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Isso é arte de mulher! 

 

Pensar as artes visais no tempo presente é uma tarefa que exige, além de 

conhecimento técnico-teórico, sensibilidade às novas maneiras de fazê-lo. O mundo 

contemporâneo requer que cada vez mais que nós nos tornemos sujeitos adaptáveis a 

efemeridade do novo que nos é apresentado todos os dias e isto se aplica em campos 

distintos do conhecimento. Na esfera das representações visuais, temos à nossa disposição 

um número expressivo de possibilidades para planejar, executar e fazer, independente do 

fim a que dada representação se proponha.  

A partir das múltiplas transformações que ocorreram no mundo das mídias, 

através da transição dos meios analógicos para o digital, as atividades humanas 

ganharam novas ferramentas e configurações no modo de criar, produzir e expor 

produtos e serviços. Como um ambiente arejado e definitivamente aberto, o 

ciberespaço, junto com a internet, ampliou consideravelmente as vias de conexão e 

compartilhamento entre usuários da rede web. Neste espaço digital, ambientes 

específicos, aliados a ferramentas também específicas, homens e mulheres, 

profissionais de distintas áreas fazem uso de uma nova forma de comunicar para 

aproximar o público da informação, se constituindo nisso o objeto desta pesquisa. No 

campo das imagens, as artes visuais vêm ganhado promoção com o uso e a participação 

em ambientes digitais. 

Com a emergência da tecnologia da informática o mundo passou por mudanças 

significativas no modo de produzir, compartilhar conteúdo e informação. Hoje, na era da 

mobilidade digital, é possível fazer visitas a espaços interativos na Internet, acompanhar 

obras artísticas em processo compartilhadas por um artista em sua rede social e saber tudo 

que está acontecendo na pauta de uma instituição museal, mas ainda é muito distante se 

manter participativo na arte contemporânea que acontece ao redor, por exemplo. Decerto 

que há, como já dito acima, uma série de questões que circundam esfera do touch6, mas é 

possível se manter otimista diante de tantos caminhos de discurso e desenvolvimento 

tecnológico.  

É inegável que todas estas transformações implicam de forma direta no trabalho 

do artista e das instituições de arte. Nesse sentido, somo a minha experiência no 

mercado publicitário-gráfico com a minha atividade de pesquisa em artes visuais para 

verter aqui um livro-experiência justificado em duas razões: um de natureza técnico-

científica e outra de natureza político-social. Em primeiro lugar pretende-se que este e-

book contribua com a produção teórica sobre arte em ambientes digitais para aqueles 
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dispostos a compreenderem melhor a temática e/ou desejem se utilizar dos resultados 

para pôr em prática uma forma dinâmica de comunicação e acesso do público a sua 

produção. Por seguinte, os relatos de artista contidos aqui assumem e reconhecem a 

importância de políticas de apoio ao fomento e distribuição do trabalho artístico, ou 

seja, imagina-se que se faz importante na medida em que levanta reflexões e discussões 

que possam vir a contribuir com o despertar da consciência coletiva sobre a importância 

de se conectar de forma mais acessível acerca das artes visuais. Tendo ainda a 

perspectiva de que este livro se entrelaça com questões de gênero tais como o fazer e 

saber feminino e suas memórias transversais.  

A partir de agora você passa a adentrar o universo do Atelier Expandido de 7 artistas 

da Bahia que apresentam seus processos criativos de forma dinâmica, a saber: Ana Fraga 

(São Félix), Andréa May (Salvador), Deisiane Barbosa (Conceição da Feira), Geisa Lima 

(Alagoinhas), Laiara Lacerda (Santo Antonio de Jesus), Rogéria Maciel (Salvador) e Yasmin 

Nogueira (Salvador). Este é o primeiro e-book da coleção Isso é arte de mulher! Diálogos 

possíveis entre as artes visuais e a literatura, o corpo e o espaço.  Sejamos nós, a revolução 

dos mundos. 

 

Tatiele Café  
Mestra em Desenho Cultura e Interatividade – UEFS 
Diretora e editora da Oxe Conteúdo. 
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QUATRO PROPOSTAS PARA O AGORA!  

Parti de um trabalho anterior iniciado nas aulas da Prof.ª Sônia Lúcia Rangel onde 

escolhi fazer uma análise do livro Seis Propostas para o Próximo Milênio, de autoria de Ítalo 

Calvino. No livro, a base para os seus seis princípios (leveza, rapidez, exatidão, visibilidade, 

e multiplicidade e consistência - este último por conta da sua morte não foi desenvolvido) 

é, a literatura sendo sua tábua de salvação.  Na época, contive o que se espera de uma leitura 

como esta, o que desemborcaria consequentemente em uma análise formal, mas diante de 

toda aquela narrativa tive a percepção de que poderia usar dos mesmos conceitos e 

entrelaçar com os meus para assim, abordar e compreender os temas instalados no meu 

processo criativo. Na época intitulei Propostas para o próximo Ano e agora revisando aqueles 

escritos devolvo como Quatro Propostas para o Agora!  

Na análise anterior - Propostas para o próximo Ano - escrevia sobre reflexões do 

cotidiano importantes para minha poética, eram propostas inicialmente vagas e mostraram 

que ali, se concentrava assuntos e temas abordados anos mais tarde em algumas obras de 

minha autoria. Hoje me proponho a revisitar esses escritos não limpando, mas sujando-os 

ainda mais numa urgência do agora, sem a correria que nos faz ver o tempo como inimigo, 

como um peso que se tem que carregar. A urgência é apenas a do pensamento de agora, 

nada além disso ou que redobre nosso cotidiano feminino de multitarefas.  Portanto, essas 

propostas escritas também reacendem o significado oposto das que Calvino delineou.  

Inicio com a leveza para falar de sobras, depois costuro na mesma linha rapidez, mas 

necessito antes pontuar a lerdeza; no título seguinte (re)costuro exatidão para falar do seu 

oposto e no mesmo ponto abordo visibilidades, mas meu intento é a invisibilidade para pôr 

fim dar o ponto final na multiplicidade.  

PROPOSTA 1 LEVEZA- AS 4-OBRAS 

 Vejamos o espaço vazio, a arquitetura em branco ressaltada nas paisagens de quase 

todas as cidades e demonstrada no incômodo fato de exibir a falta e a memória fugidia. 

Posso então a compará-las como sendo a Maurília do livro Cidades Invisíveis de Ítalo Calvino 

(1923-1985), uma das cidades que faz parte do combo As Cidades e a Memória.  

O personagem Marco Polo, narra ao Imperador Kublai Khan todas as cidades 

visitadas por ele e é por onde o rei dos Tártaros só poderá visitá-las através dos detalhes e 

observações do viajante. Em Maurília a quinta cidade narrada, seus espaços são 

reconhecíveis através de cartões postais onde o visitante pode olhar a Maurília provinciana, 

a que todos preferem sem deixar de lado o enxague da nostalgia, mas que por acasos e 
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exigências de uma modernização a que se mostra real é uma Maurília metrópole. Esse olhar 

é igualmente sentido em muitas cidades quando, para reconhecer os espaços faltantes em 

meio aos escombros de tijolos, poeira e lama, faz-se necessário ter a imagem daquilo que 

era, em mãos. Por muito tempo essas impressões de sobras visitavam meu imaginário de 

cidade reconhecível nas fotos, estavam refletidas no meu trabalho, o incômodo não está no 

material, mas no acumulo dele como uma compulsão dessa eterna feitura e (des)feitura, que 

modifica paisagens e espaços. 

A destruição é o oposto da primeira proposta de Calvino que fala sobre a Leveza. O 

que me prende a ela é a possibilidade de identificar as levezas nessas sobras quando de 

algum modo desviamos o olhar. Como quando o autor discorre numa de suas abordagens 

ao falar sobre o livro a Insustentável Leveza do Ser, o peso está na condição do humano, o 

peso de viver. Toda vez que Calvino fala de peso, sua referência se detém no desvio deste, 

no escape. O caos gerado pela destruição tende a mostrar a visão do incerto, desviar o olhar 

para não ver o escombro não é uma fuga da realidade, mas uma pausa para enfrentar esse 

amontoado. Vê-lo de outra maneira é perceber a eterna condição humana da (im)precisão 

e imperfeição. A busca frenética pelo contrário é fuga, não o enfrentamento.   

Quando proponho o enfrentamento da condição humana a partir dos escombros e 

sobras, agrego o que é o fim na obra e sobre aquilo que ela sinaliza, não a obra pronta, mas 

o que resta dela após a ação do espectador. Cito, por exemplo, o trabalho A Mesa Posta 

(2005), quando criei um ambiente familiar rodeado de pratos de louça com inscrições sobre 

a violência feminina. No ambiente criado, o propósito era deixar o espectador a vontade, ele 

lê, reler as frases indigestas, senta na cadeira, dialoga, para logo depois iniciar a performance 

com Bárbara Ferreira. O espectador era convidado a quebrar os pratos em uma caixa de 

madeira que multiplicava o som da quebra, produzindo um intenso caos na Galeria. Não 

importava a instalação, nem os pratos de louça, mas a configuração final silenciada em 

restos.  

Na minha poética, escombros, acúmulo deles, escoras e sobras, nomeação de um 

espaço em constante modificação, se detém nessa possibilidade humana de produção e 

acumulação. Dessa compulsão que apenas vemos acontecer sem saber o sentido e nem a 

possível saída. Esses escombros e os restos dessa destruição que se colocam após ação na 

obra, expõe o lado que se quer evitar. Mas o que sobra não necessariamente significa aquilo 

que é demais, nem o que não foi escolha, a sobra é a parte excedente e contraditória, aquilo 

que não serve para determinado fim, mas que por outro lado pode se encaixar formando 

outra natureza. Não vivemos de sobras, o excesso que o consumo impõe como referência 

divulgada na leveza das propagandas,  demostra que o novo no lugar do excedente é muito 
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mais perfeito, com tanta profusão de produtos e individualização destes, falar de sobra é 

falar do novo que antes que se torne novidade já é sobra. 

Das sobras e dos escombros só posso afirmar que é parte importante no meu 

trabalho. E não possui o caráter de excedente, mas de componente, é movido pela ação 

direta do espectador, não há espaço, por exemplo, para uma direção de performance, e tudo 

o que resta da obra é a própria S-Obra. Ela inicia o desdobramento de uma obra que está por 

vir. Da sobra e escombros tudo se coloca como um achado, para mim é o próprio novo 

surgido do que já é velho. Pode ser que a obra nem proponha isso e turve toda possibilidade 

de desdobramentos. Mas as sobras e os restos se colocam como indícios de uma ação, dali 

posso propor outro objeto que se transformará em outra sobra que compõe a obra em si. 

Como no trabalho A Mesa Posta quando me deparei com os cacos dos pratos esse era a obra 

em si. Depois repeti em Rio de Tudo Isso, onde a linha enrugada detinha toda a força, não o 

processo nem os pontos, mas o que sobrou a S-Obra, o amontoado da linha a impossibilidade 

de reversão. Se, como técnica o crochê parece demonstrar algo tão artesanal e antigo, antes 

a linha, o gesto e os pontos desfeitos me interessam, não a construção em si, mas a linha 

enrugada, o sentido de (des)feitura.  Nem todos os meus trabalhos a sobra é a obra, mas 

sempre há interesse e atenção no depois, daquilo que fica as raspas e os restos. O mesmo 

gesto é repetido quando observo os espaços faltantes das cidades, reconfiguradas sempre 

acumuladas de escombros e escoras que sustentam o que está por cair exibindo a leveza e 

o peso da incomoda paisagem do vazio. 
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Instalação A Mesa Posta, Ana Fraga, 2005 Galeria 
Aliança Francesa, foto Isabel Gouveia 
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PROPOSTA 2 RAPIDEZ-LERDEZA 

Um segundo princípio comentado por Calvino foi a rapidez, assim ele inicia com um 

conto do imperador Carlos Magno, para falar sobre o tempo narrativo  e continuar sobre as 

insurgências da nossa relação diária com o tempo que conjuga o mesmo valor da aceleração 

das máquinas “que nos impôs  a velocidade como um valor mensurável, cujos recordes 

balizam a história do progresso da máquina e do homem.”  (CALVINO, pág. 58) Isso constata 

a dinâmica imposta ao nosso corpo e que desemborca na nossa relação com o tempo este 

sempre visto como fugidio, o tique-taque intermitente que nos assombra... O que me vem 

em mente além da a exigência imposta da rapidez que o sistema nos importuna, é seu 

antônimo, a Lerdeza!  Desde muito cedo a lerdeza era meu princípio favorito e sempre 

regido pelo tique-taque das vozes do cotidiano que teimavam em me fazer mais veloz e mais 

esperta! A lerdeza é muito frequentemente usada como uma forma de ser, a identidade 

Baiana, ou somos ou preguiçosos. A partir disso pipocaram teses e pesquisas comprovando 

o contrário, que os nordestinos são menos lerdos do que os rápidos pensavam. Mas o que 

que há de tão maléfico na lerdeza ou na preguiça? Ambas também constituem outra medida 

que multiplica o tempo. O tempo de não fazer nada, numa sociedade pautada no 

neoliberalismo tudo que não é trabalho é visto com desconfiança.  Me chama atenção o texto 

de Jorge Larrosa Bondía  Notas sobre a experiência e o saber de experiência que aborda 

sobre o tempo e que fortificou meu princípio de lerdeza, o texto nos traz outras noções, 

menos exigente do tempo, refletidos a partir dos conhecimentos pedagógicas sobre a 

experiência. O autor vai frisar a experiência  não no sentido de robustez curricular e logo de 

imediatos ele separa  o que soa experiência para aquilo que acostumamos a ver como 

informação, como também ela não está no  sentido daquilo que nos passa, por que tudo que 

passa, passa depressa, segundo o autor e assim cada vez mais acumulamos, apenas 

enchemos um Curriculum infindável, páginas e mais páginas sem termos tempo para o 

tempo de experienciar, somente acumular. O autor nos oferece um dado importante que de 

certa maneira serve de lastro para minhas performances, na palavra do autor a experiência: 
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 “requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar 

mais devagar, olhar mais devagar, e escutar mais devagar; parar para 

sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, 

suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da 

ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar 

sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar 

a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço” 

 

Na performace Rio de Tudo Isso quando construir uma colcha de crochê, finalizando 

na abertura da exposição, para depois ser desfeita e apenas sobrar a linha enrugada, nessa 

costura e (des)feitura eu inicio com o seguinte questionamento : ‘Como nos portamos diante 

da destruição e a rapidez com que as coisas e pessoas podem se dissolver ou mesmo 

desfazer o fazer do outro?’  para então finalizar: ‘Ao desfazer, lanço observações sobre a 

finitude e diferente de Penélope, não desfaço à surdina e depois volto a coser pela manhã; 

somo ponto a ponto um caminho, depois dissolvo a trama sem a pretensão de reconstrução. 

O que importa é a sobra, a linha enrugada, os escombros, a trama desfeita...A linha solta 

sinaliza o início do fim, é por ela que tanto eu, como o espectador percorreremos o sentido 

inverso.’ 

         

A performance me permite um alargamento do tempo, na sua inexatidão, o tique-

taque não existe, apenas a experiência que se completa e respinga no espectador e vai 

reverberando como ondas, sujando toda a verdade. Tudo é real, mas também tudo é a mais 

verdadeira mentira. O tempo de fora da performance não se combina com a experiência de 

estar performando, é um tempo retardado e aqui me atenho de novo a lerdeza. A lerdeza 

não como um valor depreciativo, mas como um princípio gerador para experiências que 
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transbordam em outras experiências, muitas vezes um desvio necessário na construção 

criativa.   

 (Á propósito  permitam-me abrir um parêntese, me encontro com prazo reduzido 

para escrever esse texto, me ocorre que a rapidez seria uma das melhores propostas para 

que eu começasse a ser mais ágil, mas a lerdeza desviou esse propósito, faltam dois dias 

para entregar o texto e eu invento não terminá-lo, faltam dois dias para eu entregar o texto  

sem ter ao menos o terceiro capitulo pronto, é pressa que existe! As pessoas começaram a 

dar o nome disso de procrastinação, isso significa que há um gasto de energia e um intuito 

de sabotar a si mesmo, o indivíduo sabota-se a si mesmo em relação a algo que tem 

capacidade de fazer. Outras pessoas pela linha espiritual vão dizer que é o obsessor que 

resolve martelar as muitas ideias de adiamento. De tudo isso percebo e creio que meu 

obsessor tem razão e minha valência vem do questionamento: qual é o tempo que temos 

nós pra ser, como nós podemos repensar o tempo a partir de agora!?  o prazo está vencendo, 

mas se eu não minasse as expectativas exigidas para o termino desse texto, também não 

teria a ideia de desenvolvê-lo, não fosse eu sabotando o tempo não teria ideia sobre este 

nem os próximos temas. Mas o limite imposto arqueja: “faltam dois dias” tique taque, tique-

taque, tique-taque...) 

PROPOSTA 3 EXATIDÃO -DESVIO/ VISIBILIDADE-INVISIBILIDADE 

Calvino tão logo na primeira página impressiona ao ditar a definição do que é a sua 

exatidão, não nos esquecemos que todas as suas propostas estão baseadas no processo 

criativo enquanto literatura, porém meu foco se concentra nas artes visuais. Para tanto ele 

marca três pontos do que significa exatidão ponto 1 a obra definida e calculada, 2 o resgate 

de imagens visuais e o ponto 3 a capacidade de tradução do pensamento e da imaginação. 

Embora tente manter uma coerência dentro dessas três definições balizas o texto todo 

desemborca no seu oposto a inexatidão dos propósitos para uma escrita. Ou quando lhe é 

apreciável que fale sobre o seu processo criativo o autor conjuga os percalços próprios da 

criação, um desvio...  

Eu mesma já havia narrado anteriormente sobre os desvios feitos mesmo com o 

impertinente tique-taque do relógio que tentava me fazer engatar o texto. Como para mim 

a exatidão e a visibilidade falam de processos criativos, procuro compreender os meandros 

desses processos a partir do desvio e da invisibilidade. 

Os conceitos aqui congregados talvez fujam dos conceitos de Calvino, mas o autor, 

repito apenas serve de estopim para que eu pudesse conduzir propostas para o agora! (E 

conduzido nesta solidão do período atual de isolamento social que urge mudanças que já 
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foram plantadas no passado. O desmanche das ilusões de que a passagem que nos venderam 

era de um passado perfeito, de primeira classe, mas que demonstrou ser uma promessa de 

falsos profetas que negavam e dizia que era impossível realizar mudanças, parar... A 

pandemia revelou justamente o contrário de que é possível sim, parar!) 

O exemplo para mim mais exato sobre processo criativo vem de Sonia Rangel, em 

seu livro Trajeto Criativo. O que me fixa na sua leitura e sua pesquisa sobre os processos 

criativos não é apenas por ser ela uma teórica, mas também por ser uma artista e o ponto 

de vista que ela toma partido na escrita é justamente esse. Me interesso quando ela diz:  

 

No meu processo criativo, memória e imaginação estão sempre fundidas 

e configuram uma espécie de “jardim” de onde as formas afloram. As 

formas não são trazidas no momento da observação imediata do mundo. 

Nunca me interessei, além do necessário, pelas aulas com modelo vivo, nas 

Escolas de Belas Artes que freqüentei. Os meus modelos “realmente vivos” 

são os que a memória fundiu à imaginação, transfigurados e guardados em 

camadas de emoções, como filme ou cena, nas coxias do “teatro interior”, 

com seu roteiro de alusões e sensações. (RANGEL, 2002, p. 20).  

  

 
As reminiscências ressurgidas na matéria vêm revestidas de um significado próprio 

de um dicionário particular que o artista vai somando ao longo de sua vida, das suas 

experiências e vivências. Quando estou criando as imagens que ressurgem dessas 

memórias, no princípio não gasto papel nem tinta, prefiro primeiro debater as ideias dentro 

de mim, relacionando os materiais e seus significados, vou anotando-as em um caderno, 

para só muito mais tarde desenhar a instalação ou uma performance a que me proponho. 

Muitas vezes, desenho algo que não tem relação com a ideia principal, esse é o momento do 

debate em imagens onde crio uma espécie de narrativa inexata daquilo que quero abordar. 

Mas o tema é quase sempre impregnado do posicionamento do meu ser mulher no mundo 

e da invisibilidade que o deleta e que estreita os espaços no mundo da arte, tão liberto, tão 

robustamente teorizado, mas também tão excludente quando se trata de oportunidades 

para artistas mulheres. Algumas imagens surgem desse apagamento e se muitas vezes no 

meu processo criativo minhas obras acabaram possuindo um caráter literal é por que 

necessito quase soletrar várias vezes para que se faça compreender que as desigualdades 

nada tem a ver com a falta de esforço nem com o número de horas que se trabalha, isso são 

muitas vezes os entraves burocráticos que tem relação com os espaços fechados e as 

invisibilidades do gesto. Durante muito tempo me esquivei de um discurso feminista, a ideia 

e resposta se baseava num posicionamento carregado de contraposições, de um 

desconhecimento do discurso que era limitado por uma linguagem viciada, a de que as 
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Feministas são “mulheres que não gostam de homens”. Esses vícios de linguagem e outras 

também foram vilipendiadas com a mesma força contra as mulheres reduzindo-as as bruxas 

ou comedoras de criancinhas. Silvia Frederici aborda em o Calibã e a Bruxa, uma análise de 

extrema importância sobre a história do apagamento de nós mulheres, sem isso não seria 

possível a vitória da burguesia e nem do capitalismo. Vejamos o que diz Frederic abordando 

como as mulheres foram retiradas dos postos de trabalho e do holocausto não reconhecido 

de mulheres que até então acreditávamos que ocorreu na idade média, quando na verdade 

ocorreu no inicio da Idade Moderna, curiosamente esse período é também chamado de 

Renascimento e a Era da Razão, assim nos diz a autora: 

 

“Isso porque, na Europa pré-capitalista, a subordinação das mulheres aos 

homens esteve atenuada pelo fato de que elas tinham acesso as terras e a 

outros bens comuns, enquanto no novo regime capitalista as próprias 

mulheres se tornaram bens comuns, dado que seu trabalho foi definido 

como um recurso natural que estava fora da esfera das relações de 

mercado.” 

 

O livro de Frederici me faz refletir sobre o conceito implícito das Ervas Daninhas. 

Elas são por vezes associadas a uma vegetação maléfica e invasoras que disputam luz e água 

e "rouba" os nutrientes das grandes plantações. Brotam sobre qualquer circunstância, sol 

intenso, recurso de água reduzido, pouco aporte de adubos, com pouquíssima terra ou sem 

irrigação. Mesmo sem nutrientes suficientes elas perfuram o solo em contingência. As 

grandes plantações a detestam, decepam tão logo quando surgem suas tímidas folhas, 

porém com todo desfalque elas demonstram um incrível poder de resistência mesmo nos 

solos mais lamacentos quando criar raízes profundas para brotar ao encontro da luz 

significa ser arrancada. Tenho desenvolvido esse conceito de Ervas daninhas sobre o ponto 

de vista do desenho no meu processo criativo ao mesmo tempo que reflito sobre temas 

como a Falsa Baiana, não na sua verdade, mas na sua inexatidão e sobretudo suas 

invisibilidades 

Á propósito mantenho uma plantação dessas Ervas, algumas não sei o nome outras 

ignoro suas propriedades, mas elas brotam... 

 

PROPOSTA 5 MULTIPLICIDADE/ MULTI 

Calvino havia me feito refletir sobre muitos princípios inerente no meu trabalho, de 

conseguir entrever as possibilidades e ter a resposta muitas vezes inexata de problemas 

surgidos no meu processo criativo. Muito tempo levei pensando nos espaços a que minhas 
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obras iam expor. Sobre espaço há aquele enquanto território delimitado e definido que soa 

como uma demarcação é o meu campo de localização, nascença de vida (cidade), de criação 

(ateliê) e de questões. Todos esses espaços concisos não são mais um lugar como se era 

possível pensar. Os limites e os territórios se tornaram ralos e dissolvidos. Meu território 

enquanto criação também se tornou mais espesso e dessa forma vou deixando as 

interferências externas de acúmulo de sobras que se misturam com as S-Obras. No entanto 

me sinto a vontade para falar dos espaços expositivos do agora! Há uma reticência 

insuportável quando o assunto é exposição de arte, os museus vão continuar como antes, os 

artistas também? Antes do evento da Pandemia, o espaço expositivo passou por 

modificações sendo reformulado para abrigar obras que extrapolavam as técnicas 

estabelecidas como arte. Tudo acaba se tornando arte e nem tudo é arte, o espaço de 

exposição tomado de uma série de projetos antes nunca pensados foram repensados e 

reformulados. Não há mais a impossibilidade de abrigar obras de teor perecível ou restrição 

na dimensão. Assim como nos anos 60 o surgimento das galerias como uma imitação de um 

cubo branco, possibilitou a criação de obras que influenciaram até os nossos dias, de certa 

forma os espaços de agora devem também sofrer uma igual ou parecida reformulação, da 

mesma maneira que o espaço de criação está sendo tomado. Podemos perceber não só o 

questionamento como os espaços expositivos estão sendo usados, mas por quem? Como 

também deve ser um questionamento do artista na atenção do uso do material, não me 

interessa indagar ao artista nem propor intrometer no seu processo criativo, mas refletir a 

matéria que irá compor nos faz repensar nos custos disso para os possíveis problemas 

ambientais. Talvez isso tenha me chamado mais atenção do que a própria ou incerta 

sobrevivência dos museus que poderiam repensar em estender para espaços que nunca 

antes foram pensados, como nas Comunidades mais distantes dos centros urbanos.   

 Durante um bom tempo de minha vida eu morei em um local isolado do centro da 

cidade, para mim aquele espaço era novo e devagar fui traçando minha a adaptação. Ao 

longe as casas amontoadas, precipitadas no ar mostravam a parede nua. Nenhum arquiteto 

deveria planeja-las, o que parece desordem é na verdade a ordem organizada num 

somatório de convivências. Mal sabia eu o que era um subúrbio. Era susto em meus olhos 

quando vi o linchamento do rapaz de camisa de listra azul-marinho, era horror ao ver as 

crianças fazendo festa com o sangue jorrando da face do moço. Mas não podemos pensar 

como os filmes que exploram o lado violento desses espaços. A aspereza da vida nos 

subúrbios invisibilizados escandalosamente pelo Estado, juntamente com a lonjura da 

justiça, uma linguagem burocraticamente afastada do seu cotidiano, oferecem para eles as 

suas próprias alternativas de sobrevivência.  
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 Mas há sinceridade em suas vidas, nada ali é escondido, é escancarado: o sorriso, a 

tristeza, o perder, a força que a mulher faz para levar o bujão de gás para casa, a despedida 

da mãe para o trabalho delegando ao filho de sete anos o cuidado com os mais novos, a 

tranca das casas de portas frágeis, o abrigo confiado na casa que desliza nas fortes chuvas, 

a música que os jovens entoam  no ônibus. Tudo é escancarado, silencioso e barulhento. 

Penso no subúrbio não como negativa de poesia, é o que mais sobra nas suas 

esquinas mesmo que a dureza das suas vidas se multiplique. Onde o cotidiano não se 

assemelhe com a inconstância que impossibilite ser vivido, mesmo que lembrado no passo 

vacilante do moço de camisa de listra azul-marinho, ao tentar se desvencilhar em vão das 

pedradas.  
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O RUÍDO DO PORTÃO  

              

   Na ávida busca do formato ou linguagem que bem representasse o portão, 

configurado neste caso como divisa de territórios metade público, metade privado, estive 

em ambos lados para observações mais atentas e os fotografei de dentro para fora e o seu 

inverso, pressentido que ali estaria a conexão das minhas ideias para a construção da obra 

intitulada O RUÍDO DO PORTÃO (2018), derivada de uma situação incômoda na questão da 

acessibilidade e funcionalidade cuja representação dual de proteção e aprisionamento se 

faz presente na identificação do ruído em sua poética mais contundente, objetivando uma 

reinterpretação de códigos contemporâneos. 

 

INTRODUÇÃO 

No começo era apenas um portão fechado. Em seguida, era um meio, uma tentativa 

de atravessamento. No meio do trajeto era um fim vê-lo aberto. Mas, entre o começo, o meio 

e o fim, vieram as percepções que o atravessam.   

Surge assim um processo, à deriva da situação incômoda na questão da 

acessibilidade e funcionalidade de opostos sentidos em um único objeto. Um misto de 

proteção e aprisionamento se faz presente neste contexto com o qual me associei na 

identificação do ruído em sua poética mais contundente, objetivando uma reinterpretação 

dos códigos ali presentes.   

Na ávida busca do formato ou linguagem que bem representasse o portão, 

configurado neste caso como divisa de territórios metade público, metade privado, estive 

em ambos lados para observações mais atentas e os fotografei de dentro para fora e o seu 

inverso, pressentindo que ali estaria a conexão das minhas ideias para a construção desta 

obra, não ao acaso intitulada O RUÍDO DO PORTÃO, criada especialmente para a mostra 

coletiva “Nós que aqui estamos por vós esperamos” sob a curadoria do Professor Eriel 

Araújo, apresentada no período de 17/10 a 09/11/2018 na Galeria Cañizares/ Escola de 

Belas Artes da Universidade Federal da Bahia, Brasil. 
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Figura 1 – O portão  
Foto: A autora 

 

RUÍDO EM PROCESSO 

"Nada é mais escuro do que a visibilidade da luz, nada é mais claro do que essa noite 

sem sol" (DERRIDA, p.305, 2012). 

 

Olhando, agora, as imagens registradas por uma câmera-celular com o 

distanciamento do tempo, compreendo melhor os caminhos percorridos na construção 

desta obra.   Na busca pelo entendimento do significado de um portão sempre fechado à 

frente de uma galeria pública de arte, me posicionei em ambos lados e, no deslocamento do 

olhar fotográfico o que vi traduziu rapidamente uma bidimensionalidade claustrofóbica. 

Logo fiquei pensando como seria possível sair ou entrar ali. Escalando? Derrubando? Várias 

interrogações surgindo neste tempo-espaço da coexistência “entre” o público e o privado; 

denúncia e arte; realidade e ficção.   

Abri um parêntesis para entender que o caráter mágico das imagens é essencial para 

a compreensão das suas mensagens, afinal imagens são códigos que traduzem 

acontecimentos, processos, cenas, na mediação ou orientação do homem com o seu mundo 

e o significado destas imagens técnicas se imprime automaticamente sobre superfícies reais 
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ou virtuais. Assim sendo, pensar a relação do sujeito com esse tipo especial de imagem, 

diante de sua diversidade, repetição, disseminação e outras possibilidades construtivas é 

um dos papéis da arte atual.   

A partir desta reflexão, outras questões foram surgindo e, na contramão da 

impotência, decidi então fazer ruídos amplificados junto ao portão, numa performance 

solitária, um manifesto à não-acessibilidade, à falta de comunicação e lucidez, entretanto, 

este projeto não teve seguimento, por insegurança e temor, diante do caos instaurado no 

país naqueles dias tensos pré-eleição.    

Retornei mais uma vez à observação do portão. O tempo voava e já não sabia se este 

seria realmente o meu objeto; porém seguia analisando as fotografias e a problematização 

em torno delas. Processos.   

Numa próxima etapa, comecei a pensar também nas pessoas que ali passavam, rara 

ou diariamente, cheguei a fotografar algumas nos seus gestos rápidos de caminhada, 

imagens turvas, vultos coloridos de passagem por uma região que ficou demarcada em loop 

com aproximadamente 2 metros lineares, ou seja, a largura do portão. Além delas capturei 

também carros, ônibus, todo tipo de transporte em formas e sons peculiares ao burburinho 

característico dos centros urbanos em seu ritmo cotidiano, certamente alheio às minhas 

expectativas de coletas visuais e, posteriormente, sonoras.   

   

                             Figura 2 – Captação de imagens (making of)  Foto: A autora 
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Em casa, filtrava fotos e pensamentos em P&B, alto-contraste, sépia, full color... 

pressentindo que havia algo mais a ser registrado para fazer algum sentido expor.    

No momento da edição, optei pela inserção de efeitos na linha Glitch-alike que 

operou como transição entre as duas fotografias escolhidas gerando movimentos 

alternados desta representação planejada e intencional de desintegração e que, ao mesmo 

tempo, deu ênfase à dualidade espacial e circunstancial presente na referida obra.   

Além de ser mais um elemento de estilo visual, o fato de incorporar a estética Glitch, 

uma característica dos meios digitais utilizados nesta obra, as corrupções de dados (erros) 

podem simbolizar uma interpretação literal da invisibilidade desta galeria perante a 

comunidade alheia à sua existência.   

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 – Conceito Glitch-alike utilizado 
na transição das imagens. Foto: A autora 

 

A responsabilidade da interpretação me fazer compreender que ali havia um risco 

perante a própria instituição (Universidade Federal da Bahia), afinal apresentaria algo 

relacionado a uma falha da sua logística mas decidi seguir na ideia, indo para a etapa da 

captação de áudios.  Já não me satisfaziam apenas os ruídos do ambiente externo, das 

buzinas cruzando com vozes em uma poluição real e quis comprovar minhas próprias 

percepções através do outro.   
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Em campo, com câmera escondida na mochila, compilei o que desejava. 

Invisibilidade comprovada, as peças já estavam se encaixando para a composição final que 

resultou em um vídeo-processo acessado virtualmente via código QR junto ao monitor que 

estampava duas fotografias em movimento diluído pela transição e áudios gravados nesta 

enquete quase subliminar.   

    A partir deste material elaborei a trilha-experimento inspirada na música 

concreta e nas transgressões do compositor francês Pierre Shaeffer (1910-1995) ao 

manipular trechos justapostos, combinados e descombinados, contendo perguntas e 

respostas breves sobre a localização e até mesmo a existência da Cañizares. Vale ressaltar 

que os áudios foram capturados em frente ao portão da referida galeria.   

Findada a edição, segui para o operacional da montagem na qual utilizei um monitor 

LCD posicionado verticalmente e que foi disposto ocasionalmente pelo curador da mostra 

na parede cuja direção é a mesma do portão. Obra materializada, pronta para fruição.    

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 4 – Obra finalizada. 
Foto: A autora 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Código QR do vídeo processo 
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 A intrincada relação entre som e significação do ruído por meio de imagens deu 

origem ao surgimento de novos campos das práticas artísticas trazendo à tona o caráter 

amplo e expansível que a arte pode assumir.   

Eu, particularmente, busco “a presença do ruído” com disparador para meus 

processos criativos e, no caso desta obra não foi diferente. Além da livre interpretação do 

mesmo a partir de um tema específico, outros discursos aparecem no fluxo continuum entre 

estas linguagens, adentrando assim a categorização de Arte Sonora.   

É fato que, o ruído está profundamente enraizado em todos os indivíduos como 

inquestionável protagonista de nosso cotidiano, o que nos traz como consequência o 

desenvolvimento de um interesse particular pelo ruído como ponto de partida de diferentes 

estudos/ opiniões.    

A grande celebração do ruído com justificativa filosófica aconteceu no Futurismo. Os 

sons não eram mais percebidos como metáforas sublimes das experiências e apenas ruídos 

do mundo a atenção começa a focalizar os ruídos organizados nas artes. Esta dialética entre 

a arte e a vida, entre o ruído e música, nos proporcionou passar do nível sociológico e 

histórico para o estético.   

As pesquisas sobre ruído crescem a cada dia e aparecem mais visivelmente em dois 

campos na contemporaneidade, o da sociedade (ponto de vista histórico) e o da estética 

(evolução do gosto). Em ambos casos, importante ouvir com novos ouvidos e ver como uma 

nova oportunidade estética, incluindo a investigação da relação entre o ruído e o silêncio, 

percursos traçados por artistas relevantes como o italiano Luigi Nono (1924-1990), um dos 

compositores mais importantes do final do século XX, entendia como usar as tecnologias 

para criar uma corrente musical de pensamento que tinha em seu núcleo a investigação da 

relação entre silêncio-ruído e som; e, ainda neste mesmo século, depois da Segunda Guerra 

Mundial, John Cage (1912-1992), músico norte-americano que traz novos questionamentos 

visando a quebra de paradigmas sobre o ruído e sobre o silêncio na música. Trabalha em 

conjunto com as outras artes e junto com isso traz questões políticas e sociais relacionadas 

ao pensamento libertário em diálogo com seu trabalho como compositor, fato que o associa 

diretamente ao anarquismo por meio da arte, sendo possível que seu primeiro contato com 

a anarquia tenha vindo da forte influência e admiração pelo pintor, escultor e poeta francês 

Marcel Duchamp (1887-1968).   

Para mim, fica nítido que silêncio e barulho não são opostos, eles se entrelaçam em 

tensionamentos alternadamente, dando origem ao som e todo um imaginário, na 

possibilidade da sua materialização no campo das artes visuais como experiência estética.    
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CONCLUSÃO 

Hoje considero que, os quinze dias de produção da obra O RUÍDO DO PORTÃO, 

quando pude observar e maturar ideias acerca de um objeto e suas nuances visíveis ou 

intangíveis, me possibilitaram a oportunidade de aprendizado e conhecimento de tais 

provocações a mim mesma, elementos indesejáveis da nossa sociedade que tentamos 

esquecer, mas que a arte consegue evocar e nos inquietar no sentido das percepções e 

reflexões para construção de uma narrativa poética e política.   

O abandono do signo, da mera iconografia, em substituição pela decodificação de 

uma circunstância de interesse público e do campo das Artes Visuais, me norteou ao 

desenvolvimento de um novo raciocínio para a minha pesquisa de Pós-Graduação, revendo, 

inclusive, título e direcionamentos, ainda sendo processados em reta final neste 2020. E, 

neste momento de contínua reflexão, meus objetivos se organizam em páginas abertas para 

compreensão de teorias e pensamentos mais aprofundados aos quais irei me relacionando 

gradativamente ao incorporar-los à minha poiesis.  

Sabemos que, o ruído ainda continua sendo algo indesejado para a maioria de 

pensamento ocidental, pelo mistério e outras ameaças frequentemente atribuídas à sua 

fonte de natureza descontrolada. Esta confusão só será evitada pela construção de novos 

códigos que atravessem as convenções morais. Para mim, incômodo é estímulo para seguir 

na vivência do inconsciente visual e sonoro percebendo o ruído como experiência e 

oportunidades sem fim. 
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LEVANTES POÉTICOS : TECER TEREZA COM OS SONHOS DE LUANDA1 

 

i. alinhavar as bordas do Atlântico 

entre setembro e outubro de 2019 visitei a capital de Angola por dez dias, foi minha 

primeira ida ao continente africano. vivi uma febre que custou passar. facilmente desisti de 

tentar escrever qualquer coisa enquanto estive lá, dediquei os sentidos a viver atentamente, 

consumindo cada vírgula de acontecimento e dialogando as impressões com as duas 

companheiras de viagem, Gabriela e Manoela. mas quando retornei para casa, uma febre 

literalmente me abateu por quase uma semana ~ acumular emoções, boas ou ruins, sempre 

custa um preço. havia um engasgo, uma urgência de processar aquela travessia. a única 

tentativa possível de cura foi começar a rascunhar a quentura daqueles dias. desse jorro 

desesperado foi se desenhando um novo devir... fui escrevendo crônicas a Luanda. 

 

preâmbulo 

ser uma ponte 

um corpo brasil em terra angola 

uma carne áfrica, temperada américa latina 

ser o interstício, a esquina, a encruzilhada 

caminhar fronteira, equilibrar corda bamba 

alinhavar as bordas do atlântico 

  

Luanda ~ primeira ida para jamais esquecer o caminho de volta. 

 

incorporei uma ponte. simultaneamente, experimentei os gestos traçar ~ ser ~ 

percorrer. se a gente reparar bem nessa cartografia ficcional que instituíram mapa-múndi, 

Angola é uma paralelo quase exato com a Bahia. essa é uma rota que faz muitos sentidos à 

história do Recôncavo. uso o prefixo “re” somente pela intuição que me autoriza uma 

certeza: re-visitar África é certamente rememorar um longínquo ponto de partida. esta sina 

 

1 Este é um breve excerto da dissertação “Inventário / da ilha \ de Tereza: cartografias e um 

livro devir”, defendida por mim em março de 2020, na cidade de Recife – PE, junto ao Programa 

Associado de Pós-graduação em Artes Visuais, da UFPB/UFPE. O livro-dissertação integra uma 

pesquisa em poéticas visuais que envolve processo criativo em literatura e artes visuais, a partir da 

memória e narrativas de mulheres. “levantes poéticos” foi uma série de ações itinerantes, com 

diferentes grupos de mulheres, nas quais propus a partilha e o registro de histórias pessoais e 

relacionas às localidades visitadas. 
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andarilha de nascer e já partir para viagem, ser sempre movimento ir e vir ~ de onde vem 

tudo isso? reconheço-me na diáspora negra, imersa em suas reverberações. por isso, ir é 

também regressar. que também não deixa de ser sempre ir como se fosse a primeira vez. 

fui à Luanda costurando ponte. uma bem mais comprida que esta emendando duas 

cidades irmãs tão distintas (Cachoeira e São Félix – BA). ir a Angola é como retomar um fio 

esfacelado, no entanto pulsante, regenerando-se devir. caminhar por suas ruas, saudar a sua 

gente, foi como atiçar um lodo palimpsesto assentado na mais funda camada de memória. 

no quarto dia, chamei mulheres para tecerem comigo uma rede feita de sonhos. a 

primeira a chegar foi uma moça elegante, de olhos silenciosos e atentos. perguntei o seu 

nome, ao que me respondeu e sorriu: Teresa. 

não acredito! – gargalhei. 

ela apenas sorriu, sem muitas explicações a dar, como quem já guardava 

pacientemente aquele segredo.  

tanto a procurei... e me parece, foi ela quem me encontrou ali ~ ela, uma jovem 

escritora que sonha publicar seu primeiro romance, que o escreve dia a dia. foi 

surpreendente vê-la nessa roupagem, pois sempre imaginei Tereza uma mulher com mais 

idade que eu, mais vivida e experiente. compreendi que a essência desta persona múltipla 

não implica exatamente no tempo de vida que tem, corresponde a dotar uma qualidade de 

madureza, mesmo tendo pouca idade. é como se Tereza soubesse equilibrar a lucidez e 

sapiência de quem viveu muitas vidas, numa roupagem sempre regenerada. isto se 

expressava exatamente ali na figura daquela moça nascida em Luanda.  

enfim, foram chegando outras participantes da oficina. estendi um antigo lençol 

puído feito com o retalho de panos, presente de uma amiga de minha avó materna. comecei 

abrindo-lhes o “inventário / da ilha \ de Tereza”: fui pondo em jogo memórias, sonhos, 

realidades inventadas, recortes de mulheres e lugares, alinhavados na ilha navegante sobre 

a qual tenho escrito. ali foi se cumprindo nosso ritual de cura e costura. pedi que 

dispusessem de suas cores para sonhar as imagens daquelas narrativas. aceitaram tecer 

comigo: Romina, Teresa, Lurdes, Gabriela, Manoela. 

exibir “o sonho puído”2 foi um dispositivo essencial naquela manhã de quinta-feira. 

éramos seis mulheres numa pequena sala do Centro Cultural Brasil Angola, sentadas sob 

um pano remendado que era então a nossa ilha. apaguei as luzes e acionei a reprodução do 

 

2 Trata-se de um vídeo (poema expandido) desdobrado da referida pesquisa, produzido no 

Recôncavo da Bahia, em 2019. Disponível em < https://vimeo.com/391622301> (senha 

inventário181920). 
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vídeo. momento em que talvez tentávamos imitar o roteiro de dormir, imergir no sono, 

convocar o sonho.  

dezessete minutos: 

rio paraguaçu lençóis amanhecer ilha ponte cruzar fluxo cidades sol sacudir ventar 

ondular estender varal braços pernas corpo deitar dormir sonhar despertar mulheres 

escrita rede poética performance danças rituais curas partilhas afeto saúde lúdico infância 

transcender liberdades alegrias tereza corda atar unir forças caminhar carregar transportar 

evocar rememorar reverenciar ruas histórias tramas cruzamentos encontros lançar salvar 

acolher lavar renovar revigorar cerzir travessia navegar desaguar aportar salgar quarar 

ninar pedras itapuã regresso mar baía 

enquanto elas viam pela primeira vez as imagens que andei costurando pelas 

últimas doze semanas, estive eu mais atenta à leitura das suas reações. no reacender das 

luzes, um tempo incalculável de silêncio, que talvez fosse correspondente àquele momento 

de recobrar a consciência após voltar do sono. e quando acordamos, ainda sonhávamos. 

havia um êxtase. Manoela soluçava as suas lágrimas, expressando um somatório de emoções 

que só ali encontrou gatilho de desague. a principal delas, o fato de estar em continente 

africano, realizando um sonho de muito tempo. e no mais, as memórias ~ aquele 

palimpsesto de memórias de que falei há pouco ~ é como provocar uma camada de lodo 

assentada ao fundo de algo adormecido há muito tempo. contou sobre como aquelas 

imagens levaram-na até sua avó que costurava retalhos e punha os panos pra tomar aragem 

no sol. rememorou também a origem da sua família ali naquela mesma região Recôncavo 

que mostrava o vídeo.  

se Manoela se expressava no pranto, Romina tinha um modo de transbordar em 

silêncio. olhava o lençol e os olhos miúdos, ficavam ainda mais cintilantes. e quanto enfim 

conseguiu elaborar sua emoção, também foi até as que vieram antes de si. falou da infância 

em Cabo Verde, na ilha da Boavista, de como lembrou as mulheres lavadeiras beira-mar que 

eram as suas tias e vizinhas, em quem se apegava por conta duma ausência de mãe muito 

cedo. ela também trazia a memória da avó que nutria toda uma vizinhança com o trabalho 

das mãos. como as pessoas lhe compravam diariamente os pães, para virem a pagar somente 

ao final do mês, ela mantinha seus cadernos de anotações numa escrita própria, idioma que 

só ela saberia decifrar. contou o quanto admirava aquilo, pois sua avó não era alfabetizada 

e ainda assim mantinha um esquema infalível de organização financeira. 

Romina tateou e ressaltou a essência da ponte, quando sublinhou a força daquele 

gesto de atar a ponta dos lençóis, “é isso que estamos fazendo aqui”, ela disse. unindo 
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continente, encontrando pontos perdidos, reconhecendo nossas histórias, cambiando 

poéticas, culturas, saberes, fazeres. 

até aí, tudo isso já me transbordava ~ desde a chegada de Teresa, àquelas memórias 

partilhadas. um encontro literal com um dos maiores formigamentos desta pesquisa: 

memórias e relatos de mulheres em lugar de protagonismo social, inscrições narrativas que 

reinventam essas memórias, tiram-nas do ofuscamento, trazem-nas à tona da partilha. se 

desse processo efetivamente vão se aproveitar histórias, escritas e publicadas por essas 

mulheres, eu não sei, não terei nunca controle sobre esses desdobramentos. porém, o que 

estou sublinhando é, principalmente, a importância que tem o processo, em si, de 

rememorar e elaborar discursos, sejam eles em quais códigos for. nisso também se cumpre 

o ritual de cura que tenho trazido mesmo antes de “o sonho puído” ~ falar de si, narrar-se, 

inventar a própria história. 

assim, meu objetivo segue além de escrever um livro duma colcha de imaginários, 

memórias, lugares. no decorrer desta pesquisa-processo, tem sido, sobretudo, inquietar 

outras mulheres a se olharem, atentarem às suas histórias, às suas ancestrais e, a partir 

disso, inventar modos de se inscreverem no presente, investigando maneiras de sonhar 

futuros. palpável ou não, utópico ou não, partícula de areia num universo de praia ou não, é 

isso o que tenho buscado fazer gota a gota, aqui ali, a partir dessa onda de levantes poéticos 

desde Bahia e Pernambuco. 

propus às participantes a mesma listagem de sonhos lançada às Marias da Ladeira3 

e também outros exercícios, na intenção de enredar imagens, ideias, palavras, frases, 

invencionices a partir do que fluísse no curso de nossas conversas. depois teceríamos uma 

rede coletiva cruzando memórias e sonhos naquele lençol estendido. o gesto de escrever, 

transcrever, inscrever, repensado como um movimento à cura ~ a produção de narrativas 

esparramadas além página, como um investimento de corpos, articulando, empunhando, 

laçando terezas4. 

   dessa primeira coleta, no processo de partilha dos rascunhos, fomos lendo e 

grafando as escrituras no tecido. Romina é cabo verdiana, mora em São Tomé e Príncipe e 

estava de passagem por Luanda. tem a voz doce e fala baixinho, quanto mais emocionada 

 

3 Grupo de mulheres da comunidade Ladeira do Milagre, na cidade de São Félix – BA, com 

quem realizei encontros para a criação de narrativas textuais e performáticas – participaram na 

gravação do vídeo “o sonho puído”. 

4 Além de ser o nome da personagem com a qual venho trabalhando, é uma referência a uma 

corda feita do remendo de lençóis, tecidos diversos, geralmente utilizada em contextos de fuga. 
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mais diminui até quase um sussurro. nos fez sonhar imagens lindas de lençóis alvos 

quarando n'areia branquíssima da sua ilha natal. segredou no pano o desejo de não morrer 

sem antes aprender a casar as letras no papel ~ um anseio da sua avó, padeira, que aos 

oitenta anos aprende a leitura e a escrita, como se não perdesse a esperança no tempo. foi 

daí que comentamos sobre os sonhos tão simples, mas aparentemente tão caros, do quanto 

se sonha com o mínimo, justamente por ainda não tê-lo.   

Teresa, por sua vez, cultiva sonhos joviais poéticos maduros. suas mãos escreviam 

letras garrafais no pano de retalhos, talvez como um jeito de performar a vastidão daqueles 

desejos ~ talvez como único modo que ela sabia de existir: sendo gigante. Lurdes deseja a 

liberdade de ser e expressar uma diversidade para além dos julgamentos alheios. quer 

também partilhar saberes através de sua voz, cultivar uma casa cheia de árvores. similar à 

Manoela, que almeja um sítio arborizado, cheio de bichos e ventos, e também inscreveu ali 

a sua gratidão por chegar ao continente africano pela primeira vez. Gabriela almeja florescer 

a escritora que afinal ela já é. e quer também voar, atuar, chamar sua mãe para a vida 

viajando o mundo.  
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já eu, também confessei meus encantos, narrei trechos de minha história, contei que 

estou grávida de uma casamendoeira na roça onde me criei poeta. e pouco em pouco fomos 

tecendo, cerzindo o lençol com a trama daqueles desejos fortes. 

dali a dois dias Romina partiria de volta à ilha de São Tomé e Príncipe, levando 

saudade daquele nosso encontro. emocionada com o que viu no vídeo “o sonho puído” e no 

levante proposto, nos assinalou a relevância de espalharmos ações como aquela para outros 

grupos de mulheres, a fim de desadormecer os sonhos, tocar assuntos tão essenciais, porém 

tão sufocados pela rotina corrida dos dias. para mim, Romina afirmava a eficácia daquele 

nosso ritual de cura, embora tão simples, uma prática rareada pelo frenesi cotidiano, tão 

essencial aos cultivos diários, coletivos. tomamos aquela provocação, desejando avançar 

Áfricas adentro com outros daqueles espraiamentos. 

 

ENTRE A INVENÇÃO E O INVENTÁRIO. SONHO DE MEMÓRIAS      

ANCESTRAIS. 

a ilha de Tereza é também a imagem dum lençol puído, feito de retalhos, fiado dia a 

dia, novos pontos a cada deriva que faço. uma ilha navegante ~ é o que tenho dito. viaja 

comigo, este meu corpo barco insular ~ também sou Tereza, também sou a própria nau 

porto em porto. assim, as narrativas ficcionais que ora escrevo foram ganhando texto desde 

2016, na minha primeira ilha literal, Itaparica – BA. talvez mesmo antes... quando o próprio 

Recôncavo revelou-se o meu arquipélago nascente.  

todavia, nunca saberei datar o início exato das coisas. trabalhar em processo é isso, 

cartografia rizomada onde não sei apontar os extremos do começo-final. (a tontura do 

tempo) e por nunca precisar as cronologias, sou impelida à inexatidão de pretéritos 

longínquos ~ vou me agarrando ao palimpsesto memória ancestral que, em partes, somente 

intuo. no cintilar de Tereza-miragem vou distinguindo, reconhecendo traços de alguma 

tataravó que tive e nem sabia onde ~ um laço oculto, sobreposto, mas uma linha viva, 

adormecida, sonhada, despertando. de repente um estalo tão óbvio: Tereza teria nascido do 

ventre de Luanda? Tereza seria alguma fatia desgarrada das ilhas de Cabo Verde? 

quando Romina me desenha sua avó, reconheço madalena, moradora mais antiga da 

ilha que escrevo, uma rezadeira e parteira que sonha em aprender a escrever a sua saudade. 

outros cruzamentos, espelhamentos vão se dando ~ algo como vida imitando arte, vice-

versa. o ofício daquela senhora cabo verdiana, avó de Romina, era o mesmo de outra das 
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personagens do livro “inventário”, a Tereza de lourdes, que por sua vez tinha o mesmo nome 

de outra moça participante da atividade. foram inúmeras as coincidências. 

se movimento de barco em deriva é esse flutuar para lá para cá, o tempo inteiro 

oscilei entre a invenção e o inventário, fui misturando a trama destas palavras, até fazer 

desse composto o meu jogo de criação. fui sonhando memórias ancestrais para escrever 

esse livro de realidades deliradas. de que maneira imprecisa, a-científica, totalmente cabível 

na arte? ouvindo a história de mulheres aqui-ali, conhecendo como nasceram os lugares 

pela versão de suas lembranças e esquecimentos, permitindo e buscando o tato das ruas, 

praias, praças, deixando corpo todo atento aos balanceios da deriva, imaginando para além 

da cor enxergada, aumentando um ponto a cada conto narrado, etc. 

no jogo miragem, fui distinguindo a ilha de Tereza outrora desenhada por mim, 

consumando-se naquelas realidades geograficamente distantes da costa africana. era como 

se outros imaginários incorporassem aquelas invenções de livro inventário e validassem a 

força daquelas memórias ressignificadas. ou, quem sabe, era como ter pressentido aquelas 

familiaridades apartadas no longe, ao realizá-las na escrita poética ~ prenúncio este que, 

em verdade, é mais remontagem de culturas esfaceladas, recosturadas cá, diasporicamente. 

constá-las tão palpáveis era mais um modo de alinhavar a ponte, efetivar reencontros, 

reconhecer antecedentes, assim, seguir tramando o presente, inventando futuros. 

na ilha da Boavista, em Cabo Verde, onde havia certa carência de água doce, era 

corriqueiro que as lavadeiras se reunissem beira-mar para lavar e quarar lençóis. Romina 

nos sussurra uma imagem belíssima que os seus olhos de criança guardaram: areia 

branquíssima que somente nas praias de lá e por cima dela os lençóis alvíssimos forrando 

uma segunda pele. aquela mulher e sua voz suave, uma espécie de oráculo, confirma um 

ritual coletivo da minha ilha ficcionau que deu mote às ações do vídeo “o sonho puído”. com 

isso, também me ajuda a desmistificar o caráter de prenúncio das minhas escritas: fui 

considerando que do roçar na camada mais antiga de palimpsesto emerge uma memória 

funda, antiga, transmitida por outras antes de mim ~ consumá-las através da escrita é tomar 

coragem de assumir as intuições, ou seja, apostar nas derivas. qual modo mais eficaz me 

caberia de pesquisar a minha história mais distante, senão recorrendo à linguagem da 

poesia, ao delírio que é próprio do verbo artístico? 

“aquele momento de escrita nos retalhos revelou-se num florescer de sentimentos, 

sonhos e desejos com tanta intensidade que mais parecia uma erupção... a sensação que 

sinto até hoje é como se de um vulcão se tratasse! mas um vulcão amigo, carregado de 

emoções. tantas coincidências aconteceram ali que me deixaram extasiada. terá sido mesmo 

coincidência ou confluir de energias? tão intenso!!! todas vibrando na mesma frequência!”. 
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assim me escreveu Romina, dois meses após nosso encontro. novamente atestei a ideia 

duma confluência ancestral, a comunicação de memórias muito antigas, esfaceladas e 

sobreviventes a tão longa diáspora. 

escrever o livro “inventário” é minha investida afrodiaspórica de engendrar uma 

tereza. maneira que encontrei de investigar e reinscrever um legado de memórias e assim 

afirmar a minha/nossa presença desde o presente aos futuros possíveis; é recorrer ao modo 

como somos inscritas no agora e favorecer o modo como podemos sonhar nossos devires. 

em outras palavras, é sobretudo, modo de perseguir a utopia do ponto gênese ~ embora 

nunca se vá encontrá-lo com exatidão, o processo de alimentar uma rede imensurável 

enquanto há procura, é o que oxigena, movimenta, justifica essa pesquisa artística. 

“foram, ainda, essas mãos lavadeiras, com seus sois riscados no chão, com seus 

movimentos de lavar o sangue íntimo de outras mulheres, de branquejar a sujeira das 

roupas dos outros, que desesperadamente seguraram em minhas mãos. foram elas que 

guiaram os meus dedos no exercício de copiar meu nome, as letras do alfabeto, as sílabas, 

os números, difíceis deveres de escola, para crianças oriundas de famílias semi-analfabetas. 

foram essas mãos também que folheando comigo, revistas velhas, jornais e poucos livros 

que nos chegavam recolhidos dos lixos ou recebidos das casas dos ricos, que aguçaram a 

minha curiosidade para a leitura e para a escrita.”5 

 

Deisiane Barbosa_BIO 
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5 EVARISTO, Conceição. Da grafia-desenho de minha mãe um dos lugares de nascimento de 

minha escrita. In: ALEXANDRE, Marcos Antônio (org.). Representações Performáticas Brasileiras: 

teorias, práticas e suas interfaces. Belo Horizonte: Mazza Edições, 2007. p. 16-21. 
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O CORPO, OS MAPAS E AS DESCONSTRUÇÕES NO TIROCÍNIO 

 

O trabalho/amor por desejar/ser artista sempre existiu em minha vida, e com a 

conquista de espaço no curso de Artes Visuais, pude de fato começar a concretizar um pouco 

mais minha vontade de riscar no mundo novas formas de dizer e sentir. O corpo de mulher 

foi se projetando nas obras e dando voz ao grito de várias mulheres que fui/sou, na 

perspectiva de cartografar linhas tangenciais e fugir dos padrões colocados a todo o tempo 

sobre nós.  

A tarefa difícil de remendar, de construir um mundo a parte do vivido fez com que 

eu chegasse em minha própria imagem como ponto de partida; inicialmente sem ter tanta 

consciência de onde isso iria me levar, porém o percurso resultou em várias descobertas, 

aprofundamentos e trabalhos que foram fortalecendo o rompimento das subjetividades 

arbóreas, binárias, e conduzindo ao processo de microrevoluções, de novos agenciamentos 

na perspectiva deleuziana. 

As escritas de si então foram se delineando, se construindo como um mapa. Uma das 

experiências mais significativas que fiz foi junto a um grupo de mulheres no tirocínio do 

mestrado em Crítica Cultural. O processo de levar outras mulheres a refletirem sobre si 

mesmas e desenharem outras formas de verem a si mesmas foi bastante revelador e 

desafiante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01 – Cartaz de 
convocação para a 
Oficina de expressão 
artística. Acervo 
pessoal. 

 

O tirocínio foi realizado em forma de oficina, onde aconteceu estudo e produção de 

textos, obras, e imagens de forma experimental. Algumas produções da artista baiana Ana 
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Fraga e o meu trabalho As 7 Vidas de Kassandra foram alvo dessas analises realizadas.  

A oficina teve a participação de quatro mulheres e um homem e aconteceu no ano 

de 2018 durante o período de dois meses. Um ponto importante para todas nós foi a 

possibilidade de experimentação de alguns processos criativos em fotografia, colagem, 

performance e poesia. Como resultados principais foram realizadas uma serie de 

fotografias, livros de percurso e uma exposição que reuniu parte do material produzido.   

A oficina tinha como objetivo principal destacar a produção de algumas artistas 

baianas, problematizar as obras A Mesa Posta e As 7 Vidas de Kassandra e mostrar-se como 

arma para desfazer dispositivos de dominação sobre a mulher, ao propor reflexão sobre 

discursos e signos. Ela tornou-se um espaço de construção de discursos e também de 

resistência.  

A oficina também trouxe a tona a ideia de implosão dos sistemas de subjugação 

sobre a mulher e a arte, pois foi criado um lugar diferente do convencional, onde os sujeitos 

puderam além de refletir realizar experimentações artísticas para rasurar tanto imagens 

quanto discursos, através da escrita de si, ou seja, da elaboração de signos subversivos. As 

pessoas envolvidas durante o momento da foto-performance, das vivências performático-

artesanais mostraram que existe no sujeito o desejo de expor as invisibilidades, os 

sentimentos profundos entranhados no corpo, na alma. É nessa perspectiva que a imagem 

traz outras imagens dentro de si, não é estática, ela tem a grande capacidade de servir de 

ponte entre distintas visualidades.  

Alguns autores serviram de suporte teórico para a oficina e a construção das ações 

realizadas: Ermelinda Ferreira (2014), Eduardo Barbosa (2010), Jailma Pedreira (2012), 

Osmar Moreira (2002), Elisabeth Moysés (2004), Oswald Andrade (1976), com o Manifesto 

Antropofágico, Michel Foucault (2014). 

Um dos conceitos utilizados na oficina foi o de Work in Progress, já que as ações 

ocorreram de forma processual, ao longo da oficina. O tirocínio tornou-se um lugar de 

dobra, de onde o mapa foi ganhando forma e a arte junto à crítica cultural veio valorizar a 

criação, através da oficina de expressão artística como um lugar de constituição do saber.  

Ao longo dos encontros foram se compondo vários tipos de trabalhos, escrita de um 

manifesto, como a criação de poesia por meio de sorteio das palavras que estavam dentro 

de um saco, interferências, colagens feitas sobre imagens do filme Persépolis, produção de 

um cartaz coletivo, livro de artista e as fotoperformances. Buscou-se por meio da 

antropofagia criar outros sentidos, discursos para as ilustrações retiradas do filme de 

Marjane Satrapi.  

As produções que mais se destacaram nesse caminho foram as fotoperformances, o 
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livro de artista e a exposição. É a partir dessa gama de possibilidades vividas que o conceito 

de rede trabalhado por Cecília Salles (2015) vem somar e mostrar os nós dos fios que se 

conectaram aos processos criativos desenvolvidos, das interações de forças e relações, se 

contrapondo a fragmentação da vida. A pesquisa vem construir uma imagem-texto, lugar de 

produzir resistência, outras armas, fazer acordar o estava adormecido nas participantes, 

suas capacidades, subjetividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02 – Convite para tarde de registro fotográfico, fotoperformance e autorretrato. Acervo pessoal. 

  

 

Os participantes foram fotografados e também experimentaram fotografar o outro, 

e assim, as imagens captadas seguiram com um teor forte de crítica social. No total realizou-

se mais de 500 fotos, das quais selecionei 34 para a exposição. Foi perceptível para todos 

nós que estávamos envolvidos que o resultado foi ótimo, abrindo espaço para que a 

exposição causasse impacto e provocação no público. Nas imagens que seguem aparecem 

algumas das fotografias. 
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Figura 03 – Autorretratos e foto-performances que foram produzidas na oficina de Expressão Artística e 
usadas posteriormente na exposição: Corpo em processo. Acervo pessoal. 

 

Figura 04 – Autorretratos e foto-performances que foram produzidas na oficina de Expressão Artística e 
usadas posteriormente na exposição: Corpo em processo. Acervo pessoal. 

 
 

O momento de experimentação fotográfica foi usado na construção de autorretratos 

que levavam a reflexão sobre a submissão e empoderamento feminino, a violência contra a 

mulher, a força da imagem da mulher ao performar sua liberdade.  

As fotografias foram surgindo naturalmente, durante aquele momento de 

experimentação poética de cada pessoa que se tornou performer de si mesmo. A busca no 

encontro para fotografar não foi por uma imagem bonita, perfeita, mas sim por força, 

sensibilidade, liberdade, expressão do si, que resultou em imagens carregadas da violência 

e repressão imposta as mulheres.  

 

 

Figura 05 – Autorretratos e foto-performances que foram produzidas na oficina de Expressão Artística e 
usadas posteriormente na exposição: Corpo em processo. Acervo pessoal. 
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A exposição ocorreu no Centro de Cultura de Alagoinhas – BA, entre os dias 8 e 17 

de junho de 2018 e ganhou como nome Corpo em processo: andanças e transe. A exposição 

teve como material várias fotografias, poesias e algumas fotografias da obra As 7 Vidas de 

Kassandra. Como linguagem para dispor todo o conjunto foi escolhido o formato de 

instalação como teia, rede no intuito de unir toda a produção. A exposição demonstrou, que 

a oficina teve bastante significado e que o conteúdo reverberou em formato de imagens 

fortes e representativas do debate sobre a violência contra a mulher.  

 

Figura 06 – Cartaz da exposição Corpo em processo. Acervo pessoal. 

 

A provocação causada pela exposição nos participantes foi de estranheza, de 

espanto, de inquietação mediante a força das imagens expostas, principalmente sobre as 

fotografias, que levavam os visitantes a pensarem sobre a realidade de violência vivenciada 

pelas mulheres na sociedade atual.  

A necessidade de debater esse contexto continua sendo muito grande, porque 

mesmo diante de políticas de proteção, dos movimentos feministas, da tomada de "poder" 

pelas mulheres o machismo, o patriarcado ainda dominam e controlam os modos de vida 

dos sujeitos.  
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Figura 07 – Fotografia da exposição Corpo em processo. 
Acervo pessoal.  
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ESPADA DE SÃO JORGE  

A primeira sensação que eu tive quando pensei em escrever sobre meu isolamento 

foi de ser ridícula. A minha resistência em lidar com minha própria intuição é fortíssima. 

Isso já fala muito sobre minha entrada em mim mesma, para ser bem redundante; sobre 

minha jornada de autoconhecimento, o resgate da minha intuição.  

Me permiti escrever esse pequeno relato como uma forma de deixar minha intuição 

fluir. Mas também porque sinto certa urgência no compartilhamento. Eu gosto de redes 

sociais, apesar de me obrigar, às vezes, a me distanciar delas também. Nesse tempo de 

pandemia, decidi primeiro que iria excluir as redes, por causa da ansiedade que elas me 

causam. Acabei não excluindo, mas apenas desligando por períodos cíclicos, vez que moro 

sozinha e talvez pudesse não aguentar tanto isolamento. 

E foi assim que começou minha jornada de autoconhecimento. Primeiro pela 

necessidade de me isolar coincidindo com o isolamento causado pela pandemia. Nesse 

tempo, sobrevivi de seguro desemprego e usei o dinheiro que consegui dando aulas em 

2019 para me manter e para mergulhar em mim mesma - o que sei que é um privilégio 

imensurável, apesar de estar desempregada. 

Eu gosto também dos fluxos de consciência. Eu gosto de ir escrevendo, respeitando 

meus próprios fluxos de pensamento para observar até onde minha consciência vai, quais 

os labirintos que essa luz toma dentro dos abismos da minha alma. E foi nesse estilo que 

resolvi escrever esse relato e percebi que se encaixavam: os fluxos, as consciências, os 

relatos, as experiências... 

De repente, eu estou falando de algo e já me vem outra coisa para falar e eu falo. Isso 

pode atrapalhar a comunicação. Contudo, eu gosto muito dos livros que usam essa “técnica”, 

mas sei que eles são considerados estranhos, como O Som e a Fúria, do Faulkner, ou os 

contos da Virgínia Woolf. Talvez por isso mesmo eu goste tanto, pela estranheza que causa. 

Já vou logo avisando das minhas estranhezas. Permitir que leiam o que eu escrevo é 

permitir que adentrem em minhas profundezas. A primeira vez que deixei que me lessem, 

foi um desastre. Choro e ranger de dentes.  

Algumas pessoas acham que se considerar profunda não é nada humilde. Estou 

tentando não ouvir muito o que as pessoas acham (esse foi um passo importante e decisivo 

no meu processo de me conhecer melhor). As pessoas acham que sabem muito, que sabem 

tudo, que não precisam aprender mais nada. Quanto mais eu sei, menos eu sinto que sei. No 

isolamento tive um pensamento recorrente: eu só sei se eu sinto! 

Foi justamente quando comecei a perceber a influência da intuição em tudo.  
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Este relato, portanto, é fruto de intuição. Mas falei de minhas profundezas, não foi? 

Só que ainda estou em um nível muito raso nela. Sei disso porque sinto isso – e também 

porque muitas pessoas fizeram o favor de me dizer, durante o isolamento, que eu estou 

“chegando agora”. Isso relacionado a várias áreas. Ah, como isso me enfureceu! Ao mesmo 

tempo, pensei: realmente, estou me conhecendo agora. Prazer. 

Estar com raiva não é ruim. Muitas vezes, é o controle da raiva que eu não tenho – 

isso é ruim. Até tento. Tomo chás (camomila pra dentro!), medito, faço yoga, busco 

equilíbrio, estudo os chacras.... todos esses foram passos importantes na minha jornada pra 

dentro (é como eu costumo chamar meu processo de autoconhecimento), mas, vez ou outra, 

lá está a raiva a me espreitar.  

Certa vez, fiz uma espécie de regressão sozinha mesmo, em uma meditação, que 

consiste, basicamente, em ficar em silêncio, respirando profundamente... e só. Sinto que isso 

“ativa” as lembranças; não é nada demais, qualquer um pode fazer; ninguém perde a 

consciência por ficar quieto e respirando, pelo contrário, expande.  

Encontrei, em minhas lembranças, minha versão raivosa 2.5 (ou seja, eu com 25 

anos). Eu estava em uma briga com minha mãe. Como sempre, fui muito cruel e depois me 

culpei. A culpa me distanciou de mim mesma. 

A culpa também me cegava com relação à minha escuridão. A culpa não permitia que 

eu visse que eu realmente era raivosa e até cruel e egoísta. Eu não queria ser assim, eu queria 

ser diferente... e eu achava que o arrependimento era o caminho que me levaria para mais 

perto de Deus. Por sua vez, Deus me curaria de mim mesma.  

Minha busca, nessa época, era para estar perto de Deus, mas ironicamente percebo 

hoje que essa busca também me distanciava de mim. Esse relato não é uma afronta a Deus, 

longe disso. É bem mais complexo que isso.  

O deus cristão, da forma que me foi transmitido (um homem branco hétero e 

distante) acabou sendo uma forma de me separar da minha essência feminina e de 

aproximar o divino da imagem de quem queria me dominar.  A aproximação de Deus da 

imagem do homem talvez seja uma forma de dominação (patriarcal e masculinista). Isso é 

de uma extrema violência simbólica. Na minha jornada de isolamento/autoconhecimento 

percebi a necessidade de confrontar essa violência também com símbolos.  

Acredito na importância da política para a emancipação feminina, mas enquanto 

estivermos restritas à competição capitalista e não entendermos a importância dos 

símbolos, não há como confrontar a violência que sofremos. A psicologia entende a 

importância dos rituais como forma de acessar a psique. Durante o isolamento, li alguns 

livros interessantes: Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola, O Feminino e 
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o Sagrado: mulheres na jornada do herói de Beatriz Del Picchia e Cristina Balieiro e O 

Espírito da Intimidade de Sobonfu Somé. 

Li também Pierre Bourdieu, que escreveu um livro sobre A Dominação Masculina – 

a condição feminina e a violência simbólica. Diferente de Judith Butler, Bourdieu não 

acredita nas “rupturas heroicas da rotina cotidiana”, por considerar os resultados 

diminutos e incertos. Acho importante ler considerações opostas sobre um mesmo tema, 

para desenvolver meu senso crítico. 

Acredito que Bourdieu pensava dessa forma, pois partia de uma perspectiva 

macropolítica e Butler talvez estivesse pensando a partir de uma perspectiva micropolítica, 

ou seja, a partir da atividade cotidiana de cada um, do seu próprio lugar. Dessa forma, um 

não anula o outro. 

A micropolítica pressupõe cuidado e processo terapêutico da mente e do corpo. O 

corpo, como conceito, é uma criação do século 17 e 18, assim entendia Foucault. Quando o 

corpo era considerado sagrado, os médicos não podiam abri-lo para entender seu 

funcionamento, então imperavam as ideias mágicas e religiosas. Depois disso, o corpo 

passou a ser uma “massa biológica”, passível de observação e análise para melhor 

compreensão e entendimento. Depois, surgiu um outro homem chamado Spinoza, que 

também tratou do corpo, mas como um “corpo sensível”, o “corpo afetivo” que produz a 

realidade a partir dos afetos e da sensibilidade (a experiência do encontro proporciona um 

aprendizado), que não é fruto apenas da razão. Essa explicação6 sobre micropolítica eu vi 

também durante o isolamento. Fiz essa pesquisa para entender os noticiários, que falavam 

sobre a questão da “macropolítica” do governo atual e eu não estava entendendo nada.  

Entendi, a partir de tudo isso, que não é apenas um outro corpo humano que nos 

afeta. Os teóricos quânticos (também comecei um curso de terapia holística durante o 

isolamento) dizem que todas as energias nos afetam e elas são tão sutis que não são 

passíveis de serem detectadas por nossa consciência. A consciência é só a ponta do iceberg.  

A religião não me ajudou a me encontrar, como disse. Busquei na religião, por dez 

longos anos, explicações e respostas. Na verdade, eu estava buscando a mim mesma, por 

isso nunca me dava por satisfeita com as respostas externas que eu alcançava. 

A religião talvez tenha me ajudado a chegar mais perto de Deus, mas a imagem que 

eu tinha de Deus me distanciou de mim, pois não era uma imagem criada por mim ou sequer 

se assemelhava comigo de qualquer forma. 

 

6 https://www.youtube.com/watch?v=6onlXBrE1fc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6onlXBrE1fc
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Quando eu era uma pessoa religiosa, eu achava que o arrependimento abriria a porta 

de contato com o divino, porque foi assim que eu aprendi. Racionalmente eu sabia que a 

culpa e o arrependimento eram coisas diferentes – eu mesma dizia que a culpa matou Judas 

e o arrependimento mudou Pedro. Eu realmente acreditava nisso. Eu acredito em tudo que 

digo, mas o que digo corre o risco de não estar sempre “certo”... é bom que você mesmo 

investigue...não dependa de mim, encontre seu “certo”, não dependa de nenhum 

intermediário. Cada busca é única e pessoal. Toda mulher tem uma jornada heroica a 

cumprir. 

Por isso, agora vou narrar mais um fator primordial, sutil e sensível que me ajudou 

nessa minha jornada pra dentro. Essa jornada, que começou no isolamento social em 

decorrência da pandemia, acabou sendo também uma jornada de percepção da minha 

condição de “ser” mulher. O isolamento, na verdade, também me ajudou a me tornar mulher 

e as plantas me ajudaram nessa percepção. Uma delas foi a espada de São Jorge. 

A espada de São Jorge é uma herbácea muito resistente e tóxica. Ser resistente não 

quer dizer que não se machuque. Minha espada está machucada. Eu mesma a machuquei, 

não me isento de minha responsabilidade, apesar de não saber o que estava fazendo. 

Machuquei minha espada de São Jorge quando tentei separá-la, dividi-la. Ainda 

morava na casa de minha mãe. Arranquei uns ramos, pensando que estava puxando da raiz, 

quando ouvi o estalo da raiz se partindo. Eu não sabia que aquilo aconteceria. Culpei o sol. 

Plantei o ramo solto em outro jarro mais bonito, mas ele não cresceu, ficou estagnado, 

enquanto a planta-mãe murchava. 

Fiquei desesperada quando vi minha espada-mãe toda machucada. Naquele quarto 

escuro ela chorava. Nunca mais vi minha espada-mãe sorrir espontaneamente, com aquela 

gargalhada que vem de dentro. Ela foi muito machucada e eu a abandonei. Não a suportei. 

Eu também a machuquei. Porque hoje, então, eu cobro que ela cresça e me suporte?  

Alguns ramos cresceram depois que eu replantei a filhinha de volta no vaso. Estavam 

juntas, mas não cresciam. Acredito que elas estavam sufocadas, juntas naquele mesmo vaso. 

O vaso é bonito, mas não cabia mais as duas juntinhas. Preciso separá-las novamente? 

Acredito que não. Só preciso dar espaço para que elas cresçam. 

Não havia nenhuma lógica em minha espada ter sido machucada pelo sol, pois ela é 

uma planta resistente. Eu esperava que ela fosse resistente. Eu esperava que ela não 

chorasse, que ela continuasse, que ela levantasse. Por ela, por mim, por nós. Que 

continuasse...vivendo, comendo, trabalhando, sendo... sendo mãe, sendo planta, sendo 

resistente. Eu não aceitei a sua vulnerabilidade, acreditei que por ser resistente, ela 

aguentaria tudo. 
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Me afastei. Me mudei. Fugi. Chorei. Me revoltei. Contra ela eu me voltei. Alimentei as 

energias masculinas insensíveis, sufoquei a planta-mãe que tanto me amou, que fez de mim 

uma luz em sua vida. Me fiz escuridão, pois, sendo luz, a ceguei. 

Eu precisava tanto dela...ela não tinha noção...nem eu tinha noção. 

Tentei uni-las, mas uma vez arrancada, como reimplantá-la? Como me aproximar de 

minhas ancestrais? Como fazer com que a planta-mãe me perdoasse?  

Ela já havia me perdoado sem eu precisar fazer nada! Quanta graça, quanta força... e 

eu a achava tão fraca... 

Com sua estaca enfiada... na cabeça ou no peito...seja lá onde for...ela 

continuava...com suas tarefas diárias... ela até sorria e, quando me olhava, seus olhos ainda 

brilhavam... mas o sangue escorria... por sua face... e eu, vendo aquilo, me desesperava. 

Minhas reações eram horríveis. Negação, fuga, distanciamento, rebeldia...eu precisava 

morrer e não sabia. Como lidar com o luto? Como lidar com tudo aquilo que eu perdia? 

Tanto minha ação quanto minha reação foi de arrancar... arrancar aquela estaca... 

Era preciso arrancar aquele mal pela raiz. O que, realmente, me feria? Por que sempre essa 

necessidade de arrancar? estacas...cortinas...marcas...risadas... 

Eu morri junto com a minha espada. Eu também estava machucada. Eu precisava 

morrer, mas achava que minha mãe não precisava. É duro de dizer, mas todos precisamos 

morrer. E morremos... todos os dias, em cada ciclo, em cada respirar. Mas como renascer?  

Foi tanta dor naquela casa... A sensação de escuridão, depois de tudo arrumado, 

depois de tudo pronto, bonito e pintado...  

Quando estava tudo pronto e acabado, veio a notícia. Ele partiria, partiria não só 

nossos corações, ele iria embora e nós ficaríamos ali, sem vida, sem pai, sem planta, sem 

terra, sem chão. Estava literalmente tudo acabado. 

A planta-mãe investiu naquela casa, destruiu o velho para construir o novo. Gastou 

todo o seu dinheiro levantando aquelas paredes. Fez tudo por suas filhas, pela família, por 

seu casamento. A filha, que é aquele ramo que foi arrancado, cometeu os mesmos erros que 

a mãe. Estavam todas machucadas por dentro.  

As duas investiram apenas em seus relacionamentos e não em si mesmas. Estavam 

acabadas! Como reconstruir a confiança? Mesmo que em pessoas diferentes? Como 

conseguir seguir em frente? 

Divórcio é melhor que silêncio. Separação é melhor que estagnação. A filha tinha 

uma raiva reprimida que nenhuma pomada curava. Nem pomada religiosa, nem pomada 

romântica, nem pomada literária. Ela chegou a odiar deus, os homens, a mãe e até ela 
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mesma. A dor a tomava de um jeito que ela só se culpava... ou culpava a todos – o que não 

adiantava nada. 

 Ela esquecia de olhar para dentro, porque dentro era dolorido; foi onde ela tinha 

depositado suas esperanças, seus anseios. Agora ela estava investindo em ir para dentro, 

para dentro dela mesma, não de uma casa mofada! Ela se reinventava... 

Mas nessa história toda, onde estava o pai?  

Se a espada é a planta-mãe e seu ramo é a filha, o pai só pode ser São Jorge. 

São Jorge foi um soldado romano no exército do imperador Diocleciano. Ele é um 

dos santos mais venerados do catolicismo. Isso me lembra como as energias masculinas são 

mais veneradas em nosso tempo, inclusive pelas filhas. Ele nasceu na Turquia, Capadócia. A 

mitologia cristã diz que ele matou um dragão! 

Acho curiosa a relação íntima dessa morte com a reinvenção, ou renascimento, dessa 

filha. Mas antes, para melhor entendimento, preciso transcrever a segunda metamorfose de 

Nietzsche, descrita no livro Assim Falou Zaratustra (que também reli no isolamento): 

 

""O espírito-asno se metamorfoseia em espírito-leão. Quer conquistar a 

liberdade e ser o rei de seu deserto. Para ser livre ele precisa lutar contra o 

último senhor, o último Deus. Assim, ele encontra o dragão que tem o nome 

de “Tu-deves”. Mas a alma do leão é “Eu quero”. O dragão é coberto de 

escamas que brilham em seu corpo, que são os valores milenares. O 

dragão é a soma de todos os valores criados no passado. Por isso, o dragão 

afirma que não haverá qualquer “Eu quero”. Como o leão ainda não se 

encontra preparado para criar seus próprios valores, ele continua com 

seus fardos.” 

 

 

Acredito que nossa vida seja como um quebra-cabeça que precisa ser montado para 

fazer sentido. A filha, aquele pequeno raminho que foi arrancado, não conseguia crescer. Ela 

foi reimplantada à custo de sangue, mas ainda não sabia para onde ir ou o que fazer... quem 

diria que esse raminho tinha um leão por dentro? 

Ao seguir as regras externas, o espírito da filha era apenas um espírito-asno. Ela se 

esforçava, se debatia, se rebelava, buscava compreender as regras, buscava ordem para seu 

caos, mas não se entregava. Quando a filha, finalmente, se entregou (ao seu próprio caos), 

ela se transformou em um espírito-leão. Se entregou a ela mesma, sem se preocupar com 

reputação, com beleza, com status, com dinheiro, com mais nada, apenas buscando ser quem 

ela era, mesmo que naquele momento ainda não fosse nada, mesmo que, naquele momento, 

a identificassem com aquilo que ela ainda não era.  
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Há transformação no caos. Há caos sempre que tentamos estabelecer nossas regras 

para nossas próprias vidas, porque sempre vai haver regras anteriores vigentes, já que 

também somos construídos e influenciados socialmente. O caos pode ser interior ou 

exterior. O status quo, interno ou externo, sempre vai tentar se manter, por isso é preciso 

um espírito-leão indomável para conseguir transpor essas barreiras. 

Só que esse espírito-leão quer conquistar liberdade e nessa ânsia de ser livre, pode 

acabar devorando quem aparecer pela frente. O leão quer ser rei do seu deserto e, para isso, 

vai se impor. Como consequência, vai acabar sozinho, isolado, em quarentena. 

Mas qual a lógica de ser rei em um deserto? É a de ser rei de si mesmo e compreender 

que não precisa passar uma vida inteira sozinho, devorando as pessoas. Mas, antes disso, 

para ser livre, a filha-ramo, com seu espírito de leão, precisa lutar!  

Os jogos e os filmes geralmente colocam um dragão na figura do poderoso chefão 

que é, de fato, quem a filha-leão precisa devorar. Para Nietzsche, esse dragão é o próprio 

deus, “o último senhor, o último Deus”, a figura que carrega os deveres, as ordens externas 

que a filha tentou cumprir e nunca conseguiu.  

Ela queria cumprir! Ah, por Deus, como ela queria obedecer e ser amada por isso. 

Mas seu espírito queria algo além disso. Seu espírito sempre ia além. Para além do asno, 

para além do leão, para além do dragão. 

O dragão que o pai, São Jorge, matou.  

A filha conseguiria matar o dragão também? Ela conseguiria transpor todos esses 

valores e criar seus próprios valores, seus próprios significados? Mas eram valores rígidos, 

sejam ocidentais ou orientais, eram milenares! “O dragão é a soma de todos os valores 

criados no passado”, que foram impostos ou que influenciaram a filha-ramo, de forma sutil 

ou inefável. Ninguém está livre deles. Mas como transpô-los? Como transmutá-los? Como 

matar esse dragão conhecido como “tu-deves”? 

“Eu quero”, o leão rugia para o dragão. “Não sei exatamente como, mas eu quero 

devorá-lo, quero acabar com tudo se for preciso, quero destruir a mim mesma se for 

necessário”. O espírito da filha não sabia exatamente para onde ia, mas sua intuição lhe 

guiava, mesmo que suas tentativas ainda fossem frustradas. 

O espírito-leão olhava aquelas escamas que brilhavam no corpo do dragão e não 

sentia medo, ele queria mais, ele seguia em frente, ele fechava os olhos e pulava...  

Mas, quando não acolhido, o espírito não voava. O dragão afirmava que não haveria 

qualquer “eu quero” e sempre estava ali para impor os deveres, as responsabilidades, para 

dar freio, para limitar o leão que rugia. 
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O leão pode ser um rei assustador, selvagem e indomável, mas o dragão mitológico 

é imensamente maior que ele. A filha, apenas um ramo, via com temor seus próprios leões. 

Além disso, haviam lhe ensinado que era preciso respeitar os dragões acima de tudo, 

inclusive acima dela mesma. Haviam lhe ensinado que era preciso respeitar os valores acima 

dos desejos pessoais. Como o leão ainda não se encontrava preparado para lutar com um 

ser muito maior que ele, com valores impostos a ele por seres que estavam muito acima 

dele, apesar de serem imaginários, ele continuava com seus fardos. 

Se o leão tivesse ouvido os conselhos que mandavam ele sempre fazer o certo e 

colocar os valores milenares acima dele, seu espírito nunca teria se transformado. Primeiro 

era preciso se preparar para lutar contra esse dragão. 

Suspeito que as pessoas procuram soluções mirabolantes para lidar com seus 

problemas, para usá-las como desculpa para não tentar resolvê-los, ou para o caso de não 

conseguir.  

A questão crucial é: como se preparar para matar um dragão? Como se preparar 

para mudar valores milenares? Comecei olhando para a micropolítica, não para a macro 

(que é para onde estavam todos olhando). Pensei: como eu posso mudar esses valores 

dentro de mim?  

Encontrei respostas em vários lugares, desde a filosofia até nas terapias sutis 

holísticas e nas plantas, que são terapêuticas para mim. Encontrei respostas na natureza 

como um todo. As respostas vão estar nos lugares mais inusitados. A razão não precisa ser 

adequada. Não existe uma resposta apenas, isso criaria um novo padrão, que seria 

naturalizado e universalizado e daria margem a uma nova ditadura sistêmica. Só mudaria 

de lado o poder e permaneceria o extremismo. Nem precisa haver resposta; eu que 

procurava por uma (ou por várias). 

A terceira metamorfose descrita pelo personagem de Nietzsche, Zaratustra (que faz 

referência ao profeta antigo) é quando o leão se transforma em criança. Tem coisa mais sutil 

que isso? As crianças são livres de todos os valores. Ao sair do mundo dos valores milenares, 

a filha conquistou seu próprio mundo! 

Finalizando a história da planta-mãe, da filha-ramo e do pai Jorge...cada um foi para 

um lado... Lembro da filha sozinha naquele quarto do meio, na salinha...com seu lado 

esquerdo na escuridão e seu lado direito imerso em silêncio... Na frente: uma tv... que não 

dizia nada, apesar de também ser um poder de influência.  

Lembro que, naquela sala, a planta-mãe, certa vez, envolvida em fúnebre fúria, 

quebrou os óculos que a filha usava. Quais lentes a mãe usava? Por que ela tinha tanta raiva 

das lentes que a filha usava para enxergar o mundo? De onde vinha todas as certezas que a 
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mãe tinha? Quais valores carregava? Como a mãe sabia qual era o caminho certo a seguir? 

Não sabia! Talvez nenhum pai ou mãe saiba qual é o melhor caminho para a filha, porque 

cada caminho é próprio e único e cada um precisa descobrir o seu. 

Mesmo assim, a família quer nos dizer qual caminho seguir... todos parecem ter uma 

ideia do que é o certo, na maioria das vezes com base em valores milenares. Quanto mais 

antigo, mais verdadeiro, por que é mais provado pelo tempo? Quanto mais antigo, mais 

universal? Mas como ser universal em um mundo tão plural?  

Esquecemos de criar. Esquecemos de ser. Seguimos apenas. Pelos becos, 

cabisbaixos. Sofremos influências que podem acabar virando imposições, sobretudo se visto 

de um prisma universal, mas que pode ter uma roupa amorosa e uma boa maquiagem de 

carinho e proteção. 

A minha espada de São Jorge ganhou olhos e também chorava. Eu criei e dei olhos 

para minha espada e deles escorriam lágrimas de sangue pelo ralo que levava embora todas 

essas mágoas; lágrimas que antes tinham passado por todo o seu corpo de terra, banhando-

a de cura, sendo limpa... por dentro. 

Agora vejo uma luz... e ela vem de dentro. É uma luz pequena, menor que uma vela, 

parece uma pequena brasa. Essa brasa se encontra com o sangue derramado de tantas 

mulheres que arrancaram suas estacas e morreram queimadas pelo julgamento alheio, ou 

com o sangue escorrido pela face das mulheres que deixaram presas suas estacas para 

poderem continuar vivendo em um mundo que nos mata... por dentro ou por fora. Apenas 

o sangue pode curar essa terra que já teve tanto sangue derramado. O sangue também cura, 

nutre e limpa. Sangue estancado! Sangue plantado! Sagrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 
 

 

Laiara Lacerda_BIO 

É baiana, escritora, fotógrafa, poeta e professora... e não gostaria de começar  dizendo 

que é o que estudou para ser. "Detestaria começar dizendo que sou especialista em Direito Civil 

e dei aula de contratos ou de hermenêutica (um ramo da filosofia)... minha especialização está 

para além do processo civil...sou especialista mesmo é em dolorosos processos que descortinam 

minha estrutura. Quem EU SOUL é construído todo dia. No mais, quando nasci disseram que eu 

era mulher...  até para isso eu dependeria... que me olhassem do aparente lado sem versos... e 

me dissessem... quem eu sou (?) Um avesso!!! Tento construir quem sou através da criação de 

mim mesmo." 
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não sendo. ROGÉRIA MACIEL 
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MULHERES COM NOMES E VIDAS IMPRÓPRIAS: FACES DA ARTE EM   

SITUAÇÃO DE CÁRCERE  

 

O presente artigo trata de uma experiência artística e ação numa situação de troca 

em um contexto institucional do Presídio Nilton Gonçalves na Cidade de Vitória da 

Conquista (BA). O texto busca estabelecer uma discussão que apresenta por meio da arte, 

diversas somas, quanto na extensão física, simbólica e social, e busca indagações sobre 

proibição, violência, memória e desamparo. Tal convívio resultou em um trabalho coletivo 

intitulado Calibre 38, quando flores de chumbo foram delicadamente feitas por 38 mulheres 

internas da instituição prisional, ação em que as detentas trocavam três dias de trabalho 

manual por um dia de redução de pena, numa colaboração de aprendizagem mútua.   

 

INTRODUÇÃO 

Sabemos que é crescente o número de estudos e buscas sobre a condição feminina 

no Brasil desde o início do século XX, cujos resultados são os mais diversos e significativos 

sobre o tema. Mas, possivelmente, ainda são raras as análises e produções em artes sobre 

as relações do gênero feminino no contexto do desenvolvimento social e cultural em 

instituições prisionais. Então, para pensar algumas questões voltadas para a mulher no 

contexto prisional brasileiro, a presente reflexão buscará dividir seu desenvolvimento em 

duas partes: na primeira, uma breve reconstrução, em termos gerais, sobre o que aqui 

chamaremos de Condição Feminismo e Condição Mulher e na segunda, traremos uma 

narrativa aqui tratada como: Condição Mulher em situação de cárcere - uma experiência na 

arte contemporânea.  

Pretende-se ainda, colocar e pontuar tais questões no processo da modernidade; 

buscar entender o feminismo e o feminino como potencial de construção social nas últimas 

décadas do século XX e os primeiros anos do século XXI, bem como algumas questões em 

relação à mulher e o poder social por meio de expressões da arte como mote norteador para 

o lugar de fala de uma população esquecida, aqui no caso das mulheres encarceradas. 

Segundo informações do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), órgão do 

Ministério da Justiça, a população feminina privada de liberdade cresceu entre dezembro 

de 2014 e dezembro de 2016, quase 700%. (PONTES e MARTINS, 2017). Este dado é algo 

muito preocupante junto às questões sociais e de cultura em nosso país. 
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CONDIÇÃO: SER MULHER NO BRASIL 

Primeiramente, buscamos pensar: o que é ser mulher? Inúmeras respostas teremos, 

possivelmente todas verdadeiras ou falsas. Esta pergunta norteou os primeiros contatos 

junto à população feminina do Presídio Nilton Gonçalves, campo de pesquisa da obra de 

artes visuais Calibre 38 e do texto aqui em questão. Foram obtidas como respostas: Ser 

Mulher é: 1) Não ter “pau” (Francielly); 2) Ter “buceta” (Simone); 3) Ser Mãe (Railda); 4) 

Ter coragem (Jocelina); 5) Ser forte (Índia); 6) Ser loira (Loura). As respostas contribuíram 

descontraidamente para romper as supostas barreiras de aproximação, existentes entre 

uma mulher em condição livre e aquelas mulheres em condição de cárcere e desamparo. 

Questões que retomaremos no segundo tópico do presente texto.  

O procedimento metodológico passa pelos estudos realizados por Céli Regina Jardim 

Pinto (2010), cujo dossiê Feminismo, História e Poder traz a seguinte afirmação histórica 

para pensarmos a condição mulher ao longo do tempo:  

 

Na história ocidental sempre houve mulheres que se rebelaram 

contra sua condição, que lutaram por liberdade e muitas vezes pagaram 

com suas próprias vidas. A Inquisição da Igreja Católica foi implacável com 

qualquer mulher que desafiasse os princípios por ela pregados como 

dogmas insofismáveis. Mas a chamada primeira onda do feminismo 

aconteceu a partir das últimas décadas do século XIX, quando as mulheres, 

primeiro na Inglaterra, organizaram-se para lutar por seus direitos, sendo 

que o primeiro deles que se popularizou foi o direito ao voto. As 

sufragetes, como ficaram conhecidas, promoveram grandes manifestações 

em Londres, foram presas várias vezes, fizeram greves de fome. Em 1913, 

na famosa corrida de cavalo em Derby, a feminista Emily Davison atirou-

se à frente do cavalo do Rei, morrendo. (PINTO, 2010, p.15) 

 

Os sacrifícios e as renúncias estão presentes em toda e qualquer luta. Mas as lutas 

relacionadas às minorias sociais certamente evocam para maior número e resistências em 

suas ações mais radicais. No Brasil, algo importante de salientar é que as primeiras 

mulheres que despertaram interesse por questões feministas pertenciam às classes 

sociais/econômicas privilegiadas, e vinham de profissões tidas como independentes e 

importantes a exemplo de médicas, advogadas e escritoras. Essas mulheres não queriam ser 

apenas “belas, recatadas e do lar” e, possivelmente, suas buscas estarão direcionadas para 

questões relacionadas mais para autonomia feminina do que para transformações sociais.  
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Ainda buscando apoio textual em Pinto (2003), que pontua o fato do início do século 

XX, vale citar a organização das mulheres brasileiras e seus resultados importantes como a 

fundação do Partido Republicano Feminino (em 1910, por Deolinda Daltro), a fundação da 

Liga pela Emancipação da Mulher e da Federação Brasileira para o Progresso Feminino, 

filiada à International Woman Suffage Aliance (respectivamente em 1919 e 1922, por Bertha 

Lutz), a conquista do direito de ingressarem no serviço público (em 1917) e a entrada das 

mulheres no movimento sindical (em 1920). No ano de 1928, no estado do Rio Grande do 

Norte, após a inclusão de um artigo na constituição estadual que permitia o voto das 

mulheres, Alzira Soriano foi eleita para prefeita. 

Agora, pontuando dados colhidos oralmente em entrevista com a conquistense e 

professora de História Rita Brasil, fala sobre o quanto as lutas e conquistas das mulheres 

brasileiras se intensificaram nas décadas seguintes, sobretudo com a conquista do direito 

ao voto, eleições de deputadas federais e estaduais, de norte a sul do país. Mas, infelizmente, 

com o regime do Estado Novo, entre 1937 e 1945, o Brasil passou por um longo período de 

total falta de respeito à cidadania nacional, chegando ao cúmulo da deputada federal Carlota 

Pereira de Queiroz, perder seu mandato. 

A professora pontua ainda que há uma retomada das lutas feministas na década de 

1950, mas a partir 1964, com o regime militar, esses movimentos tornam a ser reprimidos. 

Entretanto, na década de 1970, há uma retomada de luta por vidas melhores e, 

principalmente, pela volta da democracia e pela anistia. As mulheres engajadas vinham de 

universidades, da Igreja Católica e de partidos políticos como o PCB, o que caracterizava 

uma busca por questões sociais, algo que não existiu nas preocupações das primeiras 

feministas brasileiras no início do século XX.  

Ao abordar as questões sociais, a indagamos também em relação à violência contra 

a mulher, esta nos fala que:  somente na década de 1980 o movimento feminista propôs 

discutir tais questões.  

Podemos refletir que por consequência, nas décadas posteriores, de 1990 aos dias 

atuais, mulheres de diferentes setores da sociedade - pobres, ricas, negras, índias, 

intelectuais, lésbicas, trans, líderes comunitárias, donas de casa, trabalhadoras urbanas e 

rurais, entre outras - passaram a integrar as organizações feministas, para assumirem o seu 

lugar de fala. Essas questões motivaram a obra de artes visuais, assunto norteador do 

presente artigo, que vem acompanhado do seguinte desejo: escavar também o lugar de falar 

da mulher em situação de cárcere. O que a conduziu à esta condição? Evidentemente que 

esta mulher terá argumentos legítimos e substanciais para falar em autodefesa. 
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As mulheres sempre somaram número menor que os homens no 

cárcere, a grande maioria era presa por delitos de pequenos frutos, aborto, 

brigas, sendo os mais graves geralmente relacionados ao infanticídio. 

Assim, a maior justificativa era a própria existência de locais específicos 

para que as mulheres pudessem cumprir suas penas. Atualmente, o crime 

que mais leva as mulheres ao encarceramento é o tráfico de drogas, ainda 

que na maioria das vezes elas ocupem um papel insignificante no delito. 

(LIMA e SILVA, 2017) 

 

Entretanto, podemos refletir aqui ainda a condição mulher, por pertencer ao gênero 

feminino, pode agravar os efeitos morais perante a sociedade. Ainda hoje as mulheres são 

olhadas como submissas e feitas para dedicarem ao cuidado da casa, do marido e dos filhos. 

Sendo assim, ao praticarem delitos e ainda por passarem a condição de presidiárias, 

infelizmente as mulheres ganham o eterno estigma de "criminosas" "bandidas" e pouco 

como "mulheres". 

Sendo este um dos maiores receios das mulheres em situação de cárcere, quando 

pensam em suas liberdades, apesar de ser esse seu maior desejo. Expressado verbalmente 

por internas do Presidio Nilton Gonçalves.   

Para concluir esse tópico, é muito oportuna a referência da filósofa norte-americana 

Judith Butler (2003), com a seguinte afirmação: 

 

Os debates feministas contemporâneos sobre o essencialismo 

colocam de outra maneira a questão da universalidade da identidade 

feminina e da opressão masculina. As alegações universalistas são 

baseadas em um ponto de vista epistemológico comum ou compartilhado, 

compreendido como consciência articulada, ou como estruturas 

compartilhadas de opressão, ou como estruturas ostensivamente 

transculturais da feminilidade, maternidade, sexualidade e/ou da écriture 

feminine. (BUTLER, 2003, p. 34) 

 

Para Butler, o sujeito não preexiste, ele é sujeito-em-processo, se constrói no 

discurso e pelos atos que executa. Portanto, este se constrói e se destrói todo o tempo. Sendo 

assim, é mutável e está propenso a não ter um lugar estático no mundo. Isso significa dizer 

que o sujeito é um construto performativo, ou seja, o gênero não é algo que se é, mas algo 

que se faz, o que tomamos como “identidade de gênero”. Entretanto, se o sujeito não é 

estável ou fixo, a única coisa que se pode dizer é que o próprio gênero é construído na 

linguagem e pela linguagem, e a noção de identidade não é tomada como ponto de discussão.  

Butler se fundamenta em Foucault e Derrida, e acredita que “a diferença e a 

divergência prejudicam qualquer tentativa de instaurar uma identidade”, (2003, p. 27) 
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então, identidade de gênero é, portanto, uma “sequência de atos”. Butler tenta iluminar os 

atravessamentos dos discursos de poder por trás desta cristalização, chamando a atenção 

para a intenção de manter a heteronormatividade. Tal fenômeno está diretamente 

relacionado ao conceito de heterossexualidade compulsória da feminista, 

poeta, professora e escritora, também norte-americana, Adrienne Rich, que aponta para o 

fato de que mulheres e homens “se veem solicitados ou forçados a ser heterossexuais”. 

(JUNIOR, 2018, p.196) A heteronormatividade é a eleição arbitrária da heterossexualidade 

como norma de conduta/desejo/afeto. Em seguida apresentaremos a experiência artística 

que motivou a estruturação intelectual deste texto.   

 CALIBRE 38: SER MULHER EM SITUAÇÃO DE CÁRCERE  

Deixe uma trepadeira crescer. 

Regue-a todos os dias. 

A primeira estrofe – até que a trepadeira se espalhe. 

A segunda estrofe – até que a trepadeira se seque. 

A terceira estrofe – até que a parede desapareça. 

Yoko Ono  

 

Creio que o artista busca aquilo que de algum modo o enternece intimamente. E para 

que isso aconteça, requer certas licenças e gentilezas diante do mundo que muitas vezes, 

extrapolam o nosso entendimento.  

Ao deparar com a fachada de uma construção na Cidade de Tiradentes (MG), tendo 

suas janelas com grossas telas em ferro e curiosamente suas paredes pitadas de cor-de-rosa, 

busquei indagar aquele contraste, surreal aos meus olhos de mulher. Obtive como resposta: 

ali funcionara uma cadeia feminina. Ao chegar na vizinha Cidade de São Joaõ Del Rei (MG), 

deparo com uma ala do presídio local também com sua fachada pintada em cor-de-rosa. 

Essas observações aguçaram a minha curiosidade feminina e motivaram a inquietação de 

artista em saber um pouco mais sobre quem são as mulheres em situação de cárcere. E ali 

decidi que quando possível iria desenvolver um trabalho de arte em uma ala feminina de 

algum presidio. Assim manifesta o embrião da obra Calibre 38 (Figura 01) construída a 

partir de uma experiência obtida junto a internas do Presídio Nilton Gonçalves, já 

mencionado no primeiro tópico.  

Em abril de 2011, iniciou-se um período de convívio semanal com as internas de 

uma ala feminina da instituição, na cidade de Vitória da Conquista.  O trabalho contou com 

a presença de mulheres em faixas etárias variadas, entre 18 e 54 anos. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Feminismo_radical
https://pt.wikipedia.org/wiki/Professora
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escritora
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Os encontros foram marcados por conversas sobre assuntos pessoais e coletivos, 

associadas a uma proposta estabelecida entre esta artista pesquisadora e as internas: 

confeccionar flores com retalhos de Chumbo Antimônio, arame e cristais. A esses encontros 

deu-se o nome Exercício de Delicadezas. Por esta ação perpassaram questões que se 

aproximam da confiança, empenho e percepção dos universos individuais e sociais, aos 

quais pertencem àquelas mulheres. São elas: Railda, Elizangela, Loura, Marinalva, Tamires, 

Larissa, Francielly, Mel, Viviane, Débora, Gleide, Anely, Alane, Acácia, Damiana, Gil, 

Ladydaiana, Elizabeth, Simone, Preta, Ágda, Bruna, Graciete, Heide, Índia, Manú, Odete, 

Jocelina, Kelly, Lorena, Morena, Normilda, Paty, Keila, Zete, Ticiane, Vanessa e Marineuza. 

Foram uma série de encontros, que totalizaram em 12 semanas, que propositalmente 

tinham dias variados e não sequenciados, no intuito em não criar expectativas ou ritualizar 

os encontros, podemos também abordar a situação dual de confiança/desconfiança 

existente nas relações interpessoais entre a artista pesquisadora e as internas.  

        A obra se iniciou com o propósito de colecionar as histórias pessoais daquelas 

mulheres. Como num jogo, foram decididas algumas regras necessárias à convivência no 

ambiente carcerário. Os conceitos de reciprocidade, tempo e liberdade foram estruturais 

para a direção e organização das atividades. O conceito de reciprocidade é evidente em 

várias culturas e religiões, apresentado como regra necessária para uma salutar 

convivência. Reciprocidade, de acordo com a psicologia social, é uma característica de 

grande importância existente em várias sociedades, em que as relações mútuas contribuem 

para a preservação de suas normas. (www.significados.com.br). 

        Na visão kantiana, a reciprocidade consiste numa capacidade intelectual através 

da qual torna-se compreensível a relação entre dois ou mais elementos de um mundo 

comum e mutuamente percebidos no espaço, de aspectos e formas integrantes. (KANT, 

2009) Reciprocidade, portanto, é um conceito importante no âmbito das relações humanas, 

que significa algo que é correspondido. E desse modo o convívio se definiu. Conversas por 

algumas horas, e em troca foram alcançados objetivos do grupo e da artista pesquisadora: 

contar histórias, produzir flores de chumbo (Figura 02) e, em troca, a possibilidade de 

redução do tempo de carceragem, em torno da condição e da pergunta “o que é ser mulher?”, 

questões já mencionadas no tópico anterior.  

 

http://www.significados.com.br)./
http://www.significados.com.br)./
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Figura 01 - “Calibre 38” - 
Estudo em aquarela.  
Foto: Rogéria Maciel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 02 - “Calibre 38” – em confecção 
Foto: Rogéria Maciel. 
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A presença da ideia de liberdade e/ou a ausência é um elemento existente na 

construção dessa obra. Em Sartre, a ideia de liberdade pode ser tomada como uma pena, por 

assim dizer. Para ele, nossas escolhas são guiadas por algo que julgamos ser o bem. O autor 

afirma: "O homem está condenado a ser livre". (SARTRE, apud SALATIEL, 2008, p. 3) E este, 

por ser livre, é responsável por tudo que está à sua volta. Somos inteiramente responsáveis 

por nosso passado, nosso presente e nosso futuro. Com isso, nossas escolhas estabelecem 

limites e direções. E para Sartre, essas limitações não diminuem a liberdade, pelo contrário, 

são elas que tornam essa liberdade possível e motivam nossas possibilidades de escolha, 

nos conferem uma liberdade de seleção à qual não temos como resistir. (SARTRE, apud 

SALATIEL, 2008) 

A promessa de aproximação e encontro com a liberdade, foi o ponto importante de 

interesse em Calibre 38, pois com a participação na construção de Exercício de Delicadezas, 

as participantes reduziam sua pena e ganhavam em troca dias de liberdade.  Contudo, 

poderíamos perguntar: o que aquelas mulheres farão a cada dia livre, livres para escolher o 

que fazer, até mesmo agir e perder a liberdade conquistada, ou até mesmo não fazer nada?  

Quando foi proposto confeccionar flores de retalhos em chumbo, bem que poderiam 

ser de qualquer outro material (papel, tecido, plástico, etc.), já que o verdadeiro interesse 

eram as histórias sobre a condição Mulher. Mas são de chumbo! O material torna-se pilar 

para muitas discussões a partir da obra, pois ele traz em si a dualidade entre violência e 

proteção. Assim, as mãos que acariciam o corpo e agridem outros, são usadas para compor 

um trabalho processual e colaborativo, pois 

Matéria e Mão devem estar unidas para formar o ponto essencial 

do dualismo energético, dualismo ativo que tem uma tonalidade bem 

diferente daquela do dualismo clássico do objeto e do sujeito, ambos 

enfraquecidos pela contemplação, um em sua inércia, outro em sua 

ociosidade. (BACHELARD, 2008, p.21).  

 

Naqueles momentos, instaurava-se a dinâmica entre seres que muitas vezes são 

esquecidos ou se esquecem de si mesmos. Após as primeiras conversas, de imediato, todas 

as mulheres quiseram participar da proposta, evidentemente porque a participação 

voluntária de cada interna implica na redução de sua pena. Decidimos então que a cada três 

dias trabalhados no projeto, haveria redução de um dia no cumprimento das suas punições 

individuais junto à sociedade. O manejo do chumbo em sua resistência e flexibilidade 

durante a feitura das Formas-Flores foi nos tornando, física e psicologicamente, mais hábeis 

no modo de agir. Até atingir um ponto de equilíbrio das nossas forças.  
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Os corpos vivem e morrem; comem e dormem; sentem dor e prazer; 

suportam a enfermidade e a violência e alguém poderia proclamar 

ceticamente que estes “fatos” não podem se descartar como uma mera 

construção. Seguramente deve haver algum tipo de necessidade que 

acompanhe estas experiências primárias e irrefutáveis. E seguramente há. 

Porém seu caráter irrefutável de modo algum implica o que significaria 

afirmá-las nem através de que meios discursivos. (BUTLER, 2003, p.13). 

 

O material chumbo traz em si uma simbologia que poeticamente poderia ser uma 

metáfora para interpretar ou reler a reflexão butleriana acima, mas também a do peso da 

vida, das dúvidas, das dívidas, do alto preço das escolhas, ainda do peso das expiações, das 

quais ninguém passa imune. 

 

O primeiro contato como grupo deu-se no pátio do presídio. Para ilustrar esse 

momento, é importante recorrer aqui a um trecho do poema Um Pátio, de Jorge Luis Borges: 

“O pátio é a janela por onde Deus olha as almas”. (2007, p. 360) Sendo assim, Deus poderia 

estar olhando para aquelas almas, trinta e oito almas femininas, o que também corresponde 

ao calibre de um revólver. Uma associação e uma coincidência importante para algumas 

tomadas de decisão e conclusão da obra de flores de chumbo que estranhamente “cresciam” 

como trepadeiras, se transformavam em cachos apresentados em jarros de vidro 

transparentes (Figura 03), numa instalação onde forma, matéria, espaço e quantidade são 

organizados de tal maneira que Calibre 38 insira ficção e realidade em um mesmo lugar. 

Flores penduradas de ponta cabeça, 38 jarros, 38 almas.  
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                      Figura 03 - CALIBRE 38– instalação ICBA – 2014.  Foto: Péricles Mendes. 

 

A situação das mulheres encarceradas é marcada por inúmeros dificuldades 

diretamente ligadas ao tratamento dispensado a elas conclui-se que: a estrutura do 

encarceramento feminino é falha, tendo em vista que foi construída voltada para ser usada 

por homens e, em sua grande maioria, não atende às necessidades singulares das mulheres. 

(SOUSA, 2014). Com tais observações e pesquisas, não pretende absorver os sujeitos 

femininos em situação de cárceres de suas dividas sociais, mas apontar suas caraterísticas 

e particularidades, também junto ao sistema prisional. 

REFLEXÕES FINAIS 

Ouvindo as histórias pessoais da vida em liberdade e o tratamento dirigidos às 

internas no interior da instituição prisional, é possível comparar que há uma incalculável 

distância entre as duas condições. Tanto no sentido de diferenças e igualdades, quanto na 

vida em liberdade, se estabelece um diferencial de privilégio sem relação ao gênero 

masculino, sobretudo na condição submissa da mulher em relação ao homem e à sociedade.  

Na instituição prisional, essas diferenças desaparecem, e as mulheres são tratadas 

barbaramente de forma igualitária, sem distinção de gênero, no que tange, sobretudo, às 

sanções. Por exemplo: o tempo da punição em cela solitária é o mesmo dirigido ao ser do 
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gênero masculino, sem considerar diferenças físicas como os ciclos menstruais, condições 

de higiene, fragilidades físicas, entre outras. Parece que ao adentrarem a instituição na 

condição de errantes, os seres humanos tornam-se outra espécie de seres e tendo a cruel 

oportunidade de experimentar a igualdade entre gêneros. 

A experiência que gerou reflexões e ecos em um trabalho de arte autoral, não pode 

precisar os espelhos existentes nessa troca em relação as 38 mulheres colaboradoras com 

a pesquisa e obra. Ao retornar ao presidio para apresentar o resultado do trabalho coletivo, 

foi encontrada apenas uma das colaboradoras, as 37 outras mulheres haviam sido 

substituídas e ainda acrescidas por muitas outras. Fica uma reflexão sobre o Presidio: um 

lugar de passagem no qual não são observados os resultados da estadia. O que nos deixa 

somente a  esperança de uma real colaboração coletiva para que os dias daquelas mulheres 

fossem mais breves por ali e os meus minimamente mais leves, diante da indagação o que é 

ser mulher? 
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ENTRECORTE: RAÇA,GÊNERO E AUTOBIOGRAFAI NO RELATO DE UMA 

PERFORMANCE-SÍNTESE. 

 

Fim de uma tarde de verão, uma pequena sala ainda iluminada pela luz do sol. 

Envelopes brancos e pregadores dispostos sobre o piso de madeira. Alguns metros de 

barbante cortam a sala em diversos pontos, como uma grande teia suspensa, linhas que se 

interceptam. Sentada ao chão, trajo um vestido branco. Ao meu lado, uma tesoura, uma 

caneta-piloto preta e pregadores. De expressão séria, ergo os braços em direção à cabeça e 

tateio meu cabelo crespo. 

 

Sobre as prateleiras, bonecas. Alvas feito a marmórea pele que 

buscavam as moças vitorianas com o pó facial Ofélia, a pálida e bela 

mulher morta. Olhos de mar aberto, contudo, rasos feito poças d’água. 

Seus fictícios cabelos eram feito tiras amarelas de seda ao sabor do 

vento. Os traços se repetiam, repetiam, para além da prateleira do 

quarto. Estavam na televisão, nas revistas, na festa de aniversário. Não 

pareciam comigo. Nenhuma delas. Estavam por toda parte, nesses 

lugares em que nunca estive, nesses lugares em que ainda não estou. 

Os acostumados a fazer das belas imagens, espelhos, nunca souberam 

os amargores do lado de cá. “Mas ela é tão bonitinha, tinha que puxar 

logo esse cabelo?”. As mais estúpidas torpezas ainda viriam ao associá-

los aos íntimos e adultos pelos. Aos dois anos de idade, não 

compreendia o sentido das vilezas disparadas, mas pelas feições a mim 

direcionadas, não haveriam de ser agrados. Punha-me então a chorar. 

Sisuda e chorona, fui então apontada. Perdoem-me se os desagradei. 

Deveria sorrir? “Essa menina tem cabelo para umas três cabeças. Por 

que não alisa?”. Ah sim! Eles foram esticados por longos 16 anos. 

Conhecia a cara que tinha a beleza. Era aquela das velhas bonecas. Elas 

nunca foram negras7. 

 

Relato a supracitada narrativa do vivido ao tempo em que corto partes aleatórias do 

cabelo e as ponho no chão diante de meu corpo. Ao término da narrativa, porções de cabelo 

são postas no interior dos envelopes, nos quais são escritos nomes de mulheres negras 

brasileiras de diferentes épocas: Tereza de Benguela (Séc. XVIII), Luísa Mahin (Séc. XIX), 

 

7Notas da autora.   
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Maria Felipa (? - 1873), Tia Ciata (1854-1924), Laudelina de Campos (1904-1991), Carolina 

Maria de Jesus (1914-1977), Antonieta de Barros (1901-1952), Luiza Bairros (1953-2016), 

Mônica Santana (1978) e Taína Soares (1983). Um a um, esses nomes são escritos e ditos 

em voz alta. Os envelopes são pendurados com os pregadores de madeira na grande teia 

que cobre a cabeça de todos ali dispostos.8 

Penso a performance Entrecorte (2017) como uma performance-síntese, ou uma 

performance-introdução, uma espécie de exibição que resume meus atuais interesses na 

criação artística e indica possíveis caminhos para a práxis. Apresenta o desejo de percorrer 

as subjetividades das experiências de vida de mulheres negras no contexto brasileiro, 

incluindo fragmentos autobiográficos como disparadores para criação artística. 

 Na narrativa contada na ação, meu cabelo materializa esse fragmento do vivido. O 

material é então compartilhado, endereçado a estas mulheres por meio dos envelopes, com 

o acréscimo das colegas Mônica Santana e Taína Soares, outras mulheres negras ali 

presentes. Partilho, então, minhas dores com essas mulheres.  

As cartas “endereçadas” são instaladas no espaço construindo a imagem das redes 

de relações. São consteladas. A construção da rede com barbante exibe, para mim, a relação 

entre essas mulheres, a conexão entre nossas histórias. As histórias são como elementos de 

interação, estabelecem as conexões, os laços entre as mulheres, aquilo que as relacionam a 

partir dos fatores em comum, o gênero, a raça e suas interseccionalidades, isto é, o 

cruzamento entre dois ou mais eixos da subordinação, que devem ser tratados de modo 

conjunto. 

Na performance apresentada, a narrativa contada parte de mim, das minhas 

vivências e caminha em direção à história de tantas outras. O cabelo substancializa minha 

 

8A descrição acima refere-se à breve performance concebida e apresentada no contexto da 

disciplina Processos de Encenação, ministrada pela Prof.ª Dr.ª Sônia Rangel, no curso de Doutorado 

no Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas – UFBA, cuja proposta foi uma apresentação 

escolhendo-se aspectos do próprio processo criador na pesquisa em desenvolvimento para a 

produção de um experimento-instauração contendo os princípios, “rizoma”, “célula”, parte como 

amostragem do trabalho total. Posteriormente a performance integrou uma proposta de trabalho no 

Fórum Obìnrin, ocupação artística, feminista e negra no Espaço Cultural da Barroquinha em Salvador-

Bahia de maio a julho de 2018, evento que reuniu mulheres negras da América Latina e do Caribe 

com objetivo de criar um espaço para experimentação artística.     
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experiência, o seu corte se dá como uma ação de assumir um cabelo natural, um “símbolo 

identitário, não apenas racial, mas fundamentalmente de gênero”9.  

Sempre carreguei sobre meu Ori10 cabelos fartos, volumosos e crespos. A eles 

comumente foram e são atribuídos valores negativos, a eles estão também associados a 

redução das possibilidades de emprego, o racismo na infância e adolescência, constituindo 

uma baixa autoestima, pois há uma relação muito estreita entre o cabelo e a autoestima das 

mulheres negras.  

Há também uma “conotação sexual atribuída ao cabelo, que corresponde não apenas 

à feminilidade como também à sensualidade, seja da mulher ou do homem”11. É a partir do 

cabelo que as mulheres podem ser comparadas ao padrão normativo, o conhecido “cabelo 

bom”, aquele cabelo que balança, que cresce em direção aos ombros, o cabelo sensual. Desse 

modo, o cabelo crespo é visto como a sua oposição binária, o “cabelo ruim”, constantemente 

rejeitado, motivo de inquietação desde o seio familiar, ainda na infância, quando para os 

meninos a solução é o corte a máquina o mais curto possível e as meninas tão cedo são 

apresentadas ao alisamento, como eu tão brevemente fui.  

Poderia até dizer que meus ouvidos se acostumaram às expressões de espanto, 

sempre foi comum escutar “haja cabelo”, “essa menina tem cabelo para umas três cabeças”, 

“que juba essa menina tem”, “como faz para pentear tanto cabelo assim?”, “que cabelo de 

bombril”, falas que me fizeram acreditar que o cabelo crespo precisava constantemente ser 

domado, amarrado, disfarçado. Tal noção produziu em mim o pavor do cabelo solto e me 

levou a constantes constrangimentos na adolescência. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

9 CRUZ, Cíntia Tâmara Pinto da. Cabelos mágicos: Identidade e consumo de mulheres 

afrodescendentes no instituto beleza natural. 2013. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) – 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, 

Cachoeira-BA. (p. 13).   

10 Palavra na língua iorubá que significa “cabeça”.   

11 CRUZ, Cíntia Tâmara Pinto da. Cabelos mágicos: Identidade e consumo de mulheres 

afrodescendentes no instituto beleza natural. 2013. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) – 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, 

Cachoeira-BA. (p. 43).   



68 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 1 e 2 – Performance Entrecorte (2018)  Espaço Cultural da Barroquinha (Salvador-BA) 
Fotos: Fernanda Silva (2018) 
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Figura 3 - Registro do espaço. Performance Entrecorte (2018)  

Espaço Cultural da Barroquinha (Salvador-BA) Foto: A autora (2018) 
 

 

O alisamento dos cabelos crespos era como um ritual de intimidade no qual se 

buscava ser mulher, a “condição central da feminilidade”12. Me é nítida a lembrança de estar 

sentada em frente ao fogão marrom, no banco de madeira, na cozinha de azulejo amarelo 

claro, de costas para minha mãe que com a mão envolta em um pano de prato, colocava para 

esquentar o ferro, objeto cuja visualidade mais lembrava um instrumento de tortura, 

espécie de grande tesoura com as pontas achatadas, como pequenas placas retangulares, 

por onde o cabelo era pressionado e esticado em um movimento horizontal de cima para 

 

12 CRUZ, Cíntia Tâmara Pinto da. Cabelos mágicos: Identidade e consumo de mulheres 

afrodescendentes no instituto beleza natural. 2013. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) – 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, 

Cachoeira-BA. (p. 64).   
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baixo, momento cercado por fumaça e não raro pequenas queimaduras no couro cabeludo, 

que eram entendidas como parte do processo de tornar-se bela.  

Apesar de hoje me ser extremamente incômoda a situação em que éramos 

submetidas, aquele era um espaço para a construção da identidade feminina da mulher 

negra. Digo éramos submetidas, porque não só eu passava pelo tal processo, como minha 

mãe, minha tia avó, e demais mulheres negras da família e vizinhança “no qual se alimentava 

o desejo subjetivo de ser vista, conquistada e amada pelo Outro”13. Naqueles dias, esse 

processo de alisar o cabelo não estava, para mim, diretamente associado “ao esforço de 

parecermos brancas, de colocar em prática os padrões de beleza estabelecidos pela 

supremacia branca. Estava associado somente ao rito de iniciação de minha condição de 

mulher”14.  

Alguns anos se passaram e mudanças ocorreram em relação às questões raciais, mas 

permanecemos obcecadas com nossos cabelos e o alisamento ainda é considerado um 

assunto sério. “O cabelo alisado está vinculado historicamente e atualmente a um sistema 

de dominação racial que é incutida nas pessoas negras, e especialmente nas mulheres 

negras de que não somos aceitas como somos porque não somos belas”15. Aproveitam-se da 

insegurança que nós sentimos com respeito a nosso valor na sociedade de supremacia 

branca e passamos a ser reconhecidas como consumidoras potenciais de toda sorte de 

produtos para os cuidados com o cabelo, de alisamentos químicos, que de certo modo 

substituíram a necessidade do ferro ou pente quente, a inúmeros produtos para cabelos 

crespos, relacionado aos modos aceitáveis de uso para o cabelo crespo natural.  

A obsessão com nossos cabelos geralmente reflete lutas contínuas com a autoestima 

e a autorrealização. Fomos ensinadas a enxergar nosso cabelo como um inimigo, como um 

problema que devemos resolver, um território que deve ser conquistado, parte de nosso 

corpo que deve ser controlada. “A maioria de nós não foi criada em ambientes nos quais 

aprendêssemos a considerar o nosso cabelo como sensual, ou bonito, em um estado não 

processado”16.  

 

13 Ibidem, p.125.   

14 HOOKS, Bell. Alisando o Nosso Cabelo. Revista Gazeta de Cuba – Unión de escritores y 

Artista de Cuba, 2005. Disponível em: <coletivomarias.blogspot.com/.../alisando-o-nossocabelo.html>. 

Acesso em: 10 fev. 2019. (p. 01).   

15 Ibidem, p. 08.   

16 HOOKS, Bell. Alisando o Nosso Cabelo. Revista Gazeta de Cuba – Unión de escritores y 

Artista de Cuba, 2005. Disponível em: <coletivomarias.blogspot.com/.../alisando-o-nossocabelo.html>. 

Acesso em: 10 fev. 2019. (p. 41).    
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Não é raro sermos ainda vistas como exóticas ao utilizar nosso cabelo simplesmente 

como ele é, somos interpeladas por pedidos para tocá-los, sem a compreensão que tocar no 

Ori de alguém exige cuidado, respeito. Somos questionadas sobre como fazemos para lavá-

lo e se realmente o fazemos. “O nosso cabelo é percebido na cultura branca: não só como 

feio, como também atemorizante. Tendemos a interiorizar esse medo. O grau em que nos 

sentimos cômodas com o nosso cabelo reflete os nossos sentimentos gerais sobre o nosso 

corpo”17. 

Apenas na idade adulta o cabelo natural me apareceu como uma possibilidade, visto 

que durante parte da infância e adolescência não conhecia mulheres negras que cultivassem 

seus cabelos naturais. Ter o cabelo alisado se dava como um passo praticamente 

obrigatório, de modo que jamais havia refletido sobre a possibilidade de não o fazer. 

Somente adulta realizei a transição entre o cabelo quimicamente tratado para o seu uso 

natural, passando pelo ritual do corte, somente depois de compreender as opressões 

machistas e sexistas que ditam os ideais de beleza com os quais não me encaixo.  

Ainda que cortar o cabelo seja algo indolor, esse corte do cabelo é um corte que fere, 

que machuca não o corpo físico, mas é um revisitar de memórias, de narrativas que nós 

mulheres negras temos em comum, é remexer nessas dores, é revisitar o alisamento 

precoce, o hábito de “embranquecimento” que nos atinge desde a infância, a negação, a 

imposição de padrões de beleza. A afirmação de uma identidade negra mexe com nosso 

psicológico, com todas repressões e negações passadas, mesmo que inconscientes, dessa 

identidade. O entendimento da beleza do corpo negro, do cabelo negro para muitas de nós 

foi um processo de desconstrução, pois muito cedo incorporamos os estereótipos negativos.  

Há dores que acometem nossa existência, um lugar em que mesmo a solidariedade 

e cuidado entre as mulheres não conseguem chegar. As especificidades do ser mulher negra 

não cabem na Sororidade, a ideia de irmandade que pretende nos unir, deve também atentar 

para nossas diferenças. As narrativas das mulheres negras se cruzam, só nós conhecemos o 

que é essa dor, só nós somos capazes de viver a Dororidade18, o compartilhamento da dor. 

Assumir o cabelo crespo ou negar-se a sucumbir aos alisamentos químicos ou a 

ferro, ao uso de extensões de cabelos lisos de outras pessoas, o chamado mega-hair19 ou 

 

17 Ibidem.  

18 Termo cunhado por Vilma Piedade (2017) com o intuito de sinalizar que existem questões 

específicas das vivências das mulheres negras que não cabem na expressão Sororidade. Somente as 

mulheres negras vivem no cruzamento entre o racismo e o machismo.   

19 Termo em inglês utilizado para se referir a alongamento ou extensão de cabelo.   
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qualquer que seja a técnica utilizada do “arsenal contra os capilares crespos naturais”20 não 

é tarefa simples, é diariamente ser subjugada por nossa aparência e está relacionada à 

aceitação na escola, à inserção no mercado de trabalho, aos relacionamentos amorosos, ao 

racismo, ao racismo à brasileira. Tal qual a vivência acerca do cabelo, são diversas outras 

compartilhadas pelas mulheres negras, que encontram aqui lugar na criação. O uso criativo 

da porção de histórias possibilita romper silêncios. Comungo com Fayga Ostrower (2014), 

o criar vem da angústia, do incômodo, do estado de tensão, da inquietude, a inconformidade 

é aqui também uma arma contra os olhares colonizadores, nos unem as dores herdadas da 

colonialidade e também o poder de buscar subversão, que refutemos esses olhares e 

rompamos as lógicas que nos subalternizam.  
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20 SANTOS, Renata Aparecida Felinto dos. Rapunzel, cabelos que tocam o céu: a arte 

contemporânea como tratamento artístico/cosmético/estético a partir das performances de Juliana dos 

Santos e de Priscila Rezende. Revista Estúdio, artistas sobre outras obras, Lisboa, v. 08, n. 20, 2017. (p. 

26).   
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