democrático”, a tais atos
multitudinários têm sido dada em tom bélico, ultraviolento e, é sempre bom repetir, inaceitável.
Ao chamar a atenção para a congregação dos corpos no que é tido como o espaço público por excelência,
nas ruas, Butler quer trazer a tona uma problemática que não podemos evitar: os sujeitos só existem quando se dão a
ver no espaço público, que é dado pelo espaço de aparição – tese de Hannah Arendt que Butler critica e desenvolve.
Sua ideia é que, de certa forma, o espaço público, como o gênero, é performativo, não existe originalmente, antes de
se fazer, de se por em prática. Para que o espaço público verdadeiramente exista é preciso que os corpos se façam
visíveis uns aos outros, que se encontrem no espaço que, em tese, seria o espaço do comum. É preciso que os corpos
tenham a possibilidade de reivindicar o espaço público, ou seja, de aparecer nele sem sofrer sanções de nenhuma
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espécie, ainda que esse reivindicar seja meramente caminhar, ou deslocar-se pelo espaço público.
Butler nos incita a pensar nas condições materiais que permitem a reivindicação da rua como espaço público,
pois caminhar ou deslocar-se não ocorre da mesma forma para todas as pessoas, tendo aquelas pessoas consideradas “descapacitadas” muito mais dificuldade de fazer uso do espaço público. Podemos pensar também nos interditos,
na maioria das vezes mascarados, que fazem com que pessoas negras sofram violência e opressão por estarem em
um espaço público “nos quais não devem aparecer”10. Neste sentido, tais pessoas não são consideradas sujeitos, ou
melhor, no papel sim, mas na prática não. Ainda segundo Butler se certas “minorias”, como as que operam dissidências
de gênero, por exemplo, são agredidas pela forma como aparecem aos outros com sua vida corporal específica, pela
forma como exercem sua liberdade corporal, pela roupa que usam ou deixam de usar, então estamos diante de atos de
criminosos extremamente violentos. “Usando termos de Arendt podemos dizer que ser excluídos do espaço de aparição,
que ser excluídos enquanto parte da pluralidade criadora do espaço de aparição é ser privado do direito a ter direitos”
(BUTLER, 2012, p.27, tradução nossa). Ao dizer que nem todas as pessoas podem utilizar-se do espaço público da
mesma maneira já que escapam à normatividade hegemônica, Butler está dizendo que existem sujeitos que não são
sujeitos, vidas precárias, que valem menos.
O espaço público não está dado. O espaço público é o espaço da aparição, da visibilidade: só ocorre entre corpos. O espaço público só existe de fato quando eu posso aparecer diante do outro com minha corporalidade, com minha
vida corporal específica, sem por isso ser assujeitada ou sofrer violência de qualquer espécie. Logo, com Espacio para
abortar problematizava-se a própria ideia de espaço público já que se tentava criar um espaço público de reflexão sobre
a importância da descriminalização do aborto, uma questão social que é tida como privada e particular, num espaço que
é de antemão considerado como espaço público.
Esta obra é um ativismo artístico de resistência feminista pela maneira como articula corpo e espaço público:
porque requer que se ponha o corpo em risco, questiona as noções de público e de privado, e reconhece a agencia dos
sujeitos e dos enunciados políticos. Porque contribui para ampliar e redefinir os limites do horizonte democrático. Porque
pressupõe o engajamento das participantes em lutas feministas, e pode provocar o engajamento do público em geral
nessa e em outras lutas feministas. Seguindo os trilhos da R.C.S., o que é verdadeiramente relevante não é que o ativismo artístico tematize a política e sim como este contribui para produzir política em ato (RED CONCEPTUALISMOS DEL
SUR, 2013, p. 46). Espacio para abortar, mais do que tematizar o absurdo que é o aborto ser criminalizado, consegue
produzir resistência ao conectar redes e ativistas, e ao reconhecer a importância de que aquelas mulheres tenham voz e
que sejam ouvidas pela comunidade. Isso é o que faz desta obra, não uma instalação sonora de formato contemporâneo, mais um dispositivo político de re-subjetivação capaz de criar outros corpos e outras consciências que resistam as
imposições do poder estatal sobre nossas decisões pessoais.
Correr o risco de realizar um aborto voluntário clandestino, é correr o risco de transgredir uma lei que fere seu
direito sobre si mesmo e isso, em alguns casos, te faz mais forte. Acho que mesmo em países em que o aborto é legalizado, mas em que o tema ainda é um forte tabu social, você também se sente mais forte, com maior senso de propriedade sobre o próprio corpo. É mais que um senso de propriedade, é um sentimento de ocupação do próprio corpo. Na
maioria das vezes decidir abortar é sim uma decisão difícil, que envolve sentimentos complexos. Mas deveria ser sempre
uma decisão, pois de outra forma vivemos a ditadura da maternidade compulsória. Seria necessário lembrar aos conservadores de plantão que nenhum método anticoncepcional é totalmente infalível? Esse ensaio tem um objetivo específico,
que creio já ter ficado claro. Precisamos reconhecer que falar do direito ao aborto legal e gratuito, sem falar sobre a
garantia de pleno acesso a educação e saúde gratuitas e de qualidade (direitos que, estruturalmente, não se efetivam por
puro descaso e desinteresse de políticos mais preocupados com seu próprio bolso) é um privilégio de classe. 		
Ao mesmo tempo que defendemos o direito ao aborto devemos defender e lutar pelo pleno acesso a educação, saúde, moradia, enfim, por condições sociais dignas para que a escolha de trazer (ou não) uma criança ao mundo
não seja só questão de liberdade ou de autonomia sobre o próprio corpo, como também uma questão da possibilidade
__________
10 - Nesse momento, estou especificamente pensando nos recentes abusos e condutas racistas da polícia militar carioca que, em dois dias
seguidos, deteve “preventivamente” 160 jovens negros, sem qualquer acusação a priori, nem flagrante de ato ilícito, somente por estarem se
deslocando às praias da zona sul do Rio de Janeiro. Para mais detalhes ver: http://www.notimerica.com.br/sociedade/noticia-justica-proibe-asdetences-arbitrarias-adolescentes-no-rio-janeiro-20150911173906.html
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mesma de viver a vida, e não de simplesmente sobreviver a uma existência.
Sabemos que o corpo é o principal território biopolítico e farmacopornográfico. É sobre ele que investe o
poder. Assim, para que nosso corpo nos pertença, temos que ocupá-lo, ainda que isso envolva nos queimar. Desconfio que nossas ancestrais, as bruxas, não morreram quando queimadas vivas nas fogueiras. As bruxas vivem, hoje e
sempre, em cada corpo que reconhece sua própria potência de vida buscando autonomia em suas decisões, não se
deixando enclausurar pelas normatividades impostas pelos poderes hegemônicos, construindo redes afetivas de cuidado
e de compartilhamento de feitiços que tem por objetivo (como diz Lidi Oliveira em uma das letras da PaguFunk) organizar a raiva e defender a alegria.
C.B.B. nasceu sob o signo de Áries, é bacharel em Ciências Sociais e em Artes Cênicas. Após concluir em 2013 uma
pós-graduação em Estudos Museísticos e Teoria Crítica, deu continuidade aos estudos no doutorado, ainda em andamento. Há seis anos colabora com coletivos que transam arte e política. Suas últimas intervenções artísticas abordam
a urgência da legalização do aborto, tratando de encontrar distintas estratégias discursivas para lidar com a questão.
Em uma de suas últimas ações, no contexto de uma performance coletiva com artistas internacionais que tratavam das
diversas formas de censura, usou seu próprio corpo, sua pele, sua dor e sua autonomia para senti-la, como bandeira
de luta. Recebeu no ventre uma escarificação-manifesto na qual marcava, com 25 agulhas e muita ternura radical, a
ideia de que o aborto deve ser legalizado, seguro e gratuito. A escarificação-manifesto foi feita através do procedimento
da tatuagem, mas sem o uso de tinta, o que faz com que a marca desapareça em alguns meses. Sua constatação da
experiência pós-performance: a palavra aborto foi a primeira a desaparecer. Mas a palavra “livre” perdurou um bom
tempo. Foi minha pele fazendo coro com o que já sabemos. Que passar por um aborto voluntário não é (nem deve ser)
nenhum bicho de sete cabeças, faz parte da vida reprodutiva das mulheres ao longo de toda a história da humanidade.
Não levar adiante a gravidez pode ser um decisão difícil mas é algo que, se encarado sem moralismos e sem a culpa de
certas religiões, logo deixa de me definir, de me marcar. De certa forma “desaparece”, ou melhor, toma o lugar e a proporção que deve tomar. Mas a palavra “livre”, ao permanecer em minha pele ao longo dos meses fortaleceu a máxima
de que para que meu corpo me pertença devo “ocupa-lo”, e de que minha liberdade quando exercida com consciência
e sem prejudicar o outro, esta sim permanece, esta sim me marca e me define.

3 Performance La Pocha Nostra , MACBA 2015, foto de Eva Casol
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4 Escarificação realizada durante performance do La Pocha Nostra em colaboração com a artista alemã Caro Wilson, MACBA 2015, foto de Eva Casol

5 Escarificação-manifesto, pós-performance, Barcelona, 2015, foto de Myriam Rubio
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Corpos, dores e afetos. Fotografia e performance
em duas prisões femininas de Moçambique
Camila de Souza
Resumo
No presente artigo discuto os modos de visualização do corpo feminino encarcerado levados a cabo pela
fotografia contemporânea, buscando compreender como tais imagens dialogam com os atuais sistemas de punição –
cada vez mais tecnológicos e racializados –, impulsionando uma série de discussões relativas à autoridade fotográfica,
à ética e representação do corpo em dor em contextos de violência social. Em diálogo com os conceitos de “estética
da encenação” (SOULAGES, 2010) e de performatividade fotográfica, apresento brevemente interpretações artísticas
alternativas ao arquivo fotográfico criminal cristalizado no século XIX, problematizando o modo pelo qual subvertem as
suas operações taxonômicas e classificatórias. Considerando, finalmente, a importância da criação de uma “infraestrutura
de sentimento” (GILMORE, 2007) que contorne a desinformação que é característica dos espaços prisionais e que possibilite outro tipo de entendimento e de visibilidade da mulher encarcerada – não mais autorizado pela noção do desvio
ou da patologia, nem codificado pelos imperativos do controle –, e reclamando para a análise uma “política do afeto”
(AHMED, 2004) que priviligie a experiência falada de corpo a corpo, problematizo algumas das imagens fotográficas
que compõem o projeto artístico 3x4 por mim realizado em duas cadeias femininas de Moçambique em 2011.
Palavras chave: fotografia, corpo, prisão
Cuerpos, dolores y afectos. Fotografía y performance en dos cárceles femeninas de Mozambique.
Alvo de poucas análises teóricas, mas de notáveis projetos e exibições, a fotografia contemporânea que se
debruça sobre experiências de cárcere prisional tem se destacado não somente pela problematização de sistemas globais de encarceramento, cada vez mais tecnológicos, patriarcais e racializados, mas também por impulsionar uma série
de discussões relativas à autoridade fotográfica, à ética e representação do corpo em dor em contextos de extrema
vigilância e violência social.
Não obstante os impasses que permeiam o processo fotográfico nesses cenários, artistas visuais sempre negociaram a sua entrada em prisões, suscitando renovadas leituras sobre os direitos e liberdades democráticas no contexto
atual de solidificação do complexo prisional industrial1. Precisamente por navegar pelo lugar de constante tensão e fricção entre a hipervisibilidade da prisão e a invisibilidade política da população prisional, a fotografia contemporânea tem
contribuído para a abertura de espaços potencialmente novos de representação do corpo criminal. Perante a despersonalização do sujeito efetuada pela iconografia criminal do século XIX, e colocando em xeque a histórica correspondência
entre patologia, a emergência das tecnologias visuais e os espetáculos pedagógico-científicos2, muitos são os artistas
que atentam para os efeitos de desumanização do corpo encarcerado fomentados pela extrema rigidez dos sistemas de
contenção e punição.
No que concerne especificamente às representações do corpo feminino criminal, estas devem ser problematizadas no interior de uma fantasia cultural erótica ocidental, que tende a associar o lesbianismo, a masculinidade e a
negritude à criminalidade; imagens alternativas do corpo feminino encarcerado tendem a apontar para como normas

__________
1 - O termo “complexo industrial prisional”, cunhado por ativistas e pesquisadores para contestar a crença prevalecente de que o aumento da
criminalidade seria a causa do aumento da população prisional, diz respeito à simbiótica e lucrativa relação entre políticos, corporações, a mídia
e as instituições prisionais estatais, que geram o uso racializado e de gênero do encarceramento como uma resposta aos problemas sociais
inerentes à globalização do capital (SUDBURY, 2002). Críticas a esse complexo estão muito ligadas às críticas à persistência global do racismo
(DAVIS, 2003).
2 - O termo “espetáculo pedagógico” refere-se às práticas culturais de exibição de um corpo ou sujeito para propósitos de instrução, classificação, disciplinarização ou punição. Segundo Wendy Hesford, “no que concerne ao espetáculo da loucura e criminalidade, o termo aponta para
a institucionalização de práticas de visualização científica, vigilância fotográfica e de controle ótico que funcionam como reguladores da ordem
social” (2000, p. 351-352).
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de domesticidade ainda moldam a violenta disciplina imposta à mulher. Tropos da criminalidade feminina cruzam-se de
modo complexo não só em relação ao impulso científico-ocidental de classificação do Outro como desviante, devem
também ser remetidos a todo um conjunto de representações de imagens de violência sexual e racial, à maternidade e
às políticas de reprodução.
É no sentido de gerar representações outras que alguns projetos fotográficos vão enfatizar a punição do corpo
feminino não somente a partir de um olhar dirigido à sujeição, mas também às diversas e conflitantes formas de sua
resistência à máquina prisional. Porém, se nessas imagens a punição do corpo aparece em destaque, ainda que elas
assumam uma atitude de subversão e visem gerar narrativas políticas de resistência à opressão engendrada por esses
espaços, isso não significa que deixem de ser menos problemáticas, especialmente quando pensadas e remetidas à
polêmica relação entre as tecnologias visuais, a violência e a espetacularização que recai sobre o corpo prisional.
É partindo das performances antagônicas e, por vezes, das incontornáveis implicações éticas subjacentes à poéticas visuais concebidas em cenários de punição, que no presente artigo discuto as representações do corpo feminino
encarcerado. Para tanto, considero a importância da criação de uma “infraestrutura de sentimento” (GILMORE, 2007)
que contorne a desinformação que é característica dos espaços prisionais e que possibilite outro tipo de entendimento e
de visibilidade da mulher encarcerada, reclamando para a análise uma política do afeto que priviligie a experiência falada
de corpo a corpo. Problematizo, assim, algumas das imagens fotográficas que compõem o projeto artístico “3x4”3 por
mim realizado entre agosto de 2010 e novembro de 2011 em duas cadeias femininas de Moçambique: a Cadeia Civil
de Maputo e o Centro de Reclusão Feminino de Ndlhavela.
1.

Poéticas da degeneração: mulheres criminosas e representação visual no século XIX

Uma leitura da construção do corpo feminino encarcerado deverá levar em conta não apenas as diversas
histórias e funções sociais do retrato fotográfico, mas também o enorme prestígio e popularidade que o paradigma
fisionômico ganhou ao longo dos anos 1840/50, sendo um dos principais critérios que embasou a noção vitoriana
de degeneração, e que mais tarde fundamentará as explicações biologistas da antropologia criminal e do controverso
estudo La donna delinquente (1885) de Cesare Lombroso.
No que concerne à ideia de “degeneração”, esta deve ser remetida ao contexto de consolidação da antropologia física e ao papel que vai cumprir no policiamento das fronteiras entre uma elite dirigente e as chamadas “classes
perigosas”. É o movimento de apreensão da diferença do Outro que introduz na imaginação vitoriana um elemento perturbador: a possibilidade dos caracteres dos povos das colônias imperiais, vistos como selvagens, irracionais e a-históricos, sobreviverem na sociedade contemporânea (MADUREIRA, 2003). Os cientistas do progresso começam, então, a
problematizar os tipos antropológicos degenerados, “isolando, segregando e exorcizando as mais diversas categorias de
marginalidade” (Idem, p. 286): o louco, o criminoso, a prostituta, as classes trabalhadoras, os pervertidos. Em oposição
ao tropo do progresso, surge o que McClintock (2010) chama de “poética de degeneração”; poética essa baseada na
analogia triangular de degeneração de gênero, classe e raça, e que se consolida de forma análoga à criação da “estatística do corpo” (MADUREIRA, 2003).
Ora, para que o discurso científico da degeneração fosse legitimado, era necessário representar tais estigmas
visuais que denunciavam o anacronismo histórico das classes degeneradas (MCCLINTOCK, 2010). A fotografia cumprirá, nesse contexto, papel fundamental enquanto ferramenta tecnológica capaz de fornecer um registro objetivo dos tipos
humanos e dos caracteres fisionômicos distintivos de cada um deles (SAMAIN, 2001, p. 99). Se cada corpo, segundo
os critérios da fisionomia, poderia ser localizado num espectro de gradações, cada retrato fotográfico ocupava um lugar
no interior de uma hierarquia social e moral (SEKULA, 1986). Surge, então, em oposição a um tipo de retrato fotográfico que visava a construção de aparências individuais a fim de transmitir valores morais a elas associados, fundamentalmente dirigido aos corpos dos heróis, líderes, celebridades etc, um outro tipo de retrato que buscava a máxima objetividade e precisão na captação fisionômica dos traços das fisionomias criminosas, loucas e doentes.
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__________
3 - Parcialmente apresentado em cinco exposições coletivas – Ocupações temporárias (Moçambique, 2011); Masculinidades e violência
(Moçambique, 2011); Programa Próximo Futuro da Fundação Calouste Gulbenkian (Portugal e Cabo-Verde, 2012); Ocupações temporárias-Documentos, Fundação Calouste Gulbenkian (Portugal, 2013) – o projeto “3x4” serve-se da fotografia e do vídeo como suportes para gerar uma
reflexão sobre o corpo feminino encarcerado em Moçambique.

Como nenhum outro disposito óptico, a fotografia estava capacitada para estabelecer e delimitar o lugar do
“outro”, “para definir tanto a aparência generalizada – a tipologia – quanto a instância contingente do desvio e patologia
social” (SEKULA, 1986, p. 7).
O antropólogo Cesare Lombroso, importante figura daquele que pode ser considerado o estudo centrado no
corpo das condutas desviantes nas ciências sociais (KNEPPER & YSTEHEDE, 2013) e que introduz universalmente,
com La donna delinquente (1895), o tema da criminalidade feminina como um campo de estudo legítimo, mobilizará
a imagem fotográfica para ilustrar as características degenerativas, faciais e anatômicas dos vários “tipos” criminais. A
ênfase da teoria criminológica de Lombroso recai essencialmente na noção de atavismo, ou seja, na regressão do sujeito
criminal a um estado inferior de evolução física e psicológica, o que o aproximava mais aos “selvagens” e às raças negras (GIBSON, 2006). Assim, o perfil do criminoso por ele traçado baseou-se em uma longa lista de estigmas biológicos
que ilustravam a proximidade dos criminosos aos seus antepassados “selvagens” e a sua falha evolutiva.
Á mulher criminosa, contudo, Lombroso reservou um lugar distinto; antes de tudo, ela era “um monstro verdadeiro, mais terrível que qualquer criminoso masculino” (LOMBROSO, 1895, p. 184-185). Tal argumento, central em La
donna delinquente, é sustentado pela ideia de que a natureza do crime feminino seria, fundamentalmente, biológica; o
que tornaria a mulher criminosa numa dupla exceção:“(...) a criminosa é duplamente excecional, como mulher e como
criminosa. Como dupla exceção, a mulher criminosa é, consequentemente, um verdadeiro monstro” (LOMBROSO, 1895,
p. 153)4.
Lombroso localiza no desvio sexual, ao invés da violência encontrada nos homens criminosos, a chave principal
para identificar o atavismo feminino. O desvio sexual poderia assumir inúmeras formas, desde a hiperfeminilidade à ninfomania ou a traços masculinos. Uma fisionomia masculina imediatamente marcava a mulher como criminosa; um traço
tão autoexplicativo que, em La donna delinquente, Lombroso simplesmente apresenta uma série de fotografias para
fundamentar o seu argumento. Utilizando a mulher “primitiva” como um quadro explicativo para a perversão feminina, e
com base nas anomalias percebidas na genitália da mulher negra, o antropólogo correlaciona a negritude à prostituiçao
de tal modo que a “percepção da prostituta no final do século XIX, funde-se à percepção do negro” (GILMAN, 1895, p.
221).
Mulheres criminosas e prostitutas evitavam, também, a maternidade, supostamente o papel biológico natural
da mulher de acordo com o enquadramento Darwinista do pensamento Lombrosiano (GIBSON, 2006). Enquanto que,
“no curso natural das mães o instinto sexual é suspenso”, a sensualidade exagerada em mulheres criminosas haveria
destruído o espírito de “abnegação inseparável da função materna” (LOMBROSO, 1895, p. 223).
Em geral, como assinala Rafter (2013), o que La donna delinquente faz é reforçar a crença de que o comportamento feminino criminal é governado por distúrbios emocionais e hormonais: “para gerações vindouras, não só a
prostituição, mas também crimes levados a cabo por mulheres como homicídios e roubos, serão analisados em termos
sexuais” (2013, p. 190). Por outro lado, La donna delinquente demonstrá não apenas a relação triangular de degeneração de raça, gênero e classe, mas também uma predileção, própria do século XIX, para exibições orientadas a públicos
não científicos, refletida na escolha de Lombroso pelo uso de inúmeras fotografias de mulheres criminosas e de ilustrações de suas anomalias como provas suficientes de suas tendências criminais.
Podemos, então, na linha de Phil Carney (2012), dizer que em meados do século XIX a fotografia associa-se
a toda uma cultura moderna do espetáculo, do sensacionalismo e, também, à cultura científica da fisionomia, estigmatizando o corpo criminoso com a marca da patologia e do desvio, passando desta maneira, a cumprir um papel punitivo.
Ao “marcar” simbolicamente o indivíduo com a vergonha e o signo irrevogável do crime, tornando visíveis os corpos
criminais e delinquentes, a fotografia ensinará a normalidade e os perigos do retrocesso do progresso. Concordamos,
então, com Jean-Jacques Courtine quando este afirma que “o domínio da norma se realizou através de um conjunto de
__________
4 - O monstro, tal como mostra Foucault (2003), é o principal modelo de qualquer desvio ou patologia. Ele emerge simultaneamente como um
fenômeno extremo e extremamente raro, combinando o impossível e o proibido. Nesse sentido, como assevera o autor, a existência do monstro
não é apenas uma violação das leis da sociedade, mas também a violação das leis da natureza. Consequentemente, “o monstro é a transgressão
dos limites naturais, a transgressão das classificações, do quadro e da lei enquanto quadro” (FOUCAULT, 2003, p. 61). Em Lombroso, é a mulher
que ocupa o lugar maior de transgressão. Ela é o “monstro” primordial da criminalidade.
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dispositivos de exibição do seu contrário, de apresentação da sua imagem invertida” (2011, p. 261). Era precisamente a
exibição do “outro” que ensinava a norma e tornava-a legítima, num exercício cruel do olhar (Idem).
É, não obstante, com o criminalista francês, Alphonse Bertillon (1853-1914), que o papel punitivo da fotografia
ganhará outras proporções. Se Lombroso mobiliza a fotografia para ilustrar as características degenerativas dos “tipos”
criminais, é somente com Bertillon que se lançarão os protocolos para um tipo de fotografia que dominará, a partir do
século XX, o arquivo criminal em todo mundo. Trata-se da chamada “fotografia sinalética” ou “métrica”. Nela define-se,
com exata precisão, o famoso retrato duplo, de frente e de perfil, hoje conhecido como mugshot.
O sistema fotográfico de Bertillon, tal como afirma Allan Sekula (1986), vai funcionar como uma complexa máquina biográfica, introduzindo um novo olhar sobre o sujeito criminal, agora reduzido a um corpo analisável e, portanto,
manipulável. O próprio ritual de fotografar um criminoso no formato 3x4, de frente e de perfil, torna-se, com Bertillon,
parte da experiência penal, ou seja, das práticas simbólicas de punição e sujeição do indivíduo criminal. Em suma, nas
representações visuais do corpo prisional no final do século XIX e início do XX, encoraja-se uma percepção pública do
criminoso como Outro e, como pertinentemente coloca James Hugunin, é “a partir de meios fotográficos que, em privado, esse Outro pode ser olhado e observado” (1997, p. 1). O retrato passa a significar aprisionamento do corpo-sujeito.
2.

Fotografia contemporânea de prisão: por novas visualidades do corpo feminino encarcerado

Se no século XIX, sob a modernidade e fortemente ancorada na fotografia, a experiência penal assume o caráter de espetáculo, atualmente, tal espetáculo encontra-se aberto a novos dispositivos visuais – os reality shows, documentários, filmes etc – e tipos de espetadores do crime e punição. Tal como Rhodes afirma, “a prisão decreta sobre os
corpos vistos como desviantes uma violência que é camuflada pela posição que ela ocupa como um lugar abstrato na
imaginação pública” (2001, p. 68), o que leva a uma intimidade compulsiva da sociedade civil com os termos da lógica
prisional.
Na maioria das vezes, temos acesso à informação exclusivamente a partir de representações midiáticas “que
enquadram o crime através da lente das patologias individuais, desviando a atenção das crises estruturais, da desregulamentação econômica” (CHEOLITIS, 2010, p. 173). E são tais representações pessimistas da prisão, cujo foco recai
sempre em experiências de cárcere perigosas, marcadas pela constante ameaça de violência física e abuso sexual,
que parecem explicar a dificuldade do espetador engajar-se com as questões prisionais a um nível mais emocional e
intelectual.
No que diz respeito às práticas dominantes sobre a criminalidade feminina, essas estruturam-se originariamente
em torno das explicações biologistas da antropologia forense de Lombroso. Atualmente, mulheres que cometem crimes
são ainda vistas como duplamente desviantes, já que transgrediram a lei e, também, o modelo de feminilidade normativo. De acordo com Silva, tais “ideologias (...) concorrem para a patologização e medicalização das mulheres, justificadas
pela sua suposta maior debilidade física e psicológica” (2013, p. 61-62). O que significa que, para além das mulheres
serem submetidas “aos mesmos dispositivos de controle aplicados nas prisões masculinas, são também constrangidas
pela imposição de três disciplinas: a feminilização, a domesticização e a medicalização” (Idem, p. 62). E, na maioria das
vezes, como Angela Davis assevera, os tipos de violência confrontados pelas mulheres na prisão, são os mesmos com
os quais confrontaram-se no âmbito do doméstico (2003, p. 79).
É a partir das explicações lombrosianas que se devem perceber as representações que surgem da mulher
encarcerada no século XX e que ainda reverberam na cultura popular e midiática: de um lado, a imagem de uma “jovem
branca, desesperadamente necessitada de orientação e reforma” (LAWSTON, 2011, p. 2), ou seja, da “prisioneira
inocente”; por outro, em oposição, o estereótipo da “prisioneira violenta”, “predadora sexual” e de aparência masculina
que envolve, principalmente, mulheres negras e lésbicas. Em geral, representações visuais de prisões femininas, principalmente as midiáticas, são incapazes de contextualizar o encarceramento de mulheres “no interior de um sistema que
depende do racismo, da discriminação econômica e do sexismo para encarcerar grupos marginalizados de mulheres”
(Idem, p. 3).
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Não é por acaso que, atualmente, se traça um paralelo entre “prisão” e “colonialismo/escravidão”, uma vez
que as formas contemporâneas de punição são dirigidas, em sua maioria, à corpos negros, latinos e provenientes do
“Terceiro Mundo”, ou seja, à corpos imediatamente identificados como desviantes e, logo, mais propensos a produzir
corpos direcionados à prisão (DAVIS, 2006; WACQUANT, 2002). A feminização da pobreza gerada pelo fechamento de
alternativas para mães solteiras, desempregadas, baixamente qualificadas, algumas vítimas de violência doméstica, são
problemas que passam despercebidos nas representações dominantes de mulheres que nunca ocupam uma posição de
fala.
É contra tais estereotipizações e na tentativa de dar visibilidade às agências da mulher encarcerada, que fotógrafos/as contemporâneos/as têm apresentado novas leituras sobre a experiência de cárcere. Ainda que cada projeto
fotográfico em cadeias femininas apresente níveis diferentes de engajamento e de escolhas estéticas, devendo ser
percebidos de acordo com os seus singulares contextos de produção e em relação às identidades políticas por eles mobilizadas, há uma preocupação comum entre tais fotógrafos/as em adotar uma postura crítica face à política de desumanização efetuada pela prisão; sendo exemplo disso, o aclamado projeto Too much time (1990-2004) da estadunidense
Jane Evelyn Atwood5.
Entretanto, ainda que a brutalidade retratada por tais fotógrafos coloque em xeque a violenta e sexualizada
disciplina que afeta a lógica prisional feminina, muito pouco da agência das mulheres fotografadas nos é transmitido.
Trabalhos com outros modos de engajamento, mais ativos e colaborativos com a população prisional, vão destacar-se
precisamente por agirem não só na contramão da fotografia criminal, mas também por levantarem complexas questões
sobre identidade, representação e agência. Supplication (2013), de Kristin Wilkins, Women prisoners (2008), de Melania
Comoretto, Women in prison (2012), de Sye Williams, são exemplos interessantes de restituição de empoderamento e
dignidade às mulheres encarcerdas através da imagem fotográfica.
Liberadas do estereótipo do tipo criminal, as mulheres ali fotografadas escolhem ser vistas como sujeitos singulares e afetivos, refletindo não apenas vidas anteriores à prisão, mas também, imaginários e desejos que se projetam
para além dos seus muros. Tais projetos exigem do espetador que perceba a população prisional não como categoria
homogênea e monolítica, mas como indivíduos singulares que, longe de estarem desconectados da sociedade, encontram-se inseridos em redes de relações afetivas e políticas. E, se é no corpo onde a disciplina prisional se encerra, é a
partir dele, também, que se podem imaginar outros espaços, outro habitar.
É no contexto de uma prática fotográfica em prisões que privilegia o corpo como lugar para pensar a experiência do cárcere, que problematizo, a seguir, o projeto 3x4.
3.

3x4: corpos, dores e afetos

A partir de uma perspectiva reflexiva sobre o papel da imagem e da ciência na produção de identidades
femininas criminalizadas e de corpos percebidos como marginais, 3x4 serve-se da fotografia e do vídeo como suportes
para problematizar a trajetória de mulheres moçambicanas em prisões, com enfoque nas percepções que estas têm da
relação entre os seus corpos e o cárcere. Constituído por cinco séries fotográficas e um vídeo de 12 minutos, “3x4” foi
realizado ao longo de um ano e meio, após um longo e difícil processo burocrático e de negociações com o Serviço Nacional de Prisões e o Ministério da Justiça, e em um contexto prisional marcado por sérios desafios no que diz respeito
ao exercício dos direitos humanos da população encarcerada.
Em Moçambique, práticas sobre a criminalidade feminina estruturam-se em torno de teorias que enfatizam a
domesticidade e a inculcação da feminilidade como pilares fundamentais na reabilitação da mulher. A discriminação de
gênero é, também, caracteristicamente violenta nas prisões: além do desrespeito dos prazos de prisão preventiva e as
péssimas condições de alojamento e alimentação, a carência de serviços de saúde e de higiene específicos, a punição
corporal e a vulnerabilidade ao abuso sexual, são exemplos de algumas violências que marcam a trajetória dessas mulheres.
Não obstante os “tabus visuais” que permeiam o processo fotográfico nesses contextos, pude estabelecer, sem__________
5 - Realizado ao longo de 10 anos em 40 prisões femininas europeias e norte-americanas, Too much time pode ser visualizado em:

89

pre intermediada pela câmera fotográfica, uma relação com mulheres de nacionalidades, etnicidades, idades e classes
sociais diversas, mas cujas histórias e experiências interconectavam-se por episódios de violência física e social, de
separação, expiação e reconciliação. Grande parte das mulheres que conheci nas prisões, ao problematizarem as razões
pelas quais tinham sido encarceradas, independentemente do tipo de crime cometido, identificaram na sua condição de
pobreza o fator determinante dos atos cometidos e da prisão, evidenciando a relação que se traça entre a criminalidade
e a busca pela sobrevivência e dignidade humana num país com grandes índices de pobreza e de analfabetismo. Muitas
haviam sido condenadas por pequenos furtos e tráfico de drogas; algumas, por abortos tardios; outras, por homicídio. As
condenadas por assassinato, geralmente do cônjugue ou de algum familiar, ou vinham de longos e sistemáticos ciclos
de violência ou de infâncias dolorosas, vítimas de maus tratos e abusos contínuos.
Uma das questões colocadas pelo projeto relacionava-se com o significado que essas mulheres davam ao seu
encarceramento. Como, no nível do corpo, aconteciam as resistências cotidianas, e como ensaiar tais resistências visualmente? Como criar estratégias para a visualização fotográfica desse mesmo corpo que resistissem ao estereótipo fixo
do “outro”? O que guiou a realização de “3x4” foi o que Trihn-T. Mihn-ha chama de “falar de perto”; um termo que pode
ser traduzido para “olhar de perto”: um olhar que evita a reprodução das categorias dicotômicas Eu/Elas e a conservação de uma posição de dominação para quem olha (MIHN-HA, 1991 apud SKLAIR, 2006).
“Olhar de perto” aproxima-se a uma política da experiência que privilegia o “relacionar-se a”, a “experiência
falada de corpo a corpo” (NICHOLS, 1994 apud SKLAIR, 2006). Assumir tal posicionamento significou a construção
de um fazer fotográfico que fosse compartilhado e colaborativo, e que envolvesse constantes diálogos e negociações
com as mulheres fotografadas, sem nunca desconsiderar o “elemento de coerção que configura a aquisição de conhecimento nesses cenários (RHODES, 2001, p. 76). Tal reflexividade ética permitiu-me focar muito mais na experiência e
emoções que advinham do encontro com as mulheres, do que na necessidade de “representar”. Porque, afinal, como
fotografar o tempo da prisão? Um tempo sem alívio, monótono, desesperante, impossível de informar visualmente
(GAUMY, 1983 apud MESPLÉ, 2010, s/p). Pode, a fotografia, comunicar a realidade do corpo encarcerado? Se partirmos do princípio da irrepresentabilidade da experiência traumática, da sua resistência em ser abarcada pela linguagem,
como problematizar, a partir da fotografia, a experiência vivida por aqueles corpos?
Para fins do presente artigo focarei especificamente em duas séries que compõem o “3x4”, a série III, e a série
IV, ambas realizadas na Cadeia Civil de Maputo.
Um dos elementos, entre tantos outros – a contenção dos gestos, a ordenação do corpo, a uniformização dos
horários etc –, que provocam a “mortificação do eu” (GOFMAN, 1974) e que visualmente apontam para o movimento
de deterioração da identidade social para dar lugar à identidade institucional, é o uso do uniforme prisional. Por serem
obrigadas a usar o uniforme preto, onde, em letras maiúsculas, lê-se “Recluso”, as mulheres da Cadeia Civil se autodenominavam “Viúvas”, termo que aponta para um entendimento do cárcere como experiência de perda e de luto.
Indo para além de uma percepção do uniforme prisional a partir de seu objetivo institucional de identificação visual das
mulheres como reclusas, podemos pensar o uniforme, também, como um ritual de punição que marca o corpo, que o
amputa e cria uma cicatriz, impondo ao corpo uma deficiência visível (FOUCAULT, 2009).
Era assim que o uso do uniforme prisional era percebido pelas reclusas: não só como um ato de humilhação,
símbolo inescapável de sua “delinquência”, mas um fator de apagamento de suas individualidades e singularidades. Em
geral, o preto indicava o luto pela perda dos filhos e dos maridos, perda da privacidade, da casa, do sentido de proteção, da liberdade. Simbolizava o regime de prevenção no qual se encontravam, regime marcado pela inevitável constatação do encarceramento do corpo e pelo esvaziamento da fala.
As primeiras imagens foram realizadas nesse contexto de falta e de readaptação: era urgente, aprenderem a
lidar com o chão gelado das celas onde dormiam, com a água, às vezes suja, para o banho, com os gritos que à noite
ouviam, vindos da ala masculina, com a alimentação feita somente de farinha e feijão. Era urgente aprenderem a lidar
com o adestramento de seus corpos, com o cansaço da espera. Principalmente, era urgente recriarem as suas identidades, habitarem outra pele e sonharem outros lugares.
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Na contramão de uma tradição documental da fotografia de prisão, cujo foco recai na representação do espaço e na
tentativa de captar uma suposta realidade prisional, ao fazer os primeiros retratos das reclusas, privilegiei a pose, o
enquadramento frontal e de corpo inteiro. Num contexto em que as mulheres não tinham controle algum sobre os seus
corpos, parecia-me que a pose tirava-as da condição de anonimato gerado pelo uniforme prisional e permitia que algo
íntimo de suas identidades se revelasse. Como, através da fotografia, evocar as noções “invisíveis” e inexprimíveis do
cárcere, da espera e da solidão? Parecia-me adequado fotografar cada mulher em seu espaço privado. Esse espaço
resumia-se às camas feitas de esteira que elas cobriam com panos; único elemento que diferenciava cada cama. E,
ainda que o uniforme prisional apontasse para o fator de homogeneização das mulheres, cada uma delas, no momento
do retrato, efetuava um gesto distinto ou posava com um elemento que acabava por transmitir uma ideia “outra” de sua
identidade, não mais codificada pelo uniforme ou pelo número pelo qual era identificada na prisão.

Figura 1. “Victória”, 21 anos. Presa por furto.

Figura 2. “Sofia”, Acusada de homicídio, tráfico e

Série IV, 2011					

formação de quadrilha. Série IV, 2011

Victória (Fig. 1), por exemplo, pousou com as flores que lhe haviam sido dadas pelos pastores da Igreja; Sofia
(Fig. 2), pousou com um papel no qual desenhou uma arma e escreveu: “Bíblia Sagrada, Cadeia Civil”; Penina, num
ato de subversão à obrigatoriedade do uso do uniforme prisional, tirou a parte de cima e escolheu ser fotografada de
soutien, numa pose que fazia alusão à feminilidade e sensualidade que queria enfatizar. O retrato, naquele contexto,
possibilitava, ainda que por um curto momento, a vivência do excepcional (RECHENBERG, 2014), um pequeno deslocarse da dureza do cotidiano prisional. No momento do click fotográfico deixavam de ser “criminosas” ou “reclusas” para
construírem outras imagens de si.
O corpo encenava para a câmera. Na medida em que a subjetividade encontra-se nele localizada, o corpo,
naquelas imagens, expressava narrativas auto-identitárias e auto-reflexivas, tornando-se num possível lugar de subversão que resistia a sua redução à categoria essencialista e fixa de “criminoso” e que enfatizava um ato de singularidade
individual, um desejo de sonho e liberdade, ainda que amarrado à tristeza do encarceramento.
Depois de retratar cada mulher olhávamos juntas, pelo visor da câmera, todas as fotografias, de modo que elas pudessem escolher a imagem de si de que mais gostavam. Escolhida a imagem, eram feitas pequenas impressões em
15x10cm que, posteriormente, eu entregava às mulheres.
Certo dia, após fazer o retrato de Laura e escolhermos a imagem para impressão, ao perceber que ela não
estava totalmente satisfeita com as fotografias, perguntei-lhe se queria fazer mais retratos, com outras poses. Envergonhada e falando baixinho, ela disse: “Não é isso... É que, um pouco antes de entrar na cadeia, o meu marido queimou a
minha mama com óleo quente. E, já passou um tempo e aqui não podemos ter espelho. Eu queria ver a minha mama,
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ver a cicatriz. Será que dá para ver aí na máquina? Dá para fazer uma foto?”. Disse-lhe que sim, mas que, primeiro, ela
teria que explicar como queria a foto. Laura não pensou duas vezes. Sentou-se em sua esteira, tirou a parte de cima do
uniforme prisional e, com as mãos, fez a forma de um quadrado em frente ao peito e disse: “Fotografa só esta parte,
bem aqui onde dá para ver a queimadura. Não quero que se veja a minha cara”. Diante do seio queimado de Laura, de
seu corpo nu e marcado, e que se expunha à câmera e ao meu olhar, fui atirada para um lugar de dúvida e de inexpressabilidade. Ao perceber o meu desconforto, Laura disse: “É só uma cicatriz. às vezes, à noite, dá vontade de lembrar
porque matei o meu marido, porque estou aqui neste lugar. E se mostrares às pessoas essa foto elas vão entender
porque estou aqui, eu não podia sofrer assim para sempre”.
Sabia que nunca poderia ter acesso ao significado dado por Laura à sua cicatriz. Se, a experiência da dor,
como afirma Scarry (1985), é incomensurável, resiste em ser abarcada pela linguagem, como fotografar a cicatriz de
Laura? No entanto, o que existia naquele momento era o pedido de Laura que, inclusive, decidiu qual seria o enquadramento e a cor da fotografia: um quadrado em preto e branco (Fig. 3). Fiz a fotografia e mostrei-a a Laura que, depois
de vê-la, decidiu mostrar às suas companheiras de cela, expressando um desejo de compartilhar a sua dor. Para meu
espanto, as mulheres que antes não queriam ter os seus retratos feitos, depois de verem a fotografia de Laura, demonstraram vontade de terem as suas cicatrizes fotografadas também.
Sofia (Fig. 4), que tinha levado um tiro no seio e que ainda tinha o ponto de costura da cicatriz, no seio e nas
costas, pediu duas fotografias no mesmo formato da de Laura. Outras fotografias, de outras marcas, foram surgindo:
marcas de espancamento, um pé perfurado com uma chave de fenda, manchas na pele provenientes do HIV, cortes,
feridas por cicatrizar.

Figura 3. “Sem título”, Série III, 2011
Impressas, as fotografias das cicatrizes começaram a circular pela cadeia; cada mulher que entrava, caso tivesse uma
cicatriz, pedia um retrato. Se as marcas atestavam as vidas difíceis, regidas por violências quotidianas e, em algumas
situações, por experiências limítrofes, a imagem emergia como documento do abuso e, certamente, da resistência à
esse abuso. De certo modo, como Laura disse, a imagem funcionava como memória da violência contra a qual havia
resistido: lembrava-a do porquê ter assassinado o seu mardio. Sofia, por sua vez, mostrou a fotografia de seu seio
baleado à mãe num dia de visita. Era a única forma de comprovar, junto à família, a sua ferida, a sua dor.
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Figura 4. “Sem título”, Série III, 2011
Eventualmente, propus às mulheres que tais imagens integrassem o projeto que estava a desenvolver, perguntando se podia exibi-las. Todas as mulheres autorizaram o uso das imagens. Zulfa, cujo pé havia sido perfurado pelo
marido enquanto dormia, justificou: “É bom mostrar às pessoas lá de fora para saberem que se somos criminosas é
porque decidimos falar. Nós também somos vítimas”.
Aqueles corpos, com suas marcas, eram a única prova legítima para poderem demonstrar serem vítimas “reais”
e, assim, serem reconhecidas também como cidadãs e não apenas como reclusas (PUSSETI, 2013). Como assinalou
Pusseti em seu artigo sobre representações artísticas do sofrimento social entre imigrantes e doentes,
política do testemunho, política da verdade e da exibição: únicos recursos para obter direitos. Os corpos não eram mais
sujeitos passivos de representação, mas sujeitos políticos que falavam (...). Os corpos – enfermos, mutilados, marcados
– (...) dos sujeitos protagonistas, não constituem somente uma consequência imediata da pobreza ou da exclusão social,
mas antes refletem o efeito duradouro das opressões históricas, das culturas do terror e das violências do quotidiano
(2013, p. 20).
Assim, cada marca não apenas constituía um comentário e uma crítica social. A dor era intrínseca à biografia
de cada mulher. E o fato de algumas mulheres fazerem circular as imagens de seus corpos marcados pela cadeia e para
fora dela, durante as visitas, sugeria também, na linha de Sara Ahmed (2004), a inerente sociabilidade da experiência
da dor, pois, existia entre elas, o desejo que um “outro” – família, companheiras de prisão, agentes correcionais – testemunhasse, a partir da visualização das imagens, a experiência de dor por elas vivida. Acredito que, o que estava em
jogo para as mulheres reclusas, ao mostrarem suas imagens a outros e, inclusive, ao aceitarem que tais imagens fossem
expostas em outros circuitos, não era tanto a reivindicação de um estatuto de vítima e sim a afirmação de uma subjetividade constituída pela dor. Como Liz Philipose salienta, afirmar uma identidade política construída pela dor implica em
auto-reflexividade, em imaginar um eu politicamente presente, dotado de um sentido de agência (2007, p. 62).
Por outro lado, a decisão de expor tais imagens não surgiu no sentido de criar conceitos que descrevessem a
dor daquelas mulheres. Ainda que a experiência traumática ou de dor destrua logo de início qualquer possibilidade de
sua expressão pela linguagem (SCARRY, 1985), e que representações de expressões de dor corram sempre o risco de
fetichizar o sofrimento do outro (SONTAG, 2003), acreditava que tais imagens apontavam para os modos pelos quais a
violência estruturava as subjetividades e os corpos daquelas mulheres.
Como apresentar tais imagens de modo que os corpos ali evocados pudessem ser politicamente localizados
pelo espectador, surgiu como uma das questões mais importantes ao longo da produção do “3x4”, que foi sendo respondida à medida que outras imagens surgiam e dialogavam entre si, esboçando assim, uma espécie de narrativa que
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resultou na criação de uma série de dípticos. Os dípticos articulavam e buscavam similitudes plásticas entre as imagens
das cicatrizes e imagens do espaço prisional e de como as mulheres o habitavam: fotografei os seus objetos quotidianos, o pente e o tufo de cabelo perdido no chão do corredor, as flores de plástico que adornavam o pequeno espaço
privado de Luísa e de Júlio, seu filho de 9 meses, os desenhos de armas e guardas prisionais enforcados feitos por
Sofia, os cestos de comida enviados pela família, e a grande parede branca, rachada, metáfora de um espaço em ferida
e, como os corpos daquelas mulheres, à espera de cicatrizar.
Em suma, dar visibilidade às histórias e agencialidades das mulheres que conheci nas cadeias em Moçambique esteve no cerne do “3x4”. Num contexto em que as mulheres não tinham controle algum sobre os seus corpos, o
momento fotográfico não apenas as tirava da condição de anonimato, permitindo que algo íntimo de suas identidades
se revelasse, mas trazia à tona os eventos de violência que estruturavam as saus vidas. O momento de reflexividade
instaurado pela fotografia tornava evidente o fato de tais mulheres serem sujeitos políticos e, precisamente por isso,
conscientes dos seus próprios corpos enquanto lugares de resistência.
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Nossa Senhora do Matal
livrai-nos do Espírito Santo
que ataca pelas madrugadas,
nos dias e nas noites,
nas ruas ou em casa.
Tirai-nos da cruz,
empoderai nossas cucetas
com o ungento santo de
nossos esfíncteres,
tirai os rosários de nossos úteros.
Melei.
Melai.
Melemos.
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