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É com espírito de resistência – Resistamos! – que disponibilizamos
mais um número de nossa revista. Historicamente foi nos dado
pouquíssimo tempo para que pudéssemos aprofundar nossos olhares e
debates entorno dos Estudos de Gênero e das Sexualidades. Ainda na
chamada para este número, diante do cenário político que nos
encontrávamos sinalizamos a urgência e importância de “pulverizar” – e
aqui peço licença ao Alessandro Ricardo Campos, para utilizar um termo
dele – para além dos nossos pares, e muros da Universidade o que temos
produzido sobre as temáticas emquestão.

Gratidão e orgulho não ficam de fora deste espírito. Gratas (os),
pela confiança de cada autor e autora que trabalharam juntamente
conosco para que esta edição fosse possível. Estamos imensamente
orgulhosas (os) pelo resultado final! A produção refinada e densa está
presente em cada trabalho que compõe oDossiê. Laços foram reforçados e
novos estabelecidos, gratidão ao professor Camilo Darsie pela parceria,
por ter embarcadonessaAventuraAntropológica!

Nossa proposta para este Dossiê: “Gênero, sexualidades,
Antropologia Visual e Imagens”, teve como objetivo oportunizar um
profícuo diálogo, trazendo a quem nos ler múltiplos olhares. Permitindo-
nos assim o (re) pensar, enquanto sujeitos sociais 'pertencentes' a um
cenário político mais amplo que nega aos grupos de minoria direitos
básicos. Diante de tal retrocesso que angustia nossos corações, temos a
oportunidade de nos fortalecermos nas páginas que seguem, e aqui desta
vez tomo emprestado o título de um artigo da antropóloga Miriam Grossi
(1992): Na busca do “outro” encontra-se a “si mesmo”, para sintetizar a
sensação que nos é despertada, os fragmentos de memória são facilmente
acionados.

A secção de Artigos nos permite logo no início um deslocamento
espacial. O primeiro artigo: “Para além da adoração: uma mesquita luandense,
seus espaços e funções”, de autoria de Heloísa de Souza, nos convida a
conhecermos Angola, mas especificamente a dinâmica da Mesquita
Assalam, localizada em Luanda, capital do país. Etnografia refinada, o
diálogo entre as fotografias e o texto nos apresentam o ambiente e as



relações que se dão no espaço da Mesquita. O mesmo nos revela detalhes
desconhecidos de quem não as frequenta, como: a divisão do espaço que
se dá pelo sexo biológico, ou seja, homens e mulheres não compartilham
do mesmo espaço durante as orações, os estudos acerca da religião, a
maneira como as mulheres frequentam a mesquita, a organização nos
rituais ali realizados, e as divisões entre elas dentro da mesquita. Nossos
olhares são orientados a estarem atentos a todo instante as injunções de
gênero.

Em: “Neoliberalismo, Tecnociência e Capital Pós-Humano na Série Dark
Net”,os pesquisadoresCarlosAugusto FerreiraKopp eMozart Linhares da
Silva nos convidam a refletir sobre os processos de subjetivação na
sociedade neoliberal. Tomando como corpus analítico a série documental
Dark Net, os autores ponderam sobre os efeitos do desenvolvimento
técnicocientífico e das novas configurações temporais na produção de
subjetividades, a partir de umaperspectiva foucaultiana. Em sua instigante
discussão, nos apontam um cenário em que os dispositivos tecnológicos, à
medida que ampliam consideravelmente nossa capacidade produtiva,
estendem as formas (auto) monitoriamento, de (auto)controle e de
(auto)inspeção, produzindo sujeitos governáveis em benefício dos valores
neoliberais.

O terceiro artigo: “Amorada da Serra dosNêgos: memórias e paisagens do
campesinato na Serra da Barriga”, de Rosa Lucia Lima da Silva Correia, traz
uma instigante narrativa, o cenário? A Serra da Barriga, localizada no
estado de Alagoas, é Patrimônio Nacional e Patrimônio do Mercosul. O
texto é marcado pela relação estabelecida entre os moradores e a terra,
como podemos ler as famílias que ali residem vivenciaram mudanças
inesperadas oriundas da relação com o governo, e com os movimentos
sociais. Passeamos pelasmemórias quando ouvimos o relato da chegada ao
local, à forma como o espaço foi preparado, a construção das casas, e as
novas uniões. Ao longo danarrativa a história de amor do casal:DonaDilu
e seu Clemente não passa despercebida, a relação de cuidado e afeto é
embalada pelas tramas da memória de um lugar onde sua história se
confundemcomas dos própriosmoradores.
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Em seguida temos o artigo intitulado “A apresentação da
masculinidade no videogame Lisa The Painful”, de Marcus Mauro de Oliveira
Conor Moraes, que analisa os atributos que compõem a masculinidade
apresentada em um jogo eletrônico. Lisa The Painful é um tipo de RPG –
Role Playing Game, estilo no qual o jogador assume um personagem para
resolver os problemas que se apresentam ao longo de uma história. A
produção tematiza assuntos profundos, como dependência química,
paternidade e depressão, alémde apresentar diversos personagens, a partir
dos quais é possível identificar masculinidades contrastivas e por vezes
opostas àquela que reconhecemos comohegemônica.

O quinto artigo de Amadeu Lima, intitulado: “somos veteranas!: as
experiências do tempo vivido a partir das narrativas e das memórias de
mulheres travestis e transexuais.”, nos apresenta as narrativas imagéticas
de suas interlocutoras travestis e transexuais. Texto denso, com rica
discursão teórica, nos envolve de forma prazerosa, nossas baterias são
recarregadas diante da existência e resistência delas que afrontam as
margens normativas da sociedade belenense, como ele muito bem frisa,
sejam elas “novinhas” ou “veteranas”.

E fechamos a seção como artigo:A fotografia do campo e a fotografia no
campo: uma reflexão sobre o recurso visual como narrativa etnográfica, das
autoras Shirley Penaforte e Denise Cardoso. Omesmo está organizado em
dois momentos: sendo o primeiro um breve mergulho nas etnografias
clássicas que fizeram uso de imagens fotográficas, e contribuíram para a
solidificação da Antropologia Visual. O segundo é parte da etnografia que
vem sendo realizada junto às mulheres da sociedade indígena Tembé-
Tenetehara, que residem na Terra Indígena Alto Rio Guamá, TIARG, no
estado do Pará. E como as mesmas têm construído as imagens de si, tendo
comoponto de partida suas vivências coma capitoaCélia Tembé.

Abrindo a seção dos Ensaios Fotográficos, temos a exposição da
fotografa paraense Denise Sá, intitulada: “Lentes, Espetáculos e Fé”.
Capturadas por seu olhar sensível e atento, somos embebidos pela magia
das cores, pelo conjunto de olhares, e expressões das personagens que se
criam e recriam ao logo de todo o espetáculo doAuto doCírio. Festividade



que antecede a maior festa religiosa do estado do Pará, o Círio de Nazaré.
Sagrado e profano se confundem, e a partir das imagens é possível
perceber que as construções acerca do feminino e domasculino estão para
além do sexo biológico dos artistas, que literalmente incorporam seus
personagens. A leitura das imagens soa como um convite. O segundo
ensaio, intitulado: Caminhos e Territórios Histórico-Míticos no Quilombo de
Lago do Coco-ma, da antropóloga Silvia Souza, nos direciona para o campo
do mítico, e como este está presente na memória dos moradores da
comunidade quilombola do Lago do Coco. Seus registros nos
possibilitaram percorrer juntamente com seus interlocutores por espaços
mágicos, permeados por aparições e visagens, estamos diante de um
universo sensível, como muito bem é colocado por ela, que a partir das
imagens acionoumemórias importantes sobre a construção da identidade
da comunidade.

O último ensaio fotográfico “Retratos da diversidade universitária”, de
autoria deMaria José Castro Puresa, RamonBento de Souza Ferreira, Ana
Shirley Penaforte Cardoso, nos mostrar a diversidade dentro da
Universidade Federal do Pará-UFPA, são fotografias de mulheres
indígenas e negras que frequentam o espaço como estudantes, a discussão
por eles apresentada ressalta a importância da fotografia na quebrar de
estereótipos. Temos uma narrativa que as foto-retratos nos contam sobre
personagens como: Viviane Tembé, estudante indígena do curso de
psicologia. A Karipuna Josileide dos Santos, estudante de nutrição, que
nos conta sobre as dificuldades de ser indígena num curso de brancos,
onde a diversidade não é pensada nem discutida. A quilombola Lisângela
Coutinho, graduanda de história, pertencente ao quilombo localizado do
rio Arapapuzinho, no interior de Abaetetuba e que cursa história. O
ensaio evidencia histórias que normalmente estão ocultas entre tantas
outras no espaço acadêmico, e que revelam discriminações, dificuldades e
racismo vivenciados diariamente por alunos da graduação que buscam
quebrar as barreiras impostas pela sociedade para sua etnia, para sua cor
de pele emesmopara seu gênero.

Três vídeos compõe esta seção, sendo estes: “SlamDandaras doNorte:
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a poesia feminista invade as ruas”, produzido por Leila Leite, que nos mostra
como a poesia de autoria de artistas feministas negras ecoam a resistência,
seja ela na prosa, na poesia, nas rimas e na música. O segundo: “Mulheres
Quilombolas: vivências em Itacoã-Mirim”, produzido e coordenado pela
professora Alik Araújo, juntamente com seus alunos extensionistas da
Faculdade Integrada Brasil Amazônia – FIBRA, a produção apresenta a
narrativa de três gerações de mulheres que embora tenham ofícios e
perspectivas diferem, mas estas se aproximam por compartilharem de
trajetórias que se cruzam na mesma comunidade. E por último o
documentário “Elas”, de Stephane Ramos Araújo, vídeo impactante que
nos emociona frente à história de mulheres, mães que enfrentam
diariamente dificuldades para cuidarem da saúde dos filhos que nasceram
com microcefalia, no estado de Pernambuco. A relação de afeto e de
abnegação é presente em cada fala, essas mulheres enfatizam como a
relação com suas mães tem influência direta na relação das mesmas com
seus filhos hoje.

A Entrevista desta edição professora Maria Luzia Miranda Álvares,
cientista política, jornalista, crítica de cinema, aquece nossos corações
com sua trajetória de militância, que se confunde com a própria história
da militância das mulheres no cenário acadêmico da UFPA –
Universidade Federal do Pará, e no belemense, uma vez que circulou por
espaços não destinados a uma mulher, o jornal e o cinema, assim como a
própria academia. Sua atuação política nos espaços da Universidade tem
influenciados gerações como ade sua entrevistadora, Ivonete Pinheiro.

Na secção Experiência Etnográfica, intitulada: “História contada é
história sentida. Um relato dos caminhos da pesquisa”, onde Kamila Sastre traz
sua experiência vivida duplamente, primeiramente por ser pesquisadora, e
segundo objeto da própria pesquisa. Pesquisar com os sentimentos,
acreditamos ser a melhor descrição para seu relato, uma vez que os
questionamentos e as dúvidas são todos colocados em uma escala maior
do que para qualquer outra pesquisadora. Mulheres com suas diferenças e
suas histórias que convivem com uma doença sem cura, a esclerose
múltipla.



A produção fílmica muito tem a contribuir sobre o debate das
injunções de gênero, uma vez que traz em seus roteiros artefatos culturais
que muito refletem da sociedade a qual estamos inseridos. Quando lemos
a resenha crítica do filme: “Eu não sou um homem fácil”, assinado por
Éléonore Pourriat, de autoria Rita Quadros da Rosa, Douglas Weber e
Carla Marinho, é quase impossível não nos percebermos dentro dele.
Texto fluído e de leitura agradável, traz uma reflexão concisa e instigante
nos levando a (re) pensar nosso olhar sobre situações que já naturalizamos,
mas quemuito revelamdas injunções de gênero.

A segunda resenha “Elas: um documentário sobre mães de bebês com
microcefalia em Pernambuco” analisa o documentário que recebeu o mesmo
título, e está nessa mesma edição. Seu texto nos apresenta a discussão a
respeito da doença Zica Vírus, a qual provocou a microcefalia em várias
crianças nascidas na Região Nordeste, principalmente no estado de
Pernambuco onde a incidência foi maior. A autora critica a postura de um
jornal local que realizou uma série a respeito do assunto intitulada “Em
nome do pai”, onde apenas os pais foram ouvidos e as mães foram
deixadas em silêncio, então a autora pensou na produção de um
documentário onde as mães contassem sua história. Por ser uma resenha
produzida pela própria diretora do documentário, o textomostra detalhes
que o vídeonão traz,mas que estão implícitos.

Mais uma vez gratidão a todas (os) envolvidas (os) na produção desta
edição!
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Seção Artigos

Arthur Napoleão Figueiredo

Arthur Napoleão Figueiredo exerceu diversas atividades de destaque na sociedade
belenense. Bacharel em direito por formação, assumiu alguns importantes cargos públicos como o
de titular vitalício de oficio de justiça da comarca da capital por concurso público realizado
perante o TJ-PA, no entanto, o grande mérito foi o pioneirismo deste pesquisador que sem
titulação de doutor tornou-se mito de origem dos estudos de antropologia na universidade federal
do Pará, catedrático em etnologia e etnografia do Brasil na antiga faculdade de filosofia.

Na UFPA desenvolveu com maestria atividades de ensino pesquisa e extensão quando
seus estatutos nem previam o desenvolvimento integrado dessas três áreas. Por conta disso, na
década de 70, em meio à estruturação das pró-reitorias o Departamento de Antropologia, já
representava vanguarda.

Como atividade de ensino, Napoleão Figueiredo se dedicou a formação um grupo coeso
de alunos seguidores, entre os quais destaca-se, AnaízaVergolino.

Definiu diversas linhas de pesquisa entre elas os estudos de religião. Seria possível
afirmar que a antropologia urbana produzida no estado do Pará surgiu a partir da iniciativa
deste já maduro professor e de sua jovem assistente. foram eles os primeiros a reconhecer como
possível tema de investigação as religiões de matriz africana, desprezadas pela academia de
ciência da década de 60.

Juntos elaboraram um projeto denominado “Batuques de Belém”, que deixou para
posteridade além de preciosas etnografias, acervo áudio visual e museológico fruto das constantes
incursões a campo.

O material coletado acabou se transformando em atividade de extensão. Para grupos
sociais cuja história é contada “da boca para o ouvido”, a perecividade das palavras encontra nas
peças etnográficas pedras da memória, de forma que ainda é possível escutar as vozes dos afro-
religiosos paraenses afirmando que a sua história está dentro dosmuros da universidade.
Aposentou-se em meados da década de 80 recebendo da UFPA (1964) diploma de Professor
Emérito e medalha comemorativa dos 30 anos de criação da referida universidade (1988). Seu
trabalho foi reconhecido pelo Museu Paraense Emílio Goeldi que lhe conferiu diploma de
Pesquisador Emérito MPEG/CNPQ e medalha dos 120 anos de fundação da instituição
(1986). Faleceu em 1989 no mesmo mês que aniversaria (março), deixando uma longa linhagem
acadêmica e uma prole de jovens herdeiros apaixonados pela ciência antropológica.

Texto: Taissa Tavernard de Luca
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“Para além da adoração”: uma mesquita
luandense, seus espaços e funções

Heloisa Maria Paes de Souza
Universidade Federal do Piauí

Resumo: Este artigo, fruto de trabalho de campo que realizo na província de Luanda, mostra a
rotina do principal espaço de adoração para os (as) muçulmanos (as) residentes em Angola – a
mesquita - dividida em diversos ambientes, local de práticas rituais (como as orações diárias
obrigatórias e a comunitária – a salat jummah), assim como sua utilização pelas mulheres. Tomo
como exemplo a Mesquita Assalam, localizada em um bairro da capital com grande
concentração de muçulmanos (as). Apesar dos ambientes que constituem a mesquita terem sido
construídos de forma que homens e mulheres mantenham-se separados, percebo que a diversidade
de atividades realizadas propicia que espaços masculinos sejam ocupados pelas mulheres e vice-
versa. O campo me permitiu que observasse outra forma de segregação, desta feita entre
muçulmanas estrangeiras e angolanas. Concluo que ritos como a salat jummah, realizada na
mesquita, acaba por dirimir diferenças, consolidando a ummah (comunidade dos crentes).
Palavras-chave: Islã; Angola;MesquitaAssalam;Muçulmanas; Salat Jummah.
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"Beyond worship":
a Luanda mosque, its spaces and functions

Abstract: This article, fruit of the fieldwork I carry out in the province of Luanda, shows the
routine of the main space of worship for Angolan Muslims - the mosque - divided into many
different environments, places of ritual (practice of the obligatory daily prayers and the
community prayer - the salat jummah), as well as it's use by women. I take as an example the
AssalamMosque, located in a neighborhood of the capital with a great concentration ofMuslims.
Although the environments that make up the mosque have been constructed so that men and
women remain separated, I realize that the diversity of activities carried out allows men to occupy
spaces for women and vice-versa. The camp allowedme to observe another form of segregation, this
time between foreign and AngolanMuslims. I conclude that rites such as the salat jummah, held
in themosque, ultimately resolve differences, consolidating the ummah (community of believers).
Keywords: Islam;Angola; AssalamMosque;MuslimWomen; Salat Jummah.



"Además de la adoración": una mezquita
luandesa, sus espacios y funciones

Resumen: Este artículo, fruto de trabajo de campo que realizo en la provincia de Luanda,
muestra la rutina del principal espacio de adoración para los musulmanes residentes en Angola -
la mezquita - dividida en diversos ambientes, lugar de prácticas rituales (como las oraciones
diarias obligatorias y la comunitaria - la salat jummah), así como su utilización por las mujeres.
Tomo como ejemplo la Mezquita Asalam, ubicada en un barrio de la capital con gran
concentración de musulmanes (as). A pesar de los ambientes que constituyen la mezquita han
sido construidos de forma que hombres y mujeres se mantengan separados, percibo que la
diversidad de actividades realizadas propicia que espacios masculinos sean ocupados por las
mujeres y viceversa. El campo me permitió que observara otra forma de segregación, de esta vez
entre musulmanes extranjeras y angoleñas. Concluyo que ritos como la salat jummah, realizada
en la mezquita, acaba por dirimir diferencias, consolidando la ummah (comunidad de los
creyentes).
Palabras clave: Islam;Angola;MezquitaAsalam;musulmanes; salat jummah.
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Introdução

Em julho de 2011, por questões familiares, fiz a primeira demuitas
viagens que venho realizando anualmente para Angola, país localizado na
África Austral e membro da comunidade lusófona internacional. Era um
domingo à tarde, quando conheci a Mesquita Assalam, em Luanda, e fui
apresentada ao grupo de mulheres convertidas ao Islã que reunia-se para
assistir aulas de religião ministradas por meu esposo – um projeto que já
durava um ano, mas que chegou ao fim por questões políticas, pois que a
direção do templo islâmico temia que as reuniões dominicais fossem vistas
pelo governo comouma tentativa de “fabricar terroristas”.

Durante minhas estadias na capital angolana, as amizades que fiz
com as muçulmanas, sobretudo as convertidas, me conduziram à ideia de
elaborar um projeto de tese que acabei submetendo ao Programa de Pós-
Graduação emSociologia eAntropologia daUniversidade Federal do Pará
(PPGSA-UFPA). Tendo sido aprovada e iniciado o doutorado em 2015,
minhas viagens subsequentes foram revestidas de novos objetivos, em
especial o de compreender os sabores e dissabores enfrentados por
mulheres que, mesmo vivendo em um país onde pessoas muçulmanas são
malvistas pelamídia e pelo governo, decidiram converter-se à fé islâmica.

A comunidade muçulmana1 em Angola está concentrada,
principalmente, nas províncias ao norte, entre elas Luanda e as “Lundas”
(Lunda Norte e Sul). De acordo com o recenseamento feito em 2014, 0,4
% da população residente em Angola2 professa a religião muçulmana
(INSTITUTONACIONALDEESTATÍSTICA, 2016). Amaioria dos (as)
muçulmanos (as), no entanto, é estrangeira, com destaque para os oeste-
africanos3e congoleses (naturais da fronteiriça República Democrática do
Congo), que dirigem quase todas as mesquitas do país, sejam como
administradores ou líderes religiosos. Nas últimas décadas o número de
nacionais que decidiram abraçar o Islã tem crescido, o que acarreta a
necessidade da comunidade, com apoio internacional e local, de construir
mais espaços de culto,mesmo contra a vontade das autoridades locais, que
não reconhecem legalmente a religiãomuçulmananopaís.
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Neste artigo, portanto, destaco a Mesquita Assalam que, como
exemplo das demais, é um espaço construído não só para a adoração à
Deus nos rituais das orações diárias4e na oração comunitária de sexta-feira
(salat jummah5),mas tambémcomoum lugar de convívio e aprendizado.

Como sabido, no Islã a separação física/espacial entre pessoas de
sexos biológicos diferentes é requerida. Assim, nasmesquitas, tal princípio
é concretizado pela existência de ambientes diferenciados para pessoas
adultas de ambos os sexos. Todavia, na Mesquita Assalam, em dias
normais (ou seja, à exceção do dia e horário da oração comunitária e por
ocasião das orações realizadas nos eids – as festas do calendário islâmico),
homens emulheres acabampor ocupar os espaços uns dos outros.

1. O Islã em Angola e a Mesquita Assalam

As primeiras comunidades muçulmanas sunitas em Angola, das
quais se têmnotícias, foramorganizadas no final da década de 1970, após a
independência do país6. Compostas, sobretudo, por estrangeiros oriundos
da África Ocidental, a referida comunidade hoje conta com um número
expressivo de angolanos (as) convertidos (as), além de filhos e netos dos
primeiros conversos nacionais.

Na cidade de Luanda existem diversos espaços de adoração para
pessoas muçulmanas, como mesquitas, mussalas7 e/ou centros islâmicos.
Um dos principais é a Mesquita Assalam –Mesquita de Paz - (fotos 1 e 2),
inaugurada em 1994 e localizada na Rua 8 do bairro dos Mártires do
Kifandongo em Luanda, onde vivem muitos estrangeiros de diversos
países africanos (nem todos em situação legal) e que se dedicam,
mormente, ao comércio e ao câmbio demoeda estrangeira.

“Para além da adoração”:uma
mesquita luandense, seus espaços e funções
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Foto 1: Vista parcial da Mesquita Assalam em Luanda.
Fonte: arquivo pessoal, 2016.

Foto 2: Vista da entrada da Mesquita Assalam em Luanda
Fonte: arquivo pessoal, 2016.
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A Mesquita Assalam é um prédio composto por quatro andares
(foto 3) e um anexo – o salão de orações das mulheres (foto 4, 5, 6 e 7). Os
andares (prédio principal), todos atapetados, com ventiladores e sistema
de som integrado, são destinados às orações diárias obrigatórias e à salat
jummah (oração comunitária realizada às sextas-feiras) para todos os
homens da comunidade, em um número que varia entre 4 e 5 mil,
segundo informações do líder espiritual da comunidade, Sheik Osmany
Ba8. Em dias normais, a frequência é de 300 ou 400 homens ao longo do
dia/noite. Quanto às mulheres, são aproximadamente 300 às sextas-feiras
e nãomais de 5nos outros dias/noites.

O salão dasmulheres, à princípio, tem asmesmas funções que a área
destinada aos homens, posto que é transformado em madrassa9 (foto 7)
para a educação religiosa das crianças e adolescentes que
estudam/memorizamoAlcorão e os hadiths10.

É importante destacar que, além dos espaços para as orações,
existem outros com funções específicas: um conjunto de antessala e sala
para os membros da administração e o sheik, banheiros masculino e
feminino e áreas para a ablução ritual (wudu) quando necessária11. Às
sextas-feiras, como dito, a mesquita recebe centenas de fiéis do sexo
masculino, pois para eles a salat jummah é obrigatória, que ocupam todos
os andares. Nas orações que compõem as festas rituais do calendário

12islâmico,Eid Al-Fitr eEid Al-Adha13, sãomilhares de homens e centenas de
mulheres. Os homens, como sempre a maioria, além de espremerem-se
dentro da mesquita, ocupam também as calçadas e a rua em frente à
mesma (foto 9).

Nas sextas-feiras e nos eids, as calçadas da Rua 8 se enchem de
zungueiras14 e pequenos comerciantes muçulmanos, transformando-se
numa feira a céu aberto (fotos 10). À porta da mesquita, deficientes físicos
(muçulmanos ou não) ficam à espera da sadaka15, importante preceito
seguido à risca pelosmais crentes.
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Foto 3: Visão geral do andar térreo da Mesquita Assalam
Fonte: arquivo pessoal, 2017.

Foto 4: Entrada do salão de orações das mulheres anexo à Mesquita
Assalam. Fonte: arquivo pessoal, 2015.

Heloisa Maria Paes de Souza



Foto 5: Interior do salão de orações das mulheres na sexta-feira, nota-se a
“boca de ferro” no alto, que foi substituída recentemente por um sistema

de som com caixas amplificadoras. Fonte: arquivo pessoal, 2017.

Foto 6: Vista parcial do salão das mulheres, destacando o chão forrado
com tapete e, ao fundo, a entrada para o banheiro feminino e o espaço

para as abluções rituais (wudu). Fonte: arquivo pessoal, 2017.
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Foto 7: Área reservada para as abluções no salão de orações das
mulheres. Fonte: arquivo pessoal, 2017.

Foto 8: A madrassa no salão de orações das mulheres.
Fonte: arquivo pessoal, 2017.
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Foto 9: Rua 8 ocupada por muçulmanos durante a oração do Eid.
Fonte: Espaço do Gilson16, 2017.

Foto 10: Zungueiras e muçulmanos à saída da salat jummah na Mesquita
Assalam. Fonte: Rede Angola17, 2015.
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1. O salão de orações e outros espaços físicos ocupados pelas
mulheres

À semelhança do que ocorre em algumas denominações cristãs
(FARIAS, 2009, p. 66) e no judaísmo ortodoxo (FELDMAN, 2006, p.
254), na religião islâmica homens e mulheres ocupam espaços separados
em seus lugares de 18 adoração. Durantes as orações obrigatórias, mesmo
quando realizadas no espaço doméstico, há sempre um homem
muçulmano que lidera a salat, enquanto outros homens rezam
imediatamente atrás do imam e as mulheres na retaguarda. Quando
questionadas sobre esse costume, algumas interlocutoras afirmaram que
foi herdado dos primeiros tempos do Islã e que possibilita que as partes
inferiores do corpo feminino não sejam vistas pelos homens, pois que as
orações não são compostas apenas por palavras, mas por gestos e
movimentos do corpo. Portanto, durante um desses movimentos, o sujud,
quando os crentes se prostram diante deDeus, encostando a face no chão,
asmulheres podemmanter suas partes, como os glúteos e pernas, longe da
visãomasculina.

Em mesquitas de médio e grande porte, geralmente há uma parte
que recebe as mulheres e crianças pequenas de ambos os sexos (foto 11 e
12). Asmulheres, presentes para a oração, mesmo sem ver o imam, seguem
seus comandos (fotos 13 e 14), já que são transmitidos pelo sistema de som.
Minhas interlocutoras afirmam que, assim, sentem-se confortáveis para
reunirem-se, conversar, estudar e realizar as orações em um espaço
feminino. Nesses espaços, as munaqabas19 (foto 15), retiram os véus que
cobrem o rosto e, as que usam o hijab20, podem igualmente retirá-lo para
fazer suas abluções e “ajeitá-lo”, assim como às vestes, quandonecessário.
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Foto 11: Menina muçulmana acompanhando a mãe a espera da salat
jummah. Fonte: arquivo pessoal, 2016.

Foto 12: Bebê dormindo enquanto a mãe ouve o discurso (kutba) do
sheik antes da salat jummah. Fonte: arquivo pessoal, 2017.
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Foto 13: Mulheres durante a salat jummah.
Fonte: arquivo pessoal, 2017.

Foto 14: Mulheres durante a salat jummah na
posição de sujud. Fonte: arquivo pessoal, 2017.
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A separação entre os sexos entre os (as) muçulmanos (as) está
baseada na crença de que, apesar de espiritualmente iguais, homens e
mulheres foram criados por Deus para funções diferentes na sociedade.
Tais diferenças, de caráter fisiológico, cognitivo e psicológico, são
compreendidas, portanto, como naturais e complementares, pois, através
do casamento, homens e mulheres recebem auxílio mútuo na jornada
rumo à eternidade (AL-ADL, 2009). E como o casamento é o contrato
social que torna possível as relações sexuais (lícitas/aprovadas por Deus),
uma forma de evitar a fornicação e o adultério é o velamento do corpo, seja
através do código de comportamento e vestuário (existente para ambos os
sexos), seja através de espaços físicos diferenciados para os sexos.

Como dito, durante a maior parte dos dias da semana, o salão das
mulheres é ocupado por uma madrassa, o que não impede que as
muçulmanas que trabalham ou residem nas proximidades que desejam

Foto 15: Munaqabas em oração. Fonte: arquivo pessoal, 2017.
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Foto 16: Imam Bilal ouvindo a recitação do Alcorão
de uma convertida. Fonte: arquivo pessoal, 2017.

fazer a oração em grupo, possam fazê-la. No entanto, nos outros dias da
semana que não a sexta-feira, algumas mulheres da comunidade
frequentam o espaço das orações masculinas. De segunda à quinta-feira,
por exemplo, a partir do meio-dia, Imam Bilal, angolano aposentado
convertido a décadas e que já realizou o hajj, ministra aulas de árabe e de
religião (foto 16). Assistindo suas aulas nos dois últimos campos que
realizei em Luanda, percebi que no referido espaço, também existe a
separação já mencionada: o professor atende, primeiramente, a clientela
masculina que, após receber instrução retira-se, após que ministra aulas
para as poucasmulheres que participam, geralmente convertidas. As aulas
são gratuitas, precisando que o (a) interessado (a) traga seu material de
estudo, à exceção do Alcorão (em árabe), cujos exemplares, existentes em
todos os espaços de oração, estão disponíveis à todos (as).
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Aos domingos, no mesmo andar, mulheres oeste-africanas
salafistas, a maioria munaqabas, reúnem-se para aulas oferecidas pelas
esposas dos líderes religiosos locais. Estive em uma dessas reuniões e
percebi que são poucas as angolanas presentes, pois que os encontros não
são realizados emportuguês.

A imposs ibi l idade de comunicação acabou cr iando,
propositalmente ou não, outro tipo de apartamento, desta feita entre as
próprias mulheres, cuja divisão também observei às sextas-feiras, posto
que, no salão feminino, grupos distintos se formam: no canto mais
escondido da entrada sentam-se asmunaqabas, no lado próximo ao espaço
para as abluções ficam as mulheres angolanas convertidas recentemente,
encostadas à parede do fundo as estrangeiras com suas vestes coloridas
(desaprovadas pelas munaqabas, que se vestem integralmente de preto
como sinal de pietismo). No entanto, enquanto a kutba e a oração não têm
início, as crianças se reúnem no meio, gerando, às vezes, uma algazarra,
repreendida pelas “mamás”, mulheres mais velhas da comunidade. Ao
final, todas se unem em filas, dispostas, lado a lado, tocando braços e pés,
na salat jummah.

Considerações finais

Como bem disse Geertz (2001, p. 164), “não é na solidão que se
constrói a fé”. Muçulmanos e muçulmanas que constituem a ummah
angolana, reúnem-se para adorar ao Criador, buscar conhecimento, sentir
o amparo do convívio com o próximo e buscar refúgio das dificuldades
mundanas num espaço construído por humanos e dedicado à Deus – a
mesquita. Como exemplo de templo muçulmano, este artigo procurou
mostrar as rotinas de pessoas que frequentam a Mesquita Assalam,
inaugurada em 1994, cujo nome (Mesquita de Paz) foi escolhido como um
desejo para aquele período da história angolana, a Guerra Civil (1975-
2002).

Seguindo os ditames da religião, o espaço foi construído segundo o
modelo de tantos outros: um ambiente com grande capacidade para
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abrigar os muçulmanos da comunidade (e os que viriam a ingressá-la) que
viessem cumprir com os rituais diários de oração, que são, por excelência,
de adoração e comunicação com o Sagrado. Além do cumprimento deste
que é o segundo pilar do Islã, a salat, cabe a todo homem muçulmano em
condições físicas e mentais, congregar-se semanalmente para ser instruído
(através da kutba) e sentir-se parte constituinte da ummah através da salat
jummah.

Os gestos da oração islâmica são os mesmos para homens e
mulheres, a diferença está, no entanto, no espaço físico reservado para a
mesma e, no caso da salat jummah, sua obrigatoriedade. Dependendo da
arquitetura de cada mesquita, “as mulheres rezam atrás dos homens, ao
lado (em dois grupos distintos e separados) ou num mezanino
especialmente construído para elas” (BARBOSA, 2017, p. 206). Mas,
comohomens emulheres são iguais espiritualmente diante deDeus, todos
os atos (e intenções) de adoração são computados demaneira idêntica.

Quando iniciei meu trabalho de campo como antropóloga e sendo
uma mulher brasileira convertida ao Islã desde 2007, frequentando a
pequena comunidade muçulmana em Belém (Pará), conhecia as regras
que segregam homens e mulheres com o intuito de que a moral, o recato,
sejam preservados. O que despertouminha atenção, no entanto, foi outro
tipo de separação aqui relatado, o que ocorre entre as mulheres. Com o
tempo, encontrei diversas respostas que explicam o fenômeno: como já
mencionado, a barreira da língua, pois não são todas as muçulmanas
estrangeiras que falam português fluentemente. Essas mulheres, em sua
maioria, são donas de casa, ocupadas com a criação dos filhos e filhas, e
que não têm tempo disponível para socializar com as angolanas, além do
que seus maridos têm receio de que sejammolestadas pelo fato de estarem
em condição ilegal no país ou, mesmo com os documentos em dias, de
serem molestadas pelo fato de serem muçulmanas e, ainda mais,
munaqabas. Dessa forma, a salat jummah e as reuniões aos domingos,
constituem-se em ocasiões de convívio com outras mulheres em igual
situação, criando laços de amizade que acabam excluindo as angolanas.
Por sua vez, as últimas constroem laços com suas concidadãs. Esses
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círculos, contudo, já estão sendo quebrados, não pelos adultos, mas pelas
crianças da comunidade, que devido a escolarização, falam português e
servem de intérpretes para suas mães, avós, tias e irmãs mais velhas. Esse,
foi outro fenômeno que observei no espaço de convívio que é o salão de
orações dasmulheres.

Notas
1. Em árabe existe um termo que designa a comunidade (imaginada) dos crentes

(pessoas muçulmanas em todo o mundo) – a ummah, comunidade não só
física, como espiritual.Uma “comunidade imaginada”, conceito desenvolvido
por Anderson (2008), é aquela construída por seus membros, que usam a
imaginação e outro conceito, o nacionalismo, para unirem-se em torno de um
ideal cultural, diferenciando-se das demais comunidades nacionais. Assim,
compreendo a ummah como um constructo social criado com base nos
princípios islâmicos, comuns a pessoas de diferentes nacionalidades que
habitamumespaço, no caso deste artigo, o angolano.

2. De acordo com o recenseamento realizado emmaio de 2014 emAngola, o país
contava 25.789.024habitantes.

3. Oeste-africanos: pessoas oriundas da África Ocidental, que compreende os
seguintes países de maioria muçulmana ou com significativa população
muçulmana: Benim, Burkina Faso, Costa doMarfim, Gâmbia, Gana, Guiné,
Guiné-Bissau, Libéria, Mali, Mauritânia, Níger, Nigéria, Senegal, Serra Leoa e
Togo. Não se sabe ao certo o número de imigrantes (legais ou ilegais)
residentes que sejam muçulmanos (as). Mas, é consenso entre as pessoas que
entrevistei que, na província de Luanda, a maior parte das mesquitas é
liderada/administrada por estrangeiros. Na capital, as pessoas entrevistadas
também confirmam que a maior parte das comunidades é composta por
estrangeiros, sobretudonoque se refere aos fiéis do sexomasculino.

4. A salat (oração obrigatória) é um dos cinco pilares do Islã e deve ser realizada
cinco vezes por homens e mulheres muçulmanos em horas determinadas do
dia e da noite. Para os homens, é preferível, quando possível, que façam tais
orações na mesquita. As mulheres não têm a mesma obrigatoriedade,
podendo realizá-las em casa ou outra local onde estejam. Os cinco pilares (da
prática) são a shahada (testemunhode fé), a salat, o zakat (doação anual de bens
aos necessitados), o jejum no mês do Ramadã e o hajj (peregrinação à Meca)
(AZEVEDO, 2001, p. 36)

5. A sexta-feira é o dia no qual os muçulmanos reúnem-se para ouvir o discurso
(kutba) proferido pelo líder religioso da comunidade e, a seguir, fazer a oração
comunitária (salat jummah), obrigatória para todos os homens, mas facultativa
àsmulheres, embora sejam incentivadas à frequência.

6. Angola, colônia portuguesa por quase cinco séculos, tornou-se independente
emnovembrode 1978.

7. Mussala: pequeno espaço que congrega um pequeno grupo de crentes
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muçulmanos.
8. Sheik Osmany Ba é oeste-africano, com formação teológica universitária na

Arábia Saudita. Fiz duas entrevistas formais com Sheik Ba: uma por correio
eletrônico em julho de 2014 e outra, pessoalmente, em janeiro de 2016.

9. Madrassa: escola para crianças e adolescentes muçulmanos. De acordo com os
testemunhos de meus interlocutores, na Mesquita Assalam, o comando da
madrassa está nasmãos de oeste-africanos que têm o domínio do árabe (língua
litúrgica do Islã) e, portanto, memorizaram o Alcorão. A referida escola
funciona de segunda à quinta-feira, pela parte damanhã, no salão de orações
dasmulheres, mais acessível às crianças e que, por ser um espaçomenor, é fácil
de ser conservado. Além do mais, é um espaço pouco frequentado pelas
mulheres durante a semana, pois estão ocupadas no trabalho e/ou na lida
doméstica e, por causa da não obrigatoriedade da frequência à mesquita,
preferem fazer suas orações em casa.

10. Hadiths (plural de hadith): “é a narração fidedigna transmitida do que o
ProfetaMuhammad (que a Paz e a Bênção deDeus estejam sobre ele) disse, fez
o u a p r o v o u ” . F o n t e :
http://islamicbulletin.org/portuguese/portuguese.htm#a15. Acesso em 28
jul. 2015.

11. Wudu: “Limpar ritualmente o corpo através do wudu inclui lavar as mãos,
enxaguar a boca e o nariz, lavar o rosto, lavar os braços até os cotovelos, esfregar
a cabeça (e barba), lavar as orelhas, incluindo atrás das orelhas e lavar os pés até
os tornozelos. Uma pessoa não precisa repetir essa ablução para todas as
orações, a menos que tenha quebrado seu wudu através de um dos seguintes
métodos: urinar ou defecar, soltar gases, comer carne de camelo, dormir
enquanto estiver deitada, perder a consciência, tocar diretamente a área
genital ou excitar-se sexualmente o suficiente para liberar uma secreção.”.
D i s p o n í v e l e m : <
https://www.islamreligion.com/pt/articles/2149/viewall/higiene-pessoal-
parte-1-de-2/>.Acesso em24 jun. 2018.

12. Eid Al-Fitr: festa que comemora o fim do jejum no Ramadã (nono mês do
calendário islâmico (ABDALATI, 2008).

13. Eid Al- Adha: ou Festa do Carneiro, comemora o fim do período do hajj
(ABDALATI, 2008).

14. Segundo Santos (2011), o termo é aplicado às mulheres comerciantes
ambulantes que vendem produtos globais (roupas, utensílios de casa,
calçados, bolsas, eletrodomésticos, material escolar, acessórios de beleza para
senhoras, artigos de perfumaria, cosméticos, etc.), comida de rua, raízes
afrodisíacas, frutas, legumes, verduras, peixe seco, verduras, grãos, água
mineral, refrigerantes, etc. De acordo com pesquisas citadas pelo autor, mais
da metade dos adultos que vivem nos centros urbanos trabalham nomercado
informal, sendo que, em 2002, aproximadamente 63,5% dos empregos no
referidomercado era ocupadopormulheres.

15. Sadaka: ato voluntário de doação para o alívio do sofrimento dos pobres e
daqueles quenão têm condições de prover seu sustento (NANJI, 2008, p. 157).
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16. Disponível em: <http://gilsonadao.blogspot.com/2017/01/muculmanos-
ganham-espaco-em-angola.html>.Acesso em24 jun. 2018.

17. Disponível em: http://www.redeangola.info/especiais/o-islao-em-angola-ja-e-
uma-realidade-e-nao-tem-como-ofuscar-a-sua-existencia/. Acesso em 24 jun.
2018.

18. Imam: (no contexto do artigo) é o homemmuçulmano que lidera as orações
(ABDALATI, 2008).

19. Munaqabas: mulheres muçulmanas que vestem o niqab, tipo de véu islâmico
que cobre a cabeça, incluindo a face, deixando apenas os olhos (ou não) à
mostra.

20. Hijab: comumente entendido como o véu islâmico que cobre os cabelos,
pescoço, orelhas e colo. Segundo a doutrina islâmica e suas diferentes escolas
de jurisprudência, o hijab é um conjunto de prescrições relativas ao vestuário e
comportamento feminino. Tal conjunto foi exposto, em suas linhas gerais, no
Alcorão e nos hadiths doProfeta (ABDALATI, 2008).
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Neoliberalismo, Tecnociência E Capital Pós-
Humano Na Série Dark Net
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Resumo: O presente artigo problematiza os processos de subjetivação na sociedade neoliberal,
enfatizando na relação entre o desenvolvimento tecnológico, a aceleração do tempo e a
constituição do capital pós-humano. Busca chamar atenção para as implicações do capital pós-
humano na performance do ciborgue, considerado o sujeito prosélito ao ethos neoliberal. A
pesquisa emerge das teorizações foucaultianas acerca do neoliberalismo como uma cultura que
governa condutas, modos de ser e subjetividades aderentes à lógica do mercado e da
competitividade. Entendemos que o desenvolvimento atual da tecnociência, bem como a
aceleração do tempo, atravessam a contemporaneidade produzindo novas performances e
dinâmicas na vida dos sujeitos, o que suscita a necessidade de manter-se constantemente
atualizado, em movimento e pertencente à cultura digital. Lançamos mão do episódio Upgrade
da série Dark Net como corpus analítico de nossa reflexão, a partir do qual objetivamos conduzir
nossas análises sobre as implicações da tecnociência e da aceleração do tempo na constituição da
performatividade dos sujeitos pós-humanos ou ciborgues, entendidos aqui como representações do
ethos neoliberal.
Palavras-chave:Neoliberalismo;Ciborgue;DarkNet; Pós-Humano; Tecnociência.
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Neoliberalism, Technology And Post-Human
Capital In The Dark Net Series

Abstract: This paper discusses the subjectification processes in neoliberal society, emphasizing
the relation between the technological development, time acceleration and the constitution of
post-human capital. Calls attention to the implications of the post-human capital in the cyborg
performance considering the subject converted to the neoliberal ethos. The research emerges from
the Foucauldian theorization about neoliberalism as a culture that rules conducts, ways of being
and subjectivities adherent to the market logic and competition. We understand that the current
technoscientific development, as time acceleration, cross the contemporaneity producing new
performances and dynamics in the life of the subjects, that succinct in the need of keeping
updated, in movement and inside the digital culture. We used an episode from the documentary
television series Dark Net, called Upgrade, to conduct our analysis of the implications of
technoscience and time acceleration in the constitution of performativity of the post-human
subjects or cyborgs as representations of the neoliberal ethos.
Keywords:Neoliberalism;Cyborg;DarkNet; Post-Human;Technoscience.



Neoliberalismo, Tecnociencia Y Capital Post-
Humano En La Serie Dark Net

Resumen: El presente artículo problematiza los procesos de subjetivación en la sociedad
neoliberal, enfatizando en la relación entre el desarrollo tecnológico, la aceleración del tiempo y la
constitución del capital post-humano. En este sentido, el PapaBenedictoXVI ha recordado que el
Papa Benedicto. La investigación emerge de las teorizaciones foucaultianas acerca del
neoliberalismo como una cultura que gobierna conductas, modos de ser y subjetividades
adherentes a la lógica del mercado y de la competitividad. Entendemos que el desarrollo actual de
la tecnociencia, así como la aceleración del tiempo, atravesan la contemporaneidad produciendo
nuevas performances y dinámicas en la vida de los sujetos, lo que suscita la necesidad de
mantenerse constantemente actualizado, en movimiento y perteneciente a la cultura digital. En
el caso de que se produzca un cambio en la calidad de la información, se debe tener en cuenta que,
del ethos neoliberal.
Palabras clave:Neoliberalismo;Ciborgue;DarkNet; Post-Humano; Tecnociencia.
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Introdução

A aceleração do tempo é um fenômeno que tem caracterizado a
contemporaneidade, sobretudonoque diz respeito à velocidade comque a
tecnologia se reinventa e como ela age na transformação dos sujeitos,
regulando suas atividades e controlando sua rotina (VIRÍLIO, 1993,
KERCKHOVE, 1997). Noutros termos, a tecnologia, sempre reinventada,
tem tornado o tempo um importante elemento cultural na sociedade
neoliberal.

Nessa direção, buscamos problematizar como o desenvolvimento
tecnocientífico e as novas configurações temporais estão sendo
incorporados ao discurso neoliberal e quais as implicações desse processo
na construção de subjetividades. Para tanto, organizamos este artigo em
duas partes. Na primeira, relacionamos as “categorias” tempo/aceleração
e neoliberalismo, destacando a analítica de Michel Foucault sobre esta
última, o que nos permite considerar a forma como o contexto em que os
sujeitos estão inseridos implica nas subjetividades.

Na segunda parte, tomamos um episódio da série produzida pela
NETFLIX, Dark Net, entendida como corpus analítico, a partir da qual
problematizamos como os sujeitos interpretam os atravessamentos da
tecnologia em suas vidas. Trata-se de uma série documental que a partir de
entrevistas com pessoas de diversos países compõe um espectro acerca dos
efeitos de diferentes artefatos tecnológicos (de alcance global) que estão
cada vezmais acoplados à vida das pessoas.

Tempo e neo l ibera l i smo: ca tegor i a s para pensarmos a
contemporaneidade

Enquanto categoria conceitual, o tempo constitui-se como um
importante elemento cultural na produção dos sujeitos, visto que os
domínios do tempo nos atravessam em formas plurais e dinâmicas. Nessa
direção, a aceleração do tempo estabelece uma relação de estranhamento
com os sujeitos, pois os constituem em uma lógica na qual o tempo esgota-



se, exigindo umamaior potência para seu aproveitamento e um constante
estar em movimento. Eduardo Duque (2012, p. 120-121) destaca três
domínios do campo semântico da aceleração:

Da técnica, referindo-se aomovimento das pessoas, dos bens
e das informações, bem como às velocidades de produção e
transformação da matéria em energia e serviços. Estas
dinâmicas acontecem com uma dimensão objetiva que se
podemedir em função do tempo aplicado.
Da mudança social, entendendo-a como o ritmo com que se
modificam as formas de ação e as direções de uma sociedade.
As sociedades modernas podem ser consideradas aceleradas
do ponto de vista da mudança social; isto significa que
diminui a estabilidade das nossas referências, que o presente
se comprime, dura cada vez menos, em consequência de uma
crescente inovação.
Do ritmo vital, referindo-se à quantidade de coisas que o
sujeito deseja realizar que está acima das possibilidades
técnicas de aumento da aceleração, o que traduz
subjetivamente a sua sensação de falta de tempo, no medo de
perder alguma coisa ou na obrigação de se adaptar
continuamente ao que ele não conhece ao certo.

Nessa configuração teórica, a aceleração do tempo e seus domínios
constituem uma sociedade onde os artefatos tecnológicos são
constantemente reinventados (o sucessivo lançamento de novosmodelos
de smartphones, por exemplo), onde a velocidade da mudança social
impede que nossas referências se tornem estáveis e, ainda, produz uma
inalcançável oferta de artefatos e atividades que institui a percepção de
uma infindável “falta” de tempo.

Se de certo modo podemos dizer que o constante desenvolvimento
tecnológico produz a aceleração do tempo, devemos nos ater tambémpara
o fato que essa aceleração que multiplica a demanda por mais tecnologia.
A aceleração dita um ritmo de desenvolvimento no qual os artefatos
tecnológicos tornam-se rapidamente obsoletos, suscitando novas versões
“mais potentes” e “atualizadas”. A título de ilustração, toma-se o exemplo
do iPhone da Apple. Em setembro de 2017 a empresa lançou o modelo “8”,
o “8 plus” e o “X” (edição comemorativa dos dez anos do lançamento do
primeiro dispositivo). É importante lembrar que unida às tecnologias
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teleinformáticas estão as ciências da vida que, segundo Sibilia, “estão
irmanadas no horizonte de digitalização universal que ilumina nossa era e
marca seus compassos” (2015, p. 14). A obsolescência dos artifícios que
compõem a vitalidade do sujeito/“corpo” contemporâneo segue a
acelerada corrida pela renovação e atualização sucessiva desses
acoplamentos tecnocientíficos.De acordo comSibilia,

essa mania de aprimoramento sem pausa não aposta em
qualquer direção; ela tem um norte bem preciso, no qual
lateja o desejo de ajustar a própria compatibilidade com o
tecnocosmo digitalizado. Algo que só se consegue – ou, pelo
menos, procura-se sempre conseguir – graças à atualização
tecnológica permanente (2015, p. 14).

É importante frisar que, ao lançarmos o conceito de aceleração para
a análise da sociedade neoliberal frente ao desenvolvimento tecnológico,
não a compreendemos como um fenômeno homogêneo, pois “descrever a
nossa sociedade com base unicamente na aceleração é um ato redutor já
que não tem em conta as suas ambivalências” (DUQUE, 2012, p. 121).
Entretanto, a aceleração precisa ser compreendida como um elemento dos
processos contemporâneos de constituição do sujeito dentro da cultura da
urgência, pois é a partir dessa relação do tempo como um tempo que foge,
que escorre, que “os indivíduos são dominados pelo desejo da satisfação
imediata e mostram-se intolerantes perante a frustração; exigem tudo no
imediato, saltam de um desejo para outro com uma impaciência
permanente” (DUQUE, 2012, p. 124).

A produção de desejos na contemporaneidade é um campo de
compulsividades. Uma nova estética da existência norteada pelo consumo
de extensões corpóreas e neurais, ao estiloHic et Nunc, se apresenta como
passe para a sociedade competitiva (SILVA, 2016). Na esteira das análises
deMacLuhan, Kerckhove aponta que os computadores já estavam criando
uma, “nova forma de cognição intermédia, uma ponte de interação
continuada, um corpus collosum entre o mundo exterior e os nossos eus
interiores” (KERCKHOVE, 1997, p. 52). O investimento tecnocientífico
permanente no corpo, promovido pela constante atualização destes
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dispositivos, se constitui como um novo patamar do que se chamou de
“capital humano”, ou seja, o que se tem a oferecer ao mercado hoje pode
ser permanentemente melhorado, num constante upgrade de nossas
habilidades e competências. A tecnociência está produzindo uma nova
fronteira do que se chamou humano. Faz-se necessário problematizar que
tipo de dinâmica social ou ethos pode ser construído na perspectiva do
capital pós-humano.

Para analisarmos a relação entre os artefatos tecnológicos – e suas
implicações na experiência do tempo na contemporaneidade - e o
neoliberalismo, fazemos uso das teorizações realizadas por Michel
Foucault sobre esse último. Foucault analisa o neoliberalismo no curso
Nascimento da Biopolítica (2008) ministrado noCollège de France nos anos
1977-78, onde apresenta uma análise genealógica do neoliberalismo
enquanto uma racionalidade biopolítica que tem como objetivo o
governamento dos sujeitos na lógica da produtividade e da concorrência.

Nessa configuração teórica, compreendemos o neoliberalismo
como uma racionalidade que produz modos de ser e estar no mundo a
partir de uma série de discursos e dispositivos que atravessam, controlam e
constituem os sujeitos dentro desta lógica. De acordo com os estudos de
Foucault sobre o neoliberalismo, a economia passa a adentrar a vida do
sujeito em todas suas esferas, transformando-os, segundo a
lógica/moralidade das corporações, em empresários de si.

Na lógica neoliberal, ser empresário de si é manter-se no jogo
econômico através da atualização constante, da disponibilidade e da
flexibilidade. Para além de uma fase ou uma característica do capitalismo
atual, é preciso entender o neoliberalismo, segunda a percepção de Veiga-
Neto, “comomodo de vida, como ethos, comomaneira de ser e de estar no
mundo” (2011, p. 38). Desta forma, os princípios neoliberais de
competitividade, desempenho e potência constituem as atividades
exercidas pelos sujeitos para além daquelas relacionadas ao seu trabalho.
O ímpeto da produção torna-se assim uma constante do cotidiano do
sujeito neoliberal, exigindo deste uma incessante manutenção de sua
performance.
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Assim, o discurso neoliberal não se reduz a produzir subjetividades
relacionadas ao mundo do trabalho, ao contrário, produz o sujeito para
além desse ambiente, que por sinal não está restrito à esfera pública da
existência, exigindo que omesmo se transforme em um empresário de si –
o homo oeconomicus. Segundo Hamann, o homo oeconomicus é um “átomo”
de interesse próprio, livre e autônomo, plenamente responsável por
navegar pelo campo social utilizando cálculos de escolha racional e custo-
benefício” (2012).

No neoliberalismo o papel do Estado consiste em garantir que o
trabalho, ou melhor, que a lógica do mercado, a competitividade e a
moralidade das corporações, perpassem e organizem a vida dos sujeitos.
SegundoFoucault, o Estado

[...] tem de intervir sobre a própria sociedade em sua trama e
em sua espessura. No fundo, ele tem de intervir nessa
sociedade para que os mecanismos concorrenciais, a cada
instante e em cada ponto da espessura social, possam ter o
papel de reguladores – e é nisso que a sua intervenção vai
possibilitar o que é o seu objetivo: a constituição de um
regulador de mercado geral da sociedade. Vai se tratar,
portanto, não de um governo econômico, como aquele com
que sonhavam os fisiocratas, isto é, o governo tem apenas de
reconhecer e observar as leis econômicas; não é um governo
econômico, é umgovernode sociedade (2004, p. 151).

O ethos neoliberal, portanto, consiste em regular o “mercado geral
da sociedade”, ao construir uma dinâmica social que borra os limites entre
as esferas públicas e privadas da existência. Ao conduzir os sujeitos à uma
existência permanentemente atualizada produz para o mercado uma
oferta constante de capital pós-humano constituindo sujeitos atentos às
demandas neoliberais. Conforme Aldo Ambrózio, para ser empresário de
si “faz-se necessário um investimento em si por si nosmoldes de um capital
humano (ou pós-humano) para que o sujeito se torne competente o
bastante para auferir uma renda no espaço emoldurado da concorrência
artificialmente criado pela ação governamental” (2012, p. 19).

Pensar na condição pós-humana como uma forma de ser no
contexto do neoliberalismo implica em entender o quanto os sujeitos
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podem, livremente, lançar mão de artefatos que os potencializam para
uma sociedade cada dia mais exigente de plasticidade, competitividade e
agilidade. O capital pós-humano cria as condições de adaptabilidade à
uma sociedade constantemente em aceleração, o que significa dizer
também que as condições necessárias para continuar a participar do jogo
(do mercado, do consumo, da produtividade constante ou das altas
performances) dependem da possibilidade de acessar essas extensões
corpóreas que a tecnociência oferece.

DarkNet: o pós-orgânico como corpusdiscursivo

A relação entre os seres humanos e a tecnologia é uma discussão
realizada por inúmeros autores dentro de campos como a comunicação, a
filosofia e a antropologia. Autoras como Paula Sibilia (2004 e 2009),
Donna Haraway (2009), David Le Breton (2013) e Tomaz Tadeu da Silva
(2009) problematizam a tenuidade entre o humano e o artificial,
categorias que se tornam cada vezmais conectadas comodesenvolvimento
tecnocientífico.

[...] onde termina o humano e onde começa a máquina? Ou,
dada a ubiquidade dasmáquinas, a ordemnão seria a inversa?:
onde termina a máquina e onde começa o humano? Ou
ainda, dada a geral promiscuidade entre o humano e a
máquina, não seria o caso de se considerar ambas as perguntas
simplesmente sem sentido? Mais do que a metáfora, é a
realidade do ciborgue, sua inegável presença em nosso meio
(“nosso”?), que põe em xeque a ontologia do humano.
Ironicamente, a existência do ciborgue não nos intimida a
perguntar sobre a natureza das máquinas, mas, muito mais
perigosamente, sobre a natureza do humano: quem somos
nós? (SILVA, 2009, p. 10-11).

Nestes processos em que a natureza passa a ser vista como um
conjunto de informações que pode ser codificada, analisada e
reprogramada, surge um novo sujeito: o homem pós-orgânico, também
denominado como pós-humano ou ciborgue. Independente da
nomenclatura utilizada, os autores apresentam características
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convergentes para discorrer sobre essa nova configuração do sujeito.
Como nos aponta Donna Haraway (2009, p. 36) em seu Manifesto
Ciborgue:

A ficção científica contemporânea está cheia de ciborgues –
criaturas que são simultaneamente animal e máquina, que
habitam mundos que são, de forma ambígua, tanto naturais
quanto fabricados. A medicina moderna também está cheia
de ciborgues, de junções entre organismo e máquina, cada
qual concebido como um dispositivo codificado, em uma
intimidade e com um poder que nunca, antes, existiu na
história da sexualidade.

É a partir dessas junções entre organismo emáquina que o ciborgue
se constitui. A possibilidade demodificar e intervir em seus corpos a partir
de dispositivos internos e externos faz com que o ciborgue esteja inserido
emnovos regimes epistemológicos. SegundoPaula Sibilia:

Novas estratégias de biopoder configuram, hoje em dia,
outras formas de dominação e de produção subjetiva,
apontando para um novo modelo de humanidade:
desprovido das profundezas do inconsciente, do
compromisso social e do peso da história. A mutação envolve
um forte apego aos valores associados ao mercado, como
rentabilidade, eficiência, visibilidade e performance, no
intuito de proporcionar soluções técnicas a todos os
problemas (sejam eles da alma, do corpo ou da sociedade), na
busca pragmática de resultados rápidos, tangíveis e
mensuráveis (2004, p. 219).

Este “novo modelo de humanidade” definido pela autora, é
atravessado pelo discurso neoliberal de forma que a própria tecnologia
também se desenvolve na linguagem empresarial: smartphones que vão
substituindo a necessidade de outros objetos com suas funções múltiplas,
programas e aplicativos organizam e optimizamnossa utilização do tempo,
chips e próteses que inserimos em nossos corpos visando contornar nossa
“má programação” genética. Tecnologia e neoliberalismo fundem-se em
um discurso no qual a busca pela alta performance condiz com o
empresariado de si, emuma avalanche que “arrasa amesmíssima definição
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de ser humano, além de reformular a natureza e a totalidade da vida com
seu impulso informatizante e digitalizador” (SIBILIA, 2009, p. 139).

Para analisar o corpo pós-orgânico/ciborgue dentro das relações
neoliberais, lançamos como corpus discursivo a série documentalDarkNet.
De acordo com Rosa Maria Bueno Fischer (2002, p. 6), os documentários
localizam “em personagens individuais os diversos acontecimentos
políticos, econômicos e culturais narrados”. Dark Net é uma série
documental americana lançada pelo canal Showtime em 2016. A série
conta com duas temporadas de oito episódios cada, e explora temas como
a pornografia, o biohacking (as modificações corporais com implantes
tecnológicos) e o ativismo “biotecnológico”. Cada episódio aborda um
tema, contando com entrevistas e narrativas individuais para expor como
estes sujeitos relacionam-se com a temática do episódio. Desta forma, nos
documentários

sujeitos anônimos confessam verdades sobre si mesmos,
produzidas a partir de todo um aparato da mídia, mas que se
manifestam como uma verdade especial, própria daqueles
sujeitos que enunciam. Tais estratégias captam os
telespectadores na sua intimidade, produzindo neles, muitas
vezes, a possibilidade de se reconhecerem naquelas verdades
ou mesmo de se auto-avaliarem ou auto-decifrarem com
relação àquele tema (FISCHER, 2002, p. 7).

Para este artigo, selecionamos o episódioUpgrade (segundo episódio
da primeira temporada, traduzido como Atualização na versão brasileira),
que tem como premissa questionar “o que acontece quando nos tornamos
mais que humanos”. Para tanto, o episódio acompanha a rotina de três
pessoas diferentes e narra como estas pessoas fazem o uso de uma série de
artefatos tecnológicos para atualizar seus corpos, realizando assim o
upgradeque dánome ao episódio.

No início do episódio, somos apresentados à Rob Spence. No
primeiro bloco, a câmera em primeira pessoa é um recurso utilizado pelos
editores para despertar nossa curiosidade, pois assistimos a rotina deRob a
partir de seu olhar, sem vermos seu rosto emumprimeiromomento – nem
mesmo no seu reflexo do espelho. Rob é conhecido como Eyeborg, um
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apelido que mistura as palavras eye (olho) e cyborg (ciborgue). Rob perdeu
um de seus olhos brincando com uma espingarda quando criança, e
atualmente define-se como um “hacker do corpo” que tem como objetivo
desenvolver um olho protético e inserir uma câmera em seu rosto,
influenciado pela cultura pop, onde diversos ciborgues e pessoas utilizam
olhos protéticos, comoo ciborgue do filmeOExterminador do Futuro.

Rob é documentarista, e justifica a câmera escondida em seu olho
como uma forma de obter registros mais naturais e autênticos. O grupo
formado por Rob e seus amigos foi o primeiro a desenvolver uma câmera
ocular funcional realista. Até o momento em que deram entrevista para o
episódio, estavamdesenvolvendomais uma versão do olho biônico.

A segunda participante do episódio é a designer gráfico Fanny
Mardirossian. Em sua entrevista de apresentação, Fanny se descreve como
uma pessoa curiosa e nerd da tecnologia. A designer tem como hobby visitar
eventos de tecnologia para entrar em contato com as novidades
tecnológicas assim que são lançadas. No episódio, Fanny participa de um
evento chamado Epicenter, onde os visitantes são convidados a introduzir
um chip RDIF (do inglês radio-frequency identification, identificação por
radiofrequência) em uma de suas mãos. Esta tecnologia já é bastante
utilizada em celulares, cartões de acesso e crédito, passaportes e atémesmo
para o rastreamento de animais. O evento reúne pessoas de áreas diversas,
como funcionários de redes de hotel interessados em novos meios de
controle dos hóspedes como entusiastas da tecnologia.

Para os biohackers, ou seja, pessoas quemanipulam seus organismos,
o interessante desta tecnologia consiste na praticidade de não precisarmos
carregar chaves, cartões ou dinheiro, bem como o controle da “evolução”
humana e a possibilidade de se comunicar com as máquinas. De acordo
com a série, o movimento dos biohackers vem crescendo, e o que antes era
uma prática que apenas algumas pessoas tinham acesso pode tornar-se
uma realidade para todos nós. Vale frisar que nosso interesse na análise de
Dark Net não consiste em tecer previsões para o futuro, mas compreender
como o contato com estas tecnológicas reconfigura os processos de
constituição dos sujeitos e como, dentro do discurso neoliberal e da

Carlos Augusto Ferreira Kopp e Mozart Linhares da Silva



valorização da liberdade e da autonomia, estes sujeitos relacionam-se com
seus corpos.Comonos apontaDavid LeBreton:

É importante gerir seu corpo como se gerem outros
patrimônios dos quais o corpo se diferencia cada vez menos.
O corpo tornou-se um empreendimento a ser administrado
da melhor maneira possível no interesse do sujeito e de seu
sentimento de estética. O selo do domínio é o paradigma da
relação com o próprio corpo no contexto contemporâneo.
(2013, p. 31).

Diferente de Fanny, que se relaciona com a tecnologia RDIF a partir
da introdução do chip em seu corpo, o americano Chris Dancy utiliza
cerca de 700 sistemas (dentre aplicativos e softwares) em 11 dispositivos
externos, como celulares, câmeras, relógios, etc. que o possibilitam ter
acesso a informação de seu peso, pressão sanguínea, da qualidade do ar,
seus batimentos cardíacos, monitorando e gravando cada segundo de sua
vida. Para Chris, a tecnologia foi uma forma de substituir o álcool, a
comida e as drogas em sua busca por equilíbrio emocional. Com o
controle da informação, Chris pode identificar os “gatilhos” de seu
comportamento destrutivo e ter uma vida mais saudável a partir da
tecnologia. Através da análise dos dados apreendidos com seus
dispositivos, Chris conseguiu parar de fumar, perder peso e tornar-se uma
pessoa menos ansiosa. Apesar da rotina de Chris parecer extrema, o
princípio de acesso e controle de informação se apresenta como um
dispositivo que permite “cuidar de si”, que restaura o equilíbrio e certa
normalidade.

As diferentes histórias de vida apresentadas no episódio aqui
analisado exploram um novo processo de relação com o corpo, tanto do
ponto de vista epistemológico quanto em sua materialidade. Nessa
direção, sujeitos como Rob, Fanny e Chris são alguns exemplos da relação
como corpo pós-humano, o corpo ciborgue.

Do nascimento à morte, o ciborgue assinala o recuo do corpo
e seu aperfeiçoamento técnico com vistas a um melhor
resultado na vida cotidiana ou profissional, na saúde ou na
guerra, na eficácia de ação ou no pensamento. Os
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computadores e seus programas regulam fora do corpo as
funções fisiológicas; as próteses integram-se às funções e aos
órgãos, substituem o biológico. A supressão das fronteiras
entre o artifício e o vivo se traduz pela fabricação de
biomateriais, ou pela conexão de terminações nervosas ou
musculares com materiais mecânicos ou terminações
nervosas ou musculares com materiais mecânicos ou
eletrônicos (LEBRETON, 2013, p. 205).

Em suas entrevistas, os três personagens exemplificam formas
diferentes de conceber a inferência da tecnologia na constituição de seus
corpos, seja por motivos profissionais (o olho de Rob), por curiosidade (o
chip RDIF de Fanny) ou necessidades emocionais (o controle de
informação através dos dispositivos de Chris e sua luta contra a
ansiedade).Comonos aponta Sibilia:

hoje são criados materiais inéditos, híbridos de ambos os
mundos, representados pelos microchips com componentes
orgânicos e pelos implantes biônicos. Estes últimos se
apresentam como capazes de devolver a visão aos cegos e a
possibilidade de andar aos paraplégicos, graças à implantação
cirúrgica de microprocessadores no cérebro e outros
dispositivos teleinformáticos ligados aos nervos, aosmúsculos
ou a órgãos específicos (2004, p. 213).

As narrativas presentes no episódio Upgrade apresentam
personagens que por motivos diferentes fazem da tecnologia ummeio de
transformação de seus corpos. Não é simplesmente um déficit que suscita
os aprimoramentos tecnocientíficos, mas um estresse com a normalidade,
a percepção de que o normal já não é o bastante. A “lógica da falta” é que
incita o desejo da superpotência que abre o caminho para a fusão do corpo
com os artefatos tecnológicos. Foi a busca por uma performance norteada
pela potência e desempenho que incitou os personagens de Upgrade a
substituir os olhos por câmeras, a inocular microchips no corpo ou a
utilizar “equipamentos” que permitem o monitoramento constante do
próprio corpo.

Inseridos na racionalidade neoliberal, os três personagens buscamo
upgrade de seu corpo como uma forma de melhorar sua performance.
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Conforme Stephen Ball (2005, p. 543), “os desempenhos de sujeitos
individuais ou de organizações servem de parâmetros de produtividade ou
de resultado, ou servem ainda como demonstrações de 'qualidade' ou
'momentos' de promoção ou inspeção”. Nessa configuração teórica, foi a
partir de uma avaliação de seu desempenho que Rob, Fanny e Chris
optaram pelo aperfeiçoamento de seus corpos através da manipulação de
artefatos tecnológicos.

A busca por novas tecnologias, aplicativos e dispositivos condiz com
um fenômeno típico da sociedade neoliberal acelerada: a necessidade de
aprimorar sua performatividade.Nessa direção:

a performatividade é alcançada mediante a construção e
publicação de informações e de indicadores, além de outras
realizações e materiais institucionais de caráter promocional,
como mecanismos para estimular, julgar e comparar
profissionais em termos de resultados: a tendência para
nomear, diferenciar e classificar (BALL, 2005, p. 544).

Vale frisar que, apesar de Stephen Ball referir-se às relações do
mundo do trabalho, seria exagero apontar que esse fenômeno está
amarrado absolutamente a lógica e a demanda domercado e domundo do
trabalho. Há outra dimensão que precisa ser considerada. Para Lipovetsky
o epitáfio comum do século XIX “o trabalho foi sua vida” é hoje
substituído pelo “há mais que o trabalho na vida” (2007, p. 265).
Evidentemente que não se está afirmando a secundarização do trabalho
como valor social e elemento fundamental na constituição das
“identidades” pessoais. O que o autor aponta é para a importância que
vem angariando o tempo livre, fora do trabalho, dedicado a si e à vida
privada. Como afirma Lipovetsky, o “fim da 'religião do trabalho' significa
tudo, menos desaparecimento da importância que lhe é conferida” (2007,
p. 266). O que queremos apontar é que o desejo performativo, de
superpotência e de eficiência tende a ocupar a inteireza da vida dos
sujeitos; “que as vontades de auto-aperfeiçoamento se tornaram
onipresentes” (LIPOVETSKY, 2007, p. 281). Nossos três personagens de
Upgrade não lançaram mão das tecnociências apenas para se tornarem
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mais produtivos em suas profissões, mas para se auto-aperfeiçoarem,
satisfazerem o desejo narcísico de potência. Rob, Fanny e Chris são
sujeitos que investem em seu capital humano – ou pós-humano –,
tornando-se ciborgues, efeito dos modos de ser de um mundo em que o
horizonte da hiper-potência (ou do super-homem) tende à onipresença. O
ciborgue, de certo modo, é o modelo performático do que chamamos de
ethosneoliberal. SegundoEdvaldo SouzaCouto:

Não só os portadores de anomalias, defeitos físicos aparentes,
descarnados, esfolados, esqueléticos, obesos mórbidos etc.,
passam a ser considerados grosseiramente obscenos e
monstruosos . Na esca lada da obscenidade e da
monstruosidade, estão todos aqueles que não tem o corpo
suficientemente equipado, esculpido e preservado pelas
próteses e demais tecnologias protetoras e promotoras de
novos reflexos e estímulos físicos ementais (2012, p. 144).

Desta forma, “quanto mais o corpo é trabalhado cirurgicamente,
quanto mais ele é equipado com próteses e produtos que visam a
elaboração sucessiva de novos designs, mais distante permanece do ideal da
perfeição” (COUTO, 2012, p. 145). Tornar-se ciborgue é um processo sem
fim, um processo do devir, pois a aceleração do tempo, o desenvolvimento
de novas tecnologias e o impulso ao aprimoramento de nossa perfomance
fazem com que nossas “peças” precisem estar em constante atualização e
substituição para quenão se tornemultrapassadas e obsoletas.

Considerações Finais

Ao lançarmos mão das narrativas presentes no episódio Upgrade,
nosso interesse consiste em pensar estas relações possíveis com a
tecnologia como novas formas de constituição do sujeito neoliberal. Os
dispositivos tecnológicos atuais ampliam consideravelmente a capacidade
produtiva, mas, o que nos parece mais significativo é que ampliam as
formas (auto)monitoriamento, de (auto)controle e (auto)inspeção. O que
pretendemos destacar dentre as inúmeras análises possíveis deUpgrade, é a
forma como o ciborgue implica na (super)potência, na superação da
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normalidade (sempre deficitária) e numanova formade pensar o humano.
Nessa direção, a análise da série Dark Net, enquanto um artefato

cultural, insere-se em uma ampla discussão da performatividade do pós-
humano na era neoliberal. A prótese ocular, o chip de identificação por
radiofrequência e os outros dispositivos abordados na série são tecnologias
que se relacionam com o orgânico, possibilitando o surgimento do
c iborgue como uma nova con f i gu ração dos su j e i to s na
contemporaneidade.
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A morada da Serra dos Nêgos:
memórias e paisagens do campesinato na

Serra da Barriga

Rosa Lucia Lima da Silva Correia
Universidade Federal de Alagoas

Resumo: Esta discussão trata das memórias de fundação ou abertura do lugar pelos moradores
do Parque Memorial Quilombo dos Palmares, na Serra da Barriga-AL, patrimônio nacional e
patrimônio do Mercosul. As paisagens que povoam suas lembranças marcam o tempo e o espaço
antes e depois da chegada do governo, da instituição da patrimonialização, assim como montam
o cenário da sociabilidade, do trabalho da terra e da resistência camponesa. Contar a história,
forjar as imagens através da oralidade é uma forma de presentificar o passado, manter o espírito e
a tradição campesina, assim como manter-se firme no enfrentamento do governo, das investidas
pelo deslocamento das famílias da área patrimonializada, uma pendenga que pode lhes custar a
morada da vida.
Palavras-chave:Memória;Campesinato; Resistência; Lugar; Serra daBarriga.
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The address of Serra dos Nêgos:
memories and landscapes of the peasantry in

the Serra da Barriga

Abstract: This discussion deals with the memories of foundation or opening of the place by the
residents of the Quilombo dos Palmares Memorial Park, in the Serra da Barriga-AL, national
patrimony and patrimony of Mercosur. The landscapes that populate their memories mark the
time and space before and after the arrival of the government, the institution of
patrimonialization, as well as set the scene of sociability, earthwork and peasant resistance.
Telling the story, forging images through orality is a way of showing the past, maintaining the
peasant spirit and tradition, as well as standing firm in the confrontation of the government, of
the invested by the displacement of the families of the patrimonializada area, a conflict that can
cost them the abode of life.
Keywords:Memory; Peasantry; Resistance; Place; Serra daBarriga.
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La morada de la Sierra de los Nêgos:
recuerdos y paisajes del campesinado en la

Sierra de la Barriga

Resumen: Esta discusión trata de las memorias de fundación o apertura del lugar por los
moradores del Parque Memorial Quilombo dos Palmares, en la Serra da Barriga – AL,
patrimonio nacional y patrimonio del Mercosur. Los paisajes que pueblan sus recuerdos marcan
el tiempo y el espacio antes y después de la llegada del gobierno, de la institución de la
patrimonialización, así como montan el escenario de la sociabilidad, del trabajo de la tierra y de
la resistencia campesina. Contar la historia, forjar las imágenes a través de la oralidad es una
forma de presentificar el pasado, mantener el espíritu y la tradición campesina, así como
mantenerse firme en el enfrentamiento del gobierno, de las investidas por el desplazamiento de las
familias del área patrimonializada, una pendenga que puede costarles lamorada de la vida.
Palabras clave:Memoria; campesinado; resistencia; colocar; Sierra de la Barriga.



Introdução

Para entender comoumgrupo social forja um lugar para viver, como
o transforma à sua imagem e necessidade é preciso conhecer a história de
sua conquista ou fundação. E nada melhor do que conversar com as
pessoas do local, especialmente com osmais velhos, coroados pelas marcas
e memórias da origem. Nosso cenário é a Serra da Barriga, patrimônio
nacional, patrimônio do Mercosul e museu vivo: O Parque Memorial
Quilombo dos Palmares (PMQP), situado na cidade de União dos
Palmares, Zona da Mata de Alagoa. Meus interlocutores são camponeses
que moram dentro do parque e resistem diariamente para manter o
mundo da vida ali fundado antes da área ser patrimonializada, antes do
conflito instituído com o governo, que tenta há mais de 30 anos
transformar o território campesino em um atrativo turístico étnico e
ecológico.

As memórias aqui apresentadas contam o momento de origem do
lugar, da sua abertura para a chegada de outras famílias. São lembranças
cindidas entre o encanto e o desencanto, o prazer e a dor, a conquista e a
possível perda do seu chão demorada, da sua história.

A fundação do lugar

Nós quando vimos morar aqui nós vimos de lá de Joaquim Gomes,
começou a me contar seu Clemente, o morador mais velho do ponto mais
alto da Serra da Barriga, enquanto se ajeitava para sentar na cadeira de
balanço aminha frente. Do lado de fora a chuva caia, fina e intermitente, e
a neblina densa de um dia de inverno envolvia todo o parque em esparsas
mechas de algodão, pelomenos era o queme vinha àmente quando, vez ou
outra, eu olhava pela porta - meio fechada, meio aberta, tomando jeito de
janela1. Veja que a gente num morava na cidade, morava em fazenda perto de
Joaquim Gomes, né, que é um município de Passo de Camaragibe2. Aí entonse nós
quando pra aqui, na Serra da Barriga, a gente comprou uma posse lá no pé da
Serra3, mas sendo omesmo proprietário daqui da Serra daBarriga.
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Seu Clemente é um homem 70 e tantos anos de idade, baixinho,
pele clara, meio franzino. Os olhos azuis resplandecentes se escondem sob
o chapéu de feltro que raramente sai do alto da cabeça branca. As mãos
firmes sempre em gestos bem articulados e calculados. O olhar denota
avidez e o andar destreza. Carrega consigo o bastião da história da morada
ali em cima, daquele lugar que ele achou sozinho, para ele, o pai e o irmão
fazeremmorada. E tudo começou quando, como todo homem do campo,
seu pai saiu com os dois filhos da fazenda que trabalhava em Joaquim
Gomes, em 1962, à procura de terra. Deixou para trás a ex-mulher e outros

Imagem 1: Seu Clemente no seu
assento preferido, pronto para uma

prosa.
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filhos. Seu Clemente era o filho mais velho de seu Porfírio, e beirava, na
época, seus 23 anos. Já estava casado com dona Dilu, que conheceu na
região ondemorava.

Desde menina pequena, mocinha que dona Dilu também andava
por essas terras de “meio de mundo” com o pai procurando trabalho e
morada. O saco com as roupas e o “de comer” na cabeça era pesado, as
pernas lhe doíam, mas tinha que andar, contou-me ela horas antes de me
encontrar com seu Clemente para uma entrevista. Andava muito. Andou
tanto desde que saiu de Panelas (cidade do Sul de Pernambuco) que não
lembrava mais por onde passou: eram tantas subidas de morro, tantas
árvores no caminho, tantas paradas para dormir nomato, as vezes dentro
de casa, que não lembrava aonde foi primeiro, nem quando amãemorreu.
Lembrava do pai que, de vez em quando, punha um dos irmãos menores
na “cacunda”4,mas nunca ela, porque já podia carregar as trouxas.

Não lembrava quando conheceu o marido, nem onde. Pergunte a
Clemente, minha filha. Já andei muito com pai. Essas coisas... aí meu Deus,
Clemente que não chega com o comer dos cachorros. O almoço tá no fogo. Trabalhei
perto de... acolá, sabe depois daquela...sei mais não. O terreiro pra varrer... Onde
esse home tá, meu Deus? Foi buscar macaxeira ali embaixo. Que horas são? Dez e
meia?! Casei de branco.Mas só Clemente, não consigo... parece que foi lá ... é tanta
coisa, lugar... Não foi lá, não... ou foi... tinha uma árvore...tinha não. Ele já vem.
Onde ele tá? Entre, entre.Os cachorros tão com fome. Cala bocaNeguinho.

As memórias brincavam com dona Dilu e somente o trabalho
pareciam marcar o tempo para ela: as obrigações de filha mais velha
carregando as trouxas da família5, acompanhando o pai em busca de uma
morada, as obrigações com a casa e com os bichos. O tempo lhe importa
pelo trabalho a fazer, pelo trabalho feito, pelo trabalho impedido pela
ausência do outro. Os cachorros precisam comer, mas seu Clemente saíra
cedo para buscar a comida deles e não chegou. Ele foi buscar macaxeira e
parou pra conversar, parou no caminho com o compadre. Ô home pra conversar! E
tem o almoço...

A esposa de seu Clemente é uma mulher miúda de 80 e poucos
anos, de rosto marcado por grandes sulcos que descem da linha dos olhos
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até a boca. As mãos sempre guardadas juntinhas na altura do quadril ou
escondendo o rosto, impedindo a boca pequena de se abrir em sorriso. Os
cabelos brancos adornama pelemorena e dão umbrilho prateado ao olhar
acanhado. Suas memórias iam no mesmo ritmo que se impusera na
entrada da casa: iam e vinham, uma perturbação de braços e gestos. Elame
falava de lugares que se lhe tomavam a mente e jorravam à boca em
imagens que percorriam toda a região da mata alagoana e pernambucana,
os quais ela me descrevia apertando os olhos, como quem espreme
lembranças. Não sabia se tinha passado por eles antes ou depois de ter
chegado na Serra ou se ainda eram paisagens-memórias da terra natal.

Imagem 2: Dona Dilu, no seu
espaço favorito: o terreiro, preparando o

“de comer”.
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As paisagens eram nítidas, mas não podiam ser nomeadas, assim
também como já não podia nomear o pai, nem a mãe, nem os irmãos.
Dona Dilu, não sabe falar, não, Rosa, é bem velhinha. Melhor chegar aqui outra
hora, quando seu Clemente estiver. Sussurrando isso no meu ouvido e me
puxando pela mão, minha guia de seis anos de idade me explicou que a
senhorinha já não sabia contar das coisas, mas que fazia um feijão e um
arroz gostoso, que sempre a fazia gostar mais da casa da “madinha” que de
sua própria casa. Entendi naquela hora porque sempre que sentávamos
para conversar na sala seu Clemente me falava da companheira como
quem falava de uma criança, tratando-a com todo cuidado: dona Dilu já
não tinha uma boa memória. Se não lembrar de levar a veia ao médico passa o
dia da consulta. A veia já não lembra mais das coisas. Eu cuido dela e ela cuida da
casa. O serviço na cozinha, no terreiro, o cuidado com os bichos, com as
roupas não era uma parte do seu cotidiano, era muito mais que isso, era
sua existência, sua espacialidade6. E cuidar da casa, claro, já incluía a
atenção aomarido.

A casa a que se referiu era a terceira que morava desde que chegou
na Serra da Barriga.A primeira foi logo quando ele chegou, quando ainda
estava “no pé da Serra”. Isso em 1962. Pra aqui nós chegou aqui em sessenta e
quatro. Agora eu falo sessenta e dois porque é amesma terra, amorada de lá que nós
comprou, os dois anos que nós ficou lá tá concluído aqui dentro, na morada daqui
(...) Porque foi uma troca. Seu Clemente me explicou que por causa da
reforma em sessenta e quatro houve uma grande revolução e o patrão lá, ele
combinou lá com os moradores pra cada um comprar sua possezinha de terra7... esse

8tempo era tudo foreiro e num tinha ummorador9.
Então, devido a esse arranjo político que dava direito aos

trabalhadores rurais e possivelmente poderia penal izar o
empregador/proprietário rural que não respeitasse os novos direitos
trabalhistas ou que não mantivesse produtiva sua terra, o patrão Lula
Pinto obrigou todos os seus trabalhadores a comprarem a área de terra que
cada ummorava, seu “pedacinhode terra”.

E quando ele vendeu as terra tudinha, chegou para o meu pai comprar a
posse, a terra, mas num era possível(...) E meu pai num aceitou comprar a terra

A morada da Serra dos Nêgos: memórias e
paisagens do campesinato na Serra da Barriga

v. 04 | n. 01 | 2018 | pp. 55-83
ISSN: 2446-8290



63

porque a terra era pouca. Era ele e dois filhos. Sem espaço suficiente para
mudar as lavouras quando a terra se esgotasse ou gerar produção
necessária para abastecer a casa, a posse de seu Porfírio não era viável para
o patrimônio familiar e isso significava sair da terra, a fim de que o patrão a
vendesse a outro.Aí pai disse: é, a terra é do senhor, o senhormanda, agora eu vou
ser indenizado, o senhor vai me indenizar porque isso aqui eu comprei, num comprei
a terra, mas comprei a posse. E isso foi em sessenta e dois e nós paguemos vinte e
cinco mil nessa posse. E nós já morava há dois ano lá. A gente era dono da posse,
não da terra, do que tem na terra. Isso a gente era dono. Bom, mas ficou tudo na
conversa, né, nada de assinatura, né.

Diante da possibilidade de ficarem sem terra, seu Clemente pensa
em abandonar o pai e as Alagoas e ganhar a vida em “São Paulo”.Aí eu dixe:
- pai eu vou embora pra São Paulo, só eu e a mulher, nós vai embora. Aqui num vai
mais dá certo. Aí meu pai dixe: E eu vou ficar onde? Se você for pra São Paulo? E
agora, eu vou ficar onde?10Eu dixe: - o senhor arruma outramorada em outro canto.
Entonse, antes da gente sair pra procurar outra morada eu resolvi subir. Isso aqui
era tudo devastado, ao lado mata, mata, mata, mas aqui já era devastado. Do lado
era também,mas era que omato já tava grande11.

Foi aí que seu Clemente, bem jovem à época, passou um domingo
inteiro enfurnado no “mato da Serra”, na “Serra dos Nêgo”. Uma terra
que era boa, mas coberta de mata, onde ninguém morava.Ouvia falar isso
lá em JoaquimGomes. Já falava lá.Morando lá. Isso era tudo desabitado, tudo era
mata, né. O pessoal do pé da serra e o morador antigo já trabalhava aqui, mas era
trabalho um pedacinho, coisa pouca, mas o resto era tudo mato. Então ele apeou
o cavalo e andou por aquelas pairagens um domingo inteiro. Também já
tinha ouvido falar da “Lagoa dos nêgos”, então procurou onde a terra era
fofa e achou o “corregozinho de água” aterrado, bloqueado pelo mato.
Onde tem água dá pra se viver, né, que água é vida. E voltei e falei pro meu pai.(...)
E eu dixe: - Pai eu andei lá na lagoa dos nêgo e tem muita, muita terra. Tem muita
terra mesmo e se o patrão, se ele quisesse fazer uma troca mais o senhor dessa
morada daqui, pra nós sair daqui e morar lá na Serra12, era até uma boa, porque lá
tem espaço13. Ele dixe: - Entonse vamos falar com o patrão. Os dois foram ter
com seu Lula Pinto e propuseram a troca, ao passo que ele respondeu: -
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Vamos fazer assim, o senhor me entrega a posse daqui sem questão. Questão, quer
dizer assim, sem indenização. (...) faça sua vida lá. (...) Agora eu vou lhe dar seis
anos pra o senhormorar lá semme pagar renda.

Nesse tempo o mato cobria toda área. Não tinha nada de lavoura14,
um ou outro tinha pastos por ali. Os que tinham roça, uma terrinha na
área, eram trabalhadores daUsina Laginha, como o pai de seu Zenon, que
chegou na Serra em 1959 para “servir” na usina, e o pai de seu Timóteo,
que era trabalhador de João Bernadino, outro fazendeiro da região. Estas
famílias moravam (moram ainda) na área mais íngreme da Serra da
Barriga, um espaço que antecede e que fica do outro lado das casas onde
seu Porfírio e os filhos foramabrir as novas roças.

A família de seu Porfírio foi, então, a primeira a retomar as
atividades de roçado no topo da Serra da Barriga, fundando ali um novo
lugar demorada15 como fizeram ali os negros fugidos do cativeiro 300 anos
antes.Comoos dois filhos de seu Porfírio já eram casados e ele, estimulado
pelo largo campo de trabalho, houvera casado novamente, a família se
dividiu em três casas e três grupos domésticos e cada um estabeleceu seu
roçado16. Como as lavouras iam demorar de seis meses a um ano para
produzirem, o patrão sugeriu que as famílias se mantivessem de outra
forma:Você corta o pau, faz o carvão e aquele carvão já serve, já é uma ajuda pra
vocês já arrumar a bolacha17. Essa ideia do patrão foi omeio de “abastança”, a
“felicidade” deles por um bom tempo até a lavoura dar o milho, a fava, a
mandioca, a farinha, amacaxeira, a batata.

Que quando nós tava com uns três ano que tava morando aí (...)
começaram a fuxicar da gente lá pra o patrão. Morador de fora. Dizendo que a
gente tava enricando na Serra da Barriga e (...) o patrão, ele que aqui num vinha,
mandou chamar meu pai. (...) Aí pai foi. Fomos lá. Aí Seu Lula dixe: - Seu Porfírio,
o senhor tá trabalhando lá na Serra e eu dei seis ano pra o senhor, mas eu dei seis
ano só na palavra (...) O senhor agora vai me pagar o fôro de lá. E foi dada a renda
todomês de janeiro. E continuamos a vida aqui, em paz, graças aDeus.

E foi na paz de um dia de trabalho do finalzinho da década de 70
que, quando menos esperavam, quando achavam que iam viver ali “por
toda a vida no estilo que sempre viveu”, o “bicho” apareceu. E a hora era
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assim umas duas horas da tarde mais ou menos, e a gente aqui ouvimos aquela
zoada bebebei bebebei aqui pra esse mundo. – Vixe, que zoada é essa? Aí nós foi
observar dali daquele lado, num tinha o mirante, mas nós foi pra acolá, lá de riba
da chã (...) aquele meio de mundo, descarregando, jogando mato pra toda banda e
lá vem, lá vem. Eu dixe: - “É o trator que vem que vem pra aqui pra Serra da
Barriga”. Avistaram ele, ligeiro, “cortando o barro”, “comendo o mato”.
Nesse tempo já num era mais três famílias, já eram cinco, cinco casa. Tudo uma
família só18. Clemente, Tonho, Assis e Jaime19, os quatro filhos de seu
Porfírio.

“A estrada ficou funcionando pra cidade”, transformando o
caminhopor onde andavam, a “estradinha de passar comos cavalo”, numa
reta para a “rua”20 por obra e “graça” do Prefeito Afrânio Vergeti, nos idos
de 1979. Uma “grande vitória” e “uma benção” para aquela região21, visto
que ficaria mais fácil e mais rápido levar as cargas de carvão e demacaxeira
para vender na feira e melhor também para trazer os mantimentos para
casa.

E cerca de quatro ou cinco anos depois da estrada funcionando Era
uma tal de visita, visita, visitantes e tudo mais (...) o povo começou subindo pra
Serra da Barriga. Quando é um dia, quando nós dá de fé, a gente nem pensava,
apontou ali um engenheiro com uns trabalhador, uns com foice, outros com facão,
ele com aquele negócio que mede a terra, né. Já tinhas umas base duns 20 anos, né,
que nós morava. Aí pai dixe: - Que é isso aí? Ele dixe [o engenheiro]: - Nós vamos
medir a Serra. A Serra vai pertencer ao governo.

E seu Clemente viu o engenheiro e seus homens medirem a terra
cortando por dentro das lavouras, das fazendas e sítios. Fizeram a medida,
mediram aqui a Serra e foram embora. (...)e a gente ficou trabalhando. Mas
ligeiramente veio a história pra gente, sendo proibido de trabalhar na terra.
Quando isso aconteceu, quando o governo chegou para tomar conta da
Serra já estava tudo combinado com os patrões da região: o usineiro João
Lyra, os fazendeiros Lula Pinto, Geraldo Pontes e João Bernadino, visto
que a única forma para se entrar naquelas terras era antes ter que combinar
com cada “particular”, cada dono de terra22. O combinado era a
indenização pela desapropriação da terra para usos científicos e culturais.
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Para os posseiros da área era amudança de patrão, a implantação de novos
usos e de novas regras para a terra.

Aí o seu Lula quando acertou lá com o governo, que isso aqui pertencia, mas
num ia mais pertencer a ele (...) veio pessoalmente, subiu a Serra. Nunca tinha
vindo! Apareceu aí mais os empregado dele, tudo à cavalo. Veio dar a decisão.
Dixe: - Olhe, seu Porfírio, de hoje por diante vocês num sãomais morador meu, num
tenho nada com vocês. De hoje por diante vocês vão viverem aqui, quem vai tomar
conta de vocês aqui é tudo com o governo23. Aí ninguém pagoumais nada.

Acabou-se, assim, o tempo do fôro, que durou 20 anos. Inaugurou-
se o tempo da desterritorialização-reterritorialização promovido pelo
Estado24. Nessa época os irmãos de seu Clemente, Assis e Jaime, já não
roçavam mais e, por ajuda do prefeito, “muito caridoso”, trabalhavam na
cidade, prestando serviço de vigia à prefeitura. Eles se “desapegaram” do
trabalho na terra por causa da pressão do governo e foram de vez para a
“rua”: um foi morar em Maceió25 e outro ficou na cidade de União dos
Palmares. Seu Tonho também não demorou muito, juntou dinheiro e foi
embora do estado. Tonho tá morando hoje no Mato Grosso, mas a morada dele
aí ele vendeu quando tava pra sair. Ele trocou com um rapaz lá de Maceió. Ele
pegou e vendeu a morada lá, a esse rapaz, lá em Maceió26. E ele saiu daqui e foi
morar emMessias, quer dizer que aqui já num pertencia mais nada a ele27. Porque
ele saiu e foi embora, né. Mas ficou o rapaz que apanhou a morada no lugar dele.
Morado uns dois ano, morado não, que ele nunca morou, vinha aqui somente
trabalhar aí qualquer coisa, mas a morada dele era lá em Maceió. Aí depois esse
cidadão pegou e trocou amorada dele mais seu Lindoval. E seu Lindoval já tá com
quase 20 anos que já támorando aqui também. E hoje tá aí e continua a vida como
nós tamos28.

Somos todos uma família só

Apesar da saída desses três irmãos, a família de seu Clemente se
mantém no lugar, e tem crescido. Os filhos dos irmãos que partiram e dos
irmãos que nasceram na Serra da Barriga, Zezinho e Rita, têmmorada ali.
Ele também considera os vizinhos uma família, uma família diferente da
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de sangue,mas família:Nós todo somos uma família só, né.
Os vizinhos são uma família intermediária29, não é como a que

forma com os irmãos, sobrinhos e netos, mas também não é sem laço
sanguíneo nenhum:TemCarlito, um quemora aí, esse primeiro daí desse sítio de
jaca. Aquele ali ainda faz parte da família da gente, mas já é mais, sabe: ele é
sobrinho da mulher [dona Dilu]. Tem o compadre Salu, aquele que mora lá,
aquele também já é outra família, né, irmão damulher de Zezinho.

E nesse “pé de conversa” seu Clemente começou a me contar sobre
a chegada dos moradores que não fazem parte da primeira família: O
Carlito mora onde pertencia à sogra dele (dona Carminha), que também era sogra
de compadre Salu, sendo que este último é quem vive, de fato, namorada construída
por ela. Os outros filhos dela, que era uma família grande, cerca de 10
pessoas ou mais, foram embora depois que a mãemorreu. O pai já tinha
morrido havia muito tempo. Então, devido ao “descontrole,
desarrumação de ter pouco juízo”30, foram embora trabalhar em São
Paulo. A terra de dona Carminha ficou, então, para três filhas (Catarina,
Mirian e Isabel).

Seu Salu conheceu dona Catarina durante as “ajudas”31 que
prestava à irmã, donaNilda, e ao cunhado32, seu Zezinho, irmãomais novo
de seu Clemente. Ele morava com os pais, num trecho mais em cima,
chamado Cabeceira da Serra, nas terras que que agora pertencem à Usina
Laginha. Seu Salu trabalhava na roça da irmã e do marido dela que ficava
ao lado da roça de dona Carminha, onde dona Catarina ajudava
“arrancando capim”, e foi ali que se conheceram. Como ele não tinha
onde construir uma casa para a si e amulher, forammorar na casa da sogra
(dona Carminha). Desde então ficaram com aquela morada e com aquele
chão de trabalho.

Já seu Carlito, que morava na cidade, conheceu dona Mirian
porque sempre ia à Serra da Barriga visitar a tia, dona Dilu. Quando os
dois se “juntaram”, dona Carminha, a sogra dele, dentro da terra que
“manobrava” com as filhas, dividiu uma parte para que o casal fizesse sua
casa e botassem sua própria roça.

Dito isso, seu Clemente respira e me sintetiza a situação:Quer dizer
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que da minha família quase tudo nasceu aqui. (...) esses outros morador, que
chegaram por derradeiro, já era outros morador que morava aqui na Serra e foram
passando aquelas morada pra esses mais novo. (...)Esse Carlito mermo, quer dizer
que ele chegou pra morar aqui depois de dona Jane e seu Lindoval33. O Compadre
Salu também. Mas eles tinha a sogra que já morava (...) A sogra morreu, ficou a
família. Os outros filhos foram embora, mas a comadre Catarina e a comadre
Mirian, que já tinha os seus marido [Salu e Carlito] ficaram no lugar dela [a
sogra], mas sendo mais novo. Mas a casa, a terra lá é do tempo, já tinha lá. Eles
num chegaram de primeiro, eles já são34.

A sogra de seu Salu e de seu Carlito, dona Carminha, chegou na
Serra da Barriga, por sua vez, através de um parente que indicou a morada
como boa. Omarido veio e gostou da terra. Como já tinha essa “pessoa da
família” morando aqui, ele comprou a terra de seu Porfírio e fez um
cercado e uma cabana e umoudois dias depois trouxe amulher e os quinze
filhos.

O parente de dona Carminha comprou a posse de um homem que
morava por aquelas bandas. Era um “homem que não tinha lugar no
mundo”, que não tinha interesse no trabalho da lavoura. Mas os parentes
de dona Carminha também não tinham trato com a terra e o sítio foi
trocado com seu Zuzu e donaMariazinha. Eles morava na rua e trocou a casa
de lá nessa morada cá. Queriam trabalho, uma terrinha (...) Foi assim que ficamos
tudo conhecido.

Seu Porfírio vendeu à posse da terra à dona Carminha e o ao seu
marido já durante o processo de patrimonialização da Serra da Barriga,
porém sem saber de nada. A negociata foi apoiada pelo prefeito da época,
Afrânio Vergeti, que achava que ali no topo da Serra estava muito “frio e
feio”, e pediu para que tudo fosse feito roça.Opai e os outros irmãos de seu
Clemente, que não quis participar da empreitada, balançaram a foice,
cortando, fazendo as coivara e tocando fogo em tudo35.

Até que umdia chegaram atrás de seu Porfírio o gerente da usina e o
administrador da Usina Laginha: - Seu Porfírio e esse serviço daí, essa terra que
o sinhô fez esse roço tá aqui na terra da usina, com qual autorização? E o pai
explicou o mandado do prefeito. Aí o chefe, o gerente da usina disse: -Olhe, o senhor
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trabalhou muito, mas foi sem autorização da usina, o senhor num pode plantar aí
nada nessa terra, isso aí vai encapoeirar de novo. Agora o senhor plante essa terra,
que depois nós vem cá! Aí pai dixe: -Mas eu vou à rua e vou falar com o prefeito, ele
foi quemmandou.E foi lá, por sorte encontrou o homem, tratou o assunto: -Tá, vou
resolver pra você. Fique aí que vou agora mesmo na usina. (...) E logo voltou o
prefeito: - Ó, seu Porfírio, pode ir pra casa, pode trabalhar, quando chover pode
plantar o que o senhor planta (...) lá ninguém vai impedir mais nada lá.

Isso se deu porque o prefeito já sabia do projeto de
patrimonialização e da desapropriação da área. A indenização da usina já
havia sido paga, embora o proprietário ainda agisse comodonodas terras.

Morando nas terras do governo

Foi nesse tempo, conta seu Clemente, que chegaram os outros
moradores: a sogra do Carlito e do compadre Salu, dona Carminha, e seu
Zuzu. Nessa época foi também que Seu Tonho, irmão de seu Clemente foi
embora para Messias e seu Lindoval e dona Jane assumiram o lugar da sua
morada. Isso se deu em meados dos anos 90. Eu conto isso que sou o mais
antigo, sou o cacique da Serra, há 50 e tantos anos quemoro aqui.

Dona Jane36 e seu Lindoval foram os últimosmoradores a chegarem
à Serra da Barriga, em 28 de agosto de 1995. Chegaram “através de
desemprego na cidade”. Foi assim que dona Jane justificou sua chegada na
Serra da Barriga. Eu tinha cinco meninos. E o Lindo desempregado há dois anos,
aí eu disse a ele: - Vamos procurar uma fazenda pra gente trabalhar, pra ao menos
plantar batata, pra ao menos a gente criar os meninos. Aí ele sempre fazia bico,
cavava ummetro de fossa, cinco metro. Às vezes passava quinze dias sem receber. Aí
foi cavando uma fossa que ele conheceu o dono daqui. Aí disse: - Seu Lindo o senhor
num quer, não, trocar sua casa num sítio na Serra da Barriga? -Rapaz, só se eu ver.
(...) Aí eu vim olhar e me agradei. Tinha muita macaxeira desse lado, tinha feijão e
milho, abóbora, muita coisa mesmo. Por aqui por arredor da casa tudinho até
metade do parque era lavoura.

Quando a família foi deMaceió para o topo da Serra da Barriga, não
sabiam que ali era um parque, um “lugar histórico”, porque não se falava
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disso entre os moradores. Somente depois que estavammorando ouviram
dizer que ali era tombado, “podia o governo um dia requerer”. Seu
Lindoval quando ouvia isso pensava na troca que fez e choravamuito.Mas
todos diziam que essa era uma história muito velha e que ninguém nunca
ia sair dali. Porém, em setembro deste mesmo ano37, ummês depois que se
assentaram na terra, começou a reforma do parque: botaram água,
refizeram o banheiro público, reformaram os mirantes, iluminaram o
espaço e estenderam a iluminação para as casas, que não era cobrada, “era
dada, ninguém pagava”. Nesse mesmo ano a energia foi individualizada e
osmoradores do parque passaramapagar pelo seu consumo.

O tempo que moraram ali nasceram três filhos. Cinco vieram
pequenos, com idade variando entre 7 e 3 meses. O casal morou ali
durante mais de 20 anos e hoje mora em São Paulo, com um dos filhos.
Fizeram isso para que umadas filhasmais velhas, quemorava de aluguel na
cidade, pudesse saí do “aperto”. Os outros filhos foram embora da Serra
desde que se tornaram adolescentes. Ou porque não queriam mais
trabalhar no sítio ou porque não tinhammais como ficar, sem poder fazer
sua própria casa paramanter a família.

Aí essa história [de Zumbi, da patrimonialização] empatou tudo (...) ela
[Lucília, a filha mais velha] tava com o barraquinho dela, que nem eu fiz essa casa.
(...) Aí ela foi arrumou esse marido dela, vai fazer ... Parece que vai fazer quatro
anos já. Aí foram morar na cidade. Agora paga aluguel, gás, energia, água, fralda
pra menino. E o comer? Passa porque Deus é grande, mas pra dizer que assim passa
folgado, ninguém passa não com salário folgado.Mas graças aDeus ninguém passa
fome. Aí pronto, aí na casa do pai dele38 ela num quer, porque é uma grota muito
funda,muito feia e num pode fazer nem umbarraquinho... Na casa do Zenon.

Dona Jane seu Lindoval contam que quando chegaram moravam
numa casa feia, pequena, coberta de palha, uma “casa fraquinha”. Anos
depois foi que o governo arrumou e fez uma de tijolo e areia, como as que
moramdonaRita, seuClemente, seu Zezinho.Mas eles não confiavam em
morar nesse tipo de casa, só confiava na que eles mesmo fizessem. Essa,
sim, seria uma casa resistente. Então, a primeira providência foi comprar
material e guardar até ter tudo o necessário para fazer a nova casa. Seu
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Lindoval trabalhou muito em Maceió para conseguir isso. E um dia
quando estava tudo “ajuntado”39 dona Jane e asmeninas (que são as filhas
mais velhas) derrubaram a casa, em seguida ela e o marido levantaram o
alicerce, quatro alicerces e já fizeram com uma cozinha maior, que era
pensando ematender turista, servir comida regional.

As pessoas falavam que nunca ia acontecer do governo tirar e ela
confiou,mas sem saber que seria tão difícil e tão doído querer ficar. E num
misto de saudosismo e arrependimento ela se lembrou da antiga casa na
periferia de Maceió. Era um terreno com seis metros de frente e vinte e sete de
fundo, onde já tinha subido os tijolos e feito o piso.Lá era seis metros, aqui é quatro,
mas tinha terreno e lá era novo, tava com sete meses ou era um ano de feito. Porque
a gente ia fazendo aos pouco, porque num tinha salário certo. Aí o que pegava ia
fazendo, aí então ele [o marido] se engraçou daqui, por causa do terreno que era
grande, né. Inclusive a que ele vendeu [em Maceió] fizeram primeiro andar. Eu
quando vou lá nem olho direito.

Ela conta que ali no topo da Serra ainda em 1995 tinha muita
lavoura, muita roça, era tudo roça, na verdade, de macaxeira, milho,
abóbora, feijão, “tudo, tudo, onde a vista alcançasse”. Num tinha mata. A
preocupação deles [o pessoal do governo] foi essa, que num tinha mata. Aí eles
começaro a apertar, “num podia trabalhar”. Aí eles quiseram assim, porque a gente
trabalhava um ano e deixava dois anos sem trabalhar para a terra descansar,
porque só tinha aquela. Modo foi onde eles oprimiram mesmo. Mas antes, onde
você quisesse botar roçado você botava. Por aqui abaixo isso tudo era roçado.

Na terra da Serra havia fartura, não faltava macaxeira, de inverno a
verão. Se plantava a macaxeira em janeiro e em junho já tirava para
consumo e para vender na cidade. Mas depois tudo começou a mudar, a
chuva que chegava em janeiro passou a chegar em fevereiro, depoismarço e
hoje chega em abril e, mesmo assim, não é suficiente para “dar lavoura”. O
governo diz, e muitos da comunidade acreditam, que é por causa do
desmatamento. Porém, dona Jane e seu Lindoval não acreditam nisso,
porque eles dizemque se tudo era roça, tudo já era desmatado, isso hámais
de 50 anos quandoSeuPorfírio chegou aqui.

Dona Jane contou que o parque foi construído em 1995, mas não
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demorou muito tempo para que voltasse a ser abandonado, “o mato
cobrindo qualquer um que chegasse”. Eram apenas dois vigias e uma
pessoa para limpar contratados pela Prefeitura. Todos moradores. Em
1998 chegaram os quatro guardas florestais (ou fiscais, como chamam os
moradores) mais antigos, ex-funcionários do Exército, contratados pela
Fundação Cultural Palmares, e ficou só um funcionário da Prefeitura,
apenas o responsável pela limpeza. Na reforma, entre 2007 e 2008, a FCP
contratou a All Serve40 e mais seis guardas e seis agentes de limpeza,
revogando todos os contratos anteriores. Aí quando botaram os 6 pra ajudar
na fiscalização do parque, aí também botaram seis pra limpeza, pra limpar o
parque. Tudomorador.

E dito isso meneou a cabeça para o lado ensejando um olhar
distraído, passando a rememorar sobre as idas à cidade “nas costas do
cavalo com uma carga de macaxeira no saco”. De repente, soltando um
largo sorriso entrecortado por gargalhadas, dona Jane me disse: Minhas
lembranças é disso aí que eu falei, que a gente trabalhava, tudo alegre, tudo unido,
tendo relação lá fora.

Sociabilidade

A “relação lá fora” a que dona Jane se refere são as interações
mantidas comosmoradores do lugar que não estão situados ali no topo da
Serra da Barriga. O elemento relacional é principalmente forjado pelos
laços de compadrio (parentesco ritual, constituído), parentesco
consanguíneo e por afinidade, através do casamento, mas também pela
espacialidade das casas. A rede de relações permite instituir a Serra da
Barriga não apenas como território camponês, mas como lugar, que não é
qualquer espaço, é um chão de morada, um local permeado de valores
familiares e de laços de solidariedade imbricados entre si
(WOORTMANN, 1990; TUAN, 1980). Devido à dispersão física das
casas as famílias formam dentro dessa rede de relações subgrupos de
relações ou grupos de interação, onde apertamos laços entre si.

A divisão dos grupos domésticos pelo casamento dos filhos
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corresponde tanto à instalação de novos sítios como ao abandono do
lugar, abrindo as portas para a entrada de outras famílias, tornadas
parentes pelas relações de reciprocidade e compadrio.

Os grupos de relações ou subgrupos de interação dentro da rede de
relações e reciprocidade são moldados por três fatores: a proximidade
física, a consanguinidade, a afinidade e a religião – a maioria dos
moradores do topo da Serra da Barriga, da área tombada e fora dela, nos
arredores doPMQP, são evangélicos daAssembleia deDeus.

Essas subdivisões são importantes para entender a quem se recorre
primeiro quando se precisa de ajuda, visto que no geral são todos família,
só que unsmais que os outros, comodeixou claro seuClemente. Embora o
familiar também seja o vizinhomais próximo, comomostra a figura 5, ele é
o último a ser procurado quando se precisa de algum tipo de ajuda. Para as
famílias evangélicas se recorre primeiro aos “irmãos” da igreja, a
Assembleia daMissão41, depois ao vizinho e/ou ao parente consanguíneo.
Para os católicos ou sem religião é o inverso: se recorre primeiro ao vizinho,
sendo ele ounãodomesmo sangue.

No caso das famílias que moram dentro do parque há também que
se observar, além disso, que o vizinho ou parente também está impedido
de roçar, portanto, não há como lhe pedir ajuda para o roçado ou dinheiro
emprestado. Mas é possível receber dele o compartilhamento da refeição,
de algo que conseguiu comprar por que alguém em casa trabalha fora, ou é
funcionário do parque ou porque é aposentado. Também acontece de se
recorrer ao vizinho distante, que mora fora da área do parque, porque este
mantém o seu roçado. Estas pessoas sempre têm para doar, ou vender por
um preço simbólico, uns quilos de macaxeira para consumo próprio, ou
até umas cargas de banana ou laranja para um pai de família fazer um
“trocado” na feira.

As famílias evangélicas frequentam a Igreja, que tem duas sedes,
uma no sítio Recanto, cerca de 4kmdescendo do topo da Serra (ponto que
os moradores chamam de pé da Serra) e outra a mais ou menos também 4
km, descendo por uma das encostas que dá na fazenda Açucena, base da
Serra da Barriga. Essas famílias se tratam como “irmãos”42. Este fato aperta

Rosa Lucia Lima da Silva Correia



ainda mais os laços entre eles, visto que o ambiente religioso coloca-os
diariamente emcontato, realizando tarefas comuns43.

O que não significa dizer que entre esses e os católicos confessos e os
que se consideram sem religião (ou “do mundo”44) não haja também uma
relação de reciprocidade ou entre iguais. A religião, embora seja motivo de
algumas discussões entre eles, não chega a ser um ponto de conflito, até
porque é a “cultura bíblica” em geral, como citada por Gilberto Velho
(1995) e reafirmada por Klaas Woortman (1990), também garante a
interpretação domundo da vida, a tradição e a unificação através de uma
mesmaordemmoral45.

Para as famílias evangélicas a igreja é o principal espaço de
sociabilidade. Porém, para os não-evangélicos sobrampoucos espaços para
bater papo. São os grupos de relações e subgrupos de interação, como
mostramos anteriormente, que permitem que estes locais surjam: é a
varanda da casa do vizinho/parente que se torna local de conversação.

Para os que moram no topo da Serra, no parque, existem alguns
locais de sociabilidade privilegiados como a varanda da casa de dona Jane,
que é larga, extensa e com bastantes bancos e cadeiras, onde se é possível
recostar para um bom papo. As reuniões para bater papo ali acontecem
geralmente no fim da manhã, perto do intervalo do almoço para os
funcionários que são moradores do parque, e no fim da tarde novamente
se reúnem. A casa de farinha, que não funciona desde a instalação do
PMQP, também é um ponto de encontro bem requisitado, especialmente
quando o sol está forte.Mas o local onde sempre se vê acontecer encontros
é a rodagem, a estrada (estrada domatadouro) que leva até a cidade. Como
apenas 3 moradores dos 14 possuem transporte (Pedrinho, Zezinho e
Nenem) é possível sempre encontrar alguém perambulando por ali,
inclusive para ver se arranja uma carona para a cidade oupara casa.
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Imagem 3: A rodagem.

Oúnicomomento que funciona como ponto de encontro geral são
as reuniões comos representantes da FundaçãoCultural Palmares, porém,
estas só ocorrem, no máximo 2 vezes por ano, quando acontecem. No
entanto, a circulação de moradores que são também funcionários do
parque (guarda florestais ou agentes de limpeza) também permite que
todos estejamatualizados doque se passa na localidade.

A feira é especialmente o espaço-tempo de encontrar os vizinhos e
compadres distantes. Ir à feira é um ritual que começa às 4h damanhã com
a produção das meninas e mulheres. Depois a descida até a parada onde
passam os transportes que levam até a cidade: kombis, caravans e
caminhões, o primeiro momento dos encontros, ou a carona de um
vizinho que tenha carro, como seu Zezinho e Pedrinho. O segundo
momento é na feira, nas barracas de café e lanches, as únicas abertas antes
das 6h da manhã. O retorno nos mesmos transportes também permite
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novos encontros.
Mesmo diante de toda essa situação de privação há reiteradas

tentativas de se fazer revigorar emanter o trabalho nas terras. Todos sabem
onde fica a roça de cada um e o que ali está perdido nomeio da capoeira,
que vez ou outra é cutucada para não se perder de vez, como se essa ação
funcionasse como esperança e um ponto de apoio para a resistência (se já
não é ela mesma latejando). Ou melhor, este ato representa o dever de
memória que atualiza a identidade e os laços com o lugar, que não deixa a
tradição e a históriamorrer, invocando o espírito camponês, as imagens de
outrora, as paisagens de tempos inesquecíveis.

Imagem 4: Morador entre os roçados e fruteiras que ainda existem na Serra da
Barriga em meio a capoeira.
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Mexer na terra, então, é atualizar a história de Seu Clemente, o filho mais
velho de seu Porfírio, que logo após a morte do pai, assumiu o lugar de “cacique”46

da Serra da Barriga, aquele que guarda as memórias mais antigas da terra, quando
chegou esse e aquele outro, nessa e naquelas circunstâncias, como se ele fosse o
velho Vitorino para os camponeses do Zabelê (sertão do Piauí) estudados por
Emília Godoi (1999), uma espécie de suporte espacial e de base da experiência e
memória fundadora. Funcionam, assim, Seu Clemente e o pai não apenas como
os primeiros homens que entraram ali, mas, de certa forma, como a própria
origem, o ponto gerador da territorialidade local, como explica RogérioHaesbaert
(2007, p.38-46) quando afirma que um território também é fundado psicológica e
emocionalmente, de forma que uma experiência ou relação com outra pessoa,
ambiente ou animal pode ser eleita como um lugar de reconhecimento, onde se
amparam asmemórias quemerecem ser guardadas, onde se pode reconhecer e até
originar a própria história.

As memórias do lugar estão, dessa forma, inscritas em seu Clemente e em
seus descendentes e outros que ali chegaram quase namesma época que foi aberta
a morada ali em cima, mas está, crucialmente, amparada na terra, na localização
onde cada um levantou sua casa e estabeleceu sua roça, na configuração do espaço
como era antigamente (HALBWACHS, 1990).

De certa forma isso nos lembra os Nuer, uma tribo do Sudão estudada por
Evans-Pritchard (1978), que marcavam o tempo de acordo com a referência a
algum parente ou com certas atividades/eventos sociais. Amedida da extensão do
tempo, sua duração e sua passagem, se dá, então, de acordo com o momento
anterior ou posterior à chegada/existência desse parente ou de acordo com o
acontecimento dessas atividades/eventos sociais. No caso dos Nuer o tempo
também leva a espaços distintos, aldeia e acampamento, ora é tempo de um, ora é
tempo de outro. Na Serra da Barriga a paisagem se ressignifica, se dobra, se investe
de outro tempo, de uma outra época e história quando se fala da terra: ora é tempo
de liberdade, com a família, o trabalho toma o espaço, a roça nasce; ora é tempo de
cativeiro, a família se desfaz, o trabalho é impedido, a capoeira toma a roça.

Assim, o espaço-tempo da liberdade era o tempo de Seu Porfírio, que é o
tempo que antecede a chegada do governo.O tempo do cativeiro, de se viver como
escravo é o tempo reconhecido coletivamente como da chegada do governo ou
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“quando passou o tombamento”. Essas concepções são lugar-comum na fala dos
moradores, são memórias que jorram devido ao medo da expulsão, da perda da
terra, da história e do trabalho ali envergados, mas são, especialmente, memórias
de resistência, que reforçam a identidade individual e de grupo (GODOI, 1999;
CANDAU, 2012;WANDERLEY, 2015).

Notas
1. Idêntica à descrição das portas das casas dos camponeses do Sul de Pernambuco

estudados por Heredia: “A porta de entrada é de madeira, com uma divisão horizontal,
permitindo assim o uso da parte superior como janela (2013, p.82). Uma característica
dasmoradias camponesas na região damata nordestina.

2. Na verdade Joaquim Gomes é um município ao noroeste do município de Passo do
Camaragibe, ambos situados à fronteira entre a Zona da Mata e o Litoral de Alagoas. O
primeiro faz divisa a Oeste com o município de União dos Palmares, onde a Serra da
Barriga está situada.

3. Região há uns 3 ou4quilômetros antes de chegar no alto.
4. Corcunda ou costas.
5. Amãe de donaDilumorreu durante este trajeto de busca pela terra e ela, por ser umadas

filhasmais velhas, enfrentava commais seriedade as obrigações do dia a dia, de cuidar dos
mais novos, de preparar a comida.

6. Essa espacialidade também se explica por seu valor e papel de mulher dentro do habitus,
a traditio comum ao camponês, como lembra Heredia (2013), isso porque suas atividades
imprimem diariamente o sentido da sua existência, inscritas no campo da
campesinidade. É a campesinidade como sistema e qualidade da vida que faz com que
não se descuide nunca do cuidadoda casa (WOORTMAN, 1990, 16-17).

7. Parcela de terra arrendada, que fica de posse de camponeses para sua reprodução
(HEREDIA, 2013).

8. São denominados foreiros os camponeses que arrendam parcelas de terras
pertencentes a engenhos ou fazendas, dentro dos quais vivem, pagando por elas uma
renda anual conhecida como foro (HEREDIA, 2013). O foreiro é diferente de um
morador. Este último, explica Lucio Verçosa (2012, p.20), estabelece a relação com o
patrão em busca de uma casa, a “condição básica para sua reprodução social”; já o
trabalhador estabelece a relação com o patrão em torno de uma remuneração, um valor
por seu trabalho, mesmo demonstrando não ter meios suficientes para se manter, e isso
já lhe garante uma morada, uma parcela de terra pela qual pagará o foro, que pode ser
tanto emdinheiro como emdias de serviço gratuito.

9. Referência ao período das conquistas das leis trabalhistas que foram sancionadas em
1963. Nessa época alguns proprietários resolveram adiantar-se ao novo processo e
“venderam parte de suas terras, livrando-se assim dos encargos que tais leis lhes iriam
acarretar” (HEREDIA, 2013, p.6).

10. A migração de Seu Clemente para São Paulo, que não é bem essa “localização
territorial”, significa a busca de um outro mundo, um “lugar de riqueza”, contraposto ao
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lugar onde se está. E isso, neste período de incerteza, causaria um desfalque, uma
descompensação para a força de trabalho, para a instituição de um novo sítio para Seu
Porfírio (WOORTMAN, 1990, p.30-36).

11. Essa fala de seu Clemente refere-se ao discurso do governo de afirmar os impactos
antrópicos do campesinato aquele ecossistema, que os roçados impedem a mata original
de se recuperar.

12. O topo da Serra da Barriga e suas encostas é chamado comumente de Serra, enquanto
os locais mais abaixo são chamados pelos nomes dos diversos sítios, fazendas e lugarejos
da localidade.

13. Ter espaço não significa apenas ter área suficiente para plantar, mas tomar esse espaço
numa perspectiva do devir, de se compor como um novo locus da sociabilidade da
família, da unidade de produção, das estratégias de reprodução social e econômica, da
indissociabilidade do local demoradia e o local de trabalho: o lugar damorada (GARCIA
JUNIOR, 1990).

14. O significado da expressão “não tinha nada de lavoura” tem a ver com a sensação de não
identificação com o espaço. Somente quando o espaço se torna vivido, passa a ser
percebido como o lugar (TUAN, 1980), um local que através do trabalho terá tudo o
necessário para amanutenção da família.

15. O “lugar da morada” refere-se aos laços afetivos com e sobre a terra, refere-se ao espaço,
antes percebido como estranho, que torna-se lugar de viver (GARCIA JUNIOR, 1983).

16. Cada família, cada casa, representava uma unidade de produção (HEREDIA, 2013,
p.82), o que exige a divisão da terra entres pai e filhos, a fim de cada um garantisse o
sustento de sua unidade doméstica.

17. O termo “bolacha” é uma variação para comida e comida é uma variação para o termo
família dentro da tríade família-trabalho-terra. A comida “envolve também suas
qualidades como linguagem, uma linguagem que fala do pai, da família, do trabalho, da
honra e da hierarquia” e que “expressa uma relaçãomoral entre os homens e deles com a
natureza” (WOORTMAN, 1990, p. 59 e 37).

18. O “conjunto de parentes [cosanguíneos] que descendem do ancestral fundador” são
“uma família só”, afirmaKlassWoortman (1990, p.31).

19. Clemente e Tonho eram os dois filhos mais velhos de Seu Porfírio, que chegaram junto
com ele na Serra da Barriga, e Zico e Petrúcio os dois mais novos, vindos também de
JoaquimGomes, alguns anos depois, paramorar comopai.

20. A “rua” é como chamam a cidade na Serra da Barriga. A rua tem sentido demundo, um
espaço grande, que não pode ser controlado. Ele é impróprio, perigoso, não é lugar de
morada; é espaço de fazer feira, de resolver problemas. É sinônimo de inquietude, uma
contraposição ao sossego, que está no sítio, que tem sentido de casa, de lar. O sentido de
sítio descrito porHeredia (2013) eKlaasWoortman (1990) é ou chão lugar damorada, do
trabalho da vida, o território do parentesco, regido pelas regras do pai, assim como a casa
de Damatta (1997). Em contraposição tem-se a rua descrita porDamatta como o espaço
de pessoas anônimas, com relações débeis e superficiais regidas por regras e leis
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impessoais, ou omundo deWoortman (1990), um lugar diferente do que se vive. Ambos
se caracterizando mais como o não-lugar de Augé (1994), um espaço sem laços afetivos,
semos vínculos susbstanciais que representam, figuramumapesssoa.

21. Os valores e a moral campesina explicam os vários momentos e fatos da vida a partir da
cultura bíblica emessiânica (VELHO, 1995).

22. Fato confirmado nos documentos do INCRA – Instituto de Colonização e Reforma
Agrária – e do ITERAL – Instituto de Terras de Alagoas, órgãos responsáveis pelos
processos de demarcação para fins de indenização.

23. A fala do ex-patrão parece indicar uma perda de cidadania ou o início de um tempo de
desamparo, porque agora estarão sob as leis do governo, universais e impessoais. Segundo
Damatta (1997, p.55), na sociedade brasileira, a perda da relação com uma pessoa de
prestígio, bem posicionada ecônomica e socialmente, é interpretada, é significado de
inferioridade, de estar passível às humilhações e outras agruras proporcionadas da pelo
mundo, é como ser posto na rua. Embora o fato de livrar-se do patrão, do fôro, também
tenha acenado com um indício de liberdade, ter o Estado por patrão não é algo bom,
especialmente para umgrupode indivíduos sem relações privilegiadas.

24. Haesbaert e Bruce (2015, p.8-9), baseados em Deleuze e Guattari, afirmam que um
grupo ou coletividade se desterritorializa não apenas quando perde ou abandona um
território, mas também quando seu uso, e seu socius, consequentemente, é modificado à
sua revelia. Porém, omovimento de desterritorialização é indissociável domovimento de
reterritorialização, que é uma territorialização por novos agenciamentos dosmembros do
grupo ou coletividade e novas estratégias de controle do espaço.

25. Capital deAlagoas. Situada amais oumenos 80KmdeUnião dos Palmares.

26. No caso de Assis e Jaime as transações de terra se procederam fraternalmente, já com
Tonho, por necessitar de dinheiro, a transação se procedeu comumestranho. A primeira
se caracterizando por parentesco sanguíneo e a segunda por aquisição fora do circuito
familiar (MOURA, 1978, p.68).

27. A expressão “numpertenciamai nada a ele” significa que ele tambémnão pertencemais
ao lugar (MARTINS, 2011), à aquele território de parentesco (HEREDIA, 2013).O elo, o
reconhecimento dentro dos valores familiares foi quebrado quando o irmão trocou seu
sítio comumestranho (WOORTMAN, 1990).

28. Seu Lindoval, ao contrário do primeiro “cidadão”, adquire a o status de viver como um
parente, isso porque “apanhou” a morada com o objetivo de ser um homem do sítio. O
reconhecimento como família acontece pelo compadrio, esse título de parentesco prático
(WOORTMAN, 1995). Ele atualmente está em São Paulo com a esposa, morando com
umdos filhos. A casa agora é da filhamais velha, casada como filho de seu Zenon.

29. A família intermediária, como estou chamando, é mais família que a formada pelos
vizinhos e menos que a sanguínea. Porém, todas, por se situarem na terra do mesmo
fundador do “sítio” - as terras trabalhadas por ele – e pelas relações estabelecidas por
reciprocidade e compadrio, são, emmenor oumaior grau, uma família, (WOORTMAN,
1990, p30-33).
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30. Ele se refere à divisão da terra entre os irmãos, que julgoumal dividida, e ao fato de não
quererem trabalhar na região, perto da família, mas terem todos ido para São Paulo,
como ele quase o fez em1964.

31. Quando não se é dono da roça ou quando não se tem idade para cuidar de uma se presta
ajuda.

32. Os cunhados têm uma relação de consideração (MOURA, 1978, p.68) e como parentes
nunca são contratados ou negociados para trabalho nas terras da família, eles trocam
ajuda (WOORTMAN, 1990, p.33).

33. Moradores da casa deixada pelo irmãode seuClemente, SeuTonho.

34. A terra é então herdada naturalmente por Carlito e Salu pelo casamento com as filhas
da dona do sítio.

35. Processos necessários para início do círculo agrícola ou de preparação da terra para o
plantio: “roço” – extração do mato, “encoivaração” – pilha de mato cortado e “botar
fogo” – queimado terreno.

36. Ela tambéméminha principal interlocutora, não por uma escolha primária,mas devido
à proximidade estabelecida pela guaridamedada durante o trabalho de campo.

37. 1995, anodo tricentenário de Zumbi.

38. O marido de Lucília é filho de seu Zenon, que mora na casa que era de seu pai, que
chegouna encosta antes de seuClemente e seu Porfírio subirempara o topoda Serra.

39. Comprados osmateriais de construção para fazer a casa de alvenaria.

40. Empresa contratada para prestar serviço de segurança e limpeza da área tombada,
pertencente ao mesmo capitão do Exército que treinou os primeiros homens a
comporem a guarda florestal da Serra da Barriga.O serviço prestado pela All Serve à FCP
é feito por 16 funcionários (10 guardas e 6 agentes de limpeza).

41. Essa prática religiosa foi instituída com a chegada de dona Jane e seu Lindoval,
evangélicos de longas datas. A conversão das famílias católicas do lugar se deus, parece-
me, que pela necessidade de resistir às agruras, criadas pelo governo eMovimento Negro
na área. Ana fala das pessoas que frequentam a igreja é possível sempre identificar
discursos e tons de resignação quanto ao que está se passandono lugar.

42. Termo usado dentro de algumas igrejas evangélicas para designar a relação entre os seus
membros.

43. A igreja tem culto de segundo à quinta toda noite e sábado e domingo à tarde e à noite.
Além dos cultos os horários da manhã do fim de semana são destinados ao trabalho nas
obras assistenciais da igreja, geralmente mutirões de ajuda amoradores carentes, onde as
mulheres e homens tem papeis distintos. As mulheres tratam de organizar feiras e
angariar donativos (roupas e alimentos), os homens cuidam da construção ou reformas
das casas dos mais necessitados, angariando braços de trabalho e material de construção
(tijolo, areia, palha,madeira).

44. Termo usado pela comunidade evangélica da Serra da Barriga para designar aqueles que
dizemnão seguir religião nenhuma.
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45. Essa moral, como demonstra Klass Woortman e Ellen Woortman (1990) em seus
estudos sobre outras comunidades camponesas do Nordeste, está baseada no habitus,
que orienta os comportamentos desejados, as escolhas de alianças, as estratégias para
manutenção/ampliação da terra-patrimônio, os “usos sociais do parentesco” (GARCIA
JUNIOR, 1983). É através desse “senso prático” que se estabelecem as relações e se
constrói o território camponês.

46. Termo usado por SeuClemente para se referir ao conhecimento que tem daquela área e
daquela gente pelo tempoquemora ali.
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A apresentação da masculinidade no
videogame Lisa The Painful

Marcus Mauro de Oliveira Conor Moraes
Universidade Federal do Pará

Resumo: Em toda a história dos videogames, no momento em que foi definido com clareza a
imagem de seus personagens, foi moldado uma imagem de protagonistas masculinos de forma
engessada. Os heróis dos jogos tinham que ser fortes, terem poderes extraordinários, precisavam
salvar princesas, namoradas ou outras figuras femininas que forem julgadas indefesas neste
universo, e sempre o protagonista tinha que impor suas características masculinas hegemônicas
sobre outros personagens para superar os desafios. Em Lisa The Painful, a apresentação da
masculinidade é completamente diferente em sua premissa, mostrando várias nuances presentes
na masculinidade num ponto de vista cômico e reflexivo, ao ponto até de tentar desconstruir uma
masculinidade hegemônica apresentando homens com imperfeições palpáveis e influentes na
narrativa, fazendo com que haja uma reflexão do que é o homemneste universo dos videogames.
Palavras-chave: Videogame; Personagens; Protagonistas Masculinos; Lisa the Painful;
MasculinidadeHegemônica.



85

The presentation of masculinity in the video
game Lisa The Painful

Abstract: In all history of videogames, at the moment when the feature of characters was clearly
defined, a masculine protagonists image was molded. The heroes of the games had to be strong,
have extraordinary powers, save princesses, girlfriends or other female figures who are judged
defenseless in this universe, and the male protagonist had to always impose his masculine
hegemonic characteristics on other characters in order to overcome challenges. In Lisa The
Painful, the exhibition of masculinity is completely different of its premise, showing various
nuances present in masculinity in a comic and reflexive point of view, to the point of even
attempting to break this hegemonic masculinity by introducing men with palpable and influent
imperfections in the narrative, inducing to a reflection of what is the man in this universe of video
games.
Keywords: Videogame; Characters; Male protagonists; Lisa the Painful; Hegemonic
Masculinity.



La presentación de la masculinidad en el
videojuego Lisa The Painful

Resumen:En toda la historia de los videojuegos, en el momento en que fue definido con claridad
la imagen de sus personajes, fue moldeado una imagen de protagonistas masculinos de forma
enyesada. Los héroes de los juegos tenían que ser fuertes, tener poderes extraordinarios,
necesitaban salvar a princesas, novias y otras figuras femeninas que fueran juzgadas indefensas
en este universo, y siempre el protagonista tenía que imponer sus características masculinas
hegemónicas sobre otros personajes para superar los desafíos. En Lisa The Painful, la
presentación de la masculinidad es completamente diferente en su premisa, mostrando varios
matices presentes en la masculinidad en un punto de vista cómico y reflexivo, hasta el punto de
tratar de desconstruir una masculinidad hegemónica presentando hombres con imperfecciones
palpables e influyentes en la narrativa, haciendo con que haya una reflexión de lo que es el
hombre en este universo de los videojuegos.
Palabras clave: Videojuego; personajes; Protagonistas masculinos; Lisa the Painful;
Masculinidad hegemónica.
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Introdução

O presente artigo tem como objetivo analisar alguns elementos da
masculinidade presente no jogo de RPG eletrônico Indie Lisa The Painful.
Estas análises de gênero no geral são mais comuns quando se trata da
figura feminina nos games, por serem sexualizadas ou reduzidas a papéis
de cuidadoras ou vítimas de sequestros. No entanto, quando se trata da
masculinidade, existem pouquíssimos trabalhos relacionados a análise
nos videogames, e quando existem só se relacionam numa comparação
sobre a participação feminina nos jogos, mesmo que o homem seja uma
vítima, ainda que passiva, do machismo opressivo. A indústria de
videogames, no geral, tem uma visão muito fechada em relação a figura
masculina, algo que aos poucos tem sido reformulado, mas sem muito
sucesso, comparado aos jogos de circuitos independentes.

A indústria de videogames tende a enaltecer a imagem masculina
em vários aspectos que são considerados como negativos ou prioritários
para uma plena expressão da masculinidade. Muitas vezes aspectos com a
agressividade, imposições de poder violentas, padronizações físicas,
opressão moral contra outras demonstrações de masculinidade e a
exagerada redução da imagem feminina a objetos sexuais são alguns
elementos que compõe a imagem masculina cultuada em boa parte dos
jogos de videogames populares. Essa imagemmasculina é popular devido
as projeções de masculinidade que muitos jovens e adultos possuem sobre
a figura do homem ideal, algo que é impossível de ser almejado, mas que é
cultuado como o modelo perfeito de homem moderno. Esse tipo de
projeção é entendido como aMasculinidadeHegemônica.

Segundo Connell (2005), Masculinidade Hegemônica é uma rede
de hábitos e costumes do universo masculino que se perpetuam numa
imagem de dominação sobre a feminilidade e outras manifestações
alternativas de masculinidades. Dentro do universo de videogames essa
masculinidade hegemônica é bem mais clara, já que na maior parte das
vezes, o protagonista masculino tem suas ações glorificadas, sejam elas
positivas ou negativas. Longe de dizer que o desenvolvimento do
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personagem não seja crível, mas muitas vezes é criado um impedimento
para as reflexões perante as ações do personagem.

Em Lisa The Painful veremos de forma contextualizada que a
manifestação da Masculinidade Hegemônica é enfraquecida, tornando a
análise da masculinidade dentro deste jogo com algo possível, e digno de
reflexão e em alguns momentos, com situações desagradáveis para os
jogadores, caso ele se identifique com alguma característica dos
personagens.

O artigo se dividirá em 3 partes: A primeira parte será uma breve
explicação da história do jogo, pontuando os elementos que serão
analisados no decorrer do artigo, a segunda parte será um apanhado geral
sobre a masculinidade moderna frente os desenvolvimento dos
personagens masculinos em jogos populares, por fim haverá a análise
plena sobre elementos da masculinidade presentes em Lisa The Painful,
também haverá a análise de personagens recorrentes, desconstruindo-os
da mesma forma como o jogo se desconstruirá neste artigo. A ideia
principal deste artigo é mostrar que existem jogos que são capazes de
mostrar uma masculinidade realista e mundana, capaz de fazer o jogador
refletir a si mesmo, mesmo que essas mensagens estejam escondidas em
pixels e umhumor espontâneo.

Lisa The Painful é um jogo
de RPG eletrônico em visão
lateral, com alguns elementos de
jogos de plataforma, como Super
Mario Bros, o jogo aborda muitos
temas maduros, como abuso
infantil, dependência química,
depressão, masculinidade e
paternidade. Esse jogo é o segundo
de uma trilogia, sendo o primeiro
Lisa The First e o último, Lisa The
Joyful.

Imagem 1: Ilustração comercial de Lisa The
painful
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Imagem 2: brad Encontra Buddy e mostra aos seus amigos.
Eles sugerem que ele venda o bebê. Brad se recusa e fala que

“Essa é a Minha segunda Chance’’.

Cada jogo possui um protagonista diferente, no entanto todos os
protagonistas têm fortes ligações entre si e a história dos jogos. Os jogos
foram criados unicamente por Austin Jorgensen, conhecido pelo nome de
“Dingaling” em seu nome comercial. Em The Painful, controlamos Brad,
um homem de 35 anos, mestre de artes marciais que vive emOlathe, uma
região fictícia dos EUA que se assemelha aos subúrbios de Kansas. Olathe
sofreu por um estranho fenômeno chamado White Flash, um evento que
fez todas as mulheres do mundo desaparecerem, fazendo a humanidade

Cada jogo possui um protagonista diferente, no entanto todos os
protagonistas têm fortes ligações entre si e a história dos jogos. Os jogos
foram criados unicamente por Austin Jorgensen, conhecido pelo nome de
“Dingaling” em seu nome comercial. Em The Painful, controlamos Brad,
um homem de 35 anos, mestre de artes marciais que vive emOlathe, uma
região fictícia dos EUA que se assemelha aos subúrbios de Kansas. Olathe
sofreu por um estranho fenômeno chamado White Flash, um evento que
fez todas as mulheres do mundo desaparecerem, fazendo a humanidade
ter seus dias contados.
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ter seus dias contados. Um dia Brad, enquanto se drogava e bebia, ouve o
choro de umbebê. Talvez fosse umdelírio de Brad, já que estava atordoado
de tantos químicos, por isso decidiu desmentir. Indo emdireção ao choro,
encontra um bebê. Maravilhado com tal surpresa, mostra o bebê para os
seus amigos, e logo eles descobrem que o bebê é uma menina. Os amigos
consideram a bebê como a salvação deOlathe, que seria bom que ela fosse
levada para Rando, uma liderança de Olathe, por que eles iriam receber
provavelmente um suprimento vitalício de alimentos. Brad, um homem
atordoado por seus fantasmas pessoais, se recusa, falando “essa é minha
segunda chance”.Apartir daquele dia a criança foi chamada deBuddy

Depois de alguns anos, a casa de Brad é atacada e a criança levada
embora. Brad, em meio a drogas e bebidas e também ocupado salvando
um rapaz, não tinha a menor noção do que acontecia em sua casa. Agora,
responsável por tudo o que aconteceu e comprometido a salvar Buddy,
Brad viaja para Olathe junto ao novo amigo que resgatou, conhecendo
várias figuras masculinas das mais diversas formas, lidando com ameaças e
excentricidades que questionam e brincam com as disparidades do que é
ser um homem não só entre os habitantes de Olathe, como também sobre
própria identidademasculina deBrad.

O nome Lisa sendo o principal nos três jogos não foi uma escolha
arbitrária. Ela diz muito respeito a história e as efeitos psicológicos que os
personagens sofreram nas sequências seguintes. Lisa é o nome da
personagem principal de The First, nele o jogador controlava a garota que
tinha que fugir do seu pai abusador, passando por quebra-cabeças que
sempre remetiam a uma forma de como ele abusava da garota. Em The
Painful, controlamos Brad, o irmão de Lisa, que incapaz de proteger sua
irmã dos abusos de seu pai no seu tempo de infância, ficoumais forte e viu
em Buddy uma oportunidade de redimir, muito embora ele seja um
homem psicologicamente quebrado, por fim em Joyful jogamos com
Buddy, que pretende impor poder emOlathe sendo a única mulher desta
região. Os jogos sequenciais a The First se relacionam fortemente os
efeitos do abuso infantil e da mulher, que nesta realidade tem muito
menos poder de se manifestar devido a desvantagem numérica e a falta de
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empatia social pela condição damulher.

A masculinidade no universo dos games

No mundo dos videogames, a apresentação da masculinidade é
menos subjetiva comparado a outras abordagens como na literatura e em
telenovelas. Pelo fato do Videogame apresentar um contexto fechado, o
qual ele tem que mostrar um número considerável de informações para
que o jogador entenda e, se possível, se identifique com os elementos e
personagens apresentados, naturalmente surgem características de
personalidade muito mais visíveis do que outras mais profundas. Neste
aspecto, surgem características da masculinidade que tendem a se
perpetuar em estereótipos de aceitação social dentro do seu contexto
histórico. No entanto, como podemos entender a masculinidade,
principalmente nos videogames?

Fala-se, e muito, do verdadeiro significado do que é ser
homem na contemporaneidade, talvez como resultado de sua
inserção na cultura à qual pertence, onde, por conseguinte,
precisa moldar-se sustentando ou criticando, aderindo ou
rejeitando, integrando-se ou afastando-se, obedecendo ou
resistindo às regras impostas pela cultura e definidas como
normas, conformando características, comportamentos e
papéis que não necessariamente sejam aqueles que condizem
com aquilo que ele almeja para si enquanto traços
identificatórios. (SILVA, 2006, p. 120)

Como Silva fala, oHomem contemporâneo não temuma definição
concreta, e mais do que isso, que ele passa por um processo de vários
choques, resistências, adaptações e mudanças baseados em imposições
culturais e de convenções sociais as quais ele reconhece o que pode ou não
fazer parte de sua identidade. Ele contextualiza isso devido a uma crise na
própria identidade masculina, algo que surgiu a partir das primeiras
manifestações do movimento feminista perante as críticas do
comportamento masculino, somando esta manifestação com a
visibilidade de demonstrações de sexualidade diversa, incluindo a

Marcus Mauro de Oliveira Conor Moraes



homossexualidade e transexualidade, a figura masculina se viu num
conflito sobre a própria sexualidade.

O autor fala que não existe só uma masculinidade, mas sim
manifestações diversas de sexualidade dentro do ser masculino, no
entanto um grande volume de homens trata como uma ameaça estas
manifestações alternativas, se voltando para estereótipos de
comportamentos primais, que muitas vezes a indústria de entretenimento
visibiliza e reforça, mesmo que ela seja defasada e pouco eficiente para a
realidade atual.

Voltando a falar da abordagem enxuta a qual preliminarmente são
apresentados os personagens e elementos dos videogames, na maior parte
das vezes, não importando o contexto histórico, são impostos
caraterísticas que foram convencionadas a imagem masculina, o que
também se reflete nas características femininas. Por exemplo, a violência
exposta nos jogos, embora a violência seja algo inerente ao ser humano,
não importando o seu gênero, ela é tratada de forma diferenciada quando
ela é praticada para homens e para mulheres. Enquanto para homens a
violência brutal, que chegue ao ponto da mutilação fornece ao jogador
uma imagemde grandeza, satisfação oumesmo indiferença, considerando
as convenções do gênero que o pratica, enquanto que a violência praticada
por mulheres dos games, no geral, é mais contida, mais moderada, e
quando ela se excede,mostrandoumamulhermuito violenta e desbocada,
é tratado com estranheza ou humor, e não com o mesmo tom de
intimidação mostrado pelo gênero masculino. Essencialmente, a melhor
contextualização, mesmo que fora do âmbito dos games, são os
personagens Coringa e Arlequina, vilões dos universos de quadrinhos do
Batman, da DC Comics. Enquanto que o Coringa tem incontáveis
realizações violentas assustadoras e sinistras, Arlequina não tem uma lista
tão extensa, e mesmo que sendo tão capacitada quanto o seu parceiro de
crime, a violência causada por ela é amenizada tendo até um tom de
humor, uma sexualização e até uma infantilização, presente nessa
manifestação da sexualidade na violência. Muito disso se desenvolve pela
noção funcional dada para o homem e para a mulher com o passar dos
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tempos. A qual a indústria tende a erroneamente normatizar
comportamentos datados para ambos os sexos e também,
comportamentos que tendem a expressar vícios sociais. Numa análise
mais clara, essa tendência se projeta na divisão sociais do trabalho que foi a
muito perpetuada na sociedade ocidental, para não dizermos o resto do
mundo:

Cabe aos homens, situados do lado do exterior, do oficial do
público, do direito, do seco, do alto, do descontínuo,
realizarem todos os atos ao mesmo tempo breves, perigosos e
espetaculares, comomatar o boi, a lavoura ou a colheita, sem
falar do homicídio e da guerra, quemarcam rupturas no curso
ordinário da vida. Às mulheres, pelo contrário, estando
situadas do lado do úmido, do baixo, do curvo, e do contínuo,
são atribuídos todos os trabalhos domésticos, ou seja,
privados e escondidos ou até mesmo invisíveis e vergonhosos,
como o cuidado das crianças e dos animais [...] (BORDIEU,
1998, p. 49)

Devido a esta aceitação geral dada por estereótipos de gêneros, é
mais comum do que se imagina os jogadores tratarem com estranheza
comportamentos sociais comuns a homens sendo feitos por mulheres.
Mais do que isso, o fato destes estereótipos darem ares para exageros,
mostrando homens fazendo tarefas hercúleas e extraordinárias, sem dar
muitas importâncias para uma explicação, enquanto que para a mulher
“[...]vê-se uma exigência dos jogadores de que a sua inserção seja legítima,
já que ela saiu de um quadro familiarizado de divisão social do trabalho e
foi colocada numa posição não convencional na narrativa” (MORAES,
2015). Esta aceitação da posição masculina tende a dar espaço não só para
o exagero comuns das fantasias do entretenimento, mas também para a
glamourização de certos hábitos que são socialmente inadequados, para
não dizer criminosos, comopor exemplo a psicopatia, a tortura, a violência
exagerada e outras práticas que são consideradas impróprias para a
sociedade, mesmo que na maior parte das vezes os jogos que estes
personagens estão presentes não apresentem consequências claras sobre
os atos desses personagens. No geral estes atos só oferecem alguma
consequência crível quando são videogames narrativos ou os do gênero de
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RPG, exatamente por se importarem com a narrativa e o desenvolvimento
dopersonagem.

A indústria de videogames tem tentado nos últimos anos
reformular o papel do homem e da mulher nos videogames, uma
reformulação que pretende deixá-los mais realistas sem priva-los da
fantasia do que é jogar o videogame. Nos últimos tempos temos visto
algumas tentativas de desenvolver personagens masculinos mais voltados
para a exigência social do amadurecimento do homemmoderno, algo que
a masculinidade hegemônica ainda combate ferrenhamente na
convivência entre os homens. Os frutos ainda são poucos, devido a
dependência da demanda comercial dos jogadores que se afeiçoaram as
atitudes negativas que a muito tempo foram dispostas a eles pelo
entretenimento, no entanto eles são visíveis.

Um grande exemplo está no atual God Of War 2018, uma
reformulação de uma franquia de sucesso dos anos 2000 até 2010. Nos
clássicos os jogadores controlavam um espartano furioso que enfrentava
deuses afim de se vingar da morte de seus familiares, no entanto o jogo
apresentava tantos excessos de demonstração de virilidade que por vezes
existia o questionamento do protagonista estar realmente vingando a sua
família. No jogo de 2018, estemesmo protagonista está em outra região do
mundo, mais velho, mais maduro, com uma nova família, agora coma
responsabilidade de cuidar para que seu filho não repita os mesmos erros
de seu passado. O jogo apresenta uma narração mais consistente, tenta
passar alguma mensagem, ainda que possua alguns excessos de virilidade,
mas nada comparado com os jogos anteriores.God Of War 2018 é um dos
tantos exemplos de jogos grandes que está passando por um processo de
reformulação da masculinidade do entretenimento, algo que se espera
pela contínua exigência da própria sociedade ao reconhecer outras
manifestações damasculinidade.

O homem em Lisa The Painful

Como dito anteriormente, Lisa The Painful é um jogo de RPG com
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propostas inusitadas. A esmagadora maioria de personagens são homens
que manifestam, às vezes, uma masculinidade fora do padrão. Isso se dá
por que possivelmente neste mundo não existem mulheres, tirando
parcialmente as cobranças sociais dadas por eles mesmos na
Masculinidade Hegemônica. Mas então, resta alguma coisa da
Masculinidade Hegemônica numa sociedade que não tem poder de
repreender outras demonstrações de sexualidade masculina fora do
padrão? De fato, existe sim. Homens transitam suas demonstrações de
masculinidade entre honra e violência.

As categorias de masculinidade transitam, paradoxalmente,
entre, de um lado, o homem Bicho Danado, não domesticável,
irresponsável, perigoso para as mulheres por que não é
confiável; e, o outro, o Homem Honrado que, em nome da
responsabilidade face á parentela em que se insere, tem o
poder e o dever de controlar suas mulheres (inclusive usando
violência física) e de defender (inclusive usando força física) a
'honra de suas mulheres' contra homens que delas se
aproximam de forma considerada i n a d e q u a d a
(MACHADO,SCHPUN, 2004, p. 56).

De fato, a autora se refere as inter-relações dos homens para com as
mulheres quando existe a interação com outros homens, no entanto
quando se trata de Lisa The Painful, estás características se reforçam
diretamente em se tratando destes outros homens.Homens bestializados e
violentos são as maiores ameaças no mundo de Lisa, a cada canto que o
protagonista Brad caminha, existe a possibilidade de ele ser emboscado, de
perder seus pertences ou ser permanentementemachucado.

Imagem 3: Brad trabalha no
bordel Bee Hive como Gigolô
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Quando se trata do aspecto sexual, a abordagem em nada difere de
nossa realidade. Isso se exemplifica em um ponto em que Brad conhece
um bordel de homens, no geral homossexuais, que satisfazem alguns
desejos dos homens solitário de Olathe. Brad é convidado a fazer parte
temporariamente das atividades deste bordel, a cargo do jogador escolher
se o protagonista participa ou não desta atividade. Além deste trecho
apresentar a maleabilidade da manifestação da sexualidade masculina em
Lisa, ele também apresenta um simbolismo cômico e crítico sobre o sexo
pago. Diferente de apresentar uma cena de sexo, ou sequer ter alguma
cena, dependendo do posicionamento do moral do autor, Dingaling
coloca o encontro sexual como um cenário de luta, comum em outros
trechos do jogo, mas ao invés de Brad usar seus ataques, ele usa técnicas de
sedução, como umamassagem e conversar no ouvido de se contratante até
que ele se sinta satisfeito, no entanto seus contratantes tem ataques
diferentes, com toques desconfortáveis e atitudes nocivas, que causam
danos e constrangimentos ao personagem, algo não muito diferente das
relações sexuais entre o contratante e uma acompanhante.

Por outro lado, nesta região ainda existem homens que se prestam
ao cuidado dos outros, alguns são lideranças na região, homens que zelam
por outros homens, mas como Machado implícita, não necessariamente
esse zelo é saudável, competente oumuitomenos é bem-intencionado. No
geral é uma demonstração de poder baseada no controle do que julga ser o
certo, sem ao menos consultar a pessoa pela qual estão protegendo, algo
que posteriormente iremos ver quando formos explorar a personalidade
deBrad.

Imagem 4: Brad encontra o imponente lider mascarado de Olathe. Na legenda diz:
“Você pode ver lágrimas escorrendo da máscara dele”
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Mas num mundo sem mulheres, como se desenvolve a
masculinidades? Nem sempre o desenvolvimento de um gênero depende
propriamente da manifestação do outro gênero. Mesmo não existindo
mulheres em Olathe, os homens desta região têm alguma noção de como
elas são, mesmo que absurdamente equivocada e baseada em noções
crônicas de suas criações, mesmo que sejam coisas motivadas pelo seu
meio e pelo tempo.ComoConnel fala:

Tudo aponta para a importância de uma abordagem
relacional de gênero, que entenda a masculinidade como
construções, por vezes provisórias e por vezes em longo prazo
dentro de uma ordemde gênero.O jogo de relações de gênero
com outras estruturas de diferença social e desigualdade
significa que a construção da masculinidade tem diferentes
pontos de partida emdiferentes histórias da vida. Isso resulta
em uma diversidade de trajetórias, muito bem documentadas
empesquisasmodernas (CONNEL, 2016, p.158)

Relacionando a fala deConnel aomundo de Lisa, é possível ver que
passou a existir uma nova manifestação geral da masculinidade,
possivelmente construída baseada numa perspectiva hegemônica e de
maior aceitação de conveniência social das noçõesmasculinas do passado,
essas manifestações mostrassem bem caricaturada sobre aspectos
estereótipo deste gênero, expressando o humor do criador Dingaling. Um
exemplo desta caricatura estranha é amoeda de troca emOlathe. Ao invés
usarem o mesmo dinheiro que já existia no mundo, os homens usam
“Dirty Mags” para realizarem as suas comprar. Dirty Mags é uma expressão
americana para as revistas pornográficas.

Paródias são presentes nos próprios personagens, como um
alcoólatra deprimido que possui ataques todos baseados no uso de suas
bebidas, ou até mesmo uma gangue formada por aficionados por Futebol
Americano, tendo ataques baseados em táticas do esporte e até a
possibilidade de recrutar o capitão do time, fazendo uma piada do
personagem virar a casaca. De fato, Connel até aborda esta questão em
particular quando se trata da parte da prática do esporte de contato físico
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Não muito diferente disso, se tratando da brutalidade esportiva
como algo que forme a masculinidade, Connel também trata dos atos
nocivos, como a imprudência, que atinge próprio bem-estar do homem
para adquirir alguma reputação ou reconhecimento de sua
masculinidade, seja ela por uma imposição social, oumesmo paramostrar
alguma superioridade perante outros homens. Geralmente isso ocorre
quando eles intencionalmente se põem em risco para falar sobre suas
experiências para outros homens, podendo ser uma intensa embriagues,
com a possibilidade de o usuário estar no volante, sexo sem preservativo e
outras coisas que contornam as experiências de jovens e adultos. Esta

como formador damasculinidade juvenil:

O esporte de equipe, organizado e competitivo, é uma prática
especialmente moderna. É intensamente segregada por
gênero e dominada por homens. Esportes como o Rugby
[Football] também são extraordinariamente populares, com
taxas elevadas de participação de meninos adolescentes. Uma
atividade de lazer envolvendo corpos em combate
ritualizados, assim é apresentada a um grande número de
jovens, como um lugar de camaradagem masculina, uma
fonte de identidade, uma arena de competição pelo prestígio e
comouma carreira empotencial (CONNELL, 2016, p. 143)

Imagem 5: do lado esquerdo: Birdie, o potencial aliado alcoólatra de Brad, possui
habilidades de combate baseadas no uso de bebidas alcoólicas; A direita, Buffalo
Van Dyke e seu grupo de ex-jogadores de futebol americano e forma de muralha
para um combate que, se ganho, garante a aliança de Buffalo ao grupo de Brad.
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imprudência é claramente abordada numesporte inventado emOlathe:O
Concurso deRoletaRussa, o qual inicialmenteBrad é forçado a participar.
No concurso dois homens competem para ver quem dispara primeiro um
revolver em sua cabeça, sendo o vencedor aquele que sobrevive. Mas não
muito diferente de nossa realidade, Olathe também possui um circuito de
luta livre profissional, também possuindo o aspecto caricaturado
presentes nas séries televisivas do gênero.

Imagem 6: Competição de roleta russa a esquerda, Campeonato de Luta Livre a
Direita.

Mesmo que a masculinidade hétero tenha ganhado um aspecto
latente ao ponto de ser cômico, não impediu a existência de outras
manifestações de sexualidade na masculinidade, como a própria
homossexualidade, a travestilidade e até mesmo amostras não-sexuais, mas
que contrariam os estereótipos impositivos damasculinidade. No entanto,
da mesma forma que que Connel aborda, a imposição geral da
masculinidade faz com que a liberdade destas outras manifestações
masculinas não seja tão evidente, fazendo alguns destes homens serem
levados ao ostracismo ou até mesmo ter de apelar para a violência para
impor a sua identidade. Eventualmente, quando se trata da importância
das mulheres nesta região, existe uma concordância quase geral destes
homens quando se trata da função dela como geradora de vida, ignorando
a individualidade e liberdade de umamulher, caso ela vivesse nesta região.

Buddy ser a única mulher de toda Olathe já representa um
simbolismo prático do que é a opressão da mulher no mundo. E após a
descoberta de uma garota ser anunciada por toda a região, um lado
sombrio aflorou em muitos homens. Algo que se tornou aceito
socialmente, já que o “outro” não existe mais ou nem sequer tem poder de
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proteger o seu bem-estar. Poderíamos supor que isso é um resquício do
patriarcado internalizado nos habitantes de Olathe, ao querer dominar a
única mulher desse mundo e condiciona-la a função unicamente de
genitora que salvará os homens da extinção de sua sociedade. Mas, seria
Olathe uma região quemerece ser salva?

Diferente de outros videogames, Lisa não deixa o jogador se
acomodar. Esta região é uma ameaça, você pode ser roubado, assassinado
ou estuprado, independente da sexualidade da vítima ou do agressor. O
que é uma ironia, por que nenhum recurso efetivamente ficou escasso. O
que ocorreu é que estes homens estão numa vagarosa extinção, que
eventualmente se acelera pela violência que praticamentre si.

Freud descreve o mecanismo de progressão, como sendo
inicialmente um mecanismo de preservação do aparelho
mental, cujo intuito é o de procurar livrar-se, expulsar de
dentro de si, sobre um outro externo, aquilo que é sentido
internamente como mau e desorganizador, atendendo ao
princípio norteador de funcionamento mental, o Princípio do
Prazer. Com efeito, para Freud a agressividade tem duas
versões, uma no interior do Princípio do Prazer, e outra a partir
do abandono desta premissa básica do psiquismo. Ainda que a
agressividade seja inerente ao ser humano em ambas, estas
versões resultam em concepções muito diversas para que nos
interessa. (MUSZKAT, 2006, p.41)

A autora em seu estudo faz uma análise da violência do homem
contra a mulher, subjugando-a no âmbito domiciliar, seja por opressão ou
motivado por outras questões externas, como a traição ou a bebida. Ela diz
que esta prática de violência no âmbito masculino é socialmente aceita e
justificada, como se fosse algo inerente ao ser masculino. Não muito
diferente, isso se reflete nos jogos, incluindo alguma justificativa até para a
violência do protagonista. No entanto, em Lisa the Painful, a violência
exacerbada é estranha e inconveniente. Comodito antes, não faz sentido os
homens lutarem entre si pela sobrevivência, sendo que os recursos de
Olathe não foram extintos. No entanto, a aparente falta das mulheres na
região se tornou justificativa o suficiente para o surto de violência na região.
A autora vê que a violência é inerente ao indivíduo, não importa o sexo,

v. 04 | n. 01 | 2018 | pp. 84-107
ISSN: 2446-8290

A apresentação da masculinidade
no videogame Lisa The Painful



101

mas quea violência masculina tem uma marca, uma identidade particular,
algo que envolve poder, não só sobremulheres como também para homens
mais fracos. A violência se trata disso, obter poder a força, ou resistir contra
essa tentativa de tomar poder, mas quando se trata da masculinidade, logo
vemos alguma identidade, por que muitas vezes, não só na fantasia, são
projetadas motivações que levam a essa violência, no geral por sentimento
como a vingança, a raiva, sentimentos de zelo pelo que julga ser sua posse e
etc. A violência, por mais heroica que seja quando praticada pelo homem,
tende a ser desmedida, irracional e pouco altruísta. Algo que aos poucos é
mostrada emLisa comoProtagonista BradArmstrong.

A Imperfeição Masculina em Lisa The Painful

As imperfeições nos personagens fictícios são uma peça
fundamental no entretenimento, além de propor um desenvolvimento
palpável ao personagem, deixando-o orgânico ao ser colocado em alguma
situação de dificuldade devido a sua personalidade, também cria uma certa
representatividade para o espectador, ao apresentar características comuns
ao ser humano. Este tipo de abordagem no entretenimento está presente
em filmes, livros, séries e jogos que se propõe a contar umahistória.

No entanto, muitas vezes a abordagem da imperfeição masculina
tende a ser pobremente explorada, sem apresentar consequências para a
atitude do personagem, ou mesmo servindo como uma espécie de
ferramenta de auxilia para a jornada do herói. Isso acaba criando uma
relativização nas imperfeições masculinas, algo que é completamente
inverso a apresentação de imperfeições femininas. Enquanto que se
glamouriza atos nocivos masculinos, os atos femininos são odiados.
Podemos ver isso de forma mais aguda em GTA 5, quando vemos a
psicopatia de Trevor, um dos protagonistas, sendo glorificada, enquanto
que a infidelidade de Amanda, esposa de um dos protagonistas é tratado
comextremoódio.

Em Lisa The Painful, a imperfeição masculina é visceral, vemos toda
a jornada de um homem em depressão externalizando os seus defeitos, de
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forma tanto narrativa quanto mecânica. Enquanto vemos cenas de seu
passado, do quanto ele sofria junto com a irmã, e como ele disfarçava esses
problemas com um estoicismo e atitudes consideradas másculas, mas que
aos poucos vai sendo fragilizado.

Em dado momento do game, Brad sofre de uma alucinação. Nesta
alucinação, aludindo a uma Sitcom familiar americana, Brad vai visitar um
amigo em sua casa. Para reforçar o tom de humor, a esposa do amigo de
Brad é interpretada por um homem, enfatizando a extinção das mulheres
emOlathe. A vida de seu amigo é horrível, a esposa o odeia e possivelmente
o filho que tem com sua esposa não é legítimo, dada a etnia diferente do
casal para com o garoto. Após uma cena de desaforos sem direito a defesa, o
amigo de Brad o convida para beberem do lado de fora da casa. Lá o amigo
declara o quanto acha legal a vida de Brad, por não ter filho e esposa e ainda
ser um mestre de artes marciais que administra um dojo. Logo após essa
declaração, simbolicamente o cenário de fundo muda, e repentinamente
aparece a falecida irmã de Brad, Lisa, mostrando que Brad tem muitos
assuntos inacabados consigo mesmo. Muito disso se dá pela imagem
enrijecida que foi idealizada para o homem, oHomem de Verdade, impedido
de expressar sentimentos, do contrário sua sexualidade será questionada.
ComoNolasco fala:

A representação social do homem de verdade garante aos homens
muitas dificuldades, entre as quais se destacam as restrições
para estabelecer relações de intimidade. Isso porque ela não
estimula nem promove a melhoria da comunicação emocional
masculina. Pelo contrário, alimenta-se do silêncio ou da
comunicação monossilábica do indivíduo consigo mesmo.
(NOLASCO,CALDAS,1997, p. 27)

Imagem 7: Brad participa de uma paródia em sitcom familiar da vida do amigo. Após
das declarações invejosas do amigo, Brad é atingido novamente pelas memórias
internalizadas damorte de sua irmã.
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Brad e outros personagens principais são a personificação desta
citação de Nolasco. Se lhes fosse tirado todo o peso das escolhas, de sua
personalidade e seus problemas, eles facilmente seriam considerados
Homens de verdade. Três personagens homens são os maiores protagonistas
desta explicitação da fragilidademasculina. Além de Brad, os Antagonistas
Rando e Buzzo possuemuma personalidade complexa e profunda, que nos
fazem compreender por que são desta forma e como suas ações influenciam
entre si.

Brad Armstrong

Como dito anteriormente, Brad Armstrong é
um ex-professor de artes marciais de 35 anos que
possui depressão devido ao seu passado de violência
doméstica por seu pai e bullying por seus vizinhos, o
ápice de sua depressão foi ao saber que sua irmã Lisa,
igualmente abusada pelo pai, tanto física quanto
sexualmente, cometeu suicídio. Devido a todo
sofrimento que ele e Lisa sofreram pelo pai, Brad
desenvolveu um ódio ao ponto de só ser capaz de
esquece-lo se usar suas drogas e se embebedar.

Imagem 8 : Brad
Armstrong

Ao encontrar Buddy e adota-la, vê uma nova chance de se redimir.
No entanto, era abusivo como seu pai, não ao ponto de violar sua filha
adotiva, mas sim de privar a garota de conhecer omundo e sequer explicar
como está Olathe. Tal problema na comunicação fez com que a relação
comBuddy fosse baseado nomedo e na violência, enquanto Brad ainda se
voltava as bebidas e drogas.

Após o desaparecimento de Buddy, Brad começa uma jornada de
violência e perdas, tanto físicas quanto afetivas, descobrindo curiosas
demonstrações de masculinidades e excentricidades dos estereótipos
masculinos. Ao fim dessa jornada, o jogador como espectador reflete se os
atos de Brad foram válidos, ou se não era mais uma forma de abuso
doméstico, já que nunca tevematuridade para lidar com seus problemas.
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invés de acolher o garoto, repetiu a mesma atitude do seu passado,
fugindo do problema. Dusty nunca teve ressentimento pelo seu pai e
mestre, ao contrário disso focou-se nas artes marciais e se tornou um
Lorde emOlathe após o desaparecimento dasmulheres.

Embora ele possua um porte físico imponente e use uma máscara
de caveira pra esconder a deformidade de seu rosto, Dusty, agora com a
alcunha de Rando, é uma liderança generosa e sensível em Olathe,
sempre relutante em suas escolhas, provavelmente possua como defeito o
excesso de tolerância e a falta de autoestima, já que ele ordenava um
exército que na maior parte das vezes só realizavam as suas ordens na
presença do líder, do contrário somente agiam como criminosos e
espoliadores, fazendo com que os princípios e a imagem de Rando fosse
sempre contrariada e antagônica.

Rando/Dusty Armstrong

Quando mais novo, Dusty era um garoto
fraco, medroso, gago e de voz fina. Ficava
escondido próximo ao dojo de Brad enquanto o
via ensinando seus alunos a sua arte combativa.
Brad um dia viu esse garoto e o convidou para o
dojo, mesmo ele não tendo dinheiro para pagar a
matrícula. Pouco depois Dusty foi adotado por
Brad. Um dia um dos alunos de Brad, Bernard
atacou odojo e arrancou o rosto deDusty. Brad, ao

Imagem 9: Rando/
Dusty Armstrong

Buzzo/Bernard
Buzzo é o antagonista principal em Lisa The

Painful, um traficante de uma droga chama da Joy,
a qua l Brad é v i c i ado e o tor turando
psicologicamente, forçando-o a fazer escolhas
difíceis, muitas delas envolvendo preservar seu
grupo em troca da amputação de um dos braços,
ou ameaçando machucar as pessoas que ele ama.
Buzzo faz isso devido ao seu passado com Brad,
como forma de castigo por não ter protegido sua
irmãdos abusos do pai.

Imagem 10:
Buzzo/Bernard
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Buzzo, antes de ser um proeminente traficante de uma droga militar em
Olathe foi temporariamente um aluno de Brad em seu dojo. Seu nome verdadeiro
é Bernard e ele tinha um relacionamento com Lisa. Bernard tinha ciência dos
abusos que a garota sofria, e buscava sempre ajudar, mesmo que as sugestões dadas
por Lisa fossem absolutamente questionáveis, como o fato dela pedir a ele para ser
mutilada e ficar menos atraente para o pai abusador. Após a morte de Lisa, Buzzo
decidiu tornar a vida de Brad um inferno, destruindo as suas coisas e torturando
as pessoas que ama, até o protagonista desistir de tudo.

Todos esses homens de alguma forma tiveram alguma ligação com Lisa,
direta ou indiretamente. Ligação está que por tragicamente foi sendo destruída,
tornando eles homens amargos, vingativos e sem autoestima, projetando um no
outro uma imagem de ódio pelos erros que cometeram no passado, mesmo que
naquele ponto do tempo eles não tivessem nenhuma condição de lutar. No
entanto, quando tem forças para serem capazes de lutar, preferem a
autodestruição e a retaliação para se sentiremmelhor.

Conclusão: “Eu fiz a coisa certa?”

Imagem 11: Brad se depara finalmente do
Buddy após seu último combate e apresenta

um dilema: “Eu fiz a coisa certa? ”

Em vista de como é a personalidade
dos personagens principais de Lisa The
Painful, percebemos que muitos dos
defeitos deles se evidenciamdiretamente na
p e rd a d e a l g u ém qu e r i d o , ma i s
especificamente Lisa. Um sentimento que
foi se desenvolvendo por todo um processo
de abusos que alguns personagens sofriam,
enquanto outros acompanhavam sem
forças para confrontar. Não muito
diferente, vemos Olathe em colapso. Não
Não pela falta de comida, muito menos pela falta de água, mas sim pela falta de
algo ou alguém capaz de gerar continuidade para uma espécie. Nas entrelinhas,
Lisa passa amensagem da dependência masculina sobre as mulheres. No entanto,
não é uma dependência afetiva que cria um laço, mas sim uma dependência
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A apresentação da masculinidade
no videogame Lisa The Painful

baseada somente nos interesses do homem, baseado tão somente na sua
funcionalidade como genitora ou na suposta figura a ser protegida. Além
disso, tambémdemonstra que não importa o gênero e o sexo do indivíduo,
o homem sempre vai ter o desejo de oprimir aquilo que ele julga diferente
de sua identidade pormeio da violência e domedo.

Mesmo na falta de mulheres em Olathe, percebemos que os
homens ainda conseguem desenvolver sua masculinidade sem depender
da sexualidade do “outro”, surgindo demonstrações de sexualidade
abrangentes e/ou caricaturadas. Por vezes, referenciando estereótipos da
masculinidade ou a ausência de uma figura feminina nesta região. Vemos
isto com clareza nas pequenas manifestações humoradas dos moradores
de Olathe e no pequeno exército que Brad recruta no decorrer de sua
aventura.

Ao fimde tudo, quandoBrad confronta seus últimos inimigos a fim
de resgatar Buddy, vemos que o protagonista não é muito diferente
daqueles homens desesperados por uma mulher salvadora de Olathe, seu
senso de zelo não passa de uma formade abuso, comoMachado (2004) fala
sobre oHomem honrado, que não passa somente de uma demonstração de
poder pautada naquilo que ele julga certo para si, e não para o outro.
Buddy nunca foi ouvida por Brad, queria conhecer o mundo, entender
melhor o porquê de não poder sair, poder tomar as suas próprias decisões,
considerando que ela pudesse ter alguma responsabilidade sobre aquele
mundo. Mas como todos os homens de Olathe e do nosso mundo, Brad
não se permitiu ouvir a sua filha, ao contrário disso, ele delegou uma
função para a garota, tal como qualquer outro homem daquele mundo
faria. Algo não só inerente da sociedade patriarcal, como tambémpresente
sobre aqueles homens estéreis, que talvez tenha sido criado com os velhos
costumes machistas, e com a falta de mulheres nesse mundo, tem ainda
menos noção de como tratar uma mulher, afinal nem Brad sabe como
tratar uma mulher, considerando que Buddy, numa tradução livre de
Parceiro ouColega, tira emabsoluto a identidade sexual da garota.
Após toda esta jornada de violência que Brad se encaminhou e poderia ser
evitada, nós ficamos em dúvida se os homens de Olathe merecem a

v. 04 | n. 01 | 2018 | pp. 84-107
ISSN: 2446-8290



107

sobrevivência de uma geração, seja pelos acessos de violência explosivo
constantes naquela região, ou mesmo pela forma como eles pensam sobre
as mulheres após descobrirem sobre a existência de Buddy. No meio de
tantas metáforas e reflexões, a pergunta que paira no ar para os jogadores
de Lisa e talvez que deveria ser feita por todos os homens do mundo é
exatamente a mesma pergunta que Brad nos últimos momentos de Lisa
The Painful faz: “Eu fiz a coisa certa? ”
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Travesti ou Transexual? Uma análise êmica
e acadêmica sobre categorias identitárias de

mulheres travestis e transexuais

Resumo: O seguinte trabalho surge a partir da minha pesquisa de mestrado intitulada:
“SOMOS VETERANAS!: as experiências do tempo vivido a partir das narrativas e das
memórias de mulheres travestis e transexuais”. Trabalho esse que buscou investigar as histórias e
memórias de “senhoras” travestis e transexuais, contudo, na elaboração e execução da pesquisa
uma das perguntas mais recorrentes era: “afinal elas são travestis ou transexuais?” e esse
questionamento se (re)produzia em meio aos colegas de turma e entre @s professor@s que
ministravam disciplinas. Para então, tentar apontar caminhos resolvi criar um tópico na
dissertação que sinalizasse uma possível “diferença” entre tais categorias, porém não crio uma
fronteira identitária rígida, mas expresso que essas diferenças acabam sendo mais um problema
da academia com seus pressupostos do que uma reivindicação propriamente dita dessas mulheres
que brincam com as margens fluídas e por vezes endurecidas pelas categorias de gênero. Para
interpretar essa dinâmica do corpo trans/travesti coloco em diálogo as narrativas imagéticas de
duas interlocutoras, uma que já se dizia mulher desde a tenra idade e outra que descobre sua
travestilidade em seu curso de vida.
Palavras-chave:Travesti; Transexual; Identidades;Narrativas.
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Abstract: This paper emerges from my master's research titled: "WE ARE VETERANS!: The
experiences of time lived from the narratives and memories of “travestis” and transsexual
women.” This research sought to investigate the stories and memories of “travestis” and
transsexual "ladies", but in the elaboration and execution of the most recurrent questions was:
"Are they “travestis” or transsexuals?” In addition, this questioning was (re) produced among
classmates and among teachers who ministered in disciplines. To try to point out ways, I decided
to create a topic in the dissertation that would signal a possible "difference" between such
categories, but I do not create a rigid identity border, but I express that these differences turn out to
be more of an academy problem with its assumptions than a claim properly speaking, of those
women who play with fluid margins and sometimes hardened by gender categories. In order to
interpret this dynamic of the trans / “travesti” body, I put into dialogue the imaginary narratives
of two interlocutors, one who had already said that she was a woman from an early age and
another who discovered her transvestibility in her life course.
Keywords: “Travesti”; transsexual; Identities;Narratives.

Travesti Or Transexual? an eysic
and academic analysis on identity categories

of transportation and transexual women



Resumen: El siguiente trabajo surge a partir de mi investigación de maestría titulada:
"SOMOS VETERANAS !: las experiencias del tiempo vivido a partir de las narrativas y de las
memorias de mujeres travestis y transexuales". El trabajo que buscó investigar las historias y
memorias de "señoras" travestis y transexuales, sin embargo, en la elaboración y ejecución de la
investigación una de las preguntas más recurrentes era: "después de todo ellas son travestis o
transexuales?" Y ese cuestionamiento se (re) a los compañeros de clase y entre los profesores que
ministraban disciplinas. Para entonces, intentar apuntar caminos resolví crear un tópico en la
disertación que señalara una posible "diferencia" entre tales categorías, pero no creo una frontera
identitaria rígida, pero expreso que esas diferencias acaban siendo más un problema de la
academia con sus presupuestos que una reivindicación propiamente dicha de esas mujeres que
juegan con los márgenes fluidos ya veces endurecidos por las categorías de género. Para interpretar
esa dinámica del cuerpo trans / travesti coloco en diálogo las narrativas imagéticas de dos
interlocutoras, una que ya se decía mujer desde la tierna edad y otra que descubre su travestilidad
en su curso de vida.
Palabras clave: Travesti; Transexual; Identidades; Narrativas.
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Mostrando os caminhos da pesquisa

Esse artigo surge a partir da minha dissertação de mestrado
intitulada “SOMOS VETERANAS!” As experiências do tempo vivido a
partir das narrativas e das memórias de mulheres travestis e transexuais.
Tal trabalho buscou trazer à tona memórias e narrativas de mulheres
travestis e transexuais que superaram a expectativa e vida dos trinta anos,
tal faixa etária infelizmente ainda é a idade máxima que muitas pessoas
transexuais conseguem alcançar no Brasil, esses dados são facilmente
acessados em páginas eletrônicas de ONGs que trabalham com a
diversidade sexual e de gênero.

Esse cenário social ríspido e por vezes hostil é o lugar onde essas
mulheres constituem e assumem uma identidade em devir, ou seja, em
eterna constituição e longe de um fim.Emmeio às idas e vindas no campo
etnográfico e nas pesquisas bibliográficas sempre surgia a pergunta sobre
qual seria a “real identidade social” das minhas interlocutoras. Contudo,
eu, enquanto pesquisador, nunca percebia a necessidade de enquadra-las
em categorias rígidas e fechadas. Na realidade sempre foi notório nas
entrevistas o jogo identitário estabelecido entre elas para acionar certas
diferenças e aproximações, inclusive no mérito acusatório, pois há
também uma disputa social de lugares onde pode-se ser a travesti, a
transexual ou ser “relegada” apenas ao “viado”. Por isso insisto que esse
também é um jogo de prestígios e de higienizações dadas pela construção e
(re)produção de conhecimento da academia na sua forma mais
hegemônica.

A vontade de saber qual o lugar por elas ocupado causava muito
incômodo, principalmente quando advinham dos mestres e colegas que
não tinham apreço pela temática e buscavam uma exatidão categórica e
sistemática, mas como sistematizar e enquadrar “o outro” em nossas
categorias científicas? Por isso nunca tentei dar a elas um lugar (e nem é
esse nosso papel), mas sim compreender a forma que elas ocupam os mais
diversos lugares e contestam inclusive os espaços predeterminados pela
sociedade demaneira simbólica.
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Minha intenção não é criar bolhas e balões suspensos sobre nossas
cabeças na tentativa de fechar as experiências atravessadas por vários
marcadores sociais, inclusive as marcas da ciência hétero/cisnormativo.
Ao contrário, sinalizo que a rigidez das legendas científicas não dá conta
da realidade dos processos identitários dos sujeitos sociais. Essasmulheres
fogem à regra de tudo aquilo que aprendemos como “certo” e recriam suas
táticas sociais a partir das sociabilidades e do curso de vida.

Quem é quem?

“Mas elas são travestis ou transexuais?”, “mas qual é a diferença
entre travestis e transexuais?”, essas foram às perguntas quemais estiveram
presentes na apresentação da minha pesquisa. Amigos de turma e
professores sempre de maneira curiosa e sem intimidade com o tema
questionavam as diferenças entre as duas categorias. Contudo, fiz questão
de deixar ambas as nomenclaturas na intenção de sinalizar o auto
reconhecimento delas comasmargens do gênero socialmente constituído.

Para a escrita desse artigo faço a opção de chama-las de
mulheresTT1, primeiro para melhor organizar a escrita do texto, em
segundo lugar, para (re)afirmar uma identidade política construída ao
longo do tempo e, em terceiro, para mostrar que o conceito de mulher é
amplo e abarca várias possibilidades.

Na minha trajetória acadêmica e de militância sempre ouvia
algumas afirmações sobre as diferenças entre mulheres travestis e
mulheres transexuais. Depois de algum tempo, algumas leituras e
convivências com elas, pude ir costurando uma linha de pensamento que,
talvez, possa minimamente expressar as possíveis “diferenças” entre os
conceitos.

Nomeu entendimento separar essas categorias demaneira abrupta,
criando um abismo entre as mesmas é impossível, pois as diferenças estão
muitos mais no (auto)reconhecimento e na forma com que elas
configuram e interpretam suas identidades sociais, percebendo assim,
uma linha demasiadamente tênue que não limita e, sempre que possível,
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possibilita o atravessamento de fronteiras. Uma fronteira plástica e
maleável, mas que não recai em uma esquizofrenia social. Tais processos
são contínuos e não demarcados pelos muros que acreditamos serem
limitadores das nossas vidas.

No ano de 2015 obtive a oportunidade de participar do “IV
Seminário Enlaçando Sexualidades”, na cidade de Salvador - BA. Neste
evento pude participar de uma das mesas que contava com a professora
Luma Andrade2, e lembro que ao iniciar sua fala a professora foi bem
objetiva, marcando quem ela socialmente representava: “Sou Luma
Andrade, sou uma mulher travesti, a primeira mulher travesti doutora do
Brasil, e me defino como tal porque parece que viroumoda ser trans e se
esqueceram das identidades travestis que existem no país”. Essa fala ecoou
por muito tempo em minha memória e me fez refletir o quanto as
identidades travestis estão sendo esquecidas e higienizadas pelo processo
de medicalização no qual estamos inseridos. Benedetti (2005, p.18)
aponta tais diferenças a partir das seguintes conclusões:

Travestis são aquelas que promovemmodificações nas formas
do seu corpo visando deixá-lo o mais parecido possível com o
das mulheres; vestem-se e vivem cotidianamente como
pessoas pertencentes ao gênero feminino sem, no entanto,
d e s e j a r e xp l i c i t amen te re co r re r à c i ru r g i a de
transgenitalização para retirar o pênis e construir uma vagina.
Em contraste a principal característica que define as
transexuais nesse meio é a reivindicação da cirurgia de
mudança de sexo como condição sine qua non da sua
transformação. As transformistas por sua vez promovem
intervenções leves – que podem ser suprimidas ou revertidas –
sobre as formas masculinas do corpo, assumindo as vestes e
identidade femininas somente emocasiões específicas.

O autor assinala uma possível diferença pela reivindicação da
cirurgia de mudança de sexo, algo que já foi superado, pois não há
necessidade de “resignar” a genitália para ser considerada uma mulher
transexual. Afirmo isso por ter pessoas próximas e algumas interlocutoras
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que se definem como mulheres trans e não se submeteram ao
procedimento cirúrgico e nem o querem. Leite Jr. (2005, p.191-192), por
sua vez, responde essas questões analisando-as pelo prisma onde a ciência é
tida como detentora da verdade, uma vez que constrói categorias mais
“aceitas”. Sobre isso ele afirma:

Assim, talvez o conceito de travesti tenha mantido boa parte
da peculiaridade do antigo pervertido sexual, enquanto que a
noção de transexual evoca o trágico destino do perverso [...]
As pessoas transexuais procuram se diferenciar da
feminilidade das travestis considerada muitas vezes como,
vulgar, exagerada e promíscua, esteriotipando-as.

As diferenças conceituais para o autor estão muito mais na fixação
do gênero e na regulamentação das práticas que essas mulheres
desenvolvem para não serem confundidas com as travestis (sujeito da
ambiguidade), pois trazem para si uma identidade que é considerada
patológica, precisandode “tratamento” e “readequação”.

O destino da transexual é o de ser “tratada”, “adoecida” e
“medicalizada”, há um ritual de auto reconhecimento de uma patologia
para que assim haja acesso aos dispositivos legais dos usos da justiça, do
Sistema Único de Saúde e do possível reconhecimento social. Na
contramão disso, a travesti segue nos trilhos da marginalidade, pois para
ela não há um lugar a ser ocupado, uma vez que renegam o adoecimento
para ela direcionado e burla inclusive os padrões de comportamento
generificados e socialmentemoralizados.

Bento (2008) também se posiciona sobre as diferenças existentes
entre os termos, a autora afirma que essas diferenças se encontram nas
entrelinhas do discurso, e que se há de fato esse diferencial ele está
vinculado muito mais a uma (auto) definição. Sobre essas diferenças,
Bento (2008, p.75-79) afirma:

Afirmar que as mulheres transexuais se diferenciam das
travestis porque se sentem mulheres é tomar a categoria
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mulher como um dado que por si só evoca um conjunto de
a t r i bu to s qu e p e r t en c e a t od a s a s mu lh e r e s .
Simultaneamente, afirmar que me diferencio de você porque
me sinto mulher é uma evocação autoritária à medida que
afirmo o que sou a partir da antecipação e negação do/a
outro/a pelomeu discurso. [...] É nesse processo que se nota a
disputa de identidades. Parece que ser transexual ainda soa
como algo que confere mais legitimidade e poder, enquanto a
travesti é construída como a outra radical. É como se a
categoria médica transexual fizesse o trabalho de limpeza,
assepsia de uma categoria de rua. [...] Talvez a diferença esteja
no mecanismo mediante os quais se explicita ou visibiliza as
divergências com as normas de gênero [...] Foram às pessoas
transexuais que puseram em movimento instituições que se
posicionam a cada demanda do gênero identificado. Pode-se
concluir que as pessoas travestis, após algumas conquistas de
direitos pelo movimento transexual, se assumam transexuais
para usufruírem dos dividendos. Mas se isso de fato acontece,
só revela mais uma vez a fragilidade das identidades que se
pensam fixas e estáveis.

As diferenças estãomergulhadas nos diversos posicionamentos que
são reverberados pelos conceitos científicos e da militância social, que
constroem sujeitos que reivindicam uma identidade. Tenho certeza que
não é o nosso papel definir o processo identitário do outro, no entanto,
podemos apenas compreender como essas construções que vem se dando
ao longo do tempo podem ser influenciadas pelosmais variados discursos,
sendo da academia ou da militância social. A questão central talvez não
sejamostrar as diferenças (ou, talvez seja), mas apontar as semelhanças que
envolvem as lutas e políticas travadas para o reconhecimento da existência
social de certos sujeitos, mostrando que esses corpos importam
(BUTLER, 2015)mesmoquemuitos digamo contrário.

Essas questões relacionadas ao processo identitário estão
diretamente atravessadas pelas histórias e cursos de vida. Mesmo essas
mulheres sendo reconhecidas dentro de um mesmo coletivo, essas não
compartilham as mesmas experiências e memórias, apesar de coexistir o
imaginário de umamemória coletiva (HALBWACHS, 2004).
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A Cidade produzindo identidades e paisagens trans

Esse tópico foi escrito com a intenção de pensar as identidades trans
e travestis que se constroem ao longo do contexto urbano e escrevem parte
das histórias sociais da cidade, e consequente a isso, narram, a cidade a
partir das suas biografias (ECKERT; ROCHA, 2013). Sabe-se que por um
longo período os estudos antropológicos buscavammostrar o que havia de
exótico no outro. Os primeiros etnógrafos tentavam entender as culturas
não ocidentais a partir das perspectivas evolucionistas e funcionalistas,
aproximando/contrastando as estruturas sociais dos povos ditos
“primitivos” àquelas das sociedades europeias e norte-americanas. Para se
fazer antropologia era preciso buscar aquele que estava longe da realidade
vivenciada pelos etnógrafos.

Por algum tempo a antropologia deixou de lado as possibilidades de
fazer pesquisas de campo na cidade, como já foi dito anteriormente,
sempre se buscava o distante e o “isolado”.O ponto de partida para pensar
a cidade como um campo profícuo se deve aos estudos sociológicos que já
vinham pensando a bricolagem social na cidade. Esse tipo de etnografia
vai ser fortemente influenciado pelos estudos da Escola deChicago (1920-
1930) e seus principais colaboradores William I. Thomas, Florian
Znaniecki, Robert E. Park, LouisWirth, Ernest Burgess, Everett Hughes e
RobertMcKenzie.

No Brasil, esse modo de fazer antropologia vai aparecer, demaneira
concisa, por volta da década de 1980, com os estudos que são muito bem
desenvolvidos em nosso país. Temos vários autores/professores que
dedicaram e dedicam seus estudos as etnografias urbanas, como por
exemplo, Gilberto Velho, Otávio Velho, Roberto Da Matta,Ruben
Oliven, José Guilherme Cantor Magnani, Cornelia Eckert, Ana Luiza
Carvalho daRocha, entre outros.

No Brasil, sentimos essa influência desde os anos 30,
principalmente através da Escola Livre de Sociologia e
Política, fundada na cidade de São Paulo em 1933. Esta
instituição não apenas seguiu a orientação inovadora da
Escola de Chicago, como ademais trouxe dela e de outras
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instituições norte-americanas profissionais como Donald
Pierson, Horace Davis, Samuel Lowrie, além de, para citar
outras linhagens e procedências, Emilio Willems, Herbert
Baldus e até E. E. Radcliffe- Brown. Cientistas sociais
importantes na cena brasileira e até no exterior, como
Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro e Oracy Nogueira, entre
outros, iniciaram seus cursos de pós-graduação nesta
instituição pioneira. (MAGNANI, 2003, p.69)

Como apontouMagnani (2003) a cidade é um grande desafio, pois
investigar asmetrópoles sem compactá-las emumahomogeneidade requer
muito estudo e investigação, sendo necessário romper com algumas ideias
que se cristalizaram no senso comum e no meio acadêmico a respeito dos
estudos antropológicos. Ideias estas que se detinham a ter como lugar de
produção de estudos as pequenas sociedades e de não se preocupar comos
problemas que envolvem as grandes metrópoles, onde encontramos
grandes desafios de estudo e interpretação.

Ora, seja estudando Esquimós, índios do Xingu, camponeses,
operários ou membro de seu próprio grupo, o pesquisador
sempre terá que se defrontar com dois aspectos ou
características de qualquer investigação antropológica. Como
mostra Geertz seu trabalho é de natureza interpretativa. Não
uma interpretação de dados brutos, “objetivos” e “naturais”,
mas uma interpretação de interpretações. O antropólogo lida
e tem por objetivo de reflexão a maneira como as culturas,
sociedades e grupos sociais representam, organizam e
classificam suas experiências. (VELHO, 2013, p.84)

O ambiente urbano pode ser pensado como o lugar das diferenças
(JACQUES, 2009), e neste contexto tais diferenças são ainda mais
intensificadas, pois encontramos inúmeros atores sociais que (con)
figuram parte de um cenário social da diversidade sociocultural. Cenário
este que é complexo e está relacionado à heterogeneidade presente nas
sociedades moderno-contemporâneas, as quais possuem como principais
características a existência e a percepção de diferentes visões de mundo e
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estilos de vida (VELHO, 2013).
Mesmo estudando aquilo que lhe parece próximo, o antropólogo

que se dedica aos estudos na cidade precisa manter um status liminar,
sempre estando de prontidão quanto ao estranhamento, não apenas com
os grupos que decidimos observar, mas também em relação as nossas
práticas sociais: “o movimento mais dramático coloca-se quando o
pesquisador se volta para seu próprio cotidiano nesse processo de
estranhamento” (VELHO, 2013, p.84).

A complexidade que envolve a cidade é intimamente ligada aos
diversos grupos que formam a metrópole, com histórias de vidas e
biografias diferentes. Nesse contexto as relações são atravessadas por
outros marcadores como os de gênero, classe, raça e geração, por exemplo.
Essas intersecções fazem parte da construção da “pessoa social” que é
membrode umgrupo enoqual se identifica com seus semelhantes.

Mauss (2003) mostrou que o conceito de pessoa é muito relativo e
varia de sociedade para sociedade. Entre as populações indígenas há uma
forma de reconhecer aqueles que fazem parte do grupo social. Em linhas
gerais “pessoa” em sociedades primeiras é uma correlação das heranças do
grupo social ao qual pertence, acompanhada da superposição que advém
do clã, parentesco, filiação, reencarnação, geração entre outros. Já para
compreender a persona latina, os casos tratados aqui são relacionados à
Índia eChina, sendo o primeiro a ter a construção do “eu” e esse é parte de
um todo que configura o universo, “tu és isso” (o universo) e o segundo caso,
a construção do “eu” está relacionado à descendência tambémassim como
emoutras sociedades.

Já para os romanos ser uma pessoa estaria relacionado às heranças
de cidadania de um grupo, geralmente o status na hierarquia da sociedade
romana, a pessoa se constitui a partir de uma linhagem social, assim o
conceito de persona foi incorporando-se ao sinônimo da verdadeira
natureza do indivíduo.

Para elucidar melhor como essas variações ocorrem, podemos fazer
um comparativo entre alguns autores que construíram seus trabalhos em
diferentes contextos e, assim sendo, logo nos mostram que a pessoa social
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irá se diferenciar conforme as sociedades e suas culturas. Para Elias (1994)
os indivíduos serão parte de uma rede que no final formará aquilo que
iremos compreender como sociedade, ou seja, unidades de potência
menor que darão origem a unidades de potência maior, como por
exemplo, as palavras e frases, asmelodias e asmúsicas. Assim é o indivíduo
e a sociedade, as individualidades fazem parte da construção de uma
pessoa na sociedade e isso só é possível nas relações e interligações.

Dumont (1985) faz um estudo entre as “ideologias individualistas”
existentes nas sociedades europeias e americanas, comparando
fortemente como “individualismo” existente na Índia e China. Suamaior
contribuição teórica emerge quando seus estudos fazem a comparação
entre as análises holistas e individualistas. Tais pares demonstram as
polaridades onde o comportamento holista aponta o homem como peça
complementar da sociedade, assim enfatizando o todo em relação à
unidade. Todavia, isso vai de encontro com a sociedade moderna, aonde
há a predominância da ideologia individualista que supervaloriza a
unidade e não o conjunto, demonstrando a tensão existente entre os
sujeitos que formam as sociedades, mas que também se constituem como
sujeitos individuais e individualistas.

Os estudos de Wagner (2011), ao observar algumas populações da
Oceania aponta para aquele contexto o fato das pessoas serem
fracionadas, sujeitos fractais. Naquele contexto, segundo o autor, as
identidades são produzidas tanto pelo pessoal quanto pelo social. Assim, a
criança, para o autor, é uma dobradiça entre o mundo das coisas com
nome e sem nome, compreendendo que o nome agrega valor e identidade
ao indivíduo, que deixa de assim ser, para se tornar pessoa do grupo. As
identidades se relacionam diretamente e se reproduzem nos discursos que
geram diferenças que algumas vezes subjugam pessoas outras, ou emerge a
reivindicação de lugares e possibilidades diversas.

Uma pessoa fractal nunca é uma unidade em relação a um
agregado, ou um agregado em relação a uma unidade, mas
sempre uma entidade cujas relações estão integralmente
implicadas. Talvez a ilustração mais concreta da relação
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integral venha da noção generalizada de reprodução e
genealogia. As pessoas existem do ponto de vista reprodutivo
ao serem “gestadas” como parte de outra pessoa, e “gestam”
ou engendram outras ao se tornarem “fatores” genealógicos
ou reprodutivos dessas outras. (WAGNER, 2011, p.4)

Uma realidade diferente das sociedades modernas industriais que
se individualizam cada diamais pelo processo de divisão social do trabalho
e da vida. Porém, os modos de vida na cidade não se fecham apenas no
individualismo. Parte de nossas experiências são compartilhadas
cotidianamente com nossos coletivos e grupos próximos com os quais
friccionamos vivências e conhecimentos.

Somos parte do todo ou o todo da parte. Nossa existência social é
equivalente ao nosso processo de socialização e reconhecimento do grupo.
É impossível pensar em isolamento dentro das Ciências Sociais,
justamente por serem ciências que dialogam com o ser social e suas
diversas facetas ao longo da história. Portanto, somos fracionados por
momentos únicos (vivências pessoais) e momentos coletivos (em
socialização) e a cidade é o cenário dessas trocas e construções de pessoas
que se (auto) reconheceme (re) afirmam identidades.

Partindo do pressuposto que nossas identidades não são essenciais
(HALL, 2003), mas sim relacionais, e que fazem parte de um processo de
construção e interação social, não podemos fixar as identidades no
pressuposto de uma gênese. Elas sempre serão negociáveis, plásticas e
mutáveis ao longo do tempo em que trocamos experiências e socializamos
em nossos grupos de pertença. Buscamos, na realidade, um modo de ser
que se fixe na experiência: no caso das mulheresTT suas identidades
sociais buscam um ideal de feminilidade que varia enormemente. Não há
como dizer efetivamente que todo ritual de “transformação” seja igual.
Elas buscam se autorrealizar emuma identidade feminina,mas também se
(re) produzemcomo sujeitos de uma cultura e uma sociedade complexa.

Os indivíduos irão buscar seus coletivos a partir da proximidade e
da identificação e, consequente a isso, buscarão também o
reconhecimento social na macrossociedade. Belém, como outras
inúmeras cidades brasileiras, é igualmente uma grande metrópole que
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vem se urbanizando rapidamente e criando terreno profícuo para estudos
que se interessem pela complexidade da urbe. Junto a tal variabilidade
notamos os mais diferentes grupos que compõem o “quebra-cabeça” que
formama sociedade belenense.

Os indivíduos que compõem a sociedade praticam à cidade de uma
forma diferenciada, todo coletivo têm uma história biográfica que envolve
não apenas os sujeitos sociais, mas também as paisagens urbanas que são
evocadas nas deambulações e uso dos espaços da urbe. Tendo em vista que
as paisagens não podem ser pensadas de maneira meramente singular,
pois tal conceito é polissêmico, indicando distintas possibilidades de
manifestação e, neste sentido, traz à tona as paisagens que despertam a
dimensão sensível, afetiva e emocional do ser humano (SILVEIRA, 2009)
que reivindica o “direito à cidade”.

Os coletivos simultaneamente são e representam as paisagens
urbanas (SILVEIRA, 2009), sendo assim, o grupo de mulheresTT se
envolvem e são envolvidas pelas e nas paisagens de Belémmediante os seus
agenciamentos cotidianos. Elas (con)figuram parte do cenário social que
busco compreender através das suas práticas no espaço citadino e
experiências do tempo vivido na metrópole. Logo, são tão importantes
quanto qualquer outro grupo que faça parte desse contexto urbano,
mesmo sendo consideradas, por vezes, um grupo desviante, ou seja,
aquelas que não cumprem um papel ideal estipulado por certa visão de
cultura amazônica e seus padrões (VELHO, 2013).

As bases da experiência do vivido na cidade parte da investigação do
mundo a partir das narrativas que expressam o cotidiano de quem nela
vive e transita. MulheresTT circulam e criam suas táticas para o
deslocamento na cidade e, sendo assim, as suas memórias descrevem seus
territórios e indicam o sentido que suas identidades em narrativas que
ecoam e evocam situações únicas que duram no tempo (ECKERT;
ROCHA, 2010). Aquelas que narram suas vidas cotidianas também
trazem à tona diversas imagens em confluência com a cidade, que é palco
das suas vidas vividas e da arte de andar cotidianamente pela urbe (DE
CERTEAU, 2008).
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Nesse trânsito social, ou nessa transa (no sentido das trocas de
experiências), encontrei minhas interlocutoras. Elas fazem parte de um
dos grupos que infelizmente ainda vêm sofrendo com a realidade de
violências e hostilidades. Como já havia indicado anteriormente,
mulheresTT que conseguem superar a casa dos trinta anos são
consideradas vitoriosas e, por isso mesmo, possíveis exemplos positivados
para aquelasmais novas.

Em meio a esses (des)encontros inicio meu trabalho de campo,
criando e tecendo redes de proximidades com as interlocutoras: mulheres
que se identificam como travestis e transexuais, com histórias particulares
que celebram a vida, mas que identificam suas cicatrizes nos percursos e
itinerários na e pela cidade deBelém.

Para esse artigo elenco duas interlocutoras que narram suas
experiências a partir da produção de suas identidades, desde a tenra idade
até os dias atuais. São mulheresTT de diferentes idades, com pontos em
comum, mas que se diferenciam pelo seu auto reconhecimento
identitário. Uma tem a convicção de ter nascido no “corpo errado” e
muito jovem buscou “tratamento” e outra que ao sair da adolescência

3percebia que o universo drag não lhe seria suficiente, pois seu “potencial”
era de sermulher.

Magda Strass: Narrativas sobre sucesso e transformação

DivinaMagda (figuras 1 e 2), como foi referenciada em seumusical,
é uma estrela que despontou desdemuito jovem. Atualmente tem 57 anos
de idade, uma jovem senhora que se orgulha da sua agitada trajetória de
vida. A sua vida de estrelato dos palcos foi se inventando com o tempo na
cidade de Belém, onde surgiu como artista transformista, circulando pelo
Sudeste do Brasil. Ela, também, construiu uma breve carreira
internacional. A vida e as memórias de Magda estão entrelaçadas à sua
carreira, suas narrativas sempre apontam os trilhos de uma fama que
parece ter sido passageira, porém, segundo ela, muito glamorosa. Sobre a
famaAssmann (2011) afirma:
A fama é a forma mais garantida de imortalidade, e viver muito tempo significa
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sobreviver nas lembranças das pessoas. A vida mais longa é
aquela cujos grandes feitos, famosos e brilhantes, são
incluídos nos anais eternos da históriaǁ escreveu o humorista
Gerolano Cardano em seu livro sobre sabedoria. Ele nessas
frases aponta três condições da fama que estão interligadas
entre si: grandes feitos, sua documentação e rememoração na
posteridade. A eternização do nome é a variante mundana da
salvação da alma. (ASSMANN, 2011, p.43)

Os grandes feitos de Magda talvez estejam inscritos em suas
memórias que se cercamdas histórias demilitância em tempos de políticas
endurecidas pelo período pós-ditaduramilitar. Nesse contexto ela e alguns
amigos encontravam formas de resistência e de agências de si em meio ao
jogo social por eles vivenciado. Já nas revistas, Magda, aponta que seria ali
a sua documentação para a rememoração na posteridade (ASSMANN,
2011).Figura 3: Magda em um evento socialAs idas ao pequeno apartamento de
Magda rendiam muitas conversas sobre os mais variados temas. No
momento de gravar as entrevistas era interessante a forma como ela

Figura 1: Magda "montada»

Figura 2: Magda em seu musical "Divina
Magda"
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conduzia tudo, ficava observando atentamente e tentando anotar o
máximo de informações que surgiam o longo das visitas. O arquivo pessoal
de Magda trazia recordações de seu passado e fazia assim com que ela
revivesse, em parte, suas experiências passadas. Logo, eram os recortes de
jornais, revistas e fotografias, e a cada folhetim que suas memórias
emergiam e rememorava coisas que, inclusive, havia esquecido. Ao revirar
seu arquivo e folhear os álbuns de fotos, ela ficava surpresa com coisas que
havia esquecido, sendo assim sua memória trabalhava pelo estímulo das
imagens (Figura 3).

Magda tem uma história
muito íntima relacionada ao
bairro do Reduto, afinal, foi lá
onde nasceu e morou por muito
tempo com a família. Foi nesse
mesmo bairro que ela começou a
ficar conhecida, principalmente
quando encont rou out ra s
mulheresTT que serviram como
inspiração para o seu devir
travesti, não apenas no Reduto,
mas também no entorno do
bairro da Campina. Ela cita as
proximidades da Praça da
República, que sempre foram
zonas boêmias e com grande
fluxo de prostituição demulheres
travestis. Assim ela narra:

Figura 3: Magda em um evento social

Eu nasci no Bairro do Reduto, aqui, nesse Bairro, aqui nessa
rua de trás, aqui na 28, entre este perímetro. Meu pai era
alfaiate, né? Trabalhava com a alta sociedade: só fazia roupa
pra homem, né? Ternos, blazers, essas coisas. Papai tinha a loja
dele aqui, nósmorávamos namesma casa e na frente era a loja
do papai, então, eu nasci nesse bairro. Eu estudei no colégio
aqui, Benjamin Constant, e fui criada no Bairro do Reduto
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e…Aí, quer dizer, a minha adolescência, a Praça da República
eu não frequentava! Eu apenas passava, assim, do colégio, de
dia, quando eu ia comprar alguma coisa no Comércio com o
papai, um aviamento, alguma coisa, quando eu ia levar
alguma roupa na casa de cliente,mas à noite…Aí eu comecei a
ficar conhecida comas travestis que faziamprograma lá!

O pai de Magda possuía um pequeno comércio no bairro do
Reduto e foi nesse logradouro que ela se criou. A loja de seu pai, segundo
ela, era frequentada pelas elites locais e ali, naquele pequeno comércio,
Magda ajudava no sustento da família. Até os dias atuais ainda
encontramos esses pequenos comércios nos bairros mais antigos de
Belém, segundo Sousa (2014) não é difícil se deparar com casarões antigos
que abrigam pequenos ateliês, alfaiatarias e sapatarias (para reparo de
calçados).

Entre idas e vindas, Magda sempre que possível tentou lograr no
Bairro do Reduto e com isso acaba por observar a dinâmica existente ali.
Ela, por vezes, comentou se sentir insegura no bairro e acha que o número
de assaltos aumentara, principalmente, quando as meninas não estavam
batalhando.De acordo com seu relato, além de ocuparem as esquinas para
trabalhar, a maioria das travestis servem como vigilantes, e isso traria aos
moradores o sentimento demenos insegurança. Na dinâmica do lugar fica
evidente a demarcação de territórios e o jogo social que muitas meninas
travestis instauram com os moradores do bairro. Elas criam uma política
do bem viver, quem nem sempre é bem quista por todos, mas que tenta
minimamente criar uma dinâmica e interação entre as pessoas quemoram
ali e aquelas que ocupam o espaço esporadicamente para labutar.
Observando as ruas ela narra:

As que já tavam, já viajou pra São Paulo, e aqui tava lotado. E
tem duas semanas que eu tô notando que tem pouquíssimas
batalhando, agora, aqui. A maioria já se mandou pra São
Paulo, que tem… os aliciador, né? Convida:―Ah, vem pra cá!
Eu vou botar peito, eu vou te bombar, não sei o quê… As
novinha ficam doida! E daqui pra lá elas são aliciadas, né? É
até bomquando elas estão pela rua, a gente sai e chega a hora
que quer e sente que hámovimento na rua, mas quando vejo
as esquinas, assimdeserta, já sei que elas viajaram... Eu sempre
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passo, paro e converso com algumas, às vezes fazemos algumas
ações aqui pelo bairro. Temos que dar um alento pra elas,
também, porque essa vida de prostituição não é muito fácil
não.

O papel de mulherTT mais velha aparece nas rápidas paradas nas
esquinas e nos conselhos aleatórios que Magda dá à algumas meninas
travestis ― que estão surgindo. Pelo fato de morar no bairro ela sempre
que possível deambula nas esquinas, nem que seja para trocar algumas
palavras ou perguntar se está tudo bem com elas. Essas atitudes geram
entre asmeninas um grau de proximidade e respeito pela figura deMagda,
que é sempre bem-vinda às esquinas. Fica expresso, neste caso, o repasse de
experiências ligado a uma trajetória de vida individual que foi colocada em
experiências diferenciadas, na medida em que se desloca têm contato com
universos sociológicos, estilos de vida e modos de percepção da realidade
distintos e mesmo contrastantes (VELHO, 2009, p. 142). A trajetória
vivida por Magda (figura 3) se cruza com a das jovens travestis, mas não se
confunde com elas, pois as suas memórias constituem sua identidade e
tudo isso envolve deliberações e escolhas a partir de um quadro
sociocultural e de um campo de possibilidades cujos limites nem sempre
são claros (VELHO, 2009, p.147). Magda, do meu ponto de vista,
configura o papel da mediadora, que Velho (2009) enfatiza, pois ela torna-
se uma agente da transformação e, sua atuação tem o potencial de alterar
fronteiras, com seu ir e vir, transitando com informações e valores
(VELHO, 2009, p.147).

“Eu fuime transformando, coisa deDNA, sabe?”

O seu processo de transição também surgiu entre nossas conversas.
Na realidade, muitas mulheresTT já iniciam suas narrativas contando um
pouco desse processo de descoberta e de auto (re)conhecimento como
mulheres. Magda tem uma história curiosa, pois ela diz ter o DNA de
mulher, apoiando suas certezas de uma identidade trans no discurso
científico, no qual já fiz referência no primeiro capítulo. Vale ressaltar que
os mapeamentos genéticos de DNA são procedimentos relativamente
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recentes e, segundo Fonseca (2002), no início dos anos 50 haviam apenas
exames referentes ao HLA e só nos anos 80 que foram amplamente
utilizados no Brasil. Sabe-se que os exames laboratoriais mais complexos
alusivos ao DNA se iniciam nos anos de 1984 e foram aperfeiçoados
rapidamente pelos cientistas brasileiros.

A família de Magda buscou uma resposta na ciência médica e suas
narrativas fazem referência a tal momento. Todavia, como podemos ver, a
complexidade que envolve as questões do DNA está em um tempo mais
contemporâneo.Quero dizer com isso, que talvez as respostas queMagda e
sua família buscavam estivessem além do biológico. Os pais de Magda a
submeteram desde muito jovem as respostas supostamente genéticas na
busca por uma verdade incontestável e, socialmente falando, no passado,
se tornaria difícil refutar categorias e verdades colocadas pela medicina.
Procurar a resposta do ― verdadeiro gênero no DNA é uma forma de
generificar os corpos a partir de uma essência biologizante; não quero dizer
aqui que devemos descartar os processos biológicos, mas colocá-los em
uma reflexão biopsicossocial. Sobre seu processo de transição ela narra:

Então, eu era aquela pessoa, assim, que tava se
transformando. Desde criança eu sempre tive o meu trejeito
feminino, então, desde criança eu tive o meu trejeito
feminino, eu tive…Eunotava que eu era diferente! E apesar de
eu trabalhar aqui com o papai, com omeu cabelo cortado de
menino, os clientes do papai chegavam e falavam. Às vezes eu
chegava do colégio e eu passava dentro da loja do papai, e eles
falavam: ―Ah, bonita essa menina, é sua filha?E aí o papai
falava: ―Não, ela não é mulher, é menino!ǁ Aí os homens
falavam: ―Ah, mas ele é tão feminino, tem cara de mulher,
parece uma meninaǁ, falavam isso sempre pro papai. E eu
sempre fui feminina, né? Então, aos 12 anos, o meu seio
cresceu, de repente, e o que foi que aconteceu? Aí, eu fui
mostrar pro papai, papai me levou no médico, no
endocrinologista. O médico que cuida de hormônios,
naquela época não usava esta palavra, usava outra palavra,
agora, hoje em dia, se fala endocrinologista. É o médico que
cuida dos hormônios, de homemedemulher, e aí eu fiz vários
exames. Aí eles fizeram o meu, o médico fez o meu
levantamento no meu DNA, quando ficou pronto o meu
DNA completo, o médico falou na cara do papai:―Olha, ele
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nasceu menino, mas aqui no DNA dele ele é 70% feminino e
30%masculino, então, não espere destemenino casar, lhe dar
neto, porque isso aí vai virar uma mulher. Ela está se
transformando sem tomar hormônio, ela tem muito
hormônio feminino, ela vai virar umamulher, então, esqueça
que ele é um menino, porque ele vai se transformar, ele vai
virar uma mulher. Aí eu fui me transformando, o cabelo foi
crescendo, eu fuimudando tudo,minhas feições ficarammais
feminina, ó, eu não tenho músculo, eu não tenho veia e eu
fazia ginástica no colégio, fazia educação física. Olha, eu sou
totalmente feminina, não tenho aquele braço peludo, por
exemplo, omeupelo pro teu, nem se compara, né?

Magda justifica sua “transição natural” ao seu comportamento
genético, contudo, as definições de macho e fêmea a partir da biologia,
definem-se pelos cromossomos sexuais X e Y e não pelos elementos e
comportamentos supostamente diacríticos daquilo que compreendemos
por gênero. Sendo assim, é contestável a ideia de uma gênese feminina ou
masculina, pois o gênero como uma categoria analítica deve ser pensado
pelo discurso que se inscreve nos corpos pela experiência social. Assim, ela
segue narrandomais umpoucoda sua experiência de umdevir trans:

Então, o médico falou assim pro papai: o papai ficou em
pânico, né?Aí o que o papai disse: é o jeito a gente aceitar, uma
coisa natural, você não está forçando nada, é uma coisa que
você nasceu assim, né? Aí foi, foi, tá! Naquela época que eu
frequentava a praça da República, frequentava, digo assim,
quando eu comecei a estudar no, meus 18 anos, 19 anos, e
quando eu saía mais cedo do colégio, o quê que eu fazia? Eu ia
lá do colégio lá pra praça bater papo comas bichas, com as gays
que eu conhecia e com as travestis, mas como eu chegava lá e
os homens começavam a ficar doidos, com os programas das
travestis. Elas não gostavam que eu ficasse na praça, eu
chamava a atenção, né? Aí o quê que eu fazia? Eu me afastava
das travestis e ia ficar nomeio dos gays, dos gaysmeus amigos e
não ficavam pro lado que elas batalhavam, desse lado aqui, da
Assis de Vasconcelos, nomeio da JoséMalcher pra cá, aqueles
3 bancos era aonde as travestis ficavam, e as gays ficavam pro
lado da Waldemar Henrique, pra aquele lado daqui subindo
pra praça. E era lá que eles ficavam, naquele coreto, ali
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Nossos primeiros encontros foram pelos logradouros do Reduto,
onde até então Sachenka trabalhava como prostituta. Sempre teve muito
orgulho e convicção de afirmar sua profissão como sendo algo digno,
afinal, era o seu corpo que estava sendo negociado e ela, mais do que
ninguém, poderia tomar para si essa autoafirmação.

naquele teatro que temaberto, teatro ao ar livre. A gente ficava
ali naquelas escadarias, batendo papo, conversando com os
bofes, aquele fuá, e era de vez em quando: eu não ia toda noite
pra praça, era assimde vez emquandoque eu aparecia lá.

Fica evidente nas narrativas de Magda, que sua ideia de processo
transsexualizador está intimamente ligado ao discurso clínico. Como já
citei anteriormente, a psiquiatria e a medicina desconsideram a
legitimidade dos gêneros sociais fluídos, ou dos corpos que escapam o
binarismo social entre macho e fêmea. Para Magda e sua família, no
contexto social da época era mais “aceitável” justificar sua transexualidade
pelo viés do adoecimento, então Magda passa a precisar de “tratamento”
para encontrar um lugar de aceitação social e se compreender nesse
processo identitário onde se reconhece comoumamulher trans.

Sachenka Levtchenko: Ela que nasceu para sonhar com o estrelato.

Sachenka (figura 4) foi uma das
interlocutoras que mais tive proximidade e
sempre se mostrava disposta a conversas,
mesmo quando ocorria em seu local de
b a t a l h a ( b a i r r o d o R e d u t o ) e ,
ocasionalmente, podendo atrapalhar sua
clientela. Figura 4: Sachenka Levtchenko

"montada" para evento em boate.
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Sachenka define-se como umamulher travesti, porém, sempre que
conversávamos ou mesmo quando eu observava suas postagens nas redes
sociais, percebia que ela utilizava o termo trans, pois ser travesti ou
transexual não é uma preocupação para ela. Isso só mostra mais uma vez
que categorias fechadas são facilmente redimensionadas em outros
contextos, explicitando a forma quemuitas delas jogam com as categorias.
Porém, isso não acontece como uma forma de transgressão deliberada,
apenas se atravessou uma fronteira que é imposta pelo conhecimento
técnico-científico das ciênciasmédicas.

A vida de Sachenka sempre foi muito agitada pelas noites de
trabalho, que se dividiam entre a prostituição e a apresentação de shows
em casas noturnas. Na cidade de Belém ela inicia sua vida como drag-queen
e com o passar do tempo vai assumindo uma identidade travesti. Ela relata
que muitas travestis mais velhas viam nela o potencial para ser mulher,
pois seu corpo era alongado, com curvas acentuadas e um rosto fino que
não precisava demuitamaquiagem.Ela narra:

E eu sempre fui uma drag queen muito espalhafatosa, muitos
saltos altos, cílios postiços, maquiagens absurdíssimas, e eles
paravam (homens casados) com intenção de sexo, e nisso eu já
fui né, fui levando aquilo, fui ganhando dinheiro: ―vida
fácilǁ como tem aquele ditado. Aí eu fui diminuindo minhas
produções, menos cílios, menos maquiagem comecei a usar
roupinha de mulher, mas eu ainda não tinha um corpo de
mulher, apesar das travestis dizerem que eu sempre fui muito
feminina. Eu achava meu corpo aindamuito masculino, mas
tinha uma cara boa, claro!

Após esse processo de transição e de construir sua identidade
travesti, Sachenka viajou para São Paulo, onde ficou cerca de três anos.
Segundo ela, a vida não foi fácil ao chegar a São Paulo e, por vezes, foi
cafetinada, agredida e ameaçada de morte por cafetões que estariam
relacionados ao tráfico de drogas.

Passado esse momento de adaptação e de conquista de espaço,
Sachenka inicia sua labuta nas ruas das noites paulistanas, voltadas ao
trottoir de mulheres travestis. Paulatinamente, consegue espaços em casas
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noturnas onde se apresentava em shows performáticos dublando artistas
internacionais. Logo depois de ter conseguido certa estabilidade inicia
seus processos de mudanças corporais. Em nossas conversas fala com
muito orgulho de suas próteses de silicone nos seios e das diversas
interferências feitas em seu corpo, dentre elas, feminização das formas do
rosto, nariz, preenchimento labial e lipoaspiração, uma das poucas
interferências que Sachenka parece não ter gostado muito foi justamente
nas pernas e quadris que foram feitos por uma bombadeira com o uso de
silicone industrial. Ela narra:

Sim, sim, minha primeira intervenção ―cirúrgicaǁ foi... vou
te ser bem sincera, foi silicone industrial no corpo, por que,
não, tem que ser mesmo, por que prótese de glúteo e pernas
além de ser caro não fica perfeito, tem que ser na bombadeira,
tem que sentir na carne como se fosse no açougueiro mesmo.
Aí depois, como eu era um pouco gordinha eu fiz uma
drenagem de gordura por canaletas, não chegou ser uma
lipoaspiração, mas saiu bastante gordura. Coloquei a minha
primeira prótese nos seios que eram 580 ml, aí depois eu
troquei por uma de 680 ml, fiz laser nos rosto porque minha
barba era maior que a do papai Noel, mas você pode ver que
não tem nada, coloquei metacril nas maçãs do rosto e nomeu
nariz para levantar e minha sobrancelha definitiva. Fiz tudo
em São Paulo e não existe outro lugar melhor para fazer, além
de ser mais acessível, com preço bom e também as clínicas são
ótimas eles tratamvocê comdignidade.

As tecnologias de gênero (BUTLER, 2015) ficam expressas na
passagem acima. O devir do gênero não pode ser percebido por uma
natureza que é determinante e que decodifica corpos criando postulações
a serem obedecidas. Sachenka mostra que a ciência ajuda nesse processo
de subversão e mostra que, de fato, nossos corpos também mudam
quandonossos gêneros são reinventados (LEITE JR., 2005).

Outra faceta de Sachenka foi a de se dedicar a blogsT4. Também fez
vários ensaios fotográficos emuitos filmes pornôs.Conta que tudo isso lhe
trouxe muita visibilidade, tanto regionalmente como nacionalmente.
Nesse período de ascensão, Sachenka chegou amontar umpensionato em
São Paulo, sendo que o dinheiro arrecadado nos vários e diferentes
trabalhos lhe proporcionou o aluguel de uma casa grande com vários
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quartos. Esse espaço serviria como logradouro para outras meninas
travestis, que ocasionalmente chegariamà cidade.

Seu retorno a Belém se deu por alguns desentendimentos ocorridos
na cidade de São Paulo, situação que colocou sua vida em risco e antecipou
a volta para sua cidade natal. Aqui em Belém deu continuidade em seus
trabalhos no bairro doReduto (figura 5), que é um lugar que lhe traz boas e
más lembranças. Segundo ela: “Olha, o Reduto já me abriu muitas portas,
já ganhei muito dinheiro, assim como eu ganho, ainda. Já matou muito as
minhas necessidades financeiras e, em geral, não tenho nada do que
reclamar daqui não”.

“Resolvi virar travesti aos 26 anos”

Figura 5: Sachenka em sua noite de
trabalho no Bairro do Reduto, Belém,

e sua “colegas de trabalho”.

S a ch enk a fo i uma d a s
interlocutoras com quem mais tive
proximidade. Ela literalmente abriu
as portas de sua vida e confiou em
meu trabalho. Ela nunca se negava a
participar das, às vezes, insistentes
entrevistas: encontros na “pista”, em
sua casa, ou atémesmo, um encontro
no fim da tarde para um café. Em
algunsmomentos fizemos entrevistas
via telefone, sempre que possível
dedicava quinze minutos do seu dia
para responderminhas questões.

Sasha, como a chamo carinhosamente, leva uma vida calma,
algumas vezes modificada pelas agitadas noites festivas e eventos sociais
que acontecem em Belém. Atualmente vem dedicando sua carreira local
aos palcos de algumas casas noturnas e à apresentação de eventos sociais
relacionados ao público LGBTT. As memórias que Sachenka trazem à
tona e, sempre fazem referência, principalmente, as suas viagens para São
Paulo e sua dedicação à labuta na prostituição. O fluxo de migrar para os
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Estados do Sudeste do Brasil estabelece entre elas, as mulheresTT, uma
linha de hierarquia e respeito, pois é omomento de conquista de umnovo
ideal de vida promissora e com novas oportunidades. Porém, nem sempre
essa é uma realidade, pois ainda que busquem viajar para obter uma
mudança social, algumas delas ainda são assediadas pelo tráfico de pessoas
e pela exploração sexual. No entanto, para Sachenka as coisas foram por
um caminho diferente e, quando resolveu “virar trans”, foi com a ajuda de
uma amiga a quem têm admiração e respeito. Sobre isso ela narra:

Bom, amigo, é assim! A minha amiga Suzy Valença que me
levou para São Paulo, estilo assim, ela me levou pra lá e,
tambémeu fui porque eu quis, claro! Soumuito grata a ela, é...
nisso, que eu estou chegando lá, eu fui fazendo aos poucos a
minha transição. Era assim, é porque eu era muito
complexada com minha bunda e quadril que eu não tinha
nada, e eu era muito complexada em relação a isso, sabe? Eu
passava na rua, sabe como homem, é? Eles falavam: olha, esse
viado sem bunda , e menina eumorri de vergonha, chegame
dava um ódio! Tu sabe como esses bofes são, né? Aí eu fui aos
poucos... coloquei três litros (silicone industrial) primeiro e
depois coloquei a minha prótese, entendeu? Depois fui e
coloquei mais três litros de silicone. Aí depois mais três litros,
aí no final das contas ficaram nove litros (risos), também fiz
cirurgias a laser no rosto, entre outras coisas, também. Assim
pra manter esse corpo aqui, amigo, é só uma alimentação
balanceada, entendeu? Eu nunca fui de fazer exercícios,
ginástica essas coisas assim, e... to aqui, ainda, né? Gostosa,
desejada (risos) e temos que de vez em quando dar uns
retoquezinhos aqui e ali pra burlá a idade, mas, enfim, sou
muito satisfeita. E eu lhe falo: eu sou uma trans, graças aDeus,
amado, privilegiada e não tenho nenhum tipo de frustração
comigo, entendeu? E eu te falo eu sou uma pessoa feliz, graças
aDeus, amado.

Entre as rápidas viagens que duraram cerca de três anos e a volta
para Belém, ela revela que seu pouso mais tranquilo é em sua terra natal,
mesmo ainda planejando passar uma temporada na Europa. Sua relação
familiar parece não ter grandes conflitos, ela assumiu por um tempo o
sustento de seus familiares e o dinheiro que foi adquirido na prostituição,
parte era para prover as necessidades básicas da família. Essa é a realidade
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que algumas mulheresTT passam, e termina sendo elas que contribuem
com parte da renda familiar. Algumas etnografias feitas nesse contexto da
prostituição deixam passar despercebido esse outro lado que vai muito
além das ruas, mas que adentra nas relações familiares. Sobre sua vida
família e viagens ela narra:

Eu praticamente tive todas as fases da minha vida, entendeu?
Eu aproveitei todas as fases da minha vida: fui criança, claro
né, adolescente e agora sou uma mulher adulta, claro, né.
Trabalhei, estudei e infelizmente perdi minha mãe muito
cedo, tinha por volta de quinze anos, é... mas isso, sofri
bastante, com certeza, até porque a vida não é assim tão fácil.
Passei por diversos tipos de dificuldades financeiras, entre
outras coisas, como de uma pessoa que perde sua mãe com
quinze anos, entendeu? Aí, também estudei, trabalhei e virei
trans com vinte e seis anos. A minha família é uma família
maravilhosa que sempre me aceitou, entendeu? Sempre me
respeitou, sabe? E... eu não tenho nada o que reclamar, não. E
como eu acho que você sabe sou muito querida pelas pessoas,
sou conhecida em Belém, é... Mas ao mesmo tempo que sou
muito querida, também sou odiada como você sabe (risos). Aí,
com vinte e seis anos decidi virar trans: eu fui pra São Paulo,
chegando lá fiz as minhas plásticas. Fiquei lá três anos e seis
meses e voltei emBelém, porque eu penso assim: Belém é uma
cidade boa para se viver, entendeu? Dá pra eu atender meus
anseios de trabalhos aqui e futuramente eu pretendo dar uma
voltinha lá na Europa, e escreve aí que isso tá perto (risos), se
Deus quiser! Bom... estou por aqui né, sempre polêmica,
querida, amada e odiada pormuitos (risos).ǁ

Trabalhar na prostituição algumas vezes parece ser sinônimo de
travesti, todavia esse é um dos caminhos encontrados dentro das
realidades que envolvem suas vidas. Entretanto, essasmulheres também se
constituem como sujeitos em outros contextos sociais, mesmo que suas
vidas, vez ou outra, esbarrem na “pista” e é lá que muitas labutam para se
manter, e, a partir daí, conseguem fazer asmudanças necessárias no corpo.
O sonho da vida na Europa permeia o imaginário de muitas travestis.
Sachenka ainda sonha com esse dia, que segundo ela está perto, logo que
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isso aconteça ela ocupará simbolicamente outro status social, será uma
europeia.

Ser uma top ou europeia pode significar a mesma coisa. No
entanto, nem toda europeia é top, assim como nem toda top é
europeia. Para ser europeia temque ter vivido uma temporada
atuando como prostituta fora do Brasil. Esse fluxomigratório
se acentuou nos anos de 1980 e, até o momento, mantém-se
como sonho de ascensão social dentro do grupo pesquisado,
dado o acesso a bens materiais e simbólicos que o dinheiro
auferido nessas viagens pode proporcionar. (PELÚCIO,
2005, p. 227)

Ser europeia não é apenas uma mudança de status social,
implicitamente a escolha de nomes e se europeizar mostra que, neste caso,
o marcador racial se mistura à construção de um novo processo
identitário, pois é emmeio às tramas e vidas de algumas travestis que não à
toa escolhem os cabelos platinados e lentes de contato azuis, mostrando,
assim, o afastamento de uma experiência de vidamestiça. A construção da
pessoa travesti vai muito além das normas sociais “aceitáveis”. Ser travesti,
ao meu ver, é renegar uma agência deliberada sobre a liberdade do outro e
seu corpo.

Sachenka “brinca” com essas categorias, pois para ela ser travesti ou
trans é algo trivial, sua identidade não se prende ao fervor academicista, ela
literalmente escapa com sua identidade as regras vigentes. Talvez aí more o
dito “perigo” da travestilidade, como lidar com aqueles que não se
adequam à norma? Um árduo exercício de entendimentos da vida do
outro.

Considerações finais

É notório nessas narrativas que a experiência social das
travestilidades transexualidade não pode ser fechada em manuais
sociológicos e antropológicos e muitomenos olhada unicamente pelo viés
clinico das ciências “psi”. As vivências e processos identitários se fazem
diariamente e são amplamente atravessados pela nossa história pessoal e
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coletiva.
Como afirmei anteriormente, não é papel do cientista social definir

quem é o outro e qual sua real identidade,mas podemos sim compreender
as experiências desses sujeitos que (con) figuram nosso meio social e
experimentam a cidade de outra forma para além daquela tida como
convencional.

Ser travesti ou transexual é um ato político de existência, mas
também é uma experiência compartilhada pelos inúmeros fatos sociais
que nos cercame sempre ponderado pelas instituições, comopor exemplo,
família, Estado, justiça, igreja, etc.

Logo, ser um sujeito social é compreender nossas redes, lugares
ocupados e tambémuma gama de vivências que vão além do convencional
da vida pautada na cisnormatividade e heterossexualidade.

A travesti ou a transexual seguirão existindo e “bagunçando” as
margens daquilo que é tido como aceitável socialmente, elas continuarão
tecendo parte do imaginário figurativo da cidade belenense, sejam elas
“novinhas” ou “veteranas”.

Notas

1. Mulheres Travestis e transexuais.

2. Luma Andrade foi a primeira mulher travesti a obter o título de doutora em
EducaçãonoBrasil, atualmente é professora naUNILAB, noEstado doCeará.

3. As drag queens, de modo geral, são homens que se utilizam de uma
performance compreendida como feminina utilizando roupas, perucas,
maquiagens e outros acessórios para apresentações de shows, animações e etc.

4. Sites voltados para admiradores emulheres travestis e transexuais.
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A fotografia do campo e a fotografia no
campo: uma reflexão sobre o recurso visual

como narrativa etnográfica

Ana Shirley Penaforte Cardoso
Universidade Federal do Pará

Denise Machado Cardoso
Universidade Federal do Pará

Resumo: Este artigo discute a fotografia como recurso etnográfico em uma pesquisa de campo.
Consideramos a imagem fotográfica como um dispositivo detentor de narrativa própria, com
capacidade para a construção de significados. Para as análises, utilizamos as abordagens teóricas
dos estudos de Clifford Geertz (2014); Roberto Cardoso de Oliveira (2014) e Barbosa e Cunha
(2006). Na primeira parte do texto, fizemos um breve levantamento histórico sobre as etnografias
clássicas que usaram a imagem fotográfica, trabalhos pioneiros no âmbito da ciência
antropológica, que influenciaram a solidificação da antropologia visual atualmente. Em
seguida, na segunda parte desse artigo, refletimos sobre a etnografia, ainda em elaboração,
realizada junto a mulheres da sociedade indígena Tembé-Tenetehara, que vive na Terra Indígena
Alto Rio Guamá, TIARG, no estado do Pará. Em seguida, analisamos aspectos da relação desse
povo com as imagens de si, a partir de vivências com a capitoaCélia Tembé.
Palavras-chave: Tembé-Tenetehara; Mulheres indígenas; Etnografia; Imagem
fotográfica; Amazônia.



The field photograph and the field
photograph: a reflection on the visual
resource as an ethnographic narrative

Abstract: This article debate photography as an ethnographic resource, that has a unique
narrative. We focused on the theory from Clifford Geertz (2014), Roberto Cardoso de Oliveira
(2014) and Barbosa and Cunha (2006). In the first part of the article, we made a brief historical
research about classical ethnographies that have used photographic images, as well classical
researches in the scope of anthropologic science. Then, we thought over about the field work inside
the indigenous society Tembé-Tenetehara, which lives in the indigenous territory of the high
Guamá river, ITHG, and we analyzed the aspects of the relation of these people with the self-
images by the experiences with the chieftainCélia Tembé.
Keywords: Tembé-Tenetehara; Indigenous Women; Ethnography; Photographic
Image;Amazonia.
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La fotografía del campo y la fotografía en el
campo: una reflexión sobre el recurso visual

como narrativa etnográfica

Resumen: Este artículo discute la fotografía como recurso etnográfico en una búsqueda de
campo. Consideramos la imagen fotográfica como un dispositivo poseedor de narrativa propia,
con capacidad para la construcción de significados. Para los análisis, utilizamos los enfoques
teóricos de los estudios de Clifford Geertz (2014); Roberto Cardoso de Oliveira (2014) y Barbosa
y Cunha (2006). En la primera parte del texto, hicimos un breve relevamiento histórico sobre las
etnografías clásicas que usaron la imagen fotográfica, trabajos pioneros en el ámbito de la ciencia
antropológica, que influenciaron la solidificación de la antropología visual actualmente. En la
segunda parte de este artículo, reflexionamos sobre la etnografía, aún en elaboración, realizada
junto a mujeres de la sociedad indígena Tembé-Tenetehara, que vive en la Tierra Indígena Alto
RíoGuamá, TIARG, en el estado de Pará. A continuación, analizamos aspectos de la relación de
ese pueblo con las imágenes de sí, a partir de vivencias con la capitoaCélia Tembé.
Palabras clave:Tembé-Tenetehara; Mujeres indígenas; etnografía; Imagen fotográfica;
Amazonas.



Sobre a fotografia e o trabalho de campo: uma etnografia em construção

Este artigo visa refletir sobre o uso da imagem fotográfica como
recurso na etnografia a partir de dados obtidos em campo desde 2013,
junto à sociedade indígena Tembé-Tenetehara, que vive na Terra Indígena
Alto Rio Guamá, TIARG. O artigo é parte da pesquisa de doutorado,
ainda em construção, a qual propõe a realização de uma (foto)etnografia,
que acompanhe e visibilize o protagonismo de mulheres pertencentes a
essa etnia. Em poucas linhas, podemos dizer que uma (foto)etnografia é
uma etnografia realizada a partir do diálogo entre as narrativas verbais e as
narrativas visuais sobre o cotidiano de uma ou mais pessoas de um
determinado grupo.

Em um primeiro momento, a inserção em campo de uma das
autoras desse texto teve como foco inicial o registro do patrimônio cultural
dos Tenetehara da TIARG. Agora, será trabalhada a mesma temática,
entretanto, não mais restrita ao levantamento das manifestações
tradicionais desse grupo. A pesquisa de doutoramento priorizará a
observação das vivências de mulheres dessa sociedade numa perspectiva
de gênero, com vistas à compreensão de como elas se organizam em seus
cotidianos, seja por meio do trabalho na aldeia, em suas casas, com a
família ou como lideranças. E a fotografia será utilizada como elemento
de interação, negociação e, aomesmo tempo, de análise.

Para este artigo, entretanto, levantaremos alguns aspectos que
envolvem a relação dos Tenetehara com a fotografia. Antes de
adentrarmos necessariamente no assunto da análise proposta e, em busca
de uma melhor compreensão sobre a inserção da fotografia como
elemento de construção de conhecimento na etnografia, faremos, a seguir,
uma breve contextualização histórica do uso da imagem nos estudos
antropológicos e uma sucinta discussão sobre imagem e memória. Em
seguida, abordaremos um pouco da história dos Tenetehara da TIARG,
protagonistas desta pesquisa, com ênfase em sua relação com a terra e com
as imagens de si a partir de experiências cotidianas com a capitoa Celia
Tembé.
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Diálogos sobre o uso da imagem fotográfica em pesquisas etnográficas

A utilização da imagem na ciência antropológica ganhou espaço
como recurso etnográfico desde as publicações anteriores a Franz Boas
(1883), um dos primeiros antropólogos que rompeu com a teoria
evolucionista da sociedade até então vigente no meio cientifico, na qual
predominava a ideia da existência de um “homemprimitivo”, que passaria
a ser civilizado, aos moldes do homem branco europeu. A investigação
etnográfica associada ao uso da imagem,mais especificamente, à utilização
da fotografia, foco deste estudo, estimulou diferentes perspectivas de
abordagem entre os envolvidos numa situação de pesquisa de campo. A
utilização dessa prática intensificou-se ao longo da história e ganhoumaior
fôlego nos últimos anos, em um diálogo com o advento da tecnologia
analógica e, mais recentemente, com a tecnologia digital. É inegável que o
uso da imagem fotográfica possibilitou um recurso a mais nas observações
do etnógrafo.

Em uma retrospectiva dos estudos já estabelecidos, os quais
associam a imagem ao campo da antropologia (BARBOSA; CUNHA,
2006), ressaltam-se trabalhos pioneiros os quais marcam momentos
significativos no que se refere à abordagem etnográfica. Em paralelo a
diferentes momentos de efervescência científica no âmbito da
antropologia ao longo da história, os avanços em relação a estudos sobre a
imagem também alcançam altas proporções. Com isso, os etnólogos
passaram a se utilizar da imagem como um recurso de pesquisa em campo
com mais frequência e intensidade. Dentre os significativos momentos
desse processo, destacamos apenas alguns em detrimento da abrangência
de obras a serem citadas e pelas limitações de espaço neste texto.
Entendemos, no entanto, que o recorte aqui realizado delineará nossa
pesquisa, assim como iluminará nossa proposta nesta análise,
especialmente porque abordaremos trabalhos fundantes dos estudos
antropológicos, os quais nos possibilitam verificar e analisar a utilização da
imagemnesses trabalhos.
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O trabalho do antropólogo Bronislaw Malinowski construiu, sem
dúvida, uma base para reconhecimento da antropologia como disciplina
acadêmica. Em Argonautas do pacífico ocidental: um relato do
empreendimento e da aventura dos nativos nos arquipélagos da Nova
Guiné/Melanésia (1922/1976), o antropólogo descreve detalhadamente o
modo de vida trobriandês e inaugura a imersão como um fator
imprescindível para a etnografia. Emmuitosmomentos da leitura, o autor
“convence” o leitor por meio de “um presente etnográfico”, “comprova” a
presença do pesquisador em campo, ou consiste numa descrição linear
como se os trobriandeses se mantivessem parados no espaço e agissem da
mesma maneira desde o período por ele estudado até hoje (CALDEIRA,
1988). A etnografia malinowskiana confirma, portanto, uma ideia do
“estive lá”, respaldada não apenas pelo uso da palavra, mas, sobretudo,
pelo uso das imagens fotográficas que lhe confiam maior veracidade.
Então, pode-se dizer que outra grande contribuição desse trabalho à
antropologia é a utilização de imagens fotográficas como elemento
etnográfico.

Consideramos as limitações tecnológicas do período no qual suas
imagens foram elaboradas e entendemos que elas apresentamumdiscurso
visual do espaço investigado pelo autor, centrado no Kula realizado pelos
trobriandeses,mas percebemos que as fotografias aparecemno texto como
ilustrações apresentadas no final do trabalho: abordagem que não valoriza
a imagemenquanto umanarrativa, pois é pouco explorada em sua análise.

Estudos mais recentes admitem veementemente que a imagem
possui uma espessura específica, com narrativa própria e, não pode ficar
alheia à escrita. Como afirma a antropóloga brasileira Caiuby (2005,
p.110): “[...] não é mais aceitável a ideia de relegar a imagem ao segundo
planonas análises dos fenômenos sociais”.

Na intenção de melhor contextualizar o trabalho de Malinowski,
apresentamos a seguir uma das fotografias utilizadas em sua densa
etnografia junto aos trobriandeses, Figura 01, quando ele se refere a duas
mulheres enfeitadas com colares. O uso da fotografia, nesse caso, além de
trazer alguns dos elementos pontuados nos parágrafos anteriores, também
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pode contribuir para um relato minucioso porque sua expressividade
adere-se a uma ideia de “comprovação e testemunha da realidade”. Ao
mesmo tempo, porém, não se pode desconsiderar o caráter simbólico da
fotografia que traduz a realidade a partir de recortes subjetivos do fotógrafo
e possibilita diferentes interpretações. (DUBOIS, 2010).

Figura 01: Duas mulheres enfeitadas com colares. Foto publicada
em: MALINOWSKI, Bronislaw. Argonautas do pacifico ocidental:
Um relato do empreendimento e da aventura dos nativos nos
arquipélagos daNovaGuinémelanésia. 1976. – Fig. 19

Por outro lado, as fotografias utilizadas nesse trabalho são, sem
dúvida, documentos que falam sobre aquele momento histórico nas Ilhas
Trobriand, possibilita-nos entender traços da cultura daquele povo.
Portanto, o acervo fotográfico deixado pelo autor traz relevantes
contribuições para a antropologia, em especial ao campo da antropologia
visual, pois tem como premissa o prolongamento do ato de ver, como
registros daquilo que não se conseguiu observar em campo. Como diz
Novaes (2012. p, 21): “As fotografias igualmente permitem registrar aquilo
que em palavras perde toda a sua intensidade e dramaticidade... que
dificilmente conseguiria descrever verbalmente”.

Outra importante contribuição à utilização de imagem na
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antropologia é a produção dos antropólogos Margaret Mead e seu, então,
marido Gregory Bateson entre os anos de 1936 e 1939. O trabalho
desenvolvido por eles naquele momento tinha como foco central a
investigação sobre o comportamento em Bali, Indonésia. Mead e Bateson
pretendiam apreender a cultura dos balineses por meio dos movimentos
corporais, dando continuidade aos estudos iniciados pelo antropólogo
Marcel Mauss, orientador de Mead, influenciado pelo culturalismo de
Franz Boas. A significativa contribuição dos projetos elaborados porMead
e Bateson foi o acervo de vinte e cinco mil (25.000) fotografias e sete
quilômetros de rolo de filme. As fotografias foram editadas e publicadas no
livro Balinese Character em 1942. A extensa produção fílmica só foi
finalizada dez anos depois da elaboração das imagens. (BARBOSA;
CUNHA, 2016).

As imagens produzidas por Mead e Bateson receberam uma função
estratégica na pesquisa realizada por eles na região balinesa. Os registros
imagéticos tinhamumcaráter objetivo, associados a uma ideia de realidade
porque eles queriam “eternizar” determinados “padrões” culturais que,
segundo seus estudos, logo se extinguiriam e, por isso, precisavam ser
conhecidos e estudados.Nesse sentido, as películas de cinema e as películas
fotográficas foram peças importantes para realização desse trabalho, já que
eram, respectivamente, responsáveis pelo movimento, pela ação e, ao
mesmo tempo, pelo congelamento de uma cena e a consequente
“paralização” do tempo. Logo, as câmeras de cinema e de fotografia eram
utilizadas para o registro da “realidade balinesa”, já que eles mantinham as
câmeras ligadas quase initerruptamente.

Mead e Bateson, embalados pelas discussões do seu tempo,
acreditavam na destruição definitiva da cultura de um povo. Por isso,
planejaram guardar, gravar, produzir imagens que preservariam e
perpetuariam a cultura em suposta “decomposição”. Entendemos,
atualmente, que uma cultura não desaparece porque ela é dinâmica e
interage com as movências sociais e históricas de outras culturas em
diferentes sociedades.

A cultura (re)significa-se ao longo dos diferentes processos aos quais
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é exposta e, nesse sentido, é influenciada – o que não significa dizer ou
determinar necessariamente o seu desaparecimento. As imagens ajudam a
observação e as análises, tornam-se documentos, mas não são capazes de
reproduzir a dinâmica da vida. Uma fotografia registra sempre um
momento antes, um instante passado.

Estudar determinadas nuances da vida de uma pessoa ou de uma
comunidade como auxílio de imagens é, portanto, uma prática já utilizada
por renomados pesquisadores, como acabamos de verificar. A observação
das obras citadas acima nos ajuda a entender os complexos emaranhados
que o uso da imagem etnográfica pode estimular tanto nos aspectos visíveis
da imagemquanto em seus traços invisíveis.

Atualmente, temos diferentes perspectivas de abordagem imagética
em trabalhos antropológicos, especialmente em relação à ideia da imagem
como cópia do real e como algo irrefutável. Temos ainda a possibilidade de
negociar saberes, tendo a imagem como objeto de permuta. Também
contamos com o auxílio de recursos tecnológicos mais sofisticados que nas
épocas anteriores. Esses recursos nos possibilitaramaprodução de imagens
commelhores condições técnicas e ampliaram a percepção da fotografia tal
qual representação e interpretação da realidade (DUBOIS, 2010), além
disso, não nos distanciamos da ideia de que uma fotografia pode nos
oferecer múltiplas possibilidades de observação, nem sempre passíveis de
descrição, como afirmaNovaes (2012. p, 13):

Importa perceber o quanto a fotografia aparece como recurso
estratégico que se alia ao caderno de campo, permitindo
registrar o que dificilmente conseguimos descrever em
palavras, seja pela densidade visual daquilo que registramos,
seja por seu aspectomais sensível e emocional.

Essa prática, no entanto, não deve prescindir de uma preparação do
pesquisador. O fotógrafo em campo deve estar munido das leituras
antropológicas que lhe trarão apoio teórico nas observações, análises e
encaminhamentos durante a coleta de dados e a produção das fotografias.
Para o pesquisador Milton Guran (2012, p.82), é necessário que: “o
antropólogo se 'alfabetize visualmente' e que o fotógrafo tenha pleno
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conhecimento dos fundamentos teóricos e metodológicos da pesquisa
antropológica”. Nesse processo é imperativo considerar que as imagens
foram geradas com base em uma pesquisa antropológica, uma narrativa
pautada na experiência em campo.

Ainda no contexto da etnografia em campo, o pesquisador deve
atentar para os aspectos legais que preservam a imagem de pessoas e de
ambientes. Nesse sentido, o antropólogo deverá respaldar-se previamente
de instrumentos jurídicos de autorização do uso de imagem por parte de
uma pessoa ou de uma comunidade com as quais tenha interagido. Assim,
o pesquisador evitará possíveis problemas quanto ao uso de imagem de
terceiros e preservará a finalização de sua pesquisa.

O antropólogo brasileiro Roberto Cardoso de Oliveira, no livro O
trabalho do antropólogo (2000), orienta que o pesquisador deve se manter
atento ao momento de olhar o campo e de olhar seus interlocutores. O
autor afirma ainda ser também necessário ouvir a opinião deles para
somente em uma terceira etapa: a da escrita, que geralmente ocorre fora do
campo, o pesquisador ter maior precisão nos dados obtidos. Cardoso de
Oliveira diz ser preciso estar atento às especificidades de cada etapa do
processo da coleta de dados: o ver, o ouvir e o escrever são fases que se
complementam e se particularizam ao mesmo tempo, durante o processo
de pesquisa e de escrita, sem privilégio ao exercício de um em detrimento
do outro.

Cardoso de Oliveira (2000) chama atenção às particularidades
implicadas no ato de “olhar” e no ato de “ver” e nos convida a perceber as
diferenças entre eles, porque, para o autor, essas ações fazem parte de
distintas categorias de apreensão e podem influenciar nas interpretações,
ponderações e afirmações do pesquisador, construindo lacunas e espaços
obscuros aos resultados da pesquisa. O “ver” é também observar, perceber,
sensibilizar, interpretar, isto é, o ato de “ver” está entrelaçado com a
cultura, com o modo de vida de quem elabora o texto ou a imagem
etnográfica, enquanto que o “olhar” é inerente à condição do olho
humano.

Após termos realizado essa breve reflexão sobre o uso da imagem
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fotográfica como um recurso de pesquisa etnográfica, na qual vimos a
imagem como um documento da realidade, um registro permanente e
sólido sobre a cultura de um povo, mas que não foram consideradas como
narrativas independentes do texto, com possibilidade de interpretações e
significados próprios, passaremos, a seguir, à nossa pesquisa, a qual visa
apontar determinados aspectos da relação de alguns Tembé-Tenetehara da
TIARGcoma imagem fotográfica, a partir de vivências em campo.

Uma breve história sobre os tenetehara da tiarg

A Sociedade Indígena Tembé-Tenetehara faz parte do ramo
ocidental dos Tenetehara, que é também sua autodenominação e significa
“Opovo verdadeiro”, os quais, no estado do Pará, passaram a ser chamados
de Tembé e Possuem mais de trezentos anos de contato, segundo Naldo
Tembé, cacique da aldeia Sede1.

Os Tenetehara também passaram por muitos processos diaspóricos
(HALL, 2006), como amaioria das sociedades indígenas brasileiras. Desde
a invasão portuguesa, os Tenetehara vivem em constantes momentos de
tensão, vigilância, conflitos e de resistências por direitos, garantia de
sobrevivência, preservação de seu território emanutenção da sua cultura.

Os Tenetehara da TIARGcontrapõem-se diariamente às imposições
culturais dos “brancos”, termo utilizado por eles ao se referirem aos não
indígenas. Essa contraposição pode acontecer por meio de protestos nas
estradas e rodovias, exigindo melhores condições de saúde; na luta pela
proteção de suas terras, ameaçadas constantemente por invasões de
madeireiros e fazendeiros; pelo ensino da língua ou pela realização de
rituais: as redes de conexão dopresente com sua ancestralidade.

Vale destacar que eles também interagem frequentemente com os
programas de televisão e com a prática da religião cristã em suas aldeias.
Tambémprecisam ir,muitas vezes, à cidade para consultasmédicas ou para
fazer compras. Alguns são universitários e precisam morar fora da aldeia.
Nessa perspectiva, é possível dizer que eles interagem frequentemente com
os aspectos de sua própria cultura e da cultura não indígena.
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Essas questões nos colocam em frente a uma ampla possibilidade de
discussão, no entanto, nosso objetivo aqui é pensar a fotografia como
elemento de pesquisa etnográfica. Essa ideia parte, especialmente, do
significado que os próprios Tenetehara dão à imagem fotográfica. A partir
disso, procuramos compreender como eles percebema imagemde si.

Essa abordagem nos instiga a questionar se a fotografia é uma forma
de interação e de comunicação entre sua cultura e a cultura não indígena.
Ou, se a fotografia pode ser vista comoumelemento político de denúncia e
também de memória. Essas são algumas das indagações que nos motivam,
as quais tentaremos apontar possíveis caminhos no decorrer deste
trabalho.

Antes, porém, e para a melhor compreensão de nossa proposta,
acreditamos ser significativa a breve contextualização que disporemos a
seguir, uma vez que não se pode falar em uma sociedade indígena sem
associá-la ao seu território.

A TIARG entre lutas e conquistas

Os Tenetehara vivem na TIARG, como já citado, e essa terra é, para
eles, um espaço abrangente, que se expande em dimensões cosmológicas,
para além de um lugar de morada ou de propriedade aos modos
capitalistas. É um lugar de conhecimento da vida e damorte, numa relação
com a ancestralidade presente em cada árvore, em cada animal, em cada
estrela. Concentra o modo de vida dessa sociedade e significa um
complexo espaço simbólico, enredado por significados e códigos que se
movemnodecorrer da história.

Em uma contagem ocidental, a TIARG constitui-se atualmente por
vinte e duas (22) aldeias. Ao norte, avizinham-se dos municípios de
Ourém, Capitão Poço e Garrafão do Norte e são banhadas pelo rio
Guamá. Ao sul, estão próximas ao município de Paragominas e são
banhadas pelo rio Gurupi. Esses rios definem dois grandes espaços
geográficos da Terra Indígena (TI): as aldeias do Gurupi e aldeias do
Guamá, como mostra o mapa a seguir, Figura 02. Essas fronteiras podem
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ser percebidas simbolicamente no cotidiano de seus moradores porque
suas vivências diárias acontecem de forma dinâmica e plural, as quais
resultamemexperiências particulares e/ou coletivas.

A TIARG é uma reserva de terra que possui 279.892ha e um
perímetro de 366.292,90m. Ela foi concedida para os indígenas na gestão
do então interventor federal general JoaquimMagalhães Barata, por meio
do decreto de nº 307, em de 21 de março de 1945. A lei foi instituída por
um acordo entre o governo federal e os governos estaduais do período, que
obrigava a criação de reservas indígenas em todoo território nacional.

A norma resulta da pressão internacional sofrida pela política
brasileira, acusada de violência contra os indígenas em consequência do
genocídio sofrido a partir da intensamigração de colonos estrangeiros para
o país, estimulados pela economia. A criação da TIARG foi também
resultado de um processo de lutas históricas que envolveram suas
lideranças e algumas instituições como a Fundação Nacional do Índio
(FUNAI) e oMinistério Público Federal.

Figura 02: Mapa TIARG – Fonte: “Etnografia em quadrinhos: subjetividades
e escritas de si”, Dissertação de metrado 2016, Otoniel Oliveira.
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No próximo tópico, abriremos um espaço para mostrar, em breves
situações, o início da problemática aqui investigada, a partir da experiência
de umadas autoras deste trabalho. Essa objetiva exposição faz-se necessária
porque a ideia inicial do projeto de tese nasce emmeio a essa experiência.

O campo e a “briga de galo”

Meus estudos sobre povos indígenas iniciaram sistematicamente ao
adentrar nomestrado em 2011. Em 2013, passei a compor a equipe de um
projeto financiado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (IPHAN), cujo enfoque centrou-se nas práticas culturais deste
povo e resultou na produção do livro Patrimônio Cultural Tembé-Tenetehara,
(NEVES;CARDOSO, 2015).

Além disso, desde o início dos anos 1990, atuei como fotojornalista
na imprensa paraense, o queme possibilitou a realização dematérias sobre
os Tembé-Tenetehara. Essas atividades profissionais e as reflexões
efetuadas no mestrado aproximaram-me da pesquisa promovida pelo
IPHAN, realizada entre os Tembé-Tenetehara, na qual fui responsável
pelos registros fotográficos produzidos para o já citado livro, mas também
para seremusadas emplataformas virtuais, como em blogs, folders, banners.

O entrelaçamento entre minhas atividades com a fotografia, o
aprofundamento teórico e o trabalho de campo proporcionaram um
mergulho intenso na história e no cotidiano desse povo. A feitura das
atividades acima descritas permitiu-me adentrar no dia a dia de algumas
dessas pessoas, visitar suas casas, fazer comida junto com elas, participar de
seus rituais, como a festa das crianças, que estava há, pelo menos, vinte
anos sem acontecer entre eles. Conversar sobre suas dificuldades, seus
desafios, observar suas paredes, ouvir suas histórias, presenciar a
elaboração das pinturas corporais, dos instrumentos musicais e das redes
para dormir, foram vivências que enriqueceram minha forma de olhar
para osTembé-Tenetehara.

À luz da teoria aplicada pelo antropólogo norte-americano Clifford
Geertz é possível também pensar o campo como um lugar de observação,
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tanto na perspectiva do etnógrafo, como também do seu interlocutor. É
preciso observar como o pesquisador está sendo visto pelo grupo. No
contexto dos primeiros desafios enfrentados em campo, a conquista da
confiança entre os interlocutores não é tarefa fácil e prescinde de alguns
requisitos. No texto “A briga de galo”, Geertz (2014) apresenta sua
experiência nas ilhas balinesas em 1958, quando ele inicialmente teve
dificuldades de se engajar no grupo. Nesse artigo, o autormostra como ele
se percebeu “aceito” pelos moradores balineses. Fazendo uma
aproximação dessa ferramenta geertziana com aminha vivência em campo
junto aos Tenetehara, trago, a seguir, uma breve descrição do que tomo
como minha própria “briga de galo”: o instante no qual me senti em
inteira conexão coma liderançaCélia Tembé, numa relação de confiança e
de interesses mútuos. O encontro com a liderança feminina de Célia,
durante o processo de realização dos projetos mencionados, foi decisivo
para que eu percebesse os “nós” que envolviamnossos interesses.

Célia Tembé decidiu, há quatro anos, fundar uma nova aldeia, a
Ka'aptehar, onde é cacique e vive com sua família mais intensamente as
práticas culturais Tupi, segmentação indígena da qual o povo Tenetehara
faz parte. Ela fala fluentemente o Tenetehara e quer que seus filhos
continuem se comunicando apenas na língua indígena, tenham o maior
contato possível com as práticas tradicionais de seu povo, inseridas no seu
dia a dia, desde o banhode rio até a pesca ou a caça.

Ela também deseja continuar a organização dos rituais, realizados
em determinados períodos, já que em muitas aldeias há intensa
interferência de práticas não indígenas – como a presença da religião
cristã, a televisão e a internet, intensificadas com a chegada da energia
elétrica – para citar alguns elementos que se tornaram desafios em relação
à tradição Tenetehara e criam obstáculos, especialmente entre os mais
jovens, à realização das práticas milenares desse povo. Célia Tembé
entende que afastar-se da convivência diária, a partir de uma novamoradia
pode ajudar neste processo de resistência.

Célia Tembé e eu nos encontramos muitas vezes em reuniões, na
aldeia Cajueiro, onde nos conhecemos, momentos nos quais expliquei
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minha função no projeto em execução e o significativo valor simbólico das
fotografias para o trabalho, afinal, o livro falaria da história do seu povo.

Durante esses momentos ela usava roupas ocidentais e ao me
convidar para conhecer sua nova moradia, falou-me que estaria vestida de
forma tradicional e que gostaria que eu conhecesse um pouco de seu
cotidiano, Figuras 03 e 04. Entendi que minha presença foi então
reconhecida como algo importante para ela, uma vez que eu registraria sua
imagem da maneira como ela preferia ser vista: com suas roupas e objetos
que a identificavam como uma Tenetehara. Compreendi, então, que o
convite e a forma como ela se apresentou a mim só aconteceram daquela
maneira porque se estabeleceu uma relação de confiança no trabalho que
estava sendodesenvolvido ali.

Esse acontecimento revela que Célia Tembé reconheceu a pesquisa
como algo significativo para seu povo. Revela também que ela, enquanto
sujeita, não estava neutra diante de uma pesquisa, nem diante de uma
fotografia ou das relações de poder que a imagem agencia a partir da
publicação de um livro, entre a sociedade não indígena e entre os próprios
Tenetehara. Ela não desconsiderou que uma publicação que mostrava as
práticas tradicionais do seu povo poderia também servir de estímulo para
os Tenetehara mais novos futuramente. Célia Tembé não ignorou que o
trabalho poderia influenciar positivamente em relação às decisões
governamentais que envolvem a garantia de seus direitos. Ela entendeu
ainda que a publicação pudesse auxiliar na (re)construção do olhar de
estudantes e da sociedade não indígena, de ummodo geral, sobre o modo
de vida de umTenetehara hoje.

Figura 03 Célia Tembé de vestido -
2014. Foto: Shirley Penaforte

Figura 04: Célia Tembé de
saia tradicional – 2014.
Foto: Shirley Penaforte
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Na representação mediática, quem detém os meios e
produção da imagem representa o mundo à sua maneira. Isso
quer dizer que constrói a imagemde si quemelhor lhe convém
e representa o outro a partir das ideias pré-concebidas do que
este outro deve ser, para que mundo funcione de acordo com
os seus interesses. (GURAN, 2012, p.103).

Não desconsidero que há umamemória instituída sobre o que é ser
uma mulher indígena brasileira, no entanto, entendo os processos de
subjetivação como algo multifacetado. E, sem dúvida, hoje, a noção
homogênea da “índia” desnuda e exótica, assim como do “índio” como o
selvagem é tensionada e posta à prova, frente à pluralidade de sociedades
indígenas e das singularidades das sujeitas e dos sujeitos que as constituem.
Perceber esse sistema de elementos múltiplos nas identidades atribuídas
aos povos indígenas a partir dos discursos postos em circulação pela
fotografia, torna-se um caminho tortuoso, em especial, ao se esbarrar com
os estereótipos a que essas sociedades estão por vezes associadas.

O sujeito previamente vivido como tendo uma identidade
unificada e estável, está se tornando fragmentado; composto
não de uma única, mas de várias identidades, algumas vezes
contraditórias ou não-resolvidas (...). O próprio processo de
identificação, através do qual nos projetamos em nossas
identidades culturais, tornou-se mais provisório, variável e
problemático. (HALL, 2006, p.12).

Nesse sentido, podemos entender que Célia Tembé, ao se deparar
com uma câmera fotográfica em sua frente, chamou para si uma
identidade construída historicamente, entre os não indígenas sobre o
modo de inscrição do corpo de umamulher indígena. Isto é, omodo como
ela acreditou que os não indígenas esperam vê-la. Vestindo-se dessa forma,
ela também fala de um modo de ser Tenetehara, presente nos seios
desnudos, que traz uma memória de sua ancestralidade, presente também

2na saia de envira e na tinta extraída do jenipapo3, quemarcamo seu rosto e
suasmãos, Figura 03.

Dessa maneira, Célia Tembé mostra que não está alheia aos
discursos possíveis a partir de sua imagem. Assim, podemos então afirmar
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que a representação envolve diferentes processos presentes no momento
da elaboração de uma fotografia, tanto na perspectiva de quem produz a
foto quanto no modo como o “Outro”, nesse caso, como a “Outra”, quer
ser vista pormeio da fotografia comouma imagemde si.

Memória, silenciamento e relações de poder

Outro aspecto significativo para nossa análise e que queremos frisar
aqui a partir desse acontecimento é que as fotografias agenciadas por Célia
Tembé, acionam amemória de um corpo específico relacionado àmulher,
especialmente aquele relacionado a umamatriz instituída sobre o corpo da
mulher indígena, historicamente representado por homens brancos com
um olhar ocidentalizado, seja por meio de pinturas, desenhos, textos ou
fotografias com apelos sexuais ou exóticas. E, quase sempre, resultam em
estereótipos no quais esses corpos estão desnudos. Assim, a história
ativada pela ação de Célia Tembé pode ser relacionada à memória, que é
uma versão de um processo histórico, constituída de traços culturais que
formamumamemória social.

Pensar a memória como algo construído historicamente foi
primeiramente elaborado pelo pesquisadorMaurice Halbwachs (2006), o
autor defende a ideia de que em cada experiência aparentemente invisível
se constituem memórias, relacionadas aos atravessamentos temporais de
toda ordem de saber e não estão ligadas somente às lembranças e, sim, às
experiências compartilhadas com o outro. “Recorremos a testemunhos
para reforçar ou enfraquecer e também para completar o que sabemos [...].
Nossas lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por outros”
(HALBWACHS, 2006, p.9). A memória coletiva está, portanto, associada
a redes de sentidos de umgrupo.

Michael Pollak (1989), ao pensar na memória como fator de
construção do pensamento humano defende a ideia de que a memória é
tecida cotidianamente, em experiências. O autor nos sinaliza sobre uma
memória subterrânea, mas que está viva e presente em cada pessoa ou em
cada grupo, o que, para ele, são formas de resistências às imposições
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históricas de poder porque somos constantemente lembrados de tradições
– como datas, personalidades, arquitetura – que podem ser atravessadas de
discursos excludentes, os quais visibilizam determinados aspectos da
sociedade e silenciam outros, muitas vezes embalados por interesses
políticos ou econômicos.

Michael Pollak se contrapõe às ideias defendidas por Halbwachs em
relação à memória coletiva no que diz respeito, especialmente, a
determinados espaços sociais de subalternidade. Pollak diz que a memória
coletiva é selecionada e, em certa medida, relacionada a fenômenos de
dominação e que guarda elementos que foram silenciados, em detrimento
das relações de poder: as memórias subterrâneas, que estão presentes no
cotidiano de pessoas comuns representam, portanto, a força contrária aos
discursos oficiais.

O longo silêncio sobre o passado, longe de conduzir ao
esquecimento, é a resistência que uma sociedade civil
impotente opõe ao excesso de discursos oficiais. Ao mesmo
tempo, ela transmite cuidadosamente as lembranças
dissidentes nas redes familiares e de amizades, esperando a
hora da verdade e da redistribuição das cartas políticas e
ideológicas. Embora na maioria das vezes esteja ligada a
fenômenos de dominação, a clivagem entre memória oficial e
dominante e memórias subterrâneas, assim como a
significação do silêncio, sobre o passado, não remete
forçosamente à oposição entre Estado dominador e sociedade
civil. Encontramos com mais frequência esse problema nas
relações entre grupos minoritários e sociedade englobante.
(POLLAK, 1989, p.5).

A fotografia pode ser um poderoso instrumento para se estabelecer
uma ordem, mas também pode funcionar contra as imposições de
silenciamento orquestradas por organizações de poder. A fotografia de
Célia Tembé apresenta elementos que convergem a uma memória
construída por um olhar eurocentrado, mas dialoga, sobretudo, com sua
ancestralidade. Aparecer em uma fotografia com instrumentos de
representação de sua cultura é também um ato de resistência,
especialmente por ser uma prática ancestral em sua vivência: suas avós,
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mães e tias viviam dessa maneira em suas aldeias. No entanto, a
interpretação não indígena sobre esses processos é baseada, geralmente,
emuma ideia judaico-cristã, que põe em circulação uma ideia equivocada e
embaçada de pecado e/oude selvageria.

As fotografias são ativadores de memória, são instrumentos que
dialogam com a percepção do que se viveu ou que ainda poderá ser vivido
(SAMAIN, 2012). Samain ajuda a pensar que uma fotografia pode acionar
outras imagens (re)construídas ao longo da história de uma ou mais
pessoas.O autor diz:

a imagem fixa, é complexa. Para se dar conta disso, basta
prolongar o tempo de um olhar posto sobre ela, sobre sua face
visível para, logo, descobrir que a imagem nos leva em direção
a outras profundidades, outras estratificações, ao encontro de
outras imagens. (SAMAIN, 2012, p.159).

Considerações finais

Desde o seu surgimento, em meados do século XIX, a fotografia
possui características interdisciplinares. Está presente em vários segmentos
do conhecimento, seja pela ótica científica, documental e/ou artística. Na
comunicação, nos álbuns de família, na internet e na antropologia. Esses
aspectos permitem movências em seus usos e aplicações, criam e recriam
significados a partir do lugar de onde se vê. Essas características
insubordinadas da imagem fotográfica possibilitam várias formas de
produção e de interpretação de umanarrativa imagética.

Vimos nesta análise que a etnografia ganhou diferentes contornos
ao longo da história e que hoje é imprescindível considerarmos nossos
interlocutores como protagonistas de nossas pesquisas, sem nos isentar
desse compromisso também. Vimos que um bom trabalho antropológico
acontece a partir de uma construção de confiança, mas que não se
distancia de um jogo de interesses e de relações de poder.

Acreditamos, contudo, que a interseção entre texto e imagemnuma
etnografia seja bastante possível, mas pensamos que essa tarefa seja, ao
mesmo tempo, um grande desafio, uma vez que a fotografia ou mesmo o
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vídeo são também narrativas e, por isso, podem construir significados e
interpretações próprias. Por outro lado, a fotografia pode visibilizar
detalhes do campo, inicialmente alheios ao pesquisador, pode também
auxiliar no detalhamento de significativas nuances da pesquisa, mas de
difíceis descrições. No entanto, não podem, de maneira nenhuma,
funcionar como ilustrações, ou mesmo como testemunho de uma
realidade.

Acreditamos ainda que a imagem fotográfica pode vir a ser utilizada
como recurso de pesquisa, interpretação e, sobretudo, de interação entre
os envolvidos em um processo de pesquisa etnográfica, como afirma
Novaes (2012. p, 14): “A presença da câmera e o ato de fazer fotografias
fazem parte da eterna negociação do pesquisador em campo”.
Entendemos que as imagens fotográficas podem também resumir uma
cena, um sentimento, tal como um texto e, por isso, podem seguir juntos
emuma (foto)etnografia.

Entendemos também que os processos de mediação estabelecidos
pelas imagens, de um modo geral, ocupam um papel no processo de
subalternização dos povos indígenas no Brasil, o qual começou a se
estabelecer como sistema colonial, como frisamos.

Percebemos como as imagens foram e continuam sendo muito
importantes nesta comunicação estabelecida, a princípio, entre as colônias
e as metrópoles europeias e agora, principalmente por causa das redes
sociais, que refutam e reforçam discursos sobre as mulheres indígenas
brasileiras.

Por fim, as fotografias de Célia Tembé aqui analisadas partem de
uma experiência de campo, que nos possibilita pensar o agenciamento por
ela protagonizado como uma ação de resistência a partir da imagem de si
mesma, a qual interage com umamemória individual ou de grupo sobre o
corpode umamulher indígena.

Notas

1. Entrevista realizada em 2014.

2. Um tipo de palha utilizada no preparo das saias.

Ana Shirley Penaforte Cardoso e Denise Machado Cardoso
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3. Um tipo de fruta da qual se extraem um corante escuro, utilizado nas
pinturas corporais.
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Seção Ensaios Fotográficos

Anaiza Vergolino e Silva

Anaíza Vergolino e Silva é uma daquelas pessoas que nos faz sentir orgulho em conhecer,
em ser amigo. Sua importância e sapiência só não sãomaiores que sua polidez e caráter.

Historiadora e antropóloga. Ela é responsável pela formação do alicerce e pela
consolidação da antropologia na Universidade Federal do Pará, ao lado de Arthur Napoleão
Figueiredo. Sua importância para a antropologia na Amazônia vai muito além de citações em
obras e quadros pendurados em paredes. Nestes quase 50 anos de vida acadêmica, ela não apenas
levou o Terreiro e o Povo de Santo para a academia, mas a academia para dentro dos Terreiros,
numa relação sensível e profunda de respeito e admiraçãomútuos que dura até hoje.

Ela é graduada em História (UFPA). Foi bolsista de Arthur Napoleão Figueiredo, seu
grande amigo e incentivador para o campo antropológico e com quem desenvolveu vários projetos
e pesquisas, inclusive a formação da Reserva Técnica do Laboratório de Antropologia Arthur
Napoleão Figueiredo: um imenso acervo com centenas de artefatos da cultura material das
religiões de matriz africana na cidade, além da cultura indígena de várias etnias e da vida
interiorana.

Ela é a pioneira nos estudos sobre a população afro-amazônica na região, especialmente
sobre sua religião, tão fascinante e particular, inaugurando esta linha de pesquisa na UFPA,
ainda nos anos de 1960.

É mestre em antropologia, sob orientação de Peter Fry, pela UNICAMP. Professora
aposentada, mas nunca parada, pela UFPA. Está sempre cercada de alunos e amigos, nunca
nega orientação e uma boa conversa recheada de palavras doces e sábias. Possui uma vasta obra e
coleciona títulos e honrarias. Atualmente é a presidente do Instituto Histórico e Geográfico do
Estado do Pará.

Texto: Alessandro RicardoCampos
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Lentes, Espetáculo e Fé

Lenses, Spectacle and Faith

Denise Sá
Universidade Federal do Pará



Peço licença aos artistas e a quemme ler, para falar pormeio domeu
olhar fotográfico sobre o Auto do Círio, ainda que não tenha me
aprofundado nesse universo de cores, que me deparei diante das fantasias
e adereços. O 'estar lá' me possibilitou refletir primeiramente na minha
condição de fotografa, e aqui me deixei guiar por Flusser (2011), ao pensar
que: “Na realidade, porém, o fotógrafo somente pode fotografar o fotografável, isto
é, o que está inscrito no aparelho. E para que algo seja fotografável, deve ser
transcodificado em cena. O fotógrafo não pode fotografar processos.” (FLUSSER,
2011, p. 52)

Mas pude perceber que para além da sensação de registar toda essa
magia, até onde meus olhos e minhas lentes alcançavam, as paralisando
em milésimos de segundos, destacando seus olhares, movimentos e
expressões de criações das criaturas fantásticas, as encantadas, as relações
de gênero permeavam o espetáculo. Tudo acontecendo ali, em meio aos
pilares da praça que nos fazem lembra os teatros da Grécia, lá se
concentram os criadores, lá nascem às criações diante de nossos olhos, e
encarando as nossas lentes sem medo e sem pudor, são artistas, criaturas
livres que detém omundo. Naquele momento no emaranhado de seres de
diversas artes, religiões e orientações, comodizMiguel SantaBrígida:

Na modalidade de livre exercício cênico vem promovendo a
integração de diversas linguagens artísticas, entre elas o teatro,
a dança, amúsica. Entre osmais variados segmentos culturais:
atores, músicos, bailarinos, cantores líricos, grupos
folclóricos, escolas de samba. (BRIGIDA, 2008, p. 37)

Assim, se misturam artistas e expectadores no grande teatro a céu
aberto que seguirá um cortejo de alegria e fé, fé na arte, fé em Maria, a
homenageada e a grande rainha desse espetáculo. E aqui apresento o
segundo ponto de reflexão, tendo meu olhar orientado, ainda que
timidamente pelas teorias de gênero, diante do show que combina tão
lindamente o sagrado e o profano, percebi a leveza e liberdade desses
corpos desprendidos de 'amarras', sejam essas condicionadas pelo
biológico ou o social, no que se entende por papéis atribuídos ao feminino
e ao masculino, ou seja, para além do binarismo de gênero. (BUTLER,
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2002; 2003)
Compartilho agora com os leitores o que minhas lentes

capturaram, foi quase impossível não me perder na fantasia de tentar
apreender tudo aquilo que passava diante de meus olhos e que ficara
“capturado” dentro de minha caixa preta, ou melhor, câmera fotográfica,
minha companheira e confidente de tantos e tantos sentimentos
representados em imagens.

Imagem 1: Auto do Círio 2017. Fonte: Denise Sá

Denise Sá



Imagem 2: Auto do Círio 2017. Fonte: Denise Sá
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Imagem 3: Auto do Círio 2017. Fonte: Denise Sá

Denise Sá



Imagem 4: Auto do Círio 2017. Fonte: Denise Sá
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Imagem 6: Auto do Círio 2017. Fonte: Denise Sá

Imagem 5: Auto do Círio 2017. Fonte: Denise Sá

Denise Sá



Imagem 7: Auto do Círio 2017. Fonte: Denise Sá
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Imagem 8: Auto do Círio 2017. Fonte: Denise Sá

Denise Sá



Imagem 9: Auto do Círio 2017. Fonte: Denise Sá

Imagem 10: Auto do Círio 2017. Fonte: Denise Sá
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Imagem 11: Auto do Círio 2017. Fonte: Denise Sá

Denise Sá



Imagem 12: Auto do Círio 2018. Fonte: Denise Sá
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Imagem 13: Auto do Círio 2018. Fonte: Denise Sá

Denise Sá



Imagem 14: Auto do Círio 2018. Fonte: Denise Sá

Imagem 15: Auto do Círio 2018. Fonte: Denise Sá
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Imagem 16: Auto do Círio 2018. Fonte: Denise Sá

Denise Sá



Imagem 17: Auto do Círio 2018. Fonte: Denise Sá
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Imagem 18: Auto do Círio 2018. Fonte: Denise Sá
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Caminhos e territórios histórico-míticos no
quilombo de Lago do Coco-MA

Historical-Mitical Ways and Territories in
the Quilombo of Lake do Coco-MA

Silvia Lilia Silva Sousa
Universidade Federal do Pará

Resumo:No presente ensaio me proponho compreender as formas de praticar o quilombo Lago
do Coco -MA, a partir de caminhos abertos ao longo do território, partes importantes das
narrativas dos sujeitos que os praticam, bem como locais que fazem parte da memória da
comunidade e que são permeados por histórias de visagens, aparições, fortunas em ouro emistério.
Pensar o quilombo a partir dos percursos, caminhos e territórios míticos é adentrar em outras
formas de inscrições e desenhos do território elaborados pelos sujeitos que praticam e narram estes
locais. A imersão neste universo sensível através das imagens nos proporciona outras narrativas e
leituras sobre asmemórias de lugares importantes na construção da identidade quilombola local.
Palavras-chave: Imagem; Imaginário; Percurso;Memória;Quilombo.
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Neste ensaio foto etnográfico volto meu olhar as formas pelas quais
os quilombolas da comunidade Lago do Coco, e moradores de regiões
vizinhas que transitam pela comunidade, praticam e narram este lugar a
partir do percurso em lugares histórico-míticos e dos caminhos abertos ao
longo da comunidade. Lago do Coco é uma comunidade quilombola
localizada no município de Matões do Norte, na microrregião de
Itapecuru Mirim, norte do Estado do Maranhão. Esta comunidade fazia
parte de um grande território também conhecido como Lago do Bento
Roque, uma vasta área de terra pertencente ao Padre Aureliano Nina que
até o século XIX englobava 38.000 hectares que se estendiam até a as
margens doRioMearim.

Ao longo de diversos processo de divisões e desenhos do território,
que até o momento se desenvolvem através de desapropriações,
apropriações e retornos, Lago do Coco se configura hoje como um
território de em média 1200 hectares divididos entre quilombolas e
assentados, e permanece ainda em processo junto ao INCRA1para a
demarcação de terras. Compreender a pratica do território desta
comunidade e a memória sobre o lugar (Da Silveira, 2004) evocado nas
narrativas dos seus habitantes é também aderir a potência das imagens
sobre os lugares míticos e caminhos traçados pelos sujeitos em suas
práticas do território. Adentrar nesta comunidade a partir do percursos
dos seus habitantes é, sem dúvida, aderir a memória de quem é capaz de
descrever, narrar suas feituras e inscrições no território a partir do trajeto.

De acordo com o historiador Michel De Certeau (1994) ao
caminhar por um território os sujeitos se inscrevem nestes locais,
produzem desenhos e formas sobre os lugares . Nestes espaços e caminhos
narrados e percorridos pelos quilombolas emergem imagens míticas, pois
são também os locais de santos populares, das visagens, do terrificante, da
ruína da escravidão.

Caminhos e territórios histórico-míticos
no quilombo de Lago do Coco-MA
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Localização da antiga Casa Grande do Quilombo.

Local onde foi erguida a Igreja do século XIX
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Dentre os loca i s ma i s
importantes concebidos como
locus de origem de Lago do Coco,
está o olho d'água, também
chamado de poço. Neste local
foram criados estreitos caminhos
que descem em meio terreno de
mata. Estas pequenas ladeiras
esculpidas em torno do poço
desenham juntamente as mulheres
que sobem e descem suas íngremes
aberturas com baldes na cabeça, a
ma t a d en s a , o s a n ima i s e
encantados, um complexo de
paisagens que figuram neste axis
mundi, eixo domundo (Da Silveira
,2009; Eliade,1992), quilombola.

Silvia Lilia Silva Sousa



É em lugares como o Poço e oMangal2 que emergem as epifanias, os
tesouros e correntes encantadas. De acordo comDonaAna e SeuMartins3

estes locais estão permeados por tesouros que emergem à pessoas
escolhidas através de encantamentos. Assim como o poço e o Mangal é
também um local de mistérios, pois além de ser locus de encantados é um
espaço onde facilmente os sujeitos costumam se perder.
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O estreito caminho que
corta o pequeno cemitério, aberto
ainda no século XIX, era principal
via de acesso à área comercial do
município de Catanhede, lugar
onde Senhor Martins e Senhor
Henrique narram seus trajetos
com seus pais até a cidade. O
c am inho a l ém d e l i g a r a
comunidade a cidade, leva
transeuntes a morada do alma
m i l a g r e i r a d e Ge r ôn imo ,
enterrado neste local e cultuado
por populares da região.
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A partir das fotografias selecionadas busquei refletir sobre a
potência da imagem e imaginário presentes nestes caminhos e locais
histórico-míticos. Estes locais além de espaços praticados no cotidiano do
quilombo também são lugares marcantes nas narrativas de moradores e
transeuntes, que constantemente recorrem a eles em suas memórias sobre
o quilombo.

Notas

1. Todo o material deste ensaio foi desenvolvido durante o processo de
elaboração do relatório antropológico da comunidade nosmeses deDezembro
de 2017 e Fevereiro de 2018 a partir da contratação da Empresa 3R Amazônia
junto ao INCRAdoMaranhão.

2. OMagal é um lugar permeado pormangueiras centenárias, localizado emmeio
a área de reserva a comunidade.

3. DonaAna e SeuMartins sãomoradores antigos da região.
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Ensaio fotográfico “retratos da diversidade
universitária

Essay photographic test "portraits of
university diversity"

Ana Shirley Penaforte Cardoso
Universidade Federal do Pará

Maria José Castro Puresa
Universidade Federal do Pará

Ramon Bento de Souza Ferreira
Universidade Federal do Pará

Resumo: Este trabalho busca mostrar, por meio de um ensaio fotográfico, a diversidade de
identidade existente no interior da universidade federal do Pará, UFPA. Os diversos rostos que
possam ser encontrados pelas salas de aula, corredores, beira do rio e demais áreas comuns. Para
assim, mostrar como o ambiente universitário é vasto, plural e, pela fotografia, apresentar não
apenas os rostos, mas levar à reflexão sobre as histórias existentes por trás dos rostos. Para
verticalizar ainda mais nossa proposta, decidimos visibilizar a imagem e ouvir algumas histórias
de mulheres indígenas e mulheres negras, que são universitárias e assim entender um pouco
melhor sobre suas vivências cotidianas na universidade. Esta comunicação nasceu durante a
disciplina de fotografia digital, ministrada pela professora Shirley Penaforte, que nos auxiliou a
pensar as possibilidades práticas e reflexivas, a partir da fotografia. Destacamos o retrato como
uma possibilidade para se pensar o gênero e a raça, em uma perspectiva decolonial. Para isto nos
utilizamos de algumas ferramentas conceituais de Mignolo (2014); Braga (2010), Barthes
(2009), Fabris (1991).
Palavras-chave: Fotografia; Foto-retrato;Diversidade.
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1. A Fotografia como meio de visibilidade

A fotografia tem a capacidade de não só capturar cenas, paisagens e
pessoas, mas sim de contar histórias, de transmitir emoções, de colocar o
expectador dentro de uma realidade. Uma vez que, tendo a noção da
complexidade da fotografia, este trabalho tenta compor um ensaio
fotográfico com algumas estudantes da Universidade Federal do Pará
(UFPA). Este ensaio será no formato de foto-retrato, em ambientes dentro
do espaço da universidade escolhidos previamente. Foto-retrato que
Barthes considera como uma das divisões a que à fotografia está
submetida.

As divisões às quais ela é submetida são de fato ou empíricas
( P r o f i s s i o n a i s / A m a d o r e s ) , o u r e t ó r i c a s
(Paisagens/Objetos/Retratos/Nus) , ou estét icas
(Realismo/Pictorialismo), de qualquer modo exteriores ao
objeto, sem relação com sua essência, que só pode ser (caso
exista) o Novo de que ela foi o advento, pois essas
classificações poderiammuito bem aplicar-se a outras formas,
antigas, de representação (BARTHES, 2009, p. 12-13).

1.2. O retrato e a representaçâo de identidade:

O tipo de fotografia ser utilizado será o retrato, como já
enfatizamos, pois queremos destacar as pessoas, suas expressões faciais e
alguns traços de personalidade ou de identidade, onde esse tipo de
imagem tem o poder de captar representar sentimentos que envolvem
tanto as pessoas que são fotografadas quanto para quem observa a foto.
Assim como, também proporciona um diálogo entre o fotógrafo e quem
está sendo retratado.

A fotografia é muito apreciada por revelar o indivíduo e as
pessoas estimadas por ele, o retrato media o desejo do sujeito pelo
reconhecimento de si e do outro, vai além de uma reprodução visual de
uma dada realidade e não só como uma imitação do real, mas constitui-se
em “agente de conformação da realidade, num processo de montagem e

Maria Puresa, Ramon Ferreira e Ana Cardoso



seleção, no qual o mundo se revela semelhante e diferente ao mesmo
tempo. ” (FABRIS, 1991, p.9)

O tempo para a imagem tem outra dimensão, segundo o
autor “Com o avanço da civilização, as artes plásticas teriam camuflado as
suas funções mágicas: ao invés de embalsamar para driblar a efemeridade
do corpo, as pessoas passaram a se retratar. ” (BAZIN, 1975, p.10). Esse
tempo que é presente e passado cruzam-se, e criam a ilusão de um
domínio temporal no retrato, no qualGallop faz referência a Lacan:

(...) no estágio do espelho, a criança que ainda não conseguiu
ficar em pé e que s e apóia ou em outar pessoa ou em algum
dispositivo protético, quando se vê no espelho 'assume em
júbilo' a posição de pé. Ela encontra já la, na imagem do
espelho um domínio que ela se aprenderá mais tarde. O
júbilo, o entusiasmo são ligados a dialética temporal pela
qual ela parece já ser o que ela só se tornará mais tarde.
(GALLOPapudLACAN, 1992, p.80)

Sobre representação e pertencimento.

Figura 01: Keveny Viviane Tembé. Fotos: Ramon Ferreira
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Figura 02 e 03: Keveny Viviane Tembé. Fotos: Ramon Ferreira
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2.1 Viviane tembé entre traços identitários e seus significados

Este tema foi selecionado levando em consideração dois aspectos da
fotografia, primeiramente as várias possibilidades de assuntos que podem
ser abordados quando se fala em fotografia e, em segundo lugar, pelas fotos
apresentadas é possível ver as diferentes pessoas que existem no universo
acadêmico. Entendemos, assim, que a fotografia pode representar
determinados sujeitos, como no caso das imagens da estudante indígena
Keveny Viviane Tembé, de vinte e oito anos, representadas pelas Figuras
01, 02, 03, respectivamente, Nas quais ela se faz ser vista com as pinturas
que a representam como umamulher da etnia Tembé, a aluna do curso de
psicologia nascida na cidade de Capitão Poço, localizada na região
nordeste do estado do Pará, veio este ano para Belém estudar na
Universidade Federal do Pará com o objetivo de, quando se formar, voltar
para a sua comunidade e ajudar com tudo que aprendeu na graduação. Ela
diz que cada traço do desenho tem um significado diferente, cada linha
conta umahistória.

Por meio deste ensaio fotográfico, será possível perceber que a
universidade não é um espaço homogêneo, mas que é um lugar no qual
existempessoas dosmais variados gêneros, classes sociais e origens, ou seja,
essa diversidade existe e deve ser percebida, compreendida e respeitada.
Com a fotografia é possível desconstruir uma ideia já instituída e de certa
forma, 'padronizada', a partir de valores eurocêntricos, considerado por
vários autores latinos americanos como o Walter Mignolo (2014), de
pensamento colonial, ideia arraigada na nossa sociedade, que
supervaloriza aspectos do corpo emodos de vida europeus.Queremos com
esse ensaio feito commulheres, visibilizar outros rostos e corpos diferentes
do modelo colonial. Desde criança principalmente commeninas, há uma
pressão enorme sobre seus corpos, que são idealizados, para serem
“perfeitos”, magros e, sobretudo, brancos. Nossa fotografia pretende
pensar sobre a relação de gênero existente na universidade, atravessada
fortemente pela questão racial.

Este tema foi selecionado levando em consideração dois
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aspectos da fotografia, primeiramente as várias possibilidades de assuntos
que podem ser abordados quando se fala em fotografia e, em segundo
lugar, pelas fotos apresentadas pode-se ver as diferentes pessoas que
existemnouniverso acadêmico.

1.2. Entre direito e pertencimento, um pouco da história da karipuna
josileide dos santos.

Oato fotográfico proporciona tambémumdiálogo e uma interação
entre o fotógrafo e quemestá sendo retratado, especialmente no sentido da
valorização dos aspectos da história do fotografado, com destaque para o
modo como ele quer ser visto na fotografia como nas Figuras 04 e 05,
quando a Josileide dos Santos deixa ver o araral1 feito e usado pormulheres
de sua sociedade.

A próxima sequência fotográfica mostra o olhar tímido da aluna de
nutrição Josileide dos Santos, de vinte e quatro anos que traz consigo
objetos criados por indígenas, ensinados por meio da oralidade e das
práticas de sua cultura. São elementos culturais que marcam a sua
identidade de pertencimento à etnia karipuna. Ela conta que nasceu na
aldeia Espírito Santo, situada no município de Oiapoque, no estado do
Amapá, e que começou a estudar na Universidade este ano e tem sido um
grande desafio todos os dias, desde passar pelos portões para se adentrar na
instituição até permanecer no curso pois, a todo o momento, são
questionados os seus direitos, inclusive à educação, de poder ocupar essas
vagas desses cursos mais elitizados e que até a pintura corporal, que para
eles tem um significado sagrado e de pertencimento, esse ano já foi alvo de
ataques racistas dentro daUniversidade.

Maria Puresa, Ramon Ferreira e Ana Cardoso



Figura 04 e 05: Josileide dos Santos. Fotos: Ramon Ferreira
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1.2. Lisângela coutinho e o reconhecimento de sua identidade
quilombola

A próxima sequência fotográfica, Figuras 06; 07 e 08 mostra a
estudante em primeiro plano com o fundo desfocado, e com destaque
para o retrato da estudante quilombola Lisângela Coutinho, que faz parte
do quilombo do rio Arapapuzinho, localizado no interior da cidade de
Abaetuetuda, onde nasceu. Atualmente reside em Belém para poder
cursar o curso de história que começou este ano naUFPA. Suameta nesse
momento é concluir o curso, voltar e dar retorno para a sua comunidade
quilombola.

Figuras 06, 07 e 08: Lisângela Coutinho,
Fotos: Ramon Ferreira

Maria Puresa, Ramon Ferreira e Ana Cardoso



O ensaio realizado com estudantes negras e indígenas nos
proporcionou ummergulho na prática da fotografia e nas discussões que
envolvem o gênero e a raça. Asmulheres abordadas nesta pesquisa trazem
para a foto a sua identidade, sua força de afirmação do pertencimento a
determinado grupo que na sociedade brasileira etnocêntrica é
marginalizado. Trabalhamos esses elementos valorizando as personagens,
suas histórias e atitudes de resistência expressas na sua imagem. A escolha
deste tema deu-se por sua relevância social, em contribuir à discussão
sobre a pluralidade amazônica e brasileira, tendo como ponto central a
identidade demulheres nomeio universitário.

A escolha do retrato como meio de pensar a fotografia, neste
trabalho, se deu porque é uma das alternativas de aproximação com o
outro. E, também porque há uma necessidade implícita na sociedade de
representação fotográfica, desde o século XIX a ponto de estimular o
desenvolvimento do aparato fotográfico. Segundo Kubrusly (1991, p.44),
o desejo das pessoas de serem fotografadas e de se fotografarem contribuiu
para os avanços na história da fotografia, que no seu início as pessoas
tinham a vontade de ver a sua imagem retratada em pinturas, mas não
tinham acesso por falta de condições econômica. Mas por volta dos anos
1880 surge o cartão de visita, barateando seu custo e garantindo que o
retrato fotográfico chegasse às classesmenos favorecidas.

O retrato propicia a discussão sobre imagem e identidade, para
Kubrusly (1991, p.37) as imagens do rosto das pessoas são capazes de
comunicar por meio das expressões faciais e trazer consigo
reconhecimento e pertencimento a grupos sociais. Essa identidade às
vezes é negada quando se tenta ser aceito pelo padrão estético dominante,
e acabam repercutindo em nossas práticas, nosso olhar que nega o
diferente. Esse processo está tão naturalizado que acabamos aceitando, e
negando o exercício da existência do negro como protagonista da sua
história é o que coloca Mignolo (2014) quando analisa como o
pensamento colonial está presente em nós, em nossa forma de conhecer
as coisas e de nos relacionarmos comooutro, emnosso interior:

Los procesos decoloniales consisten en sacar a ambos de sus
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lugares anmostrando también las características imperiales
de la “negación”. La opresión y la negación no se limitan al
sujeto europeomoderno —el trabajador asalariado deMarx o
el sujeto moderno euro peo que analizaba Freud.Operan en
la opresión racial/colonial, y tam- bién en la negación de los
sujetos imperiales y coloniales: el negro que quiere ser
blanco, y el amo que se niega a ver que la opresión y explo-
tación de otro ser humano es eticamente reprobable y
humanamente inaceptable (MIGNOLO,2014, p. 41)

1. O papel da midiatização e Aricia Cosme

A próxima fotografia escolhida foi tirada no sentido vertical, com a
Aricia Cosme, Figura 09, que posa com o olhar fixo para nossa objetiva,
nessa imagem ela faz questão de mostrar a sua identidade indígena por
meio das pinturas faciais que ela usa no dia-a-dia nas aulas do curso de
biomedicina, a estudante da etnia Curuaia está há quatro meses na
Universidade Federal do Pará, veio de Altamira para a capital estudar,
como intuito de conseguir um futuromelhor para sua família.

Figura 09: Aricia Cosme. Foto: Ramon
Ferreira
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É muito importante compartilhar mais espaço para esses sujeitos,
que por meio da midiatização se tornou possível compartilhar nossos
interesses em comum e criticar o padrão imposto pela mídia. Segundo
Braga (2010) o processo midiático está transformando a nossa interação,
experiências estéticas impulsionam ao falar sobre o que nos toca e assim
compartilhar em diversas mídias nossas afetações que entram em
circulação e envolvem outras pessoas. “Em uma sociedade na qual a
midiatização vai se tornando o processo interacional de referência, os
produtos em circulação mediatizada tornam-se geradores probabilísticos
de experiência estética” (BRAGA, 2010, p. 79).

O rosto negro e indígena, bem como, seus objetos culturais
aparecem nos meios de comunicação, na forma da miscigenação, que
contribui para crença no mito da democracia racial no Brasil, onde os
descendentes de negros passariam a ficar progressivamentemais brancos a
cada nova prole gerada e sendo mais aceitos, por trás desse discurso de
embranquecimento que coloca o negro retido na base e o branco no topo.
Nesse processo de miscigenação na história brasileira, que Carneiro
(2009) afirma esconder o estupro praticado pelo colonizador europeu
sobre mulheres negras e indígenas. Essa lógica segundo Roth (2016)
também está presente na ciência e tecnologia junto com a indústria visual
e cosmética quando desenvolvem produtos voltados para a padronização
da pele branca.

Considerações

A escolha de se trabalhar nesta comunicação, somente com
mulheres foi pensada, a partir da identidade e da valorização desses rostos
femininos que fazem parte de grupos de mulheres da Amazônia, mas que
também representam a maioria da população brasileira. Apesar do
número elevado, elas aparecem ainda de maneira tímida e estereotipada
nos meios de comunicação hegemônicos. Diante disto, é possível dizer
que há um discurso instituído sobre o corpo da mulher no mundo
contemporâneo, muitas vezes respaldado por diferentes instituições de
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comunicação, que em um jogo de relação de poder, inscrevem verdades
sobre o que é ser uma mulher contemporânea. O corpo da mulher deve
estar enquadrado em “padrões” brancos. A mulher é, desde criança,
induzida a ser magra, jovem e branca. A fotografia também pode
contribuir para a circulação deste discurso e ao estímulo à aparência
etnocêntrica que exclui o ser negra e o ser mulher indígena. A fotografia,
ao mesmo tempo, também pode ser utilizada como um elemento de
resistência e de visibilidade.

Desta maneira, propomos uma reflexão sobre a identidade da
mulher indígena e da identidade da mulher negra. As imagens realizadas
neste projeto pensam sobre o respeito e o empoderamento destas
mulheres.

Notas

1. Arranjo para cabeça das mulheres
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Seção Vídeos

Eneida Assis

Eneida Assis, uma excelente etnóloga. Uma das principais pesquisadoras dos povos
indígenas da Amazônia. E, acima de tudo, ela era uma pessoa amiga e sonhadora. Formada em
História (UFPA) e Antropologia (UNB) teve a oportunidade, ainda como estudante, de conhecer
e interagir com pesquisadores renomados do Museu Goeldi e da Universidade Federal do Pará,
isso lhe possibilitou tornar-se uma antropóloga idealista e que mantinha, ao mesmo tempo, o
senso crítico refinado e a lucidez para agir com cautela e ousadia.
Foi líder do GEPI - Grupo de Pesquisa sobre Populações Indígenas e coordenou o OEEI -
Observatório de Educação Escolar Indígena do Territórios Etnoeducacionais Amazônicos.
Eneida era também uma política não apenas na teoria, mas principalmente na prática. Seu
doutoramento em Ciência Política (IUPERJ) permitiu-lhe o aprimoramento teórico do que já
fazia e conhecia empiricamente. Eticamente tornou-se uma das grandes pesquisadoras e
apoiadoras das causas indígenas. Uma grande guerreira. Por conta desse comprometimento as
lideranças destes povos reconhecem o quão importante ela foi nas suas conquistas. Foi batizada
deKiavnu por estes povos, que a respeitavam e a admiravam.
Era uma excelente contadora de histórias e suas narrativas recheadas de misuras e caretas,
imitando as pessoas ao relatar uma conversa ou episódio. Sua voz e seu corpo se transformavam
nesse instante. Gostava de usar expressões populares ao mesmo tempo em que citava autores e
autoras clássicos e contemporâneos das ciências humanas. Citava ainda exemplos de áreas de
conhecimento aparentemente díspares.
Eneida Assis dava conselhos, usando exemplo de vivências de outras pessoas ou aquilo que fora
vivenciado em seu trabalho de campo. Sua mente era ágil e estava sempre disposta a aprender e a
ensinar. Quando não sabia e não conhecia algo, colocava “os cachorros no mato” para não “ser
lesa” em suas estratégias e ações. E observava, ouvia, aprendia com todos e com tudo. Nunca
desistia de lutar e conseguia suportar as adversidades e adversários.
Eneida deixa saudade. Mas também ensinamentos, lições, iniciados e iniciadas que a manterão
viva pra sempre em nossas pesquisas e em nossos corações.

Texto: Denise Cardoso
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O Slam Dandaras do Norte é um projeto de Shaira Mana Josy e
Anna Suav. O Slam é uma batalha de poesias onde vence quem conseguir
produzir e recitar a melhor poesia, seguindo as regras colocadas pela
organização do evento. E o Slam Dandaras do Norte é organizado por
mulheres e para mulheres, a partir dele as Dandaras conseguiram abrir
espaço para as manas do Movimento Hip Hop, e para outras poetisas que
sozinhas, semapoio, não tinhamondemostrar seus trabalhos.

O nome Dandaras do Norte é uma homenagem a Dandara,
companheira de Zumbi dos Palmares, que lutou ao seu lado pela
libertação do povo negro escravizado no Brasil. O vídeo Slam Dandaras
do Norte: A poesia feminista invade as ruas, é parte de minha pesquisa de
doutorado onde pesquiso a militância das manas que organizam o
Movimento Hip Hop em Belém do Pará. O Feminismo Negro atravessa o
Movimento Hip Hop, a partir da militância dessas mulheres que levam
discussões para pensar, e repensar o movimento como ainda não haviam
ocorrido, temas como a maternidade, a permanência das manas dentro
dos elementos que compõemomovimento.

Esse vídeo foi produzido emdoismomentos, durante o I e o II Slam
Dandaras do Norte. O primeiro ocorreu no Quilombo da República,
localizado na Praça da República, espaço do Centro de Estudos do Negro
no Pará-CEDENPA, uma das instituições do Movimento Negro que faz
parte da rede das Dandaras e que está sempre no apoio de seus eventos.
Foi o momento de abertura do Slam, onde todas começaram a conhecer,
pois em Belém ainda não havia ocorrido nenhum outro slam. O segundo
ocorreu na Praça de alimentação que fica localizada em frente à Praça da
República. Nos dois momentos o feminismo já se mostrou evidente nas
falas e nas poesias dasmanas que reivindicamdireitos e brigampor sonhos
e direitos. O Slam Dandaras do Norte trouxe para a visibilidade dezenas
de jovens poetas que estão conseguindo mostrar seu trabalho e estão
conquistando cada vez mais espaço no mundo da arte e do Feminismo
negro, jovens intelectuais que estão afirmando que as mulheres negras
fazemarte de qualidade sim!
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Título: Mulheres quilombolas: vivências em Itacoã-Mirim
Autoria:ARAÚJO,AlikNascimento de;
Co-autoria:
DANTAS, LennaKarlaDias;
FERREIRA,ViníciusMachado;
MANITO,Matheus Portal;
MORAES, EduardaCavalcante;
SILVA, JulianaBrendaLimada;
SILVA, LuanVeloso da;
PARDAUIL,KelvenRivas deOliveira.

Sinopse

Quais essências são capazes de construir, manter e fortalecer laços?
O curta metragemMulheres quilombolas: vivências em Itacoã-Mirim traz uma
abordagem sobre a formação de elos que transcendem o morada em um
território, ou o parentesco sanguíneo.

Trata-se de uma produção que reúne narrativas de mulheres de
gerações, ofícios e perspectivas tão diferentes, mas que conectaram suas
trajetórias a essa comunidade localizada na região paraense do Baixo
Acará. Suas histórias de vida nos surpreendem ao falar de amor,
pertencimento, sonhos, amizade, família, identidade, preconceito e
saudades. Seguindo o percurso pelos furos e rios amazônicos, que
cotidianamente levam essas mulheres da capital Belém ao seu lar, a
produção destaca os dilemas externos e internos enfrentados por essas
mulheres na construção de suas trajetórias em busca de propósitos que
conectamo individual ao coletivo. Siga-nos nessa emoção.

Comentário

Minha relação com essas protagonistas foi construída ao longo de
três anos que me transfiguraram de professora, pesquisadora de uma tese
de doutorado para uma aprendiz imersa em laços de sororidade e que
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passou a repensar próprio papel enquantomulher.
O curta foi resultado do projeto de Extensão Fibra vai ao Quilombo:

conexão de saberes entre a comunidade quilombola de Itacoã- Mirim e a
Faculdade Integrada Brasil Amazônia, que foi desenvolvido entre os anos de
2017 à 2018. A ideia inicial estava em produzir um recurso que pudesse
valorizar as percepções dessas mulheres sobre ser quilombola e que ao
mesmo tempo se apresentasse como parceria na construção deminha tese
de doutorado. No entanto, a convivência com essas mulheres ultrapassou
essas perspectivas, possibilitando paramim e para os jovens estudantes da
equipe de produção um exercício de reflexibilidade, na qual, seus autores
passam a se reconhecer e repensar suas concepções de lar, família e
sobretudo, identidade. Não me resta mais nada a dizer do que: obrigada,
mulheres de Itacoã-Mirim.

Entrevistadas

1. AnaLúciaAlmeida Leal, 41 anos;
2. Antonia LúciaNascimentoHolles; 58 anos;
3. DonaBata, 71 anos;
4. ElianaNascimentoMonteiro, 30 anos;
5. FátimadeNazaréGaliza Barros, 65 anos;
6. GéssicaGaliza, 23 anos;
7. GirlenyBarros doNascimento; 29 anos;
8. Honória BelémMonteiro,Norita, 55 anos
9. JéssicaAraújoGaliza; 22 anos;
10. KeilaCristinaRodrigues, 29 anos;
11. Maria do SocorroMonteiro, 44 anos;
12. Mayara deNazaréTelles de Sousa, 25 anos;
13. MayraTelles de Sousa, 21 anos;
14. Raimunda de Jesus Barros doNascimento, 60 anos
15. RuthHelenaGaliza da Silva, 41 anos;
16. Suany LealMonteiro, 24 anos;
17. Vera LuciaAraújoMonteiro, 74 anos;
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Elas:

Sinopse
Elas é um documentário que imerge na realidade de algumas

mulheres pernambucanas que tiveram bebês com microcefalia com o
intuito de conhecer as suas histórias e a suas visões demundo.
Palavras-chave: Pernambuco;mulheres;microcefalia.

Comentário

Oqueme levou a pensar em produzir um documentário sobre essa
temática foram questões pessoais. Eu sou de Olinda, e em 2015 deixei o
meu estado para estudar antropologia na Universidade Federal da
Integração Latino-Americana. O meu primeiro contato com o
audiovisual foi através de amigos e do Programa de Educação Tutorial
(PET). Emmarço de 2017, eu gravei o meu primeiro documentário como
diretora:Elas.

O documentário Elas busca trazer reflexões sobre a vida de sete
mães de bebês com microcefalia, que vivem na Região Metropolitana do
Recife. Além disso, é possível ter uma ideia sobre alguns pontos que
cercam cotidianamente essas mulheres, que envolvem alguns conceitos
mal interpretados por uma sociedade preconceituosa que desconhece a
realidade dessas guerreiras, quemediante o amor à vida da sua prole lutam
com as indiferenças e desrespeito que as condenam a um exílio dentro de
suas próprias cidades.
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Seção Entrevistas

Samuel Sá

Samuel Maria de Amorim e Sá. Antes de ser antropólogo, um ser humano, como um dia
o ouvi afirmando. Também é metodólogo, porque diz ele que nestes tempos ter mais de um
emprego pode ser interessante. Traz em sua bagagem acadêmica e cultural quase cinquenta anos
de Antropologia na Amazônia, onde iniciou sua carreira na graduação em Ciências Sociais na
UFPA.Neste período, foi bolsista orientado peloDr. EduardoGalvão noMuseu Paraense Emílio
Goeldi e aluno do Prof. Dr. Orlando Sampaio e Silva. Depois, seguiu para o Rio de Janeiro, onde
especializou-se emHistória Oral e trabalhou na Fundação Oswaldo Cruz. Estudou na Bélgica e
na década de 70 foi convidado pelo Dr. Charles Wagley para cursar o mestrado e doutorado em
Antropologia na Universidade do Sul da Flórida, campus de Gainsville (EUA), tornando-se,
então, o primeiro antropólogo amazônida a realizar uma formação de pós-graduação strictu sensu
completa fora do Brasil e posteriormente retornar a região para trabalhar. Sua tese de
doutoramento versou sobre o processo de adaptação cultural e as barreiras vivenciadas pelos pós-
graduandos brasileiros nos Estados Unidos. Este não foi o seu primeiro estudo no campo da
Antropologia da Educação, mas, sem dúvida, o mais denso. Estavam, então, abertas as portas
para que ele fundasse o Projeto Extracurricular Temático (PET) em Ciências Sociais, grupo em
que desenvolve um trabalho de “educação universitária”, principalmente entre os alunos de
graduação da UFPA. Atualmente, continua colaborando com a formação de gerações de
cientistas sociais. Aqui, nossa gratidão ao querido Professor Samuel.

Texto: Breno Sales
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Nesta edição temática “Dossiê” tivemos o privilégio de entrevistarmos a
professoraMaria LuziaMirandaÁlvares, e ouvi-la que aqui se traduz em lê-
la é possibilitar não somente conhecer sua trajetória, mas refletirmos na
importância das gerações que nos precederam, e que possibilitaram que
hoje pudéssemos usufruir de espaço e direitos. Além de encorajar a
permanecermos na luta não somente por nós, mais também pelas
gerações que estão por vim.

Quem é a Professora Maria Luzia Miranda Álvares?

R: Maria Luzia Miranda Álvares, jornalista, cientista política, professora
Associada da Faculdade deCiências Sociais/IFCH/UFPA (docente há 40
anos, hoje aposentada, cumprindo o programa de Professor Voluntário
Resolução nº 679-CONSUN, de 17.11.2009), pesquisadora dos temas
comportamento político, participação feminina na política partidária,
eleições e, presentemente, com dois projetos de pesquisa em andamento:
“Efetividade das políticas públicas e superação dos entraves na articulação
dos Serviços deAtendimento àsmulheres vítimas de violência doméstica e
familiar no Pará (2007-2014), aprovada pelo CNPq Processo nº
409572/2016-0; outra, em elaboração, mas com dados coletados e parte
trabalhados, intitulada: “Sub-representação Feminina, Democracia e as
Eleições de 2018noBrasil”. Tenho78 anos.

Como sabemos a Sra. veio do interior do Estado, do município de
Abaetetuba, filha de comerciante, para estudar num Colégio interna em
Belém, gostaríamos que nos falasse um pouco sobre os “moldes/não
seria modelos (ou mesmo no singular?) femininos” de “mulher para
casar”, e de que maneira isso esteve presente em sua vida, e em que
momento começa a mudar.
R. Era praxe das famílias do interior de estado, com posses para pagar
colégio particular, enviarem seus filhos/as para Belém, a capital do estado
que possuía escolas para o seguimento dos estudos ginasiais (após o ensino
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primário) e avançassem no campo das áreas do conhecimento necessário
para a obtenção de um diploma de profissão liberal. Então foi isso o que
ocorreu com as jovens e os jovens da minha geração e classe, selecionadas
para colégios administrados por freiras e padres (Colégio Santa Rosa foi a
opção daminha família, onde permaneci em regime de internato, durante
7 anos – quatro ginasiais e três pedagógicos).
Essas escolas seguiam as linhas da sociedade global que criara suas
próprias representações sobre um modelo feminino forjado por um
sistema patriarcal que definia e defendia a hierarquia e valorização dos
homens como seres mais dotados culturalmente e de conhecimentos, em
detrimento do saber das mulheres, com tendências para as práticas
domésticas. Esse modelo de submissão e de aceitação a um tipo de viver
social o qual sempre foi o esperado socialmente dos comportamentos
femininos – desde omodode vestir aos gestos e atitudes – cravou até hoje a
imagem das mulheres que ainda sofrem violência doméstica por não
seguirem o suposto “aparato” criado para elas. Do aspecto objetivo –
demandas por certas profissões, atividades “femininas”, comportamentos
– ao subjetivo – “instinto materno”, imposição sobre o seu corpo e sua
sexualidade, desconhecimento de si mesmas porque as tornava
“ingênuas” (sendo esse estado que a sociedade reclama) – todas as
possibilidades de envolver novos conhecimentos e consciência política
sobre o que é ser mulher servem, muitas vezes, de processos de
culpabilização contra elas próprias e entre elas. As mais ousadas –
enfrentando esses tabus culturais – ferem o sistema proposto e caminham
para conquistas profissionais, pessoais, afetivas – enquanto um número
significativo de outro grupo de mulheres ainda acredita que “ser
direitinha” é não fugir às imagens tradicionais. E por que ainda vigoram
esses esquemas de manutenção do poder que as submete a esse esquema
hostil? É que a cultura disseminada pelas representações ditadas pelo
sistema patriarcal contemporâneo ainda é muito forte. E as mulheres têm
ainda certo receio em ser “mal faladas”. Existe isso? Sim. Veja-se que há
famílias que ainda seguem esses tabus em nome da tradição. Existem
mudanças no ponto de vista feminino sobre isso? Sim, creio que sim.Caso
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contrário hoje não haveria tantas e tantos lutando contra a discriminação
contra asmulheres, a homofobia, a violência doméstica.
Por essa visão crítica sobre os “modelos” e representações femininos
considero que assumi a condição/identidade feminista. Àmedida que fui
começando a visualizar as diferenças que eu percebia entre as mulheres –
não havia um só tipo de mulher, mas havia várias mulheres que agiam
diferentemente, como algumas, deminha própria família – procurei saber
a história de vida dessas mulheres e dos homens seus companheiros. Essas
foram as minhas primeiras impressões sobre essa ideologia sem dela fazer
bandeira. Mas através de leituras e de novos conhecimentos sobre o que
era ser mulher, o que era “mulher no modelo” e o que era conquistar
espaços diferenciados com dificuldades de inclusão desse gênero, que
demonstrava sua inteligência e seu saber em qualquer área, fui me
inserindo na luta sobre as rupturas do único modelo feminino e se
inserindo no reconhecimento e nas campanhas sobre os direitos das
mulheres.
Quando e por que se tornou uma (feminista)?
R. Vejo hoje que a condição de “ser feminista” se tornou num processo
existencial que me identificava como uma garota diferente dos meus
irmãos, mas, por isso mesmo, eu deveria me submeter a certos padrões
femininos da época que aos poucos eu fui entendendo que eram situações
que desvalorizavam as meninas e as mulheres em relação aos meninos e
homens. Conhecer o porquê uma jovem era “malvista” naminha cidade e
cujo comportamento eu não deveria seguir, fazia parte da cultura familiar.
No colégio religioso, no internato em Belém, eu me incorporava ainda
àquela tradição de “meninas bem-comportadas” e achava estranho que
outras colegas fossem vistas como “malcomportadas”. Toda essa bagagem
acumulada sobre “ser mulher” e “ser homem” se incorporava na minha
forma de ser. Já casada, com filhas, procurando seguir os estudos e
alcançando o vestibular na área das Ciências Sociais/UFPA fui abrindo
minhas ideias e meu reconhecimento sobre o eixo tradicional - “meu
marido”, minha casa”, meus filhos” - ampliando-se para o olhar crítico da
presença das múltiplas mulheres minhas colegas e então, com o pronome
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possessivo (nosso) – passei a desmontar a figura única feminina para um
olhar mais concessivo às múltiplas mulheres com seus problemas, suas
vidas, e uma infinidade de outros comportamentos. Me conscientizei da
cultura sexista acumulada e passei a lutar contra esses paradigmas clássicos
da “imagem feminina”. Investi emme tornar umaoutramulher.
Embora já tenha falado um pouco sobre sua trajetória enquanto mulher
de classe média, enfatizando o momento em que a Sra entra em contato
com feminismo, mas gostaríamos se possível, que nos contasse mais
detalhes do momento em que se assume enquanto feminista, e o que
muda a partir daí.
R. Na juventude, no colégio interna, absorvendo os modelos de “menina
extremamente bem-comportada”, segui esse tempo com esses
ensinamentos reforçados no ambiente familiar. Eu era a única mulher no
meio de quatro irmãos. Ao tempo em que eu brincava de bonecas com as
minhas primas e colegas de colégio eu seguia, também, as brincadeiras dos
meus irmãos que às vezes me diziam “isso não é brincadeira de menina”.
Mas eu ia com eles p'ra rua, mesmo assim, jogar futebol, correr de
madrugada com a “turma” deles pelas ruas de Abaetetuba, acompanhar
meus pais nas lutas políticas contra um líder carismático ao qual éramos
oposição, o Magalhães Barata e seus asseclas, na cidade. Nessa época,
também, fugia de casa para dançar nos clubes esportivos (vesperais, diga-
se, mas a dança varava a noite e eu chegava esbaforida em casa e pegava o
“carão” daminhamãe). Nas férias até amocidade, no internato, a vivência
tradicional traduzia o nível de classemédia daminha condição, operando,
também, em outros níveis como o vínculo visceral com a religião católica,
assistia à missa diariamente, pertencia a várias irmandades religiosas, fazia
retiro espiritual etc. Meu pai proibira minhas saídas nos domingos. Não
queria “dar trabalho” para os parentes em Belém. Mesmo com essas
proibições, eu saia para a casa de colegas para passar o dia do Círio e/ ou
festas de aniversário. E já no 1º ano do curso pedagógico conheci um
jovem e passei a namorar, por carta diária, com o contato feito pelas
colegas externas. Ou seja, seguia os caminhos “apropriados” às jovens da
minha classe.Casei, após a formatura dele e permaneci na classe social que



acompanhava os parentes colaterais. Ou seja, segui os trâmites do papel
feminino que não derruba as normas que considerava “naturais”. Mas foi
justamente nessa relação entre nós, enquanto casal, que as peças de um
quebra cabeça foram se formando naminhamente. As questões eram: por
que eu tenho que fazer isso e omarido não? Por que ele pode isso e eu não?
Os porquês multivariados dominaramminhas angústias de não me sentir
diferente e as normas me considerarem “o outro” (como diz Elizabeth
Badinter). E as mudanças começaram. Estudar o vestibular para o Curso
de Ciências Sociais foi um grande passo. Vencer a batalha das provas, da
classificação e ver meu nome entre as 29 primeiras alunas da UFPA e a 5ª
do Curso de Ciências Sociais foi um rebentar barreiras. Eu posso.
Empoderamento em outras situações. E a minha aproximação com os
movimentos de mulheres à frente Isabel Cunha , do MMCC, falar ás
mulheres operárias, da indústria da alimentação, ir às passeatas no
momento da prisão de agricultores, sentada à frente das prisões ao lado
das mulheres que estavam ansiosas para que os militares não levasse à
noite seus maridos, creio que esse ativismo me favoreceu a condição
prática do ser feminista.
Aomesmo tempo, formada em Licenciatura doCurso de Ciências Sociais
(1977) me oportunizou a convocação, pelo titular da cadeira de Ciência
Política, Prof. Amílcar Tupiassu, para me constituir em docente nessa
disciplina ao lado de outros colegas selecionados. Mas tivemos que nos
submeter a um concurso dessa matéria das Ciências Sociais, pelo
Departamento, e assim fomos incorporados (mais três colegas, eu era a
única mulher) à docência em 1978. Vê-se, então, que a minha militância
política veio antes do tempo acadêmico, mas foi importante porque
sedimentou meu interesse pelo estudo da participação política, uma
categoria que se tornou o eixo principal das questões estudadas e
analisadas em seus diferenciais, pelos experts teóricos.
Conte um pouco mais sobre sua militância política/feminista (trabalho,
maternidade....)
R. A militância política nos movimentos de mulheres nos anos 1970 se
fortalecia pelo conjunto de demandas diversas das mulheres de todos os
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âmbitos, o rural, principalmente, mas também o urbano. E, ainda, a
importância desse ativismo era procurar assegurar proteção às mulheres
muito sacrificadas com o golpe de 1964. Mulheres mortas, mulheres
presas, mulheres escondidas para não serem presas ou mortas, mães e
esposas que se mantinham preocupadas com a prisão de seus filhos e
parceiros, tinham, em nossa presença, a confiança e a certeza das
denúncias do que estava ocorrendo sobre esse gênero, e sobre os
agricultores, os sem-terra, os estudantes, os intelectuais e professores, os
que ousavam enfrentar o regimemilitar. Eu seguia com osmovimentos de
mulheres, nos encontros, nas conferências, nas palestras que
disseminavam as nossas agendas de desconstrução da cultura do medo e,
ao mesmo tempo, ministrava aulas no Curso de Ciências Sociais, na área
de Ciência Política - àquela altura com turmas nas disciplinas de Ciência
Política 1, 2 e 3 e História das Ideias Políticas e Sociais (HIPS). Nessa
agenda do ensino, tive chance de rever o que os teóricos e filósofos
clássicos tratavam sobre as mulheres e fazia convergir para as nossas aulas.
Mas eram percursos ainda precários, pois, só nesse momento é que a
formação acadêmica com mais firmeza e a leitura das feministas teóricas
que tratavam da questão da mulher me chegavam às mãos. A literatura
feminista era proporcionada pela área da História, da Sociologia, da
Antropologia que sustentavam as minhas ansiedades de reflexão sobre a
situação feminina e a ruptura aos padrões de representação do modelo
tradicional. Com a minha formação seguindo os percursos nessa área fui
iniciando palestras, projetos de pesquisa e mais estudos pois, meu
interesse era me inscrever numa pós-graduação da própria UFPA, em
qualquer área,mas como temamulher&política, pois, aminha condição
familiar e o novo emprego que eu assumia nesse período ( crítica de
cinema no jornal “O Liberal”, 1972) só me davam a chance de participar
da seleção de um curso emBelém.Optei pelo PLADES/NAEA/UFPA e o
foco temático não mudou. Inscrevi o projeto de pesquisa “A participação
política dasmulheres nas eleições de 1986: o caso do Pará” que eu já vinha
abordando. Os dados e análises beneficiaram a elaboração da dissertação
demestrado, de título "Saias, Laços e Ligas: Construindo Imagens e Lutas:
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Um estudo sobre a participação política e partidária das mulheres
paraenses (1910-1937)", defendida em setembro de 1990, noNAEA.
O envolvimento com a área universitária enquanto docente e
pesquisadora e no ativismo político com os movimentos de mulheres
embora me deixasse pouco tempo para cuidar da casa e da família,
fortaleceram os nossos afetos. Com duas mulheres que me ajudavam no
dia-a-dia caseiro eu conseguia estabelecer um tempo de atenção para as
filhas e o marido. Certa vez, ao chegar em casa às 23h vinda de uma
atividade política nas eleições da coordenação do NAEA, encontrei a
filharada com cartazes e bandeiras cobrando: “queremos uma mãe”. A
vida era assim, na luta, nos caminhos de estudos e na vivência dividida
entre a casa e a rua.Oque eu chamava demilitância acadêmica.

Em que momento o cinema entra na sua vida?
R.O cinema esteve sempre presente naminha vida, desdeminha infância,
em Abaetetuba. Mesmo sem luz elétrica na cidade, os médicos do SESP
(Serviço Especial de Saúde Pública) que exerciam um papel de
disseminadores da higiene e da saúde das populações das cidades do
interior do Estado, na década de 1940/1950, introduzindo um conjunto
de medidas para “sanear a Amazônia e a região do vale do rio Doce, onde
se produzia borracha e minério de ferro, matérias-primas estratégicas para
o esforço de guerra americano, tendo em vista os altos índices demalária e
febre amarela que atingiam os trabalhadores desta região”
(h
ps://jornalggn.com.br/blog/luisnassif/a-historia-da-sesp). Ou seja, o bem-estar
das pessoas, diziam eles. Através de filmes de animação com os
personagens conhecidos da época, como aBranca deNeve e os Sete Anões
etc., além de outros da lenda brasileira como o Jeca Tatu, de Monteiro
Lobato (visto como um caipira agricultor que pegava na terra e não lavava
as mãos, mas cujas terras pertenciam a um rico latifundiário), cujos
direitos da imagem pertenciam, na época, ao Instituto de Medicamentos
Fontoura S/A, esses médicos iam disseminando a cultura da saúde com o
toque da cultura alienígena. Naquela época, eu não entendia nada disso,
mas com as argumentações da limpeza e nova alimentação minha mãe

Entrevista:
Maria Luzia Miranda Álvares

v. 04 | n. 01 | 2018 | pp. 227-240
ISSN: 2446-8290



235

quase morre de pneumonia, pois a indicação sanitária mandava ferver a
roupa da família diariamente e a mamãe passava do calor para o frio sem
ter a visão de outros adoecimentos.
Das sessões da rua às exibições nas salas de cinema que começaram a ser
criadas na cidade pulávamos dos filmes de animação para os filmesmudos
do Carlitos. Assim, o gosto pelo cinema veio se desenvolvendo em mim
das sessões de rua, do SESP, na “bagagem” dos políticos que faziam
campanha na cidade e com outra presença dos norte-americanos que
criaram uma sessão semanal sobre as imagens da cultura do seu país, com
filmes distribuídos pelo USIS, com exibição nas quintas feiras, no
auditório do Colégio Santa Rosa. Assim, formei uma cultura
cinematográfica bem restrita. Havia também exibição dos filmes sacros,
disseminando outro tipo de cultura referente à “perfeição” humana. Veja-
se, ao casar-me e associar o cinema a outros aspectos da própria arte, pois,
meu marido tinha um cinema particular na garagem da casa onde
morávamos (tela branca pintada na parede e projetores em 16 mm, com
filmes variados alugados em uma loja específica), eu já havia me
“inventado” como cinemaníaca e estimulado o gosto por essa técnica
como arte das imagens em movimento. Frequentávamos, diariamente. as
sessões nos cinemas da cidade, mas o interesse do meu marido era tanto
que ele exibia, no que denominou de Cine Bandeirante, qualquer tipo de
filme. E no diálogo com ele sobre os temas, a forma de criação das
imagens, a leitura de livros específicos sobre a história da arte e da técnica
cinematográfica fuime formando e constituindominha expertise.

Como bem sabemos o espaço que adentra é marcadamente masculino.
Diante desta afirmativa, quais desafios foram enfrentados para que
ganhasse espaço?
R. Num primeiro momento, quando eu era somente a “acompanhante”
domarido nas sessões de cinema comercial e cultural, eu não via nenhum
diferencial de tratamento dos outros e dos amigos sobre nós. A “mulher
do Pedro” era uma espectadora comum.Mas, nomomento em que aceitei
um emprego no jornal O Liberal como crítica de cinema, aí, então,
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começaram os falatórios de que quem escrevia a coluna “Panorama” para
o jornal era o Pedro Veriano, meu marido, que era crítico de cinema do
outro jornal da cidade, “AProvíncia do Pará”.Mas, a essa altura eu iniciava
a minha nova jornada profissional, ao ser aprovada num concurso para o
Departamento de Ciência Política, do então Centro de Filosofia e
CiênciasHumanas, daUFPA. Era, então, 1978, e a nova versão da “Luzia”
passando a uma categoria universitária, por suposto, dava possibilidade de
dissolver os aspectos obscuros que se formavam sobre meus
conhecimentos na área do cinema. Iniciei a coluna Panorama,
primeiramente, aprendendo a datilografar, uma técnica que eu não
conhecia ainda. Uma velha máquina de escrever Olivetti Lettera 22 me
deu o suporte inicial e eu fui dedilhando as ideias que vinham após assistir
aos filmes. Contar a história do filme, depois dizer se eu havia gostado ou
não se constituiu por muito tempo a argumentação que eu associava à
escritura sobre um dado programa que eu assistia. Aos poucos, a leitura
sobre a história da técnica e da organização dos elementos fílmicos
subsidiaram minha nova forma de escrever. Vejo que processei fases de
aprendizagem em que tanto a leitura sobre o tema quanto a forma de
traduzir esse tema em imagens em movimento sendo capturadas de um
roteiro elaborado como vetor do processo de criar e simbolizar o “dizer em
imagens” as maneiras de chegar ao público um assunto foram se tornando
mais simples nomeu entendimento de comentarista. Assim, o que passou
a ser traduzido das representações cinematográficas foram elementos que
iam mais além do status quo das imagens que o cinema como técnica
explorava. A literatura das áreas das Ciências Sociais e da cultura sobre as
questões de mulheres e gênero, a teoria da estética cinematográfica e o
ambiente onde se dava a ação do filme etc, etc, passaram a contribuir para
minha nova experiencia de enxergar a simbologia temática, a ideologia
conservadora ou não que era disseminada pelas imagens do cinema na
composição de suas histórias.
Como a Sra fez do cinema uma ferramenta de luta feminista/política?

R.A aprendizagem sobre o que ver nas imagens reproduzidas pelo cinema,
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como já referido, exigiu de mim a ampliação dos comentários sobre essa
estética da vida que não se representava para o público como alguma coisa
que poderia reforçar ou levar à critica o “viver” pessoal. Por trás das
câmeras de cinema há profissionais de formação diferenciada, inclusive,
alguns/algumas comopeso dos elementos patriarcais e conservadores que
usam seu modo de trabalho reproduzindo os estereótipos culturais.
Avaliar isso tornou-se um meio de usar uma técnica do cotidiano das
pessoas para discutir o que dizem/diziam os filmes tais e tais, sobre
sexualidade, relações de gênero, relações de poder entre homens e
mulheres em todas as áreas de convivência etc. Porque ler imagens” é criar
significados dando sentido à escritura da realidade capturada, têm dito os
antropólogos e, também, alguns/mas cineastas comprometidos/as em
documentar um “mundo histórico”, imprimindo sua “voz” na imagética
auto reflexiva. Como reprodutor de imagens em movimento, o cinema é
visto através de vários ângulos, quer como ferramenta de impressão da
ficção, quer como expressão documental da realidade. Quem dá sentido
às imagens, entretanto, é o olhar do/a espectador/a evidenciando as
representações e performances da escritura narrativa dessa arte. A cineasta
e teórica Laura Mulvey (1975) discute a corrente principal da narrativa do
cinema norte-americano que “fetichiza” a imagem feminina enquanto
objeto de estímulo sexual. Trata-se de uma das principais referências sobre
a discussão da representação do feminino. Por essa perspectiva, oGEPEM
(grupo de estudos sobremulher e gênero que coordeno, naUFPA), através
do Cine-Gênero (desde 2006), exibe filmes que apresentam a luta das
mulheres em todos os âmbitos, desafiando as instituições para garantir sua
cidadania social e política. Essa visão sobre o cinema está disseminado no
ativismopolítico em todas as áreas profissionais.
Na festa do Oscar-2015 algumas atrizes presentes protestaram sobre
perguntas que fazem a elas em torno de seus vestidos no tapete vermelho,
mas se sentem constrangidas porque esperam tratar de sua carreira,
planos, atuação, aspecto que prenuncia o diferencial que sentem quando
as perguntas são feitas aos homens. Esse aspecto é muito importante
porque elas iniciaram uma batalha para denunciar como eram tratadas no
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mundodo cinema.
Lembro que nos anos 1960, na chamada Segunda Onda Feminista, a
teórica norte-americana Betty Friedan revolucionou o mundo quando
propôs que as mulheres não deveriam ser vistas somente pelo seu sexo,
mas por sua inteligência, seu saber.Houve uma crítica ferrenha a esse novo
discurso – como o movimento de “queima dos sutiãs” – mas
demonstrativo de que também tínhamos ideias inteligentes e deveríamos
ser reconhecidas como tal. Hoje, quem está espenhada nas novas questões
de ruptura aos estereótipos culturais ao se sentiremmulheres profissionais
da arte, mães, esposas, são as atrizes do cinema que avaliam a forma
discriminadora de serem tratadas nos papéis que representam ou nas
questões que são apresentadas nas entrevistas a que são submetidas devido
ao tipo de perguntas que amídia lhes faz. Esse não deixa de ser o confronto
comomundomasculino da arte cinematográfica que sempre contemplou
o homem com os principais papéis. Elas estão constatando também que
mesmo nessa área não são levadas a sério. É importante a conscientização
dessas grandes mulheres que circulam emmúltiplos papéis, além de seus
próprios, enquanto seres humanos. Elasmerecem respeito.

O cenário político e social brasileiro é desolador, e coercitivo no que diz
respeito à liberdade de se vivenciar o que nos resta de direitos
conquistados. Qual seria sua palavra de incentivo às novas gerações que
hoje lutam por uma sociedade mais igualitária?

R. Dos sete bilhões de pessoas no mundo, a metade são mulheres. Daí a
importância de se fazerem reconhecer como humanas. A história deste
gênero tem demonstrado que além das conquistas específicas pela
igualdade legal e contrárias às restrições aos direitos, a luta tem se dado
também contra as barreiras que impedem o seu desenvolvimento como
pessoas. A exigência do direito do voto deslocou-se para a demanda por
outros direitos como o acesso à educação formal e à formação profissional
sem restrições ao seu sexo. Com isso, ampliou-se, na sociedade, a
perspectiva de uma melhoria na qualidade de vida da metade da
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população e subsidiou o aumento de oportunidades em todos os âmbitos
emque lutaram, fortalecendo o sistema democrático com essas práticas de
alargar as conquistas para outros setores considerando a participação
popular como o efeito necessário das mudanças sociais. Demanda por
políticas públicas é ummeio de mostrar a responsabilidade das mulheres
em sensibilizar o Estado para questões como saúde, violência doméstica,
maternidade e tantos outros aspectos que restringiam a presença delas e de
outros cidadãos não incluídos. Vê-se, portanto, que ao vencer as barreiras
culturais, sociais e econômicas tendentes a bloquear os postos de maior
relevância social, as mulheres são reconhecidas ao reafirmar seus direitos
como direitos humanos, fundamentais ao pleno desenvolvimento da
sociedade. Essas são, ao meu ver as conquistas que elas conseguiram ao
longo de suas lutas por serem tratadas como humanas. Os avanços e
conquistas das mulheres lhes deram possibilidade de ir às ruas e lutar pelo
que acham que está incorreto em suas vidas. Elas pedem políticas, elas
pedem melhorias de vida não só para si, mas para sua família, seus filhos,
seusmaridos, sua comunidade. E comcerteza o cenáriomudou.
As conquistas até agora fortaleceram novos caminhos nem sequer
cogitados para elas percorrerem como o direito à educação, à saúde, ao
trabalho, à cidadania política mostrando-lhes que a escolaridade, a
maternidade, o salário igual para trabalho igual, os cargos eletivos de
representação política são processos necessários para a transformação e a
justiça social. Dessa forma, mesmo com o cenário de “terra arrasada”
vivendo a coerção de sua liberdade diante dos direitos conquistados a
duras penas, meu capítulo de incentivo às novas gerações é que nós,
mulheres, devemos manter-nos atentas ao nível de empoderamento que
conquistamos e bloquear as pedras no meio do caminho que
possivelmente, ao meu ver, vão se transformar em uma grande pedreira.
O avanço nas denúncias de violência doméstica e sexual foram intensos,
contudo, o feminicídio ainda é um dos emblemas mais cruciais que
vivemos e estamos sendo a cada dia ameaçadas de morte. Se a lei Maria da
Penha incentivou a resolução de muitos casos, a aplicação da lei pelos
operadores do Direito ainda fica a dever. Houve um golpe contra uma
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mulher à frente da república brasileira, orquestrado por uma elite
masculina, contudo, o respaldo à “cultura da ordem” que levou ao golpe
ecoou pelas vozes de todas as classes sociais. Morte às feministas! Porque
são feias, malcheirosas e malvestidas! É isso o que vamos ouvir por muito
tempo. O que não devemos fazer é abandonar a luta neste momento. É
hora de todas nós segurarmos asmãos uma das outras e avançar. Porque “o
verdadeiro amor lança fora todo medo por isso, ninguém solta a mão de
ninguém” (autor desconhecido).

Belém, 25denovembrode 2018
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Introdução

Este trabalho é produto da minha dissertação de mestrado. Nele
descrevo o percurso do fazer etnográfico a partir das experiências
adquiridas e vivenciadas enquanto mulher com deficiência decorrente de
sequelas de umadoença crônica, autoimune e incurável chamada esclerose
múltipla. Neste texto, particularmente, busco narrar os percalços do
campo, os dilemas, os desafios, os temores e incômodos sentidos durante a
interação no âmbito da pesquisa. Atento para as necessidades demulheres
que têm esclerose múltipla em dialogia, pesquisadora-interlocutoras,
como sendo umamulher que também tem a doença, no queme é familiar,
mas privilegiando, ao mesmo tempo, no momento da entrevista, ouvir as
minhas entrevistadas no que causa estranhamento e aproximação
(VELHO, 1978), sempadroniza-las.

Interessa-me apontar o quanto sou afetada pelo campo no
momento em que entro em contato com narrativas tão diferentes, por um
lado, e que se aproximamdasminhas, por outro, em algumas situações, em
alguns aspectos. E nesse exercício de alteridade busquei transformar o
familiar em exótico e o exótico em familiar (DA MATTA, 1978). A
perspectiva reflexiva antropológica tem justamente o propósito de
concatenar as relações entre sujeitos/as, que se afetam mutuamente,
conforme aponta Caicedo (2003), sendo a investigação social paradoxal,
pois segundo esta autora o que ela denomina de “objeto” atua
simultaneamente com e como sujeito/a na relação de pesquisa, dessa
formapodendoo/a sujeito/a investigar a simesmo/a.

Minha escrita está imersa em um processo de “tradução de
experiências” no qual subjetividades estão sendo afetadas no processo de
reflexão e diálogo, penso que nesse contexto acabo também por me
considerar como o “outro” da pesquisa, aquele que também é atingido nos
seus sentimentos e lembranças que são rememoradas, reeditadas. A
alteridade presente nessa relação torna o diálogo mais aberto e flexível,
porémnãomenos forte e difícil. Talvez olhar paramimmesma não seja tão
duro quanto olhar aquele/a outro/a que me reflete em alguns aspectos,
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trazendo um pouco de mim em si, no que tange aos desejos, dores, receios
e resiliência.

Penso que narrar histórias que se aproximam das minhas e que, ao
mesmo tempo, me distanciam quando conto a minha história, uma vez
que cada história é uma história, alimenta a dinâmica constante de
reinterpretar as versões de mimmesma e de outras pessoas “no que temos
emcomum”, sem sobreposições (GEERTZ, 1978).

Nesse encontro – com outros, outras mulheres, nesse caso,
mulheres com esclerose múltipla – traz questões específicas, oriundas de
opressões específicas. Não somos iguais. Não sou eu quem as representa,
nem elas a mim. Elas são únicas e tantas, que autoridade tenho para isso?
Tal fato implica se afastar de teorias que constroem conceitos fixos de
sujeitos diversos e buscar se aproximar da perspectiva da alteridade.

Eu também sou “o outro”. E agora?

Ao pensar no percurso metodológico da minha pesquisa busquei
refletir qual seria a melhor maneira de fazer a incursão no campo, já que o
próprio tema de investigação se situa no campo da subjetividade, tanto das
interlocutoras quanto da minha, enquanto pesquisadora. Como
conseguir dados sem me envolver acreditando na suposta neutralidade
científica? Afinal, eu estava ali observando, escutando e escrevendo,
trazendo comigo, ou melhor, em mim, todas as minhas emoções, dores e
anseios.

Confesso que num primeiro momento o contato me angustiava.
Como não se envolver? Pensava.Mas por que não se envolver? Respondia a
mimem seguida. Ao longo do tempo fui percebendoque o distanciamento
foi algo que me implicou um imenso esforço de alguém que está
produzindo cientificamente para a Academia e que precisa seguir os
pressupostos rígidos (se afastar) baseados no saber da ciência, esse mesmo
saber que vai autenticar-me a um grau de titulação. A validez pode ser
experimental? Eu quero estar no campo, senti-lo, e não me abster da
complexidade da interlocução dos encontros.
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Posso dizer que não foi fácil e espontânea a maneira como lidei de
estudar um tema tão próximo aminha realidade. Na verdade, chegou a ser
amedrontador pelo fato primordial de eu não querer estabelecer contato
comigo ou com aquele outro que pudesse provocar em mim sensações
desconfortáveis, dentre elas aquelas que me fizessem poder ter acesso a
dores ocultas. Pode-se inferir, então, que a pesquisa etnográfica não está
isenta desse caráter subjetivo (DaMATTA, 1978; CLIFFORD,1991;
CARDOSO DE OLIVEIRA, 2006), pois as emoções inevitavelmente
estão presentes, até mesmo na ordem de conflitos, e por isso, também, a
etnografia envolve questões de natureza ética e política.

Decidi pela pesquisa qualitativa justamente com o intuito de
concatenar essa relação entre omundo objetivo e subjetivo, como forma de
apreender as elaborações realizadas pelas interlocutoras selecionadas e
depreender através do olhar e da escuta, lógicas particulares de sentir o
mundo, porém sem estar totalmente “de fora”.O “estar lá”, no contato, na
escuta e na troca tornou-se um caminho mais interessante. Afinal, “a
prática antropológica só pode se dar com uma descoberta etnográfica, isto
é, com uma experiência que comporta uma parte de aventura pessoal”
(LAPLANTINE, 2003, p.123).

Talvez eu tenha me “aventurado” ao optar por conversas informais
ou como aponta Batista et al (2014), “conversas do cotidiano”. Pude
perceber que tanto as interlocutoras quanto eu nos sentimos mais à
vontade para trocar informações, ideias e experiências através desse
método. Logo, as conversas foram instrumentos importantes capazes de
fornecer um certo ar de informalidade, leveza e descontração no ato de
poder contar um pouco de si. Criou-se uma atmosfera mais favorável e
confortável, indo em direção contrária aos modelos racionalistas em que a
valorização exagerada pela objetividade, premissa da ciência hegemônica,
passa a ser substituída por conversas no cotidiano.

Como pesquisadoras/es soc ia i s , e s t ranhamos o
distanciamento que a academia constrói entre conversas e
produção de conhecimento. Ao entrar na universidade, os
princípios cartesianos enrijecem a conversa, que passa a ser
controlada, negada ou mesmo eliminada das relações entre
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participantes da pesquisa, pesquisadoras/es e os fenômenos a
serem estudados. A conversa, normalmente, é aprisionada e
cristalizada sob a égide de um script materializado pornomes
diversos: entrevista, questionário, grupo focal, testes,
dinâmicas e correlatos (BATISTAet al, 2014, p.100).

Por intermédio dos pressupostos da pesquisa qualitativa é delineada,
construída e reconstruída a problemática da pesquisa, assim como
possíveis ajustes, se necessário. A proposta investigativa teve como base
entrevistas semiabertas, priorizando, dessa forma, o percurso do diálogo
entre pesquisadora e informante. O tempo e ritmo da entrevista foram
conduzidos pelas interlocutoras, vale sublinhar. E, alémdisso, as conversas
informais delinearam o percurso das entrevistas, pois justamente “[...]
conversas sem expectativas trazem detalhes com o intuito de que
entendamos melhor tudo o que foi dito e não dito” (CONRADO, 2013,
p.14).

A partir do exercício de escuta das outras vozes eume situo enquanto
agente de fala que não separa ou opõe sujeito versus objeto e, destarte, eu
me considero “objeto” e sujeito simultaneamente. Daí o fato deste
trabalho estar escrito em primeira pessoa e do Eu estar tão presente ali e
acolá. Falar de mim, de certo modo, não deixa de ser uma forma de
demarcarminha vivência ao partir da concepção de que “somos diferentes,
temos diferenças”, e, portanto, considerar isso faz parte da construção do
processo de compreensão que remete aos entrelaces empíricos e à polifonia
da experiência compartilhada, cada uma sendo única, evidentemente. Por
meio dos jogos de identidades procuro não essencializar experiências a
partir da delimitação de marcadores sociais da diferença, afinal, é
necessário enfatizar, somos MÚLTIPLAS e tantas que não cabemos em
caixinhas.

As conversas informais fazem parte da pesquisa social, pois ao
contactar várias vozes consonantes ou não, permitem a construção do
conhecimento coletivo por meio de uma postura dialógica e horizontal,
por conseguinte ocorre a vivência de uma extensão considerável das
relações sociais (relações do cotidiano). Romper com a epistemologia
clássica tornou-se desejável e possível. Contudo, não deixa de ser um
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desafio, pois é necessáriomanter o foco para “não fugir do ponto”. Por isso
o ponto central tem que estar bem delimitado, é algo que vai tornar a
informalidade enquanto prática social muito mais aplicada à nível de
pesquisa. A ciência está no dia-a-dia, prá começo de conversa, e dentro ou fora
da academia fazemos ciência, construímos conhecimento, reinventamos
estratégias de cooptar dados e/ou trazer luz questões que vêmà tona.

Dessa maneira, destacamos que não “colhemos” as
informações, como se elas estivessem por aí, prontas, acabadas
e esperando que alguém as recolha, sem a participação ativa de
quem entrevista. Ela é coproduzida em ato, estando, portanto,
a reflexividade presente desde o momento da escolha da
entrevista como ferramenta (ARAGAKI et al, 2014, p.58).

Minha intenção através das conversas dialógicas estabelecidas
separadamente com as três mulheres selecionadas para a pesquisa foi
tentar captar, entender o que elas compartilharam comigo utilizando a
informalidade como um mecanismo possível para tratar a respeito das
pessoalidades de cada ser. Pude perceber fluidez e maior desembaraço ao
criar um ambiente favorável, aberto e sem muitas normas
comportamentais que acabam deixando as conversas mais rígidas, tirando
um pouco a leveza da interação. Assuntos delicados foram ditos e dores
existentes foramexpostas e revividas nomomento da fala.Quero dizer com
isso que a interação conversacional foi dinâmica e produzida por
intermédio de relações horizontais, porém isso não diminui o fato de
ocorrerem as dificuldades nas relações de pesquisa, principalmente
quando as intensidades sentidas no momento em que as dores foram
eclodidas pelas interlocutoras vieramà tona.

Foi mediante ao engajamento político que permiti aprofundar-me
teoricamente, assumindo uma militância/ativismo por meio de uma
postura crítica em relação ao conhecimento e a sociedade, onde estou
inserida. O “campo” não é mensurado por meio de uma experiência
“concreta”, há outras vias que chegam até nós, que vão além dos dados
obtidos “em primeira mão”. São os livros que lemos, os relatos que
escutamos, são as teias de relações que construímos, onde a alteridade se
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realiza (SILVA, 2000). Silva explica muito bem esse envolvimento com o
Campo, o trabalho do antropólogo, afirmando que “[...] projeto de
pesquisa, trabalho de campo e texto etnográfico não são fases que se
concatenam sempre nessa ordemede forma linear” (SILVA, 2000, p.27).

Já que “etnografia não é método”, como aponta Peirano (2014), a
importância do diálogo teórico ligado à empiria é extremamente
necessário pois dessa forma reavalia e expande o processo que nos ajuda a
compreender a nós mesmos e o mundo em que vivemos. Meu trabalho
longe de escrever um retrato “fiel” do grupo do qual faço parte e estudo, ele
se constitui como um exercício de fazer formulações teórico-etnográficas a
fim de criar dispositivos para se pensar além dos postulados sociais e
científicos, fazendo isso ao incitar novos temas de pesquisa e formas de
olhar osOutros.

Movimento de pessoas com deficiência e prática feminista: entre o
viver, o sentir e o atuar

Ser mulher, feminista e com deficiência, fez-me repensar meu papel
no mundo enquanto agente capaz de contribuir para a transformação da
realidade social destes grupos, e, para que isso ocorresse, necessitaria
assumir um certo desapego de crenças sobre o que supostamente se é,
desvencilhando-se de medos concernentes ao envolvimento da pesquisa.
Afinal, uma dúvida pairava no ar: “quais são os limites e as possibilidades
de pesquisar aquilo em que se está profissional, emocional e
existencialmente implicado?” (SILVA, 2007, p.99).

Tanto o movimento de pessoas com deficiência quanto o campo da
teoria feminista incitam a produção de práticas políticas centralizadas no
engajamento para a transformação social. Até pouco tempo, apontaMello
et al, era praticamente inexistente a “consciência feminista” sobre o
fenômeno da deficiência (MELLO et al, 2013). E isso resulta em uma falta
de preocupação e interesse em ambos os lados, tanto do movimento
feminista quanto do movimento de pessoas com deficiência, em não
fomen t a r um d i á l o go ma i s amp l o que o s c on t emp l em
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concomitantemente, fato justificado por não compreenderem que
questões referentes a ambos os grupos estão interligadas (FERRI e
GREG,1998;GARLANDTOMSON, 2002), e dar atenção e espaço a essas
vozes nomeio acadêmico é fundamental. O primeiro por não considerar a
existência demulheres com deficiência nomovimento; o segundo por não
contemplar as demandas específicas demulheres. Isso gera, ameu ver, uma
lacuna tremenda no campo científico e político pois é inevitável a questão
de gêneronão cruzar coma condição de deficiência emalgumaspecto.

É justamente o fato de existirem pessoas que participam como
acadêmicas e ativistas em ambas as correntes e movimento e,
portanto, vêem-se implicadas pessoalmente ora como
mulheres ora como pessoas com deficiência nesses debates o
que impulsiona o desenvolvimento de novos enfoques de
investigação e novas interpretações sobre a complexa e
multifacetada realidade das mulheres com deficiência.
(MELLOet al, 2013, p.12)

Apesar de tudo, emmuitos sentidos, investigação e ação caminham
em orientações confluentes por parte das duas correntes de análises
teórica e ativismo político: feminismo e movimento de pessoas com
deficiência. Gonzáles (2007), porém, indaga também três temas em que a
deficiência se confronta com as ideias e posições defendidas pelo
feminismo, o que motiva a ausência das mulheres com deficiência nas
reivindicações e pautas político-sociais do movimento feminista. São eles:
a imagem social da deficiência em contraste com o modelo de mulher na
perspectiva feminista, o desacordo em torno da questão da liberdade
reprodutiva e prevenção, e a atenção na comunidade. Ademais, quando o
feminismo explana a experiência de mulheres com deficiência como foco
de investigação geralmente o faz com teor negativo, o que desagrada
ativistas comdeficiência.

A partir dessa constatação motivei-me a escrever este trabalho de
modo que a literatura na qual me debruço pudesse me dar substância
teórica para também atuar no ativismo desse segmento. O
reconhecimento como pessoa com deficiência não veio somente a partir
da comprovação do laudo médico. A conscientização do que aquilo
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representava deu-se depois de um certo tempo, após ter vivenciado várias
experiências que puseram em xeque crenças pessoais, inclusive a que
achava que “eunão precisava disso”.

“É caminhando que se faz o caminho”1

No dia 30 de agosto comemora-se o dia nacional da conscientização
da esclerose múltipla (EM). O registro seguinte ocorreu no ano de 2015,
ação na Praça da República, um dia importante que esclareceu acerca da
doença para muitas pessoas que estavam passeando nesse local, durante o
dia de domingo. Esta imagem mostra meu engajamento enquanto
pesquisadora comesclerosemúltipla e atuante na causa.

Imagem 1: Pesquisadora com deficiência e atuante na
causa. Fonte: acervo fotográfico particular de Kamilla

Sastre da Costa, 2015.
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Nesta mesma data, no ano de 2017, que coincidiu em uma quarta-
feira, por não haver nenhuma programação organizada, até então, para
comemorar a data, eu e mais duas mulheres com EM recebendo apoio de
alguns familiares, de forma autónoma e dispensando a fala médica2,
organizamos um evento intitulado “I Seminário Viver com Esclerose
Múltipla” onde contamos nossas experiências pessoais de forma a
contribuir com a campanha Agosto Laranja3, mês em que é comemorado a
conscientização da doença. O seminário contou com um público
significativo e teve ampla divulgaçãona imprensa4.

Namesa do Seminário,mostrada na primeira imagem, foi composta
por Beatriz Nascimento, eu, IzabellaMarques (nós três pacientes comEM),
Karina Cecim (presidenta da APPEM5) e Amaury Filho (vereador e
representante da APPD6). Na imagem dois, registro realizado após o
Seminário, estão pessoas que participaram do evento, a maioria delas
membras da APPEM. E no terceiro registro uma imagem geral do local
durante a realização do Seminário.

Imagem 2: Mesa do I Seminário Viver com Esclerose Múltipla .
Fonte: acervo fotográfico particular de Kamilla Sastre da Costa, 2017.
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Imagem 3: Participantes do I Seminário Viver com EM. Fonte: acervo fotográfico
particular de Kamilla Sastre da Costa, 2017.

Imagem 4: I Seminário Viver com Esclerose Múltipla. Fonte: acervo fotográfico
particular de Kamilla Sastre da Costa, 2017.
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Todo esse envolvimento e engajamento que passei a ter aflorou em
mim uma sensibilidade que desabrocha em momentos em que entro em
contato com outras experiências, sejam daquelas pessoas que me
procuram para esclarecer dúvidas ou apenas desabafar, sejam daquelas
que pude conhecer encontrando-as tanto nas Associações quanto nas
minhas idas semanais ao Hospital Ophir Loyola. Por ser um hospital
público por onde, unicamente lá, é fornecido medicamentos
convencionais para tratar a EM, foi lá que fiz a observação participante. A
longa espera pelo atendimento foi menos enfadonha quando o espaço
para a conversa se tornou uma opção viável de fuga de uma rotina presente
na vida de doentes crônicos. Nessa condição que tambémme insiro como
antropóloga noto que namediação “entre pessoas de carne e osso” que tal
desconforto surge criando um indefectível “mal estar ético” (CARDOSO
DE OLIVEIRA, 2004). Talvez o “mal estar” por estar lá não mais como
paciente, mas sim como pesquisadora que “visita sua casa antiga”7 e toda
vez que entra nesse lugar ressurgem as lembranças do que já foi vivido,
tanto boas quanto ruins.

Nas conversas informais que pude estabelecer naquele espaço,
além da espera pelo atendimento, havia a fila demarcação para retorno de
consultas e exames, também percebi o cansaço visível daquelas pessoas
que se deslocavam de outros municípios somente para ser atendidas aqui
na região metropolitana. Outras que não tinham condições físicas de se
locomover, algum parente as representavam, principalmente para buscar
receitas ou pegarmedicamentos, cumprindo os trâmites burocráticos.

No dia 21 de setembro é comemorado o Dia Nacional de Luta da
Pessoa com Deficiência8, data que é lembrada em todos os estados
brasileiros.Mais do que uma data comemorativa, de fato, é umdia emque
se divulga de formamais enfática as lutas deste grupo social reivindicando
direitos por inclusão e maior participação social. Além disso é um marco
de garantia de cidadania ao ser exercido democraticamente o direito de
protestar e, consequentemente, provocando ref lexões e reações
incômodas naqueles indivíduos acostumados a nãonos enxergar.

A imagem abaixo é de uma caminhada que ocorreu pela manhã de
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um sábado, pós dia 21, onde pude estar presente, organizada pela APPD,
que teve o intuito de mobilizar membros desse segmento,
majoritariamente associados/s, para irem às ruas de Belém do Pará
reivindicar a aplicação da Lei Brasileira de Inclusão e Acessibilidade. Foi a
mim concedido um espaço de fala durante a caminhada e, no final, fui
convidada para subir no trio elétrico e me pronunciar de lá diante do
público que estava espalhado na praça. Devo reconhecer que o desejo de
sentar foi mais forte depois de uma longa caminhada sob um sol
escaldante. Naquele momento meu corpo se impôs aomeu ativismo e eu
não pude nadamais fazer a não ser respeitá-lo.Mais do que nunca pude ter
certeza que aquela luta me representava. Vale ressaltar que dias antes da
caminhada participei de uma sessão em homenagem a esta data na
Câmara Municipal de Belém onde foi colocado que atualmente o nosso
principal desafio é manter o que já conquistamos diante deste cenário de
retrocessos emdemasia à nível nacional.

Imagem 5: Caminhada no dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência.
Fonte: Acervo Fotográfico da APPD, 2017.
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Outra importante contribuição no engajamento em busca da
construção de um mundo possível foi consolidado. No mês de outubro,
ao contactar uma estudante de história que se autodenomina cega,
conversamos e ela compartilhou seu interesse em formar uma Associação
de discentes com deficiência da Universidade. Até então um grupo de
estudantes, todos com perda ou baixa visão, já estavam se organizando
nesse sentido. Fui incluída na comissão enquanto estudante com
deficiência física, e com o apoio do Diretório Central de Estudantes da
UFPA e também de representantes da Associação de Discentes
Quilombolas além de alguns colaboradores, nos reunimos e reafirmamos
o compromisso e o desejo de criar tal entidade representativa demodoque
nossas demandas daqui para frente pudessem ser recebidas e atendidas no
espaço acadêmico. Ficou acordada a proposta da criação de um Estatuto
Social que foi discutido e deflagrado posteriormente emAssembleia.

Imagem 6: Grupo de estudantes que participaram da Assembleia da ADD
UFPA. Fonte: acervo fotográfico particular de Kamilla Sastre da Costa, 2017.

É assim que o caminho de lutas está sendo construído. E o
fortalecimento ocorre quando o despertar da consciência e a união de
pessoas interessadas em compor novos rumos na história prevalece. Assim
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vamos nos reinventando, nos conhecendo e mostrando quem
verdadeiramente somos e a que viemos. Nós falando de nós, por nós.
Somente assim podemos construir caminhos possíveis e pensar de fato em
ummundo inclusivo, onde outros marcadores sociais também possam ser
valorizados e respeitados dentro de um conjunto de percepções
diferenciadas.

Notas
1. Frase retirada da música “Enquanto houver Sol” da banda Titãs.
2. A ideia era que nós falássemos de nós, por nós, mostrando nosso

protagonismo, como forma também de romper com a visão somente do
modelo médico capacitista sobre nossas vidas.

3. Desde 2006, comemora-se o dia nacional da conscientização da EM. Laranja é
a cor que representa a doença e no intuito de divulgar e promover eventos que a
campanha surge para que mais pessoas a conheças, saibam as formas de
tratamento, diagnóstico, etc.

4. No dia 28 de agosto participei junto a outra colega de doença, ao vivo no
programa Sem Censura Pará, da TV CULTURA. Deixo meu agradecimento à
emissora pelo espaço concedido.

5. Associação de Apoio aos Portadores de Esclerose Múltipla.
6. Associação Paraense de Pessoas com Deficiência.
7. Refiro-me à “casa antiga” por nãomais frequentar com assiduidade consultas e

exames após ter deixado de fazer uso aos medicamentos convencionais
fornecidos pelo SUS.

8. Essa data foi instituída em 14 de julho de 2005, pela Lei Nº 11.133. Cândido
Pinto de Melo, ativista dos movimentos de pessoas com deficiência, já havia
proposto a data no início da década de 80.
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Seção Resenhas

Diana Antonaz

Atriz, engenheira, antropóloga, assessora sindical, ativista dos direitos humanos. Estas

foram apenas algumas das muitas facetas representadas com perfeição por Diana Antonaz (in

memorian) até 2012. Nascida no Rio de Janeiro, teve como primeira língua o idioma francês, que

falava com tanta naturalidade ao ponto de confundi-lo com o português, ou quando sentia

dificuldade em traduzir palavras e/ou expressões típicas de lá. Porém, sabia com a maestria de

uma excelente antropóloga traduzir a cultura de países por onde passou ou dos quais estudou nas

clássicas monografias antropológicas. Talvez a necessidade de compartilhar conhecimentos e

experiências tenham-na levado a apreender línguas e culturas e quisesse assim transmitir esses

aprendizados às/aos suas/seus alunas/os indicando, emprestando e fazendo-as/os ler em

diversos idiomas nos cursos ministrados na graduação e na pós-graduação da Universidade

Federal do Pará, desde 2003. Na infância, passou uma temporada longe do Brasil, sendo

educada e, possivelmente, onde compreendeu os primeiros sentidos da alteridade. Durante a

juventude, em 1967, atuou na montagem da peça “ Os doze gatinhos”, de Nelson Rodrigues. Na

fase adulta, a partir da década de 1990, acompanhou os processos sociais devido a poluição

química causada pelas siderúrgicas de Volta Redonda, a situação de trabalhadores industriais na

Amazônia – tema da dissertação de mestrado defendida em 1995 – e a relação entre a dor e os

sentidos da vida de trabalhadoras da antiga TELERJ, antes do processo de privatização, que

resultou na tese de doutorado, defendida em 2001, noMuseuNacional/UFRJ, sob orientação de

José Sérgio Leite Lopes, seu professor e amigo.

Texto:Milton Ribeiro
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De acordo com o sociólogo Roman Krznaric Zahar (2015, p. 10),
empatia é “a arte de se colocar no lugar do outro por meio da imaginação,
compreendendo seus sentimentos e perspectivas e usando essa
compreensão para guiar as próprias ações”. Esta é a proposta da produção
francesa “Eu não sou um homem fácil” (Je ne suis pas un homme facile). A
comédia trata do machismo de uma maneira leve e bastante explicativa,
apresentando o que poderíamos chamar de uma inversão do patriarcado,
para ilustrar o lugar de privilégio em que vivem os homens e a posição de
subalternidade imposta às mulheres. O roteiro é assinado e dirigido por
Eléonore Pourriat, cineasta que já vinha se ocupando do tema em
produções anteriores.

Nesta resenha crítica, além de apresentar a produção em seus
aspectos gerais, nos propusemos a refletir sobre aquelas que entendemos
serem suas principais contribuições para a temática das relações de gênero.
Entendendo as produções fílmicas como artefatos culturais a partir de
autores como Veiga-Neto (2008), Darsie e Santos (2012), que
compreendem que os mesmos interpelam os sujeitos que constituem as
sociedades, buscamos problematizar a inversão de papéis entre mulheres e
homens apresentada, na perspectiva dos estudos feministas e de gênero.

O filme está dividido em dois momentos: a representação inicial de
uma sociedade tal qual a que vivemos contemporaneamente; e, a
apresentação de uma sociedade em que os papéis de gênero se invertem
(imagem1).

Fonte: Adoro Cinema. Disponível em: <
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-263240/> Acesso em 16 de setembro

de 2018



Se inicia com a personagem principal, Damien (Vincent Elbaz), em
uma sessão de terapia falando sobre uma experiência que teve quando
criança. Ele relata ter aceitado usar um figurino feminino durante uma
peça de teatro na escola, com o objetivo de chamar a atenção da menina
por quem era apaixonado. Situação que se tornou constrangedora, uma
vez que, ao entrar no palco, ele foi alvo de risos e zombaria por parte do
público e da própria menina. Embora Demien afirme à terapeuta que
aquele não se tratava de um trauma, mais adiante, quando colide com um
poste, a experiência da infância parece ser o que desencadeou a alucinação
que vem a transformar o mundo da personagem. Neste novo universo ele
se vê “vestindo” a posição de subalternidade que ele próprio contribuía
para sujeitar àsmulheres.

Antes do acidente com o poste, Damien era um profissional de
sucesso, admirado por seus colegas e por seu chefe. Na segunda cena do
filme ele apresentou um aplicativo para smartphones, que tinha como
finalidade registrar o número de relações sexuais dos usuários.O aplicativo
foi muito bem recebido pela comissão de executivos, quase todos também
homens. Tendo em vista que o appnão possuía uma versão que pudesse ser
utilizada por mulheres, a única mulher presente fez um questionamento a
respeito disso. Damien respondeu com ironia, explicando que asmulheres
não foram esquecidas, pois o aplicativo disponibilizava um menu com
características físicas femininas para que os homens registrassem com
quem haviam tido as relações sexuais. Em meio ao riso dos executivos
presentes, a interlocutora se mostrou desconfortável. Demien então,
justificou tratar-se apenas de humor, encerrando a passagem
absolutamente machista expondo-a a um convite para um encontro, em
pleno reunião de trabalho.

A cena é um clichê em se tratando de comédias e não apresenta
surpresas, pois expõe as relações de gênero tal qual elas foram produzidas e
naturalizadas. No entanto, ao longo do filme quando omundo deDamien
se inverte e as mulheres passam a ocupar lugares que as permitem exercer
poder, outra situação semelhante é apresentada e neste momento sim, nos
choca. Choca por que somos capazes de enxergá-la, de estranhá-la, uma vez
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que se trata de discriminação exercida pelas mulheres sobre os homens,
situação com a qual não estamos familiarizados, o familiar se torna estranho.
(DA MATTA, 1978). Neste momento se torna evidente o quanto somos
capazes de tolerar relações de gênero desiguais sem sequer percebê-las,
quando se apresentam da forma como foram naturalizadas – os homens
emposição superior.

A autora estadunidense Judith Butler (2003), explica que é
fundamental que o gênero, assim como os atributos tidos como femininos
e como masculinos, sejam desnaturalizadas. Isto é, destituir do status de
naturais os pressupostos sobre os quais as relações de gênero desiguais se
produzem. Para que isto aconteça, é necessário colocar em discussão os
comportamentos que são incentivados e aqueles que são vedados para
mulheres e homens. É justamente isso que a trama apresenta de maneira
bastante didática, por vezes até exagerada para que fique evidente aquilo
que objetivamostrar (imagem2).

Fonte: Adoro Cinema. Disponível em: <
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-263240/> Acesso em

16 de setembro de 2018.
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Ao retornar para casa depois da colisão com o poste, Demien se
depara com um guarda-roupas repleto de vestimentas transparentes, justas
e que enfatizam as “curvas masculinas”. No caminho para o trabalho é alvo
de cantadas e assovios. É alertado para que tenha cuidado, pois estaria
usando uma blusa com transparência, segundo seu colega, “insinuante
demais”. Tem seu projeto recusado em benefício de outro, que embora não
fosse melhor, foi elaborado por uma mulher. Acaba sendo assediado por
sua chefe, que propõe aumentar suas chances de aprovação de projeto,
desde que tenha relações sexuais com ela. Demien, que até certo ponto do
filme não entendia bem o que se passava, não suporta a injustiça sofrida
com a reprovação do projeto, se revolta, insulta a chefe e acaba sendo
demitido por justa causa. Mais à frente é aconselhado a buscar apoio
amparo comumgrupomasculista1.

A história segue trazendo uma série de situações em que os homens
sofrem diferentes formas de discriminação em uma sociedade femista2, ou
seja, em que as mulheres e o feminino predominam. Importante ressaltar
que se percebe o cuidado na utilização dos termos. O termo femista não
deve ser confundido com feminista (aquelas que lutam contra
desigualdade de gênero). Femista seria um atributo das relações que se
baseiam na opressão que as mulheres exercem sobre os homens, assim
como machista significa a opressão que os homens exercem sobre as
mulheres. A ideia de luta contra a desigualdade de gênero é retratada em
vários momentos do filme – principalmente buscando trazer a
interpretação da busca por direitos iguais a partir dos movimentos
feministas (imagem3).

Fonte: Adoro Cinema. Disponível em: <
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-263240/> Acesso em 16 de

setembro de 2018.
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Desempregado, Demien acaba encontrando uma oportunidade de
trabalho como assistente de uma escritora bem-sucedida, autoritária e
conquistadora. Alexandra (Marie-Sophie Ferdane), que exibe o seu
automóvel Jaguar esperando com isso conquistar aos homens, seria a
versão “femista” dele mesmo, antes da colisão com o poste. Ele aceita
trabalhar para a escritora, movido também pelo interesse em conquistá-la.
Alexandra demonstra rapidamente sua personalidade dominadora,
tomando a frente na relação de conquista.

Uma vez que seu primeiro encontro naquele universo dominado
pelas mulheres, acabou sendo malsucedido – a mulher em questão se
recusou a tocá-lo, porque não havia depilado o peito – Demien busca o
conselho de um amigo para lidar com as demandas estéticas. Uma das
ênfases dadas na produção é a obsessiva “necessidade” de adequação
estética imposta às mulheres, as quais se submetem a processos de
depilação, controle da alimentação e atividade física, uso de cosméticos e
tratamentos para a pele, para se aproximar dos padrões tidos como ideais.
(PINSKY, 2014) A imposição de tais padrões se torna mais fácil de
perceber, quando nos causa estranhamento que no universo da trama, os
homens tenham de fazê-lo para se adequar aos valores da sociedade
“femista”.

Historicamente o corpo das mulheres é tido como um lugar de
posse, de controle e de investimento, que implica na sua regulação. Esta
regulação compreende normas de comportamento e cuidados estéticos em
que a própria sociedade desempenha o papel inquisitório. De acordo com
Sueli Carneiro (1995), as consequências da produção contínua de padrões
de beleza, que atualmente tem a mídia como principal veículo de
circulação, podem ser particularmente nefastas para aquelas mulheres que
não querem ou não podem se aproximar destes padrões. Neste ponto
destacamos uma ausência importante nas reflexões apresentadas pela
produção, pois as relações de gênero são apresentadas a partir do olhar de
sujeitos brancos, heterossexuais e de classe média. Embora estejamos
cientes de que se trata de uma comédia, cuja premissa precisa ser simples,
entendemos que abordar os diferentes níveis de opressão a que estão
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submetidas as mulheres, considerando origem étnico racial, orientação
sexual, expressão de gênero e classe social, suscitaria ref lexões
fundamentais e costumeiramente invisibilizadas quando se discute
relações de gênero.

Após se adequar esteticamente, Demien consegue a aproximação
comAlexandra e acaba contando sobre o “mundo” de onde veio. Ao ouvir
seus relatos, a escritora, que vinha tendo dificuldades em escrever o último
livro, resolve usar o que ela acredita serem devaneios como fonte de
inspiração. Enquanto Demien se apaixona verdadeiramente, Alexandra
mantéma relação comele baseada no interesse por suas histórias.

Ao longo do romance, inúmeras situações em que os homens são
discriminados, inferiorizados e submetidos à ordem “feminista” vigente,
vão ocorrendo. É o caso do ato sexual, que privilegia o prazer feminino
(lembrando que esta é a premissa do filme para criticar nossa sociedade que
privilegia o masculino), a educação dos filhos e cuidados com a casa como
tarefa inferior e de “natureza” masculina, a livre circulação das mulheres
pelos espaços públicos enquanto os homens encontram restrições para
circular em parte deles (como bares, parques, estádios, etc). (PERROT,
2012) Estas situações acabam levando Demien a integrar um grupo
masculista, quemilita pela igualdade entremulheres e homens.

A gestação e o parto têm destaque na produção, pois embora haja
uma inversão dos papéis sociais entremulheres e homens, esta segue sendo
uma função da mulher. No entanto, trata-se somente disso, gestação e
parto. Equivale a dizer que em um universo onde as tarefas do lar,
incluindo cuidar dos filhos, são atribuição dos homens, todo o
romantismo que constitui a maternidade se apresenta esvaziado. O parto
ocorre como uma função meramente fisiológica, parto natural, que
dispensa o grande número de aparatos que temos atualmente, de maneira
que possa facilitar o pronto retorno das mulheres às atividades
profissionais, enquanto os homens cuidamdos recém-nascidos.

Tais passagens nos desafiam a refletir sobre como em nossa
sociedade, a gestação e o parto foram atrelados ao cuidado com o bebê
como tarefa imposta exclusivamente às mulheres. A autora Elisabeth
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Badinter (1985), ao discutir sobre os diferentes elementos que constituem
a maternidade em nossa cultura, explica que todos estes rituais atrelados à
questão reprodutiva feminina, impõem uma série de obrigações, inclusive
aquela que a autora denomina de “mito do amormaterno”.

Retornando à trama, em meio à tentativa de extrair de Demien o
máximo de detalhes sobre sua vida anterior, Alexandra acaba se
apaixonando. Ela desiste de usar seus relatos, abandona os outros homens
com quem vinha saindo e lhe propõe casamento. Demien descobre as
razões de sua aproximação inicial e decide se afastar. Desolado com o
término, ele resolve beber em um bar, onde acaba sendo alvo de assédio e
violência sexual. Alexandra fica sabendo que está em perigo e vai até o bar.
Neste momento os dois discutem e acabam batendo a cabeça. O filme
acaba neste ponto em que o mundo de Demien volta a se transformar,
retornando ao que era e então o de Alexandra se inverte mostrando
relações de gênero dominadas pelos homens e provocando nela o mesmo
temor e estranhamento.

Notas
1. No mundo invertido de Demien os grupos masculistas são aqueles que lutam

pela igualdade entre mulheres e homens, a exemplo do que fazem os grupos

feministas.
2. Entenda-se por sociedade femista o contrário de sociedade machista.
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Aumento de casos confirmados de microcefalia no Brasil

Em 2015 o Brasil passou por uma forte epidemia devido ao
mosquito Aedes aegypti. Entre as doenças transmitidas pelo mosquito,
destaco três: a Dengue, Chikungunya e Zika. A primeira foi identificada
no Brasil em 1986, a segunda em 2014 e a terceira em abril de 2015.
No segundo semestre de 2015, as obstetras paraibanas Vanessa Van der
Linden e Ana Van der Linden que atuavam a beira de leito, ou seja, com
contato direito aos doentes, ao perceberem um aumento de casos
confirmados de bebês com microcefalia no estado da Paraíba,
compartilharam as informações com o médico do Rio Grande do Norte,
Kleber Luz. Assim, podemos considerar que a Paraíba e o Rio Grande do
Norte foram os primeiros estados a perceberem esse aumento. (DINIZ,
2016).

Apesar dos estados da Paraíba e Rio Grande do Norte terem sido os
primeiros a investigarem e identificarem os casos de microcefalia, foi
estado pernambucano que apresentou o maior número de casos
confirmados de nascimento de bebês commicrocefalia no Brasil. Segundo
a secretaria de saúde do estado, entre agosto de 2015 e junho de 2016,
foram confirmados 398 casos. (G1PERNAMBUCO, 2016)

As consequências da epidemia foram muitas, atingindo inclusive a
comunidade cientifica que não sabia precisar a causa específica dos
numerosos casos de nascimentos de bebês com microcefalia. Entretanto,
esta não foi a única e nem principal consequência, as mães desses bebês
foram diretamente afetadas, sobretudo por serem em sua maioria
mulheres pobres que moram em regiões periféricas de Pernambuco, como
oAgreste e Sertão.

Após o número alarmante de casos, juntas, as mães começaram a
planejar Organizações não Governamentais (ONGs) para cobrar do
governo pernambucano políticas públicas e principalmente respostas para
o que houve comelas e os seus filhos. É importante ressaltar que nem todas
as mulheres que tiveram bebês com microcefalia tiveram Zika vírus
durante a gravidez, portanto se viam “no escuro” em relação à causa da
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doença dos filhos.
Em meio a essas af lições e descobertas, as mídias locais

pernambucanas não paravam de produzir reportagens sobre essa temática,
porém essas produções sempre tinham forte cunho sensacionalista. Entre
elas, destaco a série produzida pelo Diário de Pernambuco — um jornal de
grande circulação no estado—Emnome do pai.

Em nome do pai

A série foi publicada no dia 10 de agosto de 2016. Esse produto
audiovisual foi de grande relevância para o início da minha pesquisa, pois
foi através dele que comecei a questionar a presença das mães nas histórias
que eram contadas.

Com nove relatos de pais de bebês com microcefalia, as mães são
usadas apenas como plano de fundo. Elas não falam e sempre que
aparecem estão em segundo plano segurando os bebês. Sobre tal questão,
me recordo das autoras Michelle Perrot (2017) e Sana Domingues (2015)
quando elas falam da divisão público e privado, afirmando que as
mulheres participam do poder privado e o homem do poder público, ou
seja, nessa série cujo foco é apenas paternal, os homens estão cumprindo o
seu poder público comoporta-vozes da família.

Quando a direção da série pensa em fazer uma produção
audiovisual sobre os pais de bebês com microcefalia, cujo primeiro plano
são as falas dos pais e em plano de fundo estão as mães cuidando e
segurando os bebês, o que eles querem mostrar? Quais são os
enquadramentos desses rostos?

A filósofa Judith Butler vai discutir essas questões no seu artigoVida
precária publicado noBrasil em2011.Nesse texto, Butler faz duras críticas à
mídia. De acordo com ela, a mídia cria os nossos heróis e os nossos vilões.
Então, a meu ver, os enquadramentos dos rostos mostrados na série, de
certa forma invisibiliza asmães e nos faz pensar em como esses homens são
os heróis dessas histórias por “cuidarem”dos seus filhos.

Essas mulheres estavam em frente às câmeras como os seus
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companheiros, mas elas não puderam falar. O subalterno pode falar? Sim,
mas não existem meios para ele falar. (SPIVAK, 2010). Foi através dessa
série que comecei a questionar sobre o papel das mães de bebês com
microcefalia. O que me levou a produzir um documentário em resposta a
todos osmeus questionamentos.

Levando em consideração o citado acima, o documentário Elas
surgiu com a inquietação em fazer algo para poder mostrar a realidade das
mães que tiverambebês commicrocefalia.O curta passou por várias etapas
de formação, entre elas, o objetivo primordial era mostrar a influência do
Zika vírus como epidemia demicrocefalia em Pernambuco, no entanto, ao
realizar várias pesquisas e principalmente após a publicação da série Em
nome do pai, decidi realizar uma produção audiovisual para mostrar um
poucodas histórias dessas grandesmulheres.

DocumentárioElas

Em 2015 foi o ano em que aminha cunhada ficou grávida. O bairro
onde ela morava teve vários casos de Dengue, Chikungya e Zika. Ela teve
dengue, estávamos com medo que ela tivesse Zika e a minha sobrinha
nascesse commicrocefalia. Era faladonesse períodoque se amulher tivesse
Zika, o bebê com certeza nasceria com microcefalia. Devido as minhas
aflições familiares, comecei a pesquisar mais sobre essa temática. A
princípio pensei em produzir um documentário sobre a relação do Zika e a
microcefalia. No entanto, aos poucos fui percebendo uma área muito
importante, porém pouco explorada: a voz das mães desses bebês. Ao
chegar emPernambuco, no início de 2017, entrei em contato comuma das
maiores ONGs de mães de bebês com microcefalia. Essa era uma ONG
que a princípio tinha me encantado, composta por apenas de mães de
bebês com microcefalia e que reunia mulheres de todo o estado
pernambucano.

Entretanto, tive bastante dificuldade em entrar em contato com
essa ONG e quando consegui não fui bem recepcionada. Ao conversar
com a presidenta pedindo para explicar a ideia do meu documentário às
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mães, ela me respondeu que elas não tinham interesse em participar desse
tipo de trabalho e que eu poderia ajudar muito mais fazendo pontos de
arrecadações. Fiquei bemmagoada com essa resposta, afinal, ela é uma voz
alta naOrganização.

No artigo Mujeres blancas buscando salvar a mujeres color café
desigualdade, colonialismo jurídico y feminismo pós-colonial da cientista social
Karina Bidaseca, a autora analisa as vozes que falam por Estela, uma
menina indígena, que após a sua menstruação, escolheu o seu padrasto
para iniciar a sua vida sexual, em razão disso ficou grávida. No entanto, a
diretora da sua escola influenciou a sua mãe para realizar uma denúncia
sobre o suposto abuso sexual. Assim, Qa'tu — o escolhido de Estela — foi
preso.Durante o processo várias vozes foramouvidas,menos a deEstela.

Nesse aspecto é possível perceber que, assim como a diretora da
escola, os juízes e o antropólogo falaram por Estela, o mesmo aconteceu
quando a presidenta daONG me falou que as mães não tinham interesse
em participar do meu documentário sem ao menos consultá-las.
Entretanto, das sete mães presentes no meu documentário, cinco
participamdessaONG.

Logo depois, entrei em contato comoutraONGe fui bem recebida,
inclusive convidada para participar da primeira reunião do ano que elas
iriam realizar. Nessa reunião, eu tive omeu primeiro contato direto com as
mães e com os bebês com microcefalia. Ouvi muito a história delas, foi
nesse dia que entendi o real significado do meu trabalho. Poder fazer
outras pessoas as conhecerem, já que alémde seremmães, elas também são
mulheres comhistórias próprias.

Nesse encontro tive a oportunidade de pegar vários contatos dessas
mulheres e foi a partir daí que eu comecei a buscar as mães que
participariam do meu documentário. Das sete entrevistas, três eu conheci
nessa reunião, três foram contatos que elas me passaram e a irmã de uma
me procurou afirmando que a irmã dela tinha interesse em participar do
meudocumentário, assim, enfim consegui as setemães.

Conhecê-las me fez lembrar um trecho do livro Para educar crianças
feministas (2017) da escritora nigeriana Chimamanda Adichie, onde a
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autora responde a uma carta que recebeu de uma amiga de infância
pedindo conselhos para educar a sua filha. A autora respondeu essa carta
com quinze sugestões para sua amiga educar a filha como uma criança
feminista. A primeira sugestão é ser umamulher completa, ter um trabalho
e não ser definida apenas pela maternidade. As mulheres retratadas no
documentário muitas vezes são referidas e definidas pela sua maternidade
e caso queiram trabalhar e ter uma profissão correm o risco de perder o
auxílio de um saláriomínimo fornecido pelo governo.

Para o documentário, fiz umplanejamento para realizar as gravações
durante uma semana, mas elas duraram um mês. Como dependia das
mães, eu tive que respeitar os horários delas. Os períodos das gravações
foram bem tranquilos, das sete mães, conheci quatro pessoalmente
somente no dia da gravação, mas conversava com todas pelo WhatsApp,
explicando como seria o documentário.

ELAS:
Ana Cristina Messias Alves

Ao ser perguntada sobre qual seria a melhor coisa que aconteceu na
sua vida, Ana afirma que foi o nascimento da sua filha, de acordo com ela,
o nascimento da sua menina completou o vazio que ela tinha sem a sua
mãe e o seu pai. Além disso, Ana fala que a sua rotina é ir ao hospital
devido às consultasmédicas da sua filha, cuidar da sua residência e quando
ela não precisa ir ao hospital, Ana gosta de ir até a praia com a sua filha.
Quando eu perguntei sobre qual seria o seu maior medo, Ana respondeu:
“Omeumedo é perder ela.Como eu vejomuitas crianças tudo falecendo”.

Isadora Correia Luna de Moura

Isadoramora na cidade deOlinda, ela possui uma forte ligação com
a sua família, principalmente, coma suamãe. Segundo ela:

Minhamãe é umamulher guerreira. Minhamãe com o pouco
que se tinha educou muito bem as filhas, muito bem. Sem
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apoio de família,masmostrou as filhas, o que é família, o que é
amor, que não precisa ter dinheiro, não se precisa ter nada na
vida para se ter amor. Eu costumo dizer que pai é o que cria,
hoje, desde de pequena, desde o segundo casamento daminha
mãe, eu tenhoumpai.Umpai pra toda obra, pormais que não
fosse dele, ele nos acolheu como filhas, tanto a mim como a
minha irmã.

Jusikelly Severina da Silva

Kelly mora em Recife, quando perguntada sobre qual seria o seu
maior medo, ela respondeu o seguinte: “Perder Luhandra, pra quem tem
um entendimento nessas crises convulsivas sabe que essas crises podem ser
muito forte e vim a falecer.”

RenataKelly dos Santos

Moradora na cidade deRecife, ao falar sobre o amor,Renata afirma:

O amor é tudo, é o amor que eu sinto pela minha mãe em
primeiro lugar né, foi ela que me deu a vida e aos meus filhos.
Pra mim não interessa namorado, ter marido, nem nada. Eu
tendo os meus filhos bem comigo, tendo eles com saúde e
sendo felizes, não faltandonada pra eles, eu tô feliz.

Além disso, de acordo com ela, a sua infância foi tranquila e a sua
mãe era muito presente. Participando das brincadeiras e levando ela e os
seus irmãos para passear.

Rosana Vieira Alves da Silva

Ao falar da sua rotina, Rosana afirma que:

Tipo, casa/hospital – hospital/casa, e quando dá assim, pra
mim sair, eu saio.Mas quando não é isso, eumando asminhas
amizades, tanto homem, como mulher pra ficar conversando
aqui dentro de casa. Emesmo assimos outros aindame julgam
por conta disso. Acham que eu tenho obrigação de tá 24 horas
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trancada dentro de um hospital, trancada dentro de um
quarto só porque eu tenho uma bebê especial,mas eu não ligo,
até porque a gente precisa espairecer um pouco a mente e sair,
isso é normal.

Para ela, o amor é: “De filhas, somente, fora isso, um amor pra mim
entre homem e uma mulher ou amizade, isso pra mim é mito, acho que
não existe essa palavra. E amor já tá dizendo tudo, amor entre mãe e filho,
somente eDeus”.

Rosana Xavier de Mello

Sobre o amor, Rosana afirma:

O amor assim entre filho? O amor entre filho que, você ter
uma criança normalmente, você já diz “eu amo” e você ter uma
criança especial, o amor é em dobro, é incondicional. É um
amor infinito, você passa barreira, fronteiras, essas crianças
traz uma alegria tão grande pra gente. Se você tiver triste, você
acordar, e a criança te chamar no berço, aquela tristeza já vai
embora só de você olhar para a sua criança, você já se sente
bem, você já ganhou o dia. O amor pra mim, da minha filha é
tudo, é umamor quenão tem tamanho.

Valeria Gomes Ribeiro

Ao falar da sua infância Valeria afirma:

Eu não tive pai parame criar, minhamãe foimãe solteira, meu
pai só foi pai pra fazer. Assim, eu tive mais mãe do que o pai,
apesar que ela tinha muitos filhos e não teve muito pra me dá,
nemmuito amor, nemmuito carinho, nemmuita atenção. Eu
me criei sozinha, meu primeiro emprego, eu tinha 9 anos,
numa casa de família e comia em uma lata de doce, era o meu
prato no fundo do quintal, mas eu era feliz. Foi o meu
primeiro emprego.

Ao ser questionada sobre o seu maior medo, Valeria fala o
seguinte:

Omeumaior medo é que a promotora se sensibilize pela mãe,
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volte atrás, se penalize pela mãe, pela situação financeira dela,
e achando que deixar omenino com ela, o dinheiro vai ajudar,
por ela também não ter uma casa própria. Não pensar que
João, mesmo assim, ela não cuidando, não levando pra as
terapias, consultas medicas, ela volte atrás. O meu maior
medo é esse, perder ele para a mãe biológica. Eu não sei como
é que eu iria enfrentar, todos os dias eu penso, como seria se
fizessem isso comigo, será que eles tinham capacidade de fazer
isso comigo né, depois de tanto tempo comigo, ele já conhece
a minha voz, eu já pergunto pra ele, tu ama mamãe? Ele faz
uma zuada com um som que vem de dentro dele, será que eles
seriam capaz de fazer isso com ele né? Quem já conhece omeu
amor, omeu carinho.

Ao falarem, sobre amor, rotinas, infância e medos, essas sete
mulheres possuem algo bem em comum, além de terem bebês com
microcefalia, podemos perceber nas falas de Valeria, Isadora e Renata a
presençamarcante de suas mães, Renata e Isadora não falam dos seus pais,
no entanto, Valeria fala e, de acordo com ela, o seu pai não era um pai
presente.

Quando falam sobre as suas rotinas é perceptível o seu cuidado com
o lar, apesar de passarem bastante tempo nas ruas andando de hospital em
hospital, devido às constantes consultas dos seus filhos. Além disso,
também sãomostrados na fala de Rosana os preconceitos que ela sofre por
às vezes precisar sair um pouco dessa rotina cansativa para espairecer a
mente conversando comalguns amigos.

Os seus medos são iguais, que se configuram em perder seus
próprios filhos. Enquanto Kelly, Ana e Renata têm medo que seus bebês
possam falecer, o medo de Valeria é de perder o seu filho para mãe
biológica, dado que na época ela estava lutando na justiça pela guarda da
criança, uma vez que desde o início ela quemcuidava.

Nomomento em que elas começam a falar sobre o amor, a primeira
coisa que elas salientam é o amor que elas sentem pelas suas mães e
principalmente o amor que elas sentem pelos seus filhos. É importante
ressaltar que das sete entrevistadas, cinco são casadas e que em momento
algum elas falaram sobre os seus maridos, ou seja, elas não sentem o
casamento comouma realização.
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É muito significativo perceber que a todo o momento essas
mulheres estão falando sobre outras mulheres — suasmães — e seus filhos e
filhas, logo quando elas falam sobre os seus filhos, elas também falam de
como é viver e conviver com a microcefalia deles, seja pelo medo, seja
imerso em rotinas complexas ou nas suas próprias definições sobre o que é
o amor. É possível ouvir a fala dessas mulheres de uma forma mais
humanizada.

Considerações finais

Em resposta as reportagens que não abordavam as mães e
principalmente a série Em nome do pai, que somente dá visibilidade ao
discurso masculino, eu resolvi produzir um documentário que trouxesse
relatos demulheres que pariramou cuidamde bebês commicrocefalia. Por
meio dos meus recursos tive que priorizar um grupo demães que vivem na
RegiãoMetropolitana doRecife (RMR).

Elas é um documentário que busca abordar de maneira sensível
relatos de vida sobre sete mães de bebês com microcefalia que vivem na
região periférica de Recife e que estão a mercê dos grandes problemas e
dificuldades que são impostas por uma sociedade que não as compreende e
muitas vezes não as respeitam, aliado a uma indiferença política e social.

Levando em conta tudo que foi dito, concluo que é possível mostrar
como essasmulheres convivem com amicrocefalia sem as anular ou defini-
las somente comomães. Com o Elas pudemos conhecê-las comomulheres
com histórias, com medos, desejos, opiniões e principalmente vê-las de
formahumanizada.
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