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RESUMO
BORZILO, Nathália Bonilha. Mulheres em criação: de tudo aquilo que fizemos juntas. 2021.
283 p. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021.
“O que sabemos sobre as mulheres de nossas famílias? Mãe, tias, avós, bisavós? Onde elas
nasceram, como viveram, o que fizeram em suas trajetórias de vida? O que aprendemos com
as histórias das mulheres que nos antecederam e pariram?”. Em abril de 2019, eu, Nathália
Bonilha, convidei um grupo de atrizes-pesquisadoras para iniciar uma jornada de investigação
artístico-pedagógica junto às mulheres de suas respectivas famílias sanguíneas. Eu escolhi Teresinha de Toledo Bonilha, minha avó materna, parceira com quem passei a ter uma série de
encontros que motivaram a criação artística-acadêmica desta investigação, desenvolvida ao
lado das outras mulheres. De natureza radicalmente qualitativa, amparada pelo entrelaçamento metodológico da autoetnografia, das investigações baseadas nas artes e dos estudos
feministas, esta pesquisa se desenhou ao passo dos meus pés, numa situação de trânsito entre
a universidade e a vida comum. Portanto, das minhas andanças entre pessoas, autoras e fazeres artístico-pedagógicos, nasceu esta escrita. De natureza autoetnográfica, a trajetória aqui
desenhada partiu de memórias e experiências pessoais, em direção às compreensões culturais
sobre o que as narrativas de nossas antepassadas revelam através de seus corpos-experiências
de mulheres, mães, avós, tias. Olhando com as lentes feministas, busquei traçar considerações sobre as construções de gênero que herdamos pelas estruturas familiares da sociedade
capitalista e patriarcal em que fomos criadas. Para isso, eu percorri três campos de estudo,
entrelaçando aspectos pedagógicos e artísticos: (1) encontros com as atrizes-pesquisadoras,
que resultaram na organização metodológica de 15 provocações criativas, chegando à criação
da dramaturgia De tudo aquilo que fizemos juntas; (2) encontros com Teresinha, nos quais desdobrei as provocações lançadas ao grupo de atrizes, resultando na criação do solo artístico Encontros comigo mesma, ou Em busca da pessoa útil que há mim; (3) encontros comigo mesma,
nos quais, em diálogo com as autoras feministas, fui construindo interpretações da realidade
e elaborando, entre teoria e prática, o pensar e o fazer metodológico desta investigação. Provocada pelas memórias das mulheres que estiveram comigo, o presente texto deseja refletir o
que eu aprendi na experiência viva de encontrá-las, assumindo-se que a trajetória da pesquisa
não partiu de conceitos, mas de pessoas: pessoas que carregam histórias e relações com a

pesquisadora. Portanto, os capítulos que compõem a dissertação trazem em seus títulos os
respectivos nomes das mulheres que provocaram em mim a articulação criativa da investigação. Construindo a pesquisa no chão da casa de minha avó, penso: por que não compreender
o espaço doméstico como local de produção de conhecimento, criação e resistência diária das
mulheres frente às opressões de gênero naturalizadas nas histórias familiares? Como o patriarcado e o capitalismo se inscreveram historicamente nos nossos corpos e narrativas? Com
o movimento das reflexões do íntimo para o social, do privado para o público, vislumbro ao
final desta narrativa, a possibilidade de instaurar fazeres artístico-acadêmicos amparados nas
epistemologias da vida comum.

Palavras-chave: Autoetnografia. Investigação Baseada nas Artes. Processos de criação.
Feminismos. Pedagogias teatrais.

ABSTRACT

BORZILO, Nathália Bonilha. Women in Creation: of everything we’ve done together. 2021. 283 p.
Dissertation (Masters in Science) – School of Arts, Sciences and Humanities, University of São
Paulo, São Paulo, 2021.
“What do we know about the women in our families? Mother, aunts, grandmothers, great-grandmothers? Where were they born, how did they live, what did they do in their life trajectories? What do we learn from the stories of women who preceded us and gave us birth?”. In
April 2019, I, Nathália Bonilha, invited a group of research-actresses to start a journey of artistic-pedagogical investigation with the women of their respective blood families. I chose Teresinha de Toledo Bonilha, my maternal grandmother, a partner with whom I started to have a series of meetings that motivated the artistic-academic creation of this investigation, developed
alongside the other women. Of a radically qualitative nature, supported by the methodological intertwining of autoethnography, investigations based on the arts and feminist studies, this
research was designed at the pace of my feet, in a situation of transit between university and
common life. Therefore, from my wanderings among people, authors and artistic-pedagogical
activities, this writing was born. Of autoethnographic nature, the trajectory drawn here started from personal memories and experiences, towards cultural understandings about what
the narratives of our ancestors reveal through their bodies-experiences of women, mothers,
grandmothers, aunts. Looking through feminist lens, I sought to outline considerations about
the constructions of gender that we inherited through the family structures of the capitalist
and patriarchal society in which we have been raised. For this, I covered three fields of study,
intertwining pedagogical and artistic aspects: (1) meetings with the research-actresses, which
resulted in the methodological organization of 15 creative provocations, reaching the creation
of the dramaturgy Of everything we’ve done together; (2) encounters with Teresinha, in which
I unfolded the provocations launched to the group of actresses, resulting in the creation of
the artistic solo Encounters with myself, or In search of the useful person there is in me; (3)
meetings with myself, in which, in dialogue with feminist authors I built interpretations of
reality and elaborated, between theory and practice, the methodological thinking and practice
of this investigation. Triggered by the memories of the women who were with me, this text
wishes to reflect what I learned in the living experience of meeting them, assuming that the

research trajectory started not from concepts, but from people: people who carry stories and
relationships with the researcher. Therefore, the chapters that compose the dissertation have
in their titles the names of the women who provoked in me the creative articulation of the
investigation. Building the research on the floor of my grandmother’s house, I think: why not
understand the domestic space as a place for the production of knowledge, creation and daily
resistance of women in the face of gender oppression naturalized in family histories? How
have patriarchy and capitalism been historically inscribed in our bodies and narratives? With
the movement of reflections from the intimate to the social, from the private to the public, I
glimpse at the end of this narrative the possibility of establishing artistic-academic practices
supported by the epistemologies of common life.

Keywords: Autoethnography. Arts-Based Research. Creation Processes. Feminisms.
Theatrical Pedagogies.
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1. CRIS
Marlene Cristina Quintal Bonilha nasceu no dia 11/11/1962 e faleceu no dia 13/01/2019.
Ela é minha tia, madrinha, mulher e amiga responsável pelo desejo criador desta pesquisa. Sua
vida e sua morte mobilizaram (e seguem ecoando) muitas das minhas escolhas de vida desde
a infância.
Tia Cris não tem vínculo sanguíneo comigo, ela é esposa do meu tio Beto, irmão de minha mãe, Bete. Por muitos e muitos anos, visitar minha família significava ter oportunidade de
ficar um tempo com minha tia conversando. E felizmente nós conversamos muito. Minha tia
me ajudou a falar. Além de madrinha, foi minha fonoaudióloga quando eu era criança, por volta dos 6, 7 anos de idade. Lembro-me que adorava frequentar as sessões de fono na cozinha
de sua casa, pois era um momento do dia reservado ao brincar, com jogos de tabuleiro ou atividades lúdicas propostas por ela. E ali, vendo os bonitos azulejos de flores amarelas da parede
de sua cozinha, num fluxo de brincadeiras e risadas, eu me sentia à vontade para conversar.
Com minha tia, fui aprendendo a falar.
Fui aprendendo a me ouvir, a tranquilizar a ansiedade e perceber os caminhos de construção da fala. Fui reconhecendo as particularidades dos sons e da musculatura de minha
boca, para não mais confundir facas com vacas. Até hoje, em momentos de nervosismo ou
bebedeira, eu deixo escapar alguma confusão na pronúncia de palavras e sou motivo de risada
de meus amigos íntimos por isso.
Não por acaso, parte significativa deste trabalho se debruça sobre as dinâmicas de comunicação que envolvem escuta, pensamento e fala, como ferramentas criativas que operam
nos campos pedagógicos e artísticos com perspectivas de fomentar práticas de autoexpressão. Falar, neste sentido, é só a ponta do iceberg de um processo profundo que nos convida
a navegar por oceanos íntimos de memórias e reflexões que contribuem para a formação de
um mosaico autobiográfico, buscando criar compreensões de quem somos, de onde viemos, e
qual tempo e espaço é este que circunscreve nossa existência neste mundo.
Com uma perspectiva autoetnográfica, essa pesquisa se anuncia antes de tudo, como
uma pesquisa de vida. Vida vivida, percebida, refletida e escrita por mim, Nathália Bonilha, em
diálogo com algumas mulheres que fizeram parte da jornada desta investigação, contribuindo
com o processo de construção de conhecimento-experiência aqui partilhado. Conhecimento
este que foi tecido a muitas mãos em encontros de prosa e café, vivências artísticas, leituras
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teóricas, chamadas de google meet, e tantos outros formatos entre os anos 2019-2021. Nestes
encontros, pudemos traçar juntas elaborações teóricas de nossas narrativas pessoais enquanto pessoas que se autodefinem como mulheres, percebidas numa perspectiva social e cultural,
sobretudo quando vistas pelas lentes do tempo-patriarcado e das consequentes opressões de
gênero que se desenham na história.
Portanto, é preciso anunciar de início: as páginas que virão irão apresentar o compartilhamento de uma trajetória de pesquisa que não partiu de conceitos, mas sim de pessoas. Pessoas que carregam histórias, memórias e relações com a pessoa-pesquisadora. Pessoas que
despertam a formulação de conceitos em mim, no meu processo de pensar a experiência viva.
Pessoas-Portais que ao serem atravessadas por meu caminhar, provocaram meus olhos a ver
além, abrindo em espirais infinitas possibilidades para o contínuo processo de autoformação
que a vida nos proporciona, a depender de como percebemos e elaboramos os atravessamentos do tempo presente.
Portanto, o trabalho que aqui nasce fundamenta-se em relacionamentos, e envolvimentos afetivos, explicitamente pessoais e amorosos, com aquelas que fizeram parte da criação desta escrita. Como educadora, penso que quanto mais namoramos apaixonadamente
o material de estudo, mais próximas estaremos de descobertas significativas em nossos processos formativos. É preciso ter tesão, energia, vigor, curiosidade, frio na barriga, alegria e
desejo para mergulhar em processos desconhecidos que nos entrelaçam apaixonadamente
rumo a novos deleites. Do mesmo modo, ao iniciar a criação de um espetáculo eu preciso me
embeber do tema a ser investigado, dormir e acordar pensando nas propostas, decifrando os
detalhes, ensaiando imaginativamente os passos futuros.
Partindo desta perspectiva afetiva que não ignora, mas pelo contrário, traz ao centro
do processo de aprendizagem as percepções emocionais diante de experiências vividas, a pesquisadora Victória Royo propõe a relação amorosa entre a pessoa pesquisadora e seu objeto
de estudo nas investigações acadêmicas, como parte central da metodologia da pesquisa. A
autora coloca o objeto de estudo como um outro que afeta, mobiliza, atravessa amorosamente a própria pesquisadora ao longo deste “relacionamento-pesquisa artística”.
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O que me interessa em relação à analogia com os amantes é que ela possibilita conceber esta ligação como um dar e receber, em que ambos os termos
se submetem a uma transformação. A relação não é desapaixonada, mas é
influenciada por sentimentos. Essa imagem deixa espaço para pensarmos na
subjetividade do artista não como uma agência toda poderosa vis-à-vis com
um objeto inerte, mas sim em termos de ficar frente a frente a um outro que
já não pode mais ser reduzido para limitá-lo ao que estamos acostumados a
chamar de objeto de estudo. (ROYO, 2015, p.536).

Dialogando com Victória, particularmente prefiro o uso da expressão campo de estudo,
com o desejo de alargar horizontes quanto às compreensões clássicas de pesquisas acadêmicas fundamentadas na relação distanciada e objetificada da pessoa pesquisadora com seu
material de investigação. Nesse sentido, o campo se revela enquanto um espaço vivo, percorrido pelos pés de quem se propõe a pesquisá-lo, e no caso desta investigação, no encontro
intimamente amoroso com as pessoas e o desejo de conhecer, despertados em mim, por elas.
É preciso anunciar que daí, das minhas andanças entre pessoas, autoras e fazeres artísticos, e
das reflexões elaboradas no processo teórico-prático de criar esta escrita autoetnográfica, que
emergiram todas as demandas de investigação e análises aqui descritas.
Voltando à minha tia, Cristina é a introdução porque o nascimento deste projeto está
associado à sua vida e morte. Com 29 anos, eu vivi meu primeiro luto profundo. Depois de
9 anos lutando contra o câncer, em janeiro de 2019 minha tia virou estrela no céu. Mesmo
embebida de tantos sentimentos que sou absolutamente incapaz de nomear, posso dizer que
pela primeira vez em minha vida reconheci a presença da morte. Compreendi que nós somos
finitos e que o vazio de outra pessoa é algo intangível.
Tia Cris me ajudou a falar, pensar, ouvir, imaginar e acreditar em sonhos, fantasias, possibilidades de criação. Uma das lembranças mais felizes que carrego da minha infância é o dia em que
ela levou a mim e aos meus primos no Sesc Pompéia1. Conhecer o Sesc Pompéia já deve ser um
evento na vida de uma criança - por sua arquitetura carregada de traços fabris de séculos passados
-, porém a atividade que ela estava nos levando, talvez tenha sido um dos maiores presentes que
recebi na infância: o mergulho, com meu próprio corpo e caminhar, num universo fantasioso e plural de contação de histórias inacabadas! O mecanismo criado para a fruição da atividade era uma
tenda gigantesca subdividida em várias tendas que se conectavam entre si, nas quais as crianças
adentravam num percurso de apreciação de diferentes contações de histórias.

1. Instituição de arte e cultura, que atua em âmbito nacional, mantida por empresários do setor do comércio de
bens, turismo e serviços. Para maiores informações: https://www.sescsp.org.br/pt/sobre-o-sesc/quem-somos/
apresentacao/
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Para aquecer os motores da imaginação, na fila de espera (que não era nada pequena), a
cada degrau era possível colocar o rosto num buraco e se ver através de um espelho vestida como
diferentes personagens. Depois da fila, no início da jornada exploratória pelas tendas, as crianças
eram divididas em pequenos grupos, e ao sinal sonoro, cada turma atravessava uma porta, chegando num cenário montado com a presença de uma atriz (ou ator) contadora2 de histórias. Todas
as tendas tinham portas que as conectavam a três tendas diferentes. As histórias eram contadas
de modo que antes de chegar ao final, no ápice da narrativa, um sinal sonoro soava e as crianças
deveriam escolher imediatamente outra porta para adentrar. Gritaria, confusão, vontade de saber
o final da história e a dúvida no ar: qual porta atravessar? Qual o caminho a percorrer?
Decisão tomada, a cada porta outras paisagens e personagens nos esperavam com novas
histórias. Lembro-me ligeiramente de um cenário que tinha uma cama elástica, onde a gente ouvia
a narrativa entre pulos e piruetas; outro repleto de árvores e gnomos; havia também uma torre
enorme entre nuvens e dragões; e óbvio, não poderia faltar a assustadora casa com aranhas, teias,
uma bruxa e seu caldeirão. No fundo da memória, lembro de uma última tenda minimalista, com
as paredes pintadas de branco e a presença de uma fada usando um belo vestido ao centro.
Eram inúmeras personagens e narrativas, e o mais instigante era que nenhuma tinha
ponto final. O ponto final estava na minha tomada de decisão para os caminhos trilhados. A dinâmica de atravessar portas com a descoberta de novos universos, aconteceu repetidas vezes.
É difícil ponderar com a memória de infância, mas me lembro de ter um percurso longo (talvez
1h, 1h30) até chegar próximo das últimas tendas, que, sem finalizar a história, cortavam o fio
da imaginação e nos colocavam de volta à concretude do pátio do galpão do Sesc.
Eu devia ter uns 7, 8 anos. Lembro que reiniciei o circuito inúmeras vezes, eu saía e entrava na fila de espera de novo. A ansiedade por entrar em tendas novas me deixava em puro
êxtase e curiosidade. Queria mais e mais. Tinha a meta de passar por todas as possibilidades
do circuito, queria entender os caminhos que estavam ali.
A lembrança desse dia tem voltado em diferentes momentos da minha vida. Obras artísticas
que propõem estruturas semelhantes, com imersividade, com construção de espaços-experiências,
com percursos e autonomia de escolha do público, me deixam aguçada e com desejo de ver e fazer tea-

2. Pelo fato desta pesquisa ser escrita e vivenciada entre mulheres, escolhi na redação deste texto usar o gênero feminino para as generalizações. Algumas frases eventualmente podem ter me escapado, dado que revela o
vício de linguagem de universalização masculina presentes em minha formação e na cultura em que fui criada.
O exercício de escrever generalizando frases no feminino não é fácil, porém necessário de ser enfrentado enquanto posicionamento político e pedagógico deste texto.
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tro. Neste dia, eu atravessei muitas portas das Tendas do Sesc Pompéia, mas posso dizer que a presença
da tia Cris, foi o portal que injetou estímulos potentes em minha imaginação e capacidade de criar, que
reverberam até hoje não só em mim, mas nas práticas artístico-pedagógicas do meu ofício.
Por isso, eu considero os capítulos que seguem nesta dissertação, um apanhado de presentes que colhi atravessando diferentes Pessoas-Portais. Mulheres que de algum modo me apresentaram um universo de possibilidades para ver, perceber e refletir sobre o mundo, com suas
histórias de vida, presenças e narrativas. Cada mulher aqui nomeada, contribuiu com suas particularidades na composição desta grande Tenda-Dissertação. Tenda esta que, assim como a estrutura
lúdica das minhas memórias pelo Sesc Pompéia, acolhe universos plurais, íntimos, com diferentes
contribuições ofertadas no processo de organização desta pesquisa tão viva, tão experiência e tão
afetivamente percorrida. Cada Pessoa-Portal apresenta sua própria paisagem, com suas texturas
e relevos, suas fabulações de realidades distintas, com seus corpos-narradores que abriram um
leque de sentidos apreciados em meu trânsito de investigação.
Portanto, não perdendo de vista o caráter fundamentalmente pedagógico da pesquisa
autoetnográfica, de sistematização e partilha dos conhecimentos produzidos em sua travessia,
a escritura de cada capítulo se propõe a construir respostas para as seguintes questões:
O que eu aprendi com esta(s) pessoa(s)? O que estas mulheres ensinaram, provocaram,
alimentaram no meu desejo por estudar, aprender, pensar? Como suas presenças tornaram-se
pontes entre mim e determinadas autoras, conceitos ou até mesmo criações artísticas?
Compreendo que essas Mulheres-Pessoas-Portais foram guardiãs das chaves dos aprendizados construídos em meu corpo de pesquisadora caminhante por tendas. Deste modo, os
capítulos irão narrar encontros, diálogos, inspirações, tentativas discursivas de compartilhar os
saberes construídos na intimidade das relações tecidas com elas.
Em MARÍLIA, partilho as bases teóricas e éticas desta investigação, elaboradas a partir
do encontro com Marília, minha querida orientadora. As investigações baseadas nas artes
(IBA), a autoetnografia e os estudos feministas, pautaram a escrita e o processo artístico-pedagógico instaurado com as demais mulheres convidadas na pesquisa e que resultaram na
criação da dramaturgia do capítulo seguinte.
Em MULHERES EM CRIAÇÃO vocês poderão escutar a peça sonora De tudo aquilo que
fizemos juntas e também realizar sua leitura. A peça foi criada a partir dos registros do processo, de
cenas e performances realizadas pelo conjunto de atrizes que desenvolveram pesquisas artísticas
junto de suas mulheres familiares no ano de 2019. Os capítulos seguintes irão apresentar os
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bastidores do processo de criação que resultou nesta dramaturgia. Suas leituras poderão ser feitas
de modo independente ou entrecruzado, seguindo o jogo da amarelinha proposto no trânsito
entre Provocações e Portais.
Explico: o capítulo 4, AMANDA, CIÇA, DIANE, GIOVANNA, JOANA E SARAH, apresenta
o método artístico-pedagógico que se desenhou na investigação, nomeando quinze Provocações criativas que formulei ao longo do processo. O capítulo 5, TERESINHA, foi criado abrindo
os Portais a partir de cada Provocação, ou seja, ali é possível vislumbrar o desdobramento do
trabalho coletivo nos encontros íntimos realizados entre mim e Teresinha.
Finalmente, o capítulo 6, BETE é a conclusão deste trabalho. Minha querida mãe
carregada de amor, inteligência e sabedoria, inspirou a escrita das linhas finais que longe de
atingirem um objetivo, marcam a abertura de portas para novos futuros para todas nós, pessoas envolvidas nesta criação, e para a comunidade artística e acadêmica.
CRIS é o início, pois a finitude de sua vida material germinou o desejo de mover essa
pesquisa. Ao me deparar com sua ausência ficou evidente algo que sempre soube: ela era a
principal pessoa da família que me contava as histórias do passado. Contando-me histórias,
minha tia plantou em mim o gosto por conversar e a permissão para expor meus pensamentos. E ela me ensinou isso talvez sem mesmo ter consciência do que estava ensinando, pois
aprendi por sua presença, aprendi pelo exemplo de sua companhia. Sua personalidade ficou
gravada em minha memória como a de uma mulher que falava, enfrentava situações de discordância, colocava seu ponto de vista e expunha seus sentimentos e percepções.
Com muita dor, em 2019 sua morte me fez perceber a fragilidade de nosso fio de vida,
e a urgência que temos para viver. Em 2021, no auge da pandemia de COVID-19, com o Brasil chegando a meio milhão de mortos, voltei mais do que nunca a ouvir o recado da morte,
gritando para que abracemos a alegria de encontrar outras pessoas, vivendo em coletivo. O
genocídio orquestrado pelos interreses políticos e financeiros de um governo que representa a
configuração extrema do patriarcado neoliberal3, faz com que por vezes nos sintamos incapa-

3. Referência às políticos públicas exercidas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro no Brasil, com mandato iniciado em 2019, que durante a pandemia de COVID-19 nos anos de 2020 e 2021, apoiou o uso de medicamentos dos
chamados “kit covid”, como a Cloroquina e Ivermectina como forma de tratamento da doença, mesmo sem qualquer
recomendação da comunidade científica. Em contrapartida, durante o processo de imunização global, com a produção de vacinas recomendadas pela OMS, Bolsonaro tomou medidas que retardaram o quadro de imunização no país,
inclusive ironizando a aplicação da vacina, sugerindo que as pessoas poderiam se transformar em jacarés, no caso de
usar os imunizantes. As políticas implementadas pelo governo impulsionaram o discurso anticientífico, e fomentaram
o comportamento contrário às medidas de segurança e distanciamento social em parcela significativa da população,
endossando o negacionismo da pandemia. Tais fatores corroboraram com o quadro de agravamento da doença no
país, levando a milhares de mortes que poderiam ser evitadas.

22

zes, entristecidas, adoecidas, perdidas. Não é possível ignorar que a escrita desta dissertação
foi atravessada por tantas mortes que poderiam ser evitadas.
Contra a boçalidade, a maldade e a violência perpetuada nesta época tão sombria,
penso que celebrar a vida nos encontros, na sensibilização da escuta e na criação de fazeres
artesanais - valorizando as pessoas e seus saberes -, é uma atitude que no mínimo abre caminhos para a invenção de novos meios de resistência e luta, amparados na profunda força
transformadora trazidas por nossas narrativas passadas. Neste sentido, estar próxima de outras mulheres nutriu as indagações arqueológicas da investigação: Qual tempo histórico nos
originou? Em quais condições saímos de um útero, rumamos ao berço, engatinhamos pela
casa e finalmente colocamos nossos corpos em movimento pelo mundo? Quais foram as mulheres que nos pariram e criaram? Quais as particularidades marcaram as histórias de vida
dessas mulheres? É possível romper com as dores de partos passados?
Tia, transformar sua partida deste mundo na criação do fluxo de encontros trilhados
nesta pesquisa, talvez seja o modo que descobri de abrir o coração e agradecer imensamente
por sua companhia, amor e referência de pessoa-mulher que você é, foi e sempre será para
mim. Muito obrigada por tudo!
Um dia nos encontraremos em uma das infinitas Tendas-do-Universo.
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2. MARÍLIA

“... para mulheres e homens, estar no mundo necessariamente significa
estar com o mundo e com os outros. Estar no mundo sem fazer história,
sem por ela ser feito, sem fazer cultura, sem “tratar” sua própria presença
no mundo, sem sonhar, sem cantar, sem musicar, sem pintar, sem cuidar
da terra, das águas, sem usar as mãos, sem esculpir, sem filosofar, sem
pontos de vista sobre o mundo, sem fazer ciência, ou teologia, sem ensinar, sem idéias de formação, sem politizar, não é possível.”

(FREIRE, 1996, p.57-58)

Marília Velardi é uma dessas raras pessoas-acontecimento. Além de orientadora deste
trabalho, Marília se tornou amiga e uma importante referência de mulher, orientadora, defensora da universidade pública. Conheci Marília por indicação de um amigo, que havia feito
sua disciplina “Introdução às pesquisas qualitativas nas artes cênicas” e a convidou para fazer
parte de sua banca de mestrado. Ele me contou que o café tomado numa tarde com Marília,
foi um momento valioso nas tomadas de decisão de sua pesquisa, que na época enfrentava
um período caótico. Logo procurei Marília pensando que ela pudesse me ajudar na organização da reescrita de um projeto de mestrado redigido há dois anos, na perspectiva de entrar na
pós-graduação em artes cênicas da Escola de Comunicações e Artes da Universidade São Paulo
(ECA/USP). Fiz a inscrição na disciplina como aluna especial, e em março de 2018 lá estava eu
às sextas de manhã com um café na mão, observando Marília dar aula.
Na sala, além da turma formada majoritariamente por estudantes de pós-graduação da
ECA, estavam também a Anna e o PH, orientandos da Marília na EACH, no Programa de Mudança
Social e Participação Política, que assistiam suas aulas e participavam ativamente. De cara, gostei
do conjunto Marília Velardi: o modo como ela conversava com os estudantes, a proximidade com
seus orientandos, seu modo de se vestir, seu timbre de voz, simpatia, seus sorrisos seguidos por
pausas (lançados logo após densas conversas), e, principalmente, me encantei pelos conteúdos
apresentados sobre o espectro das investigações qualitativas. Eu, que até então procurava uma
orientação quanto às justificativas metodológicas de meu projeto, encantei-me pela possibilidade
de adentrar nas chamadas qualitativas radicais, nas investigações baseadas nas artes e na autoet-
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nografia como metodologias de investigação, conforme as perspectivas apresentadas por Marília,
nas leituras sugeridas do Professor Norman Denzin, da Universidade de Illinois.
Vou direto ao ponto: desde o princípio Marília passou a representar para mim a professora anarquista do rolê universitário. Sua presença abriu possibilidades imaginativas de
confrontar estruturas engessadas de fazer pesquisa na universidade, sobretudo no campo das
artes. Como se fosse uma “guardiã da liberdade das pessoas-pesquisadoras”, conhecer Marília
me fez revisitar as compreensões e expectativas que eu tinha sobre a pós-graduação, pois ela
fazia provocações que nos colocavam na desconfortável posição de pensar o que fazemos,
porque fazemos e para quem fazemos o que fazemos dentro da universidade. Qual universidade queremos construir? Qual é o tipo de pesquisa que queremos fazer? Quem somos nós?
Para Marília, importa quem somos, como pensamos e a trajetória que vivenciamos
com a experiência de estudar-investigar-criar mobilizada pelas/nas pesquisas acadêmicas. A
síntese do pensamento de Marília, com o tempo formou o chão que percorri durante a investigação. Mas antes de avançar na organização metodológica, voltemos a 2018.
Como parte das atividades da disciplina, cada estudante deveria produzir um post no Blog
“pesquisaqualiemcena.blogspot.com”, partindo de alguma referência bibliográfica indicada em
aula. Marília montou um cronograma de postagens das estudantes, e eu fiquei responsável por
criar um texto a partir do artigo “Re-leyendo Performance, Praxis y Política”, do já citado autor,
Norman Denzin (2016). Esta tarefa me estimulou a escrever “A autoetnografia como processo pedagógico sobre si mesmo (ou a qualitativa da qualitativa)” no dia 14/06/2018 (BORZILO, 2018).4
A escrita deste texto ativou muitas inquietações em mim. Ao mesmo tempo que temia
cometer equívocos conceituais em sua elaboração ao discorrer sobre assuntos recentemente lidos
- sobretudo quanto a tal da “autoetnografia” - por outro lado, me sentia provocada a escrever com
o coração, com minhas próprias palavras e reflexões construídas a partir da leitura de Denzin.
Com o computador aberto em dezenas de guias, caderno ao lado com anotações bagunçadas das aulas, café frio no copo, dedos paralisados, olhos na página do word do google
drive, em meio ao dilema de “escrever ou não escrever: eis a questão”, assim surgiu a voz da
guardiã da liberdade das pessoas-pesquisadoras aos meus ouvidos: “destravem a escrita! O
blog é um espaço para vocês criarem livremente. Usem imagens, poesias, vídeos, os recursos
que façam sentido para expressar os modos particulares de cada um pensar e atuar na escrita”.

4. Dísponivel em https://pesquisaqualiemcena.blogspot.com/2018/06/a-autoetnografia-como-processo.html
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E assim, ao invés de passar receitas de bolos ensinando passo a passo metodologias científicas
aplicáveis no campo das investigações em artes, Marília lançou um coquetel molotov no departamento
de artes cênicas e saiu andando elegantemente para dar aulas sobre a importância de sermos desobedientes na universidade. Em minha imaginação, era um pouco assim que eu a percebia. Meses depois,
ao decidir me afastar do Departamento de Artes Cênicas e prestar o processo seletivo de mestrado no
Programa de Mudança Social e Participação Política da EACH, sabia que estava pisando num terreno
delicado, de questionar e tensionar por dentro da própria estrutura, os modos de operação e sobrevivência secular da universidade. Ainda assim, me deixei levar pela pessoa-acontecimento Marília Velardi.
E mesmo com medo de estar fazendo merda acadêmica, comecei o texto com a citação
“quem cita, não me excita”, frase que ouvi de meu amigo Fábio, que por sua vez havia ouvido
de Marina, no período em que a gente cursava artes cênicas na Unesp. E aí coloquei o pé no
acelerador da escrita não prescritiva, escrita anti-citação que até hoje me pegou de jeito.
Compreendi que a obrigação de rechear um texto de citações com a justificativa de
estar apresentando suporte teórico capaz de validar a experiência da investigação diante dos
olhos de bancas examinadoras, é diferente de experimentar a escrita enquanto um espaço de
diálogo, de convite à reflexão junto às teóricas e demais pessoas que fomentam a construção
de conhecimento dentro da trajetória da pesquisa. E isso, foi algo fundamental para organizar a virada de chave da minha compreensão sobre metodologias de pesquisas radicalmente
qualitativas ou, ainda, sobre as investigações baseadas nas artes - assunto sobre o qual eu
discorrerei mais adiante5.
Hoje, eu percebo que escrevendo o texto no Blog, plantei a semente da possibilidade de
construir uma pesquisa a partir de pessoas e não de conceitos - como já apresentado na introdução. Pessoas e suas interpretações do mundo, suas criações discursivas, estéticas, éticas. Pessoas e
suas invenções de novos sentidos para viver e se expressar como ser integrante de uma sociedade.
“Quem cita, não me excita”, mas quem fala, pensa, acha, dialoga com, e tem coragem de expor
a si própria na volatilidade dos pensamentos, isso sim me interessa, me excita e me movimenta. Lem-

5 Como educadora e artista, trago a frase “quem cita não me excita” enquanto argumento mobilizador de reflexões e atitudes que se proponham radicalmente autorais, críticas e propositivas diante do ofício de pesquisar,
escrever, construir conhecimento-partilha. Considero de suma importância pontuar que neste contexto, esta
frase não é apresentada como suporte validador para o discurso negacionista e anticientífico, tão emergente
pelo conservadorismo que assola o momento político atual. É relevante apresentar meu posicionamento enquanto pesquisadora e educadora, como alguém que reconhece e defende a ciência, bem como suas trajetórias
pedagógicas, que ao longo dos séculos se desenvolveram com o intuito de contribuir com a construção de conhecimentos e tecnologias nas mais diversas áreas, aprofundando pesquisas que ampliaram as interpretações
humanas e, no limite, contribuíram para salvar milhares de vidas nos últimos dois anos, com o desenvolvimento
das vacinas contra o COVID-19, por exemplo.
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bro-me da professora Luiza Christov dizendo nas aulas de didática que cursei na Licenciatura em Teatro,
sobre a importância de sermos pessoas que “achamos algo”, pois o primeiro passo para caminharmos
em direção ao conhecimento é sermos capazes de achar. Ouvir isso da Luiza quando eu tinha 19 anos e
belos cabelos vermelhos, foi tão revolucionário, pois a maior parte dos professores cobravam embasamento teórico nas argumentações, o que alimentava, em certa medida, o medo de falar besteira e a vergonha de expor nossa ignorância. Ignorância que considero, aliás, a chave-mobilizadora de caminhadas
que nos levam em direção aos processos de construção de conhecimento.
Conhecimento que se esconde atrás de escudos de autores mortos e belas citações
não é conhecimento, é informação regurgitada. E digo isso como uma pessoa que encontrou
na Marília a possibilidade de finalmente compreender a escrita acadêmica como um processo
de criação e experimentação, com margem para equívocos, borrachas e lacunas de pensamento. Um espaço acolhedor para expor minhas dúvidas, fragilidades e as dinâmicas que se movimentam nos meus trabalhos como artista e educadora que configuram o desenvolvimento
do meu pensamento teórico. Afinal de contas, escrever é uma das principais ações que realizamos no processo de construção das nossas identidades acadêmicas. Não podemos deixar
nossas palavras serem capturadas, adestradas, amansadas, a vida em sociedade já é demasiadamente burocratizada em bulas prescritivas da linguagem e pensamento.
Experimentar nossas grafias é um direito! Penso que ao longo da vida precisamos experimentar determinados traços para nos (re)conhecermos, ou falando francamente: sem se jogar no mundão
você não compreende o que realmente te faz sentido, o que te estimula, o que te dá medo ou tesão.
Precisamos nos experimentar! Escrever é me permitir pensar e me comunicar com vocês. É um gesto
criativo e pedagógico sobre mim mesma. Daí a importância de registrar que a escrita deste texto, e todo
o processo por detrás da organização da pesquisa, é algo extremamente vivo, dinâmico e carregado de
humanidade da pessoa que aqui fala. Pois escrever é dar vazão aos sentidos articulados em mim:
Dentro de minha trajetória acadêmica, o manuseio da palavra escrita se tornou repertório em minha carne. Manuseio este que muitas vezes usei sem
ver repercutir para lugar algum. Um arquivo do word que se torna realmente
aquilo que é: apenas um arquivo. Isso sempre me pareceu demasiado estático.O lugar do conhecimento é o lugar do ar. Ele é feito para ser movido, movimentado, voado, apropriado, inspirado e inspirador. O conhecimento que
nasce da articulação entre o que VIVO, SINTO e PENSO. Um conhecimento
que é traduzido a partir da percepção sensível do mundo vivido. O conhecimento que FAZ SENTIDO para aquele que é conhecedor. Não o conhecimento
da reprodução. Não o conhecimento da citação. Não o conhecimento da pontuação. Da meritocracia. Da academia. Não o conhecimento indecifrável. O
conhecimento enigmático. O conhecimento burocrático. Conhecimento que
nasce de desigualdade não é conhecimento, é imposição social, racial e patriarcal. (BORZILO, 2018, online)
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Fazer sentido, criar conexão, vínculo, estímulo de prazer e alegria sempre foram características que prezei nos processos artístico-pedagógicos que conduzi, nestes 12 anos trabalhando com pedagogias teatrais. Não suporto pisar numa sala de aula e imaginar que o que
está sendo produzido, debatido, estudado, não esteja estimulando a construção de sentidos
em cada estudante, provocando cada pessoa em direção ao pensamento. Pelo contrário, uma
das coisas que mais me encanta no fazer artístico, são as milhares de sinapses desenhadas no
cérebro despertadas pelas reflexões vivas no corpo, e nas percepções ativadas pelas tantas
camadas que compõem a construção de uma obra. Deixar os neurônios em festa é um sinal
de que processos vivos de construção de conhecimento estão acontecendo.
E não somente os neurônios como a nossa libido. É preciso abrir a sensibilidade dos
poros e permitir-se trocar fluídos com o ambiente de estudo. Apaixonadamente, lembrando
Victoria Royo (2015), e eroticamente como Audre Lorde nos provoca:
O que ele representa [o erótico] é a primeira e a mais poderosa luz que nos
guia em direção a qualquer compreensão. E a compreensão é uma serva a
quem resta apenas esperar por esse conhecimento nascido das profundezas,
ou esclarecê-los. O erótico é o que estimula e vela pelo nosso mais profundo
conhecimento. (LORDE, 2020, p. 71)

Audre Lorde, feminista, poeta, professora, mulher negra e lésbica estadunidense, me
envolve com sua escrita. Diante da castração moral imposta aos corpos das mulheres historicamente, no texto “Usos do erótico: o erótico como poder”, Audre fala sobre a fonte vital de
energia e de capacidade ao gozo, que por vezes vive nos subterrâneos de nossas subjetivades.
Para a autora, o erótico é um modo de nos colocar em contato com nossa capacidade de sentir,
perceber, compreender conscientemente as decisões que realizamos na vida. Se o modus operandi do sistema neoliberal restringe o conceito de erótico como possibilidade apenas entre
quatro paredes, é porque o poder do erótico é aquele que nos coloca em direção às mudanças, às buscas por aquilo que nos preenche, pois, nas palavras de Audre, o erótico resgata “o
encanto pela vida e pela realização” (LORDE, 2020, p.69).
Transbordar a compreensão limitada do erótico como apenas parte do sexo, e pesquisá-lo como atitude criativa nos processos que atravessamos ao longo da vida, parece um modo
de me distanciar radicalmente do sistema de vida neoliberal que preza pelo esquecimento de
nós mesmas e pelo trabalho automatizado, esvaziado de desejos, subjetividades, pulsão de
vida. Sabemos que o que mantém vivas as estruturas de dominação do capital é a docilização
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de nossos corpos, que seguem servindo à exploração dos patriarcas que controlam o poder
aquisitivo do mundo.
Os silêncios, os medos, as identificações com determinados papéis que nos foram colocados pela estrutura social produtivista e conservadora faz com que, por vezes, nas intimidades, sentimentos de autodepreciação e depressão tenham florescido no lugar desta força
erótica que, segundo Lorde, são “fontes da mais intensa criatividade” (LORDE, 2020, p. 74).
Neste sentido, despertar o erótico é acreditar no poder de autoafirmação de nossas identidades, diante de uma lógica social que existe para esmagar as individualidades e pasteurizar as
pessoas, ocultando as diferenças.
Ouvindo Marília, Victoria, Audre e tantas outras autoras feministas com quem me encontrei, posso afirmar que investigar a energia erótica inevitavelmente provoca-nos a tarefa de olhar
para a importância de coisas que nos importam. Àquilo que importa a nós, no íntimo de nossa
individualidade, e, também, àquilo que importa a nós enquanto sociedade e comunidade.
Aprendemos quando nos encontramos com o desafio de olhar para os desejos, percepções e pensamentos mais profundos que nos habitam, por mais que seja dolorido. Penso que
o mergulho para dentro desperta o amadurecimento das forças eróticas que não nos permitem mentir para nós mesmas sobre aquilo que sentimos na pele.
Pele que me contorna, pela que me abriga.
Numa perspectiva arqueológica, de escavar nossas peles e trajetórias de vida, proponho abrir espaço para a alegria e o gozo de olhar para si e partilhar-se com o mundo, instaurando a dimensão pedagógica que nos convida a perceber e construir as epistemologias oriundas
da própria vida que vivemos.
Desejei com esta investigação esfumaçar os limites, ou, ainda, questionar as fronteiras
entre a vida comum e a vida acadêmica, entre mulheres comuns e mulheres teóricas, entre
arte e ciência, entre o viver, o sentir, o perceber e o aprender. Desejei pesquisar em vida. Talvez
por isso tenha recorrido à radicalidade de tornar minha vida o campo da investigação: para
investigar possibilidades de realizar pesquisas acadêmicas enquanto um ato poético e ético
de existência. Rasgo o peito e compartilho aqui a vida vivida por mim em encontros com as
artistas participantes, com minha mãe, avó, tia, em contato com a universidade, com o mundo
pandêmico, como minha criatividade, em contato com Marília. Esse é o pressuposto básico do
qual germinaram todas as ações e construções epistêmicas deste trabalho.
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2. 1. Façamos os nossos métodos! Ou Por outros futuros acadêmico-científicos

Al escribir desde el corazón, aprendemos a amar, perdonar, sanar y seguir
adelante. (DENZIN, 2013, p.213)

A esta altura, imagino que já tenha ficado evidente que a presença de Marília me fez questionar a lógica de pensamento da universidade. Este dado fez com que imediatamente eu questionasse a mim mesma e aos modelos de pesquisa que me foram apresentados nos anos de graduação. Portanto, inevitavelmente ao ingressar no mestrado um processo de desaprendizagem
caminhou lado a lado ao processo de experimentação da construção metodológica da pesquisa.
Marie-Christine Josso, socióloga, antropóloga e doutora em Ciências da Educação, nos lembra que
desaprendizagens existem como mecanismos para quem pretende “despojar-se de hábitos mais
ou menos antigos sobre os quais se deverá tomar consciência de que são freios na marcha para
frente e para tornar-se disponível à sua criatividade. (JOSSO, 2012, p.20)”.
E assim, num constante movimento de desobstruir bloqueios cognitivos, abdicando de medos, modelos e certezas, pisei no chão da universidade sabendo da importância
histórica deste espaço reservado à construção de saberes e ciências. Sem hierarquizar
pessoas e áreas do conhecimento, me propus a articular - dentro das possibilidades dos
saberes que se inscrevem em meu ofício de artista-pesquisadora-educadora - reflexões
que possam contribuir com epistemologias emergentes no campo das pesquisas artísticas. Desaprendendo a ter medo de escrever, de falar, desaprendendo a esconder-me de
mim mesma nas palavras. Reverenciando as forças criativas eróticas, eu assumi a autoria
daquilo que pensei e fui capaz de criar na página de um blog, num certo junho de 2018 assim iniciei o encontro com Marília.
Imaginando futuros, escutei as provocações de Norman Denzin, que convoca a produção de pesquisas qualitativas radicais/críticas como um modo de resistência, ação e denúncia
dos problemas sociais do mundo. Denzin propõe investigações que corram riscos ao enfrentar
estruturas científicas pré-estabelecidas, lançando-se a métodos experimentais que transitem
entre o pessoal, o político e o histórico, fazendo uso de etnografias e autoentografias, performances, etnodramas, histórias autobiográficas, num modelo pedagógico que almeja, em
última instância, promover a justiça social (DENZIN, 2018).
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Este compromisso ético com a pesquisa amplia e instaura outra dimensão ao fazer acadêmico, quando coloca em evidência a busca pela transgressão de métodos como parte de
uma conjuntura maior de revisitação dos modelos instituídos historicamente na universidade. E mais uma vez volto à Marília: que tipo de pesquisa estamos realizando, como a estamos
realizando e para que/quem a estamos realizando?
Amiga íntima de Denzin, como pesquisadora das metodologias qualitativas,
Marília diz: “pensar qualitativamente é pensar sobre método! Como vou proceder
diante da minha pesquisa?” Partindo de seu raciocínio, o método apresenta-se antes de tudo como forma de pensamento e ação. Pensamento e ação de uma pessoa
específica: a própria pesquisadora, que se revela como a responsável pelas tomadas
de decisão e criação dos caminhos da pesquisa. Ouvindo as provocações de Marília,
ao afirmar inúmeras vezes “Nat, seu trabalho é antes de tudo sobre método”, tento
desenhar o método trilhado na investigação, a partir da escuta de outras vozes que
ajudaram a instaurar as bases filosóficas de minha escrita.
Lendo o sociólogo português Boaventura de Sousa Santos, no livro Um discurso
sobre as ciências, vejo o anúncio do advento de um paradigma científico emergente, no
qual o saber local e o autoconhecimento são conceitos-chaves para propor a reflexão de
novos modos de relação entre a pesquisadora e seu campo de investigação, metodologias, dados e resultados.
A transgressão metodológica repercute-se nos estilos e géneros literários
que presidem à escrita científica. A ciência pós-moderna não segue um estilo
unidimensional, facilmente identificável; o seu estilo é uma configuração de
estilos. Sobre o conceito de transgressão metodológica construída segundo o
critério e a imaginação pessoal do cientista (SANTOS, 2008, p.78-79).

E, ainda, mais adiante:
No paradigma emergente, o carácter autobiográfico e auto-referenciável da
ciência é plenamente assumido. A ciência moderna legou-nos um conhecimento
funcional do mundo que alargou extraordinariamente as nossas perspectivas de
sobrevivência. Hoje não se trata tanto de sobreviver como de saber viver. Para
isso é necessária uma outra forma de conhecimento, um conhecimento compreensivo e íntimo que não nos separe e antes nos una pessoalmente ao que
estudamos [...] A criação científica no paradigma emergente assume-se como
próxima da criação literária ou artística. (Ibidem, p.85 - 86)

Gosto da expressão “transgressão metodológica”.
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Boaventura me faz pensar nas qualidades inerentes às pedagogias teatrais que tanto
podem nutrir as práticas acadêmicas: a imaginação, a percepção do espaço, do tempo, do
outro. A organização dramatúrgica, a escuta das vozes internas e externas que atravessam
as cenas, a percepção das relações construídas entre pessoas e ambientes, a composição de
diferentes registros de interpretação em meu próprio corpo. Quem eu sou e quem poderei
ser? Quantas narrativas posso contar? Como interpretar a outra? Como me performar? O que
o espaço me provoca? O que o outro me entrega? Como jogar a partir da escuta? Como seguir
o fluxo do tempo presente?
De todas estas questões, o ponto central que vejo saltar aos olhos é a possibilidade de invenção. Sobretudo, uma invenção que se propõe a perceber e ocupar o tempo presente como método de
criação. Ficcionalizar, fabular, narrar desde aquilo que vivemos e imaginamos no aqui-agora. E assim,
caminho para a ideia de que é possível organizar a pesquisa tal como eu poderia organizar uma encenação, conceber uma dramaturgia, compor uma personagem. Minha intimidade com o teatro me permite
compreender que talvez a chave da metodologia aqui construída esteja na explicitação de que a investigação acadêmica não passa da invenção de uma grande narrativa teatral.
Uma obra artístico-acadêmica que se propõe a cruzar dados coletados em encontros
com pessoas, conversas com minha avó, criações cênicas com as demais atrizes-pesquisadoras, em leituras e escritas realizadas em minha solidão de mestranda. Meu método é a ficção
e experimentar-me faz parte desta descoberta por “saber viver” como artista e pesquisadora
dentro da universidade. E nesta pesquisa, percebo a autoetnografia como trampolim para a
compreensão das aprendizagens que desenvolvemos ao longo da vida.
Penso que o perfil da pesquisadora se aproxima muito das proposições do sociólogo
Charles Mills (1972), ao defender que o ofício intelectual é produzido de modo artesanal, tecido subjetivamente por meio do envolvimento pessoal e prático da pesquisadora em campo,
de acordo com as relações estabelecidas no contexto histórico-social.
Fazendo minha transgressão metodológica, arrisco-me a construir uma metodologia
própria nutrida especialmente pelas experiências imersivas nos campos investigados - neste
caso, os encontros com as mulheres participantes. De modo que quem eu sou, como eu penso
e como eu escolho agir no caminhar da pesquisa já se configura no próprio desenho metodológico e narrativo da investigação.
Partir de “quem eu sou, como penso, o que faço”, não é uma tarefa metodológica
simples, sobretudo por lembrar da voz de Audre Lorde em “Minhas palavras estarão lá”:

33

Mas, para mim, é necessário e criativo lidar com todos os aspectos de quem
sou, e tenho dito isso há muito tempo. Não sou apenas um fragmento. Não
posso simplesmente ser uma pessoa negra e não ser também mulher, assim
como não posso ser mulher sem ser lésbica (LORDE, 2020, p. 79)

Concordo com Audre. É necessário e criativo lidar com todos os aspectos de quem eu
sou para gestar essa escrita - ao menos, aqueles que sou capaz de perceber e analisar. Neste
caso, por autodefinição posso destacar cinco versões minhas que nutriram os pensamentos
e ações da pesquisa: Nathália artista teatral, Nathália educadora, Nathália mulher, Nathália
neta e Nathália pesquisadora.
Nathália, Nathália, Nathália, Nathália, Nathália.
É estranho escrever meu nome cinco vezes seguidas na dissertação. Será tão estranho
escrever Foucault, Foucault, Foucault, Foucault, Foucault? Deleuze, Deleuze, Deleuze, Deleuze,
Deleuze. Ou Brecht, Brecht, Brecht, Brecht, Brecht?
Por que quando se trata de nós, parece sempre menor o que fazemos ou pensamos?
Quem se sente autorizada a partir de si para pensar, produzir, criar?
A quem interessa (ou melhor, a quem não interessa) que as pessoas possam se permitir auto-investigar-se(r) ao longo da vida?

Parar,
olhar para o espelho,
ver os rabiscos nos cadernos,
reler antigos escritos,
ouvir os pensamentos nas madrugadas,
perceber os silêncios do mundo,
encontrar fotos de infância,
fazer a lista de sonhos futuros,
enfrentar as dores guardadas e
ouvir os desejos eróticos profundos.

Tudo isso precisa de tempo.

Tempo de (re)conhecimento de si.
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Tempo de autoformação. Temos direito, como seres humanos, a termos tempo de
acompanhar quem somos, como estamos habitando este mundo, como nós nos formamos
e transformamos com o passar dos anos. Direito ao tempo de olhar para si, analisar, estudar,
formar a si. Assim como toda criança tem direito à escolarização, as pessoas adultas também
merecem desenvolver mecanismos de estudos sobre si que sejam legitimados e acolhidos
pela estrutura social. Porém, diariamente temos nossos tempos sequestrados e subordinados
ao tempo-capital, que suga a preciosidade da vida da maior parte da população em estruturas
de trabalhos que nos alienam de nós mesmas.
Pois a vida, tal como se manifesta organizada socialmente em tempos neoliberais, nos
faz fixar a atenção em outros tantos pontos de entretenimento que não sejam apenas nós.
Precisamos antes de tudo sobreviver, trabalhar para comer, morar, nos deslocar e consumir.
A dedicação contínua ao trabalho, o excesso de obrigações e o pouco acesso aos direitos, o
colapso nos centro urbanos, a multidão nos transportes coletivos, a precariedade dos serviços
públicos, a falta de investimento na rede pública de ensino e saúde, os trabalhos uberizados competitivos e individualizados -, a preocupação infindável de pagar contas, o vício nos aparelhos celulares, a falta de tempo de lazer, a falta de sono, a falta de afeto nas relações, o cansaço
e todo o cardápio extenso de produções culturais onde vidas pessoais são expostas superficialmente em twitters, instagrams e tik-toques. Junto desta ética cultural e comportamental, recebemos as doenças: a ansiedade em não dar conta de todas as informações que nos chegam,
a depressão que nasce do abismo existente entre as expectativas de sonhos consumistas e a
materialidade precária do mundo real, o pânico em não saber lidar com momentos de pausa.
Momentos de vazio e solitude.
Pelo menos é um pouco assim como eu vejo e sinto o tempo que vivo.
Às vezes me sinto de outro tempo, mas talvez esta pesquisa exista para falar justamente da importância de não negar o tempo que se constrói no universo que cada ser humano é.
Porque compreender o tempo íntimo talvez seja um modo de compreender as particularidades que constituem cada pessoa.
Penso que trabalhar a partir de perspectivas autobiográficas afeta diretamente no
dinâmico processo de constituição de subjetividades conscientes e críticas em relação aos
papéis que desempenhamos no mundo. Fortalecendo, portanto, a compreensão de que ao
contrário de ser “egóica”, as narrativas autobiográficas servem como ferramentas que nos
permitem reconhecer as fronteiras do mundo e os relacionamentos que nos atravessam e
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formam as dinâmicas da vida partilhada em sociedade. Encontro uma vez mais o pensamento
da antropóloga francesa Marie-Christine Josso, no texto “O Corpo Biográfico: corpo falado e
corpo que fala”:
Numa palavra, é entrar em cena um sujeito que se torna autor ao pensar
na sua existencialidade. Porque o processo autorreflexivo, que obriga a um
olhar retrospectivo e prospectivo, tem de ser compreendido como uma atividade de autointerpretação crítica e de tomada de consciência da relatividade
social, histórica e cultural dos referenciais interiorizados pelo sujeito e, por
isso mesmo, constitutivos da dimensão cognitiva da sua subjetividade. (JOSSO, 2012, p.23)

Ser autora de minha existencialidade.
Enquanto artista e educadora, uma questão se faz presente sempre: como aprendo desde
experiências vividas? Meu trabalho criativo costuma se movimentar desde a observação de mim,
das experiências práticas e na constante reformulação de proposições de rascunhos de cenas. Ou
seja, como intérpretes, produzimos conhecimento a partir da observação e análise da própria prática, pois tomamos decisões que incidem diretamente em transformações dos nossos atos de fala
e de performance. Olhar para si, criar desde o próprio corpo, voz, ideias e palavras autorais - ou
seja, tecidas na experiência encarnada - são gestos que demandam autoavaliações frequentes, e a
consequente consciência de que como artistas somos veículo de produção de arte e cultura.
E eu serei sempre uma defensora da ideia de que emaranhadas em processos vivos de
criação, produzimos ações pedagógicas sobre o mundo permanentemente, pois sou Nathália artista e pedagoga em tudo o que respiro, vivo e escolho fazer - tal como o mundo segue
estruturado por situações de dominação, poder e opressão em todos os becos da existência.
Retomando as Nathálias responsáveis pela síntese metodológica do trabalho, o caminho
trilhado partiu de proposições fundamentalmente criativas, dispondo de recursos artísticos
como meios de pensar e agir na pesquisa.
Posso afirmar que ser artista e pesquisadora de um programa de pós-graduação interdisciplinar me estimulou a construir um escopo de pesquisa transitável, embebendo-me em diferentes
fontes e traçando novas relações e olhares para temas particulares, com uma perspectiva transdisciplinar para a construção de conhecimento embasado numa práxis desenvolvida em campo.
Deste modo, essa pesquisa se encontra em três áreas do conhecimento: arte, pedagogia e antropologia. O trânsito por esses espaços revela a complexidade dos processos de criação em arte,
formação humana e compreensão crítica da cultura e da sociedade que fazemos parte.

36

Em resumo, a pesquisa é artística, pois é através do teatro, fazendo e pensando teatralmente, nas criações de cenas e dramaturgias que este trabalho se desenha enquanto linguagem.
Portanto, a criação artística é o meio de pensar, registrar e transmitir todo o processo de pesquisa
vivenciado, assim como as proposições das Investigações Baseadas nas Artes (IBA).
A pesquisa também tem natureza pedagógica, por se tratar de um processo formativo
contínuo individual e coletivo para todas as mulheres envolvidas: as atrizes, as convidadas
familiares (mães, avós e tias) e para mim mesma. Cabe pontuar que um dos conteúdos abordados nos encontros de campo foi justamente o processo de formação das mulheres na
sociedade, entrelaçando as perspectivas históricas e biográficas.
Por fim, podemos aproximar essa investigação do campo antropológico, tendo a etnografia como inspiração metodológica, por meio do mergulho na escuta e análise das experiências práticas em campo - lugar onde se construiu a teoria da pesquisa.
Assim, a metodologia foi organizada no trânsito por três espaços-tempos de ações artístico-teatrais, pedagógicas e (auto)etnográficas, de modo entrelaçado e não-linear nos campos de estudo:

1. Encontro a duas: entre cada atriz pesquisadora e sua parceira convidada, com conversas e ações planejadas em conjunto (apresentado no relato da experiência com minha
avó, no capítulo 5, TERESINHA);
2. Encontro em coletivo: entre as atrizes-pesquisadoras, com o compartilhamento dos “encontros
a duas” por meio de experimentações e práticas teatrais (apresentado no capítulo 3, MULHERES EM CRIAÇÃO, e no capítulo 4 AMANDA, CIÇA, DIANE, GIOVANNA, JOANA E SARAH) ;
3. Encontro comigo mesma: anotações pessoais, elaboração subjetiva do meu processo criativo e organização geral da pesquisa (diluído em toda a dissertação, operando
como costura-articulação das experiências desenvolvidas).

Individual, a duas, ou em coletivo, caminhar com idas e vindas por estes campos de “encontros” é o que caracteriza primordialmente a estrutura desta investigação. O que proponho, portanto, é o desenho de uma metodologia na qual a teoria é registrada a partir de práticas teatrais,
pedagógicas e etnográficas, e na qual eu, Nathália-artista-pesquisadora, posso (e devo) me assumir
como eixo-motor teorizador. Colocando em prática esse fluxo de estudos, é necessário assumir a
natureza radicalmente subjetiva, artística e interpretativa da pesquisa, explicitando o processo relacional de construção do conhecimento, pautado nos encontros com todas as pessoas envolvidas.
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E assim, com as cartas na mesa, analisando a artista e educadora que sou, percebi cedo
que o tipo de pesquisa produzida por mim seria fundamentalmente uma ficção aberta - sem a
obrigação de ter pontos finais, assim como as narrativas das tendas do Sesc Pompeia. Percebi
que a trajetória inscrita em meu próprio corpo-pensamento seria o fio condutor responsável
pela articulação do método investigado e que tal proposição somente existia pela costura que
tracei nas Investigações Baseadas nas Artes, na Autoetnografia e nos Estudos Feministas, dispondo-os como bases orientadoras de minha jornada acadêmica.
2. 2. Investigações Baseadas nas Artes e Autoetnografia: madrinhas metodológicas6
Em outubro de 2020, no dia do exame de qualificação, em minha apresentação oral,
eu disse para a banca que “As Investigações Baseadas nas Artes e Autoetnografia eram as
madrinhas metodológicas da liberdade do pesquisar.”
Contextualizando brevemente, o termo Investigação Baseada nas Artes (IBA), tem sido
paulatinamente construído e incorporado ao vocabulário das investigações acadêmicas desde os anos 70 e 80, quando investigadores norte-americanos passaram a questionar outras
abordagens metodológicas que poderiam ser exploradas nas áreas da psicologia, educação,
antropologia e sociologia. Thomas Barone e Elliot Eisner (2006), foram os primeiros autores
a sistematizar este campo metodológico em ascensão, com o intuito de fomentar pesquisas
que poderiam ampliar ou transformar a compreensão sobre determinadas ações humanas
por meio da realização de processos artísticos (OLIVEIRA e CHARREAU, 2016).
Como alternativa para se construir investigações acadêmicas que não pertençam e reproduzam
modelos hegemônicos das investigações científicas (HERNÁNDEZ, 2008), as Investigações Baseada
nas Artes propõem inovações metodológicas de modo transdisciplinar em diferentes áreas do conhecimento, trazendo para o protagonismo pesquisas práticas artísticas e pedagógicas que priorizem
processos relacionais intersubjetivos, com o intuito de construir leituras da realidade social. Amparada
nas proposições do paradigma construcionista (campo da psicologia social que elaborou a crítica ao
cientificismo), as Investigações Baseadas nas Artes propõem-se a refletir sobre o modo como as
pessoas percebem a realidade, problematizando o contexto histórico-social e o local que ocupam no
6 Os itens 2.2. e 2.3. foram redigidos num primeiro momento para o relatório de qualificação da pesquisa, apresentado à banca examinadora em outubro de 2020, e, posteriormente, foram reorganizados e publicados por mim junto à
Marília Velardi no caderno ARTECOMPOSTAGEM’21, com o título “Investigação Baseada nas Artes e a Autoetnografia
na pesquisa acadêmica: alguns apontamentos” (VELARDI e BORZILO, 2021), publicação online organizada pelo Núcleo
de estudos sobre metodologias de pesquisa em artes AV:A, do Instituto de Artes da Unesp.
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mundo, de modo a construir interpretações que partam de suas subjetividades.
O construcionismo procura refletir principalmente sobre as construções sociais que permeiam a vida cotidiana a partir das relações entre cultura, ideologia, poder, subjetividade, imaginário e representação social no que concerne ao entendimento que temos da realidade (GERGEN, 1999, apud OLIVEIRA
e CHARREAU, 2016, p.368).

Assim, aproximo aqui as IBAs da figura do pesquisador qualitativo descrito por DENZIN e
LINCOLN que atua como um bricoleur (2006), uma pessoa que costura retalhos, apropriando-se
de diversas imagens e dispondo-as em sequência de montagem, ou ainda reinventado palavras,
e dando corpo às sensações que emergem durante o processo, pela experimentação de diferentes gêneros literários na construção de registros e formatos singulares de fazer pesquisa. E
neste sentido, as investigações baseadas nas artes “são formas de investigação que assumem a
indivisibilidade entre pensamento, sentimento e ação e que incluem a imaginação entre seus
métodos ou estratégias.” (FÉRNANDEZ e DIAS, 2017, p.28), possibilitando a articulação entre o
que sentimos, pensamos e fazemos, na trajetória criada e vivenciada durante a investigação.
Neste cenário, em que simultaneamente vivemos, sentimos, pensamos e agimos em nossas investigações artísticas e acadêmicas, percebo que revelar o processo é uma escolha metodológica mais coerente com a natureza artística da pesquisa, do que formular amostragens de
resultados obtidos. E para revelá-lo, me proponho a construir narrativas, criar dramaturgias que
articulem de modo descritivo, assumidamente interpretativo e analítico as ações deste pesquisar.
La construcción de historias supone una manera de conocer. Es decir, dentro
de la Investigación Artística, el proceso de escritura narrativa es parte del
camino que se transita durante el cual el artista/investigador errante sigue
indagando, interpretando y reinterpretando. A través de la creación del manuscrito , da a conocer su proceso, pero no solo se limita a hacer un relato
descriptivo de cómo han sucedido los hechos, si no que mediante la construcción de un collage narrativo en el que el tiempo no es lineal, se pueden
dar a conocer las diferentes experiencias por diversas vías, desde otros puntos de vista. (ÁLVAREZ, 2013, p. 64)

Para a pesquisadora Laura Álvarez, uma das tarefas investigativas de artistas pesquisadores é
justamente o ato de tomar consciência do processo, profissionalizando as atitudes cotidianas, incorporando-as à pesquisa de modo a estruturar a metodologia de investigação (ALVAREZ, 2013).
A despeito do lugar da teoria nas investigações artísticas, Marília aponta que fazer a pergunta “como eu penso?” é indispensável num processo investigativo em que interessa muito mais
a construção de narrativas próprias que revelam como estudamos e traduzimos certas “rodas”
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(teorias) que já foram inventadas, do que postular verdades que anunciam descobertas de novas
teorias (VELARDI, 2015). Vale pontuar que a ação de delimitar um espaço supostamente “novo”,
próprio e inscrito por fronteiras binárias (ou é ou não é), lembra a lógica que opera em processos
colonizadores. E assim, práticas artísticas quando incorporadas em metodologias que priorizam a
concepção teórica a priori da experiência prática, por vezes se lançam à busca por comprovações
científicas que apenas endossam a reinvenção de rodas que já foram validadas e amplamente
disseminadas pela comunidade acadêmica, e reproduzem (ainda que inconscientemente) um
modo de pensar clássico da universidade ocidental eurocêntrica. E assim, Marília aponta que
talvez o lugar da pesquisa artística seja outro na universidade e não este que se desenha frente a
antigos paradigmas investigativos.
Ecoar e vibrar junto talvez sejam estas também belíssimas tarefas para a pesquisa. Talvez o lugar da pesquisa em Artes na universidade não seja garantido pela capacidade de encontro de verdades científicas, generalizações ou
mudanças de paradigmas. [...] Isso é, será – e tem sido – indubitavelmente a
grande contribuição das Artes para a Ciência. Ser autêntico, original, criativo.
Corajoso. Ser capaz de contar histórias, instaurar dúvidas, proporcionar e trazer para a academia de muitas formas as experiências auráticas. Presenças,
potências. Assuntos vivos nas Artes que hoje, inspirados por essa área, move
cientistas e teóricos de outros campos. (VELARDI, 2015, p.101)

Nossa teoria nasce de nossas práticas encarnadas, intuídas, experienciadas nas trajetórias investigativas. Nasce da autenticidade e risco de assumirmos o protagonismo nos processos artísticopedagógicos que formam nosso modo de pensar e produzir arte no mundo. Deste modo, o caráter
declaradamente imersivo e pessoal que as práticas artísticas nos colocam, convoca as Investigações
Baseadas nas Artes a se revelarem enquanto experiências subjetivas, críticas, capazes de compreender seu próprio rastro de criação e pensamento. Neste sentido, a autoetnografia surge como outro
campo metodológico com pressupostos semelhantes e complementares aos princípios das Investigações Baseadas nas Artes (IBAs) e aos desejos movedores desta investigação.
2. 3. A autoetnografia como um processo pedagógico de si para o mundo

Logo, nunca poderemos dizer: não há nada para ver, não há mais nada para
ver. Para saber desconfiar do que vemos, devemos saber mais, ver, apesar de
tudo. Apesar da destruição, da supressão de todas as coisas. Convém saber olhar
como um arqueólogo. E é através de um olhar desse tipo – de uma interrogação
desse tipo – que vemos que as coisas começam a nos olhar a partir de seus
espaços soterrados e tempos esboroados (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 127)
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A autoetnografia é um método de investigação que ocorre entre os campos autobiográficos e etnográficos, com a finalidade de descrever e analisar sistematicamente a experiência pessoal para criar compreensões da experiência cultural (ADAMS, BOCHNER e ELLIS, 2015).
Ou ainda, segundo o sociólogo brasileiro Silvio Matheus Santos, por mais ampla e controversa
que seja a definição de autoetnografia, é possível resumi-la a partir de três características:
a) usa a experiência pessoal de um pesquisador para descrever e criticar as
crenças culturais, práticas e experiências; b) reconhece e valoriza as relações
de um pesquisador com os “outros” (sujeitos da pesquisa) e c) visa a uma
profunda e cuidadosa autorreflexão, entendida aqui como reflexividade, para
citar e interrogar as interseções entre o pessoal e o político, o sujeito e o social, o micro e o macro. (SANTOS, 2017, p. 221)

Assim, a autoetnografia é marcada pelo uso da experiência pessoal para compreender práticas culturais ou ainda colocar em evidências experiências intersubjetivas e relacionais, amparadas por um conjunto de descrições e análises à luz de reflexões transitáveis entre
os campos pessoal-político, subjetivo-social. Obviamente este enunciado não é simples para
compreender a engrenagem das investigações autoetnográficas, porém já nos auxilia a vislumbrar a complexidade de seu território.
Em diálogo com o aspecto reflexivo apresentado por Santos, Denzin ao propor as investigações qualitativas radicais (das quais a autoetnografia está inclusa), faz questão de articular
o campo pessoal, pedagógico e político destas abordagens, convocando nosso olhar crítico no
ato de ver e apresentar a nós mesmas e ao outro.
Nuestras prácticas de investigación son performativas, pedagógicas y políticas. A través de nuestra escritura y nuestra charla, promulgamos el mundo
que estudiamos. Estas actuaciones son desordenadas y pedagógicas. Ellas
enseñan a nuestros lectores acerca de este mundo y cómo nos ven. Lo pedagógico es siempre moral y político; promulgando una forma de ver y de ser,
cuestiona, concursa, o hace suyas las formas hegemónicas oficiales de ver y
representar el otro.” (DENZIN, 2013, p.212)

Diante destas possibilidades de pensar o termo, proponho a abordagem autoetnográfica como processo pedagógico sobre si mesma. Anseio com a autoetnografia, instaurar uma
experiência investigativa que se aporte nos relatos do cotidiano, detalhes das recordações, nas
efemeridades dos humores, nas experiências do profundo, das introspecções, e da ação de
arriscar-se em ato de lembrança e fala. Arriscar a própria moralidade ou autoimagem. Arriscar
a mim mesma, arriscar para mim, “autocuidando-me”. Cuidar de si, estando em si.
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Compreendo a autoetnografia neste trabalho como caminho para produção de conhecimentos, por meio de uma proposta de investigação artística, que almeja olhar para quem
somos nós, artistas e pesquisadoras ao lado das mulheres de nossas famílias. Neste caso, a
pesquisa invariavelmente se debruça sobre os passados e histórias íntimas do processo de
formação familiar e cultural das pessoas-mulheres da investigação, analisando as narrativas
femininas geracionais que dialogam entre si.
Se trata de una arqueología del desenterrar, para usar la frase de Madison,
que no es nunca ni impecable ni concluido. Se trata de un proceso continuo
de hacer visible, excavando, mirando, sintiendo, moviendo, inspeccionando,
siguiendo y re-localizando recuerdos antiguos y nuevos (Madison, 2005).
Como autoetnógrafo me embebo en la historia propia, mis memorias e historias de mi pasado.(DENZIN, 2016, p. 68, grifo meu)

Portanto, para colocar em prática o projeto de “arqueologia do desenterrar”, é preciso se
propor a radicalmente habitar a pesquisa, seguindo os fluxos de movimentos que constroem os
saberes tecidos pela dinâmica malha da vida, assim como o antropólogo Tim Ingold nos aponta no
livro Estar vivo: ensaios sobre movimento, conhecimento e descrição (INGOLD, 2015).
Habitando a pesquisa, outro conceito-chave desta investigação aflora: o ato de
escavar. É preciso adentrar nas profundezas de nossas genealogias e ver o que dali
restou do passado. Encontrar vestígios, reconstruir o mapa daquilo que nos constitui
subjetivamente e culturalmente. Refazer a trilha perdida e registrar aquilo que está
submerso e nem sempre é tocado.
Junto da escavação, se encontra a tarefa de construir poéticas próprias por meio do
gesto criativo que é entendido aqui como traduzir. Assim, o desejo de criar as materialidades
cênicas reside no desafio de elaborar traduções das experiências em campo. Como fazer teatro partindo da intenção arqueológica de escavar a nós mesmas?
Para refletir sobre a palavra tradução, encontro a leitura da antropóloga brasileira Manuela Carneiro da Cunha ao referenciar o filósofo alemão Walter Benjamin:
Não é, dirá Benjamin, o que restitui fielmente os objetos designados, já que,
afinal de contas, nas diferentes línguas todos os objetos fazem parte de conjuntos, de sistemas diferentes que expressam o que Benjamin chama de modos de intenção. Pão e brot significam ambos o mesmo objeto, mas diferem
em seus modos de significação (intentio). A boa tradução é, então, aquela
que é capaz de apreender os pontos de ressonância, de fazer com que a intentio em uma língua reverbere em outra. (CUNHA, 1998, p.13)

42

Assim, entendo que a tradução carrega em si fundamentalmente a necessidade de
tocar na intenção primordial daquilo que foi experienciado. Trata-se de transportar as ressonâncias da vida de um mundo a outro, ou neste caso, de um campo a outro. Como carregar a
intenção da língua de minha avó em minha própria língua?
Portanto, o exercício intelectual e artístico de formular traduções é proposto como
um disparador que nos coloca em movimento criativo autoral, em consonância com as
Investigações Baseadas nas Artes. E para criar, mais uma vez é preciso olhar sobre o nosso
modo de pensar, pois como provoca Marília:
Como penso quando eu me proponho a rememorar um processo ou experiência que vivi? Como EU penso? Como dizem para eu pensar? Rompo ou aceito? E quando penso, observo e descrevo um processo artístico ou pedagógico
que estou (vi)vendo, como descrevo e escrevo? Atuo na escrita? Permito erigir
uma escrita atuada, performática? (VELARDI, 2018, p. 48)

Por se tratar de temas pessoais, evidentemente que alguns tensionamentos emergem do processo. Encontrar-me com as demais atrizes e compartilhar o processo vivido com minha avó, implica fazer escolhas éticas permanentemente: o que irei revelar? Como recortar o vivido? Quais narrativas irão
contribuir com o pensar coletivo? Como traduzir as significâncias construídas em mim neste percurso?
Dentre as experiências vividas no trabalho (auto)etnográfico com as parceiras familiares, proponho a construção de sentidos entre os universos separados (eu-outra), na criação de autoetnografias
cênicas, ou seja, nossas traduções teatrais desta investigação. Assim, num exercício poético e ficcional,
habitamos o curto-circuito entre meu olhar particular e o olhar da outra. Essa linha em trânsito eu-outra
é outro ponto de tensão nas escolhas artísticas e investigativas autoetnográficas:
Numa abordagem mais profunda, esse processo envolve uma consciência da influência recíproca entre etnógrafos, suas configurações e informantes. Implica uma
introspecção autoconsciente guiada por um desejo de entender melhor tanto o ‘Eu’
e os ‘Outros’ através do exame de suas ações e percepções em referência ao e no
diálogo com os outros. (ANDERSON, 2006, apud SANTOS, 2017 p.224).

A compreensão do eu-outra elaborada nas traduções cênicas, colocam em evidência
nossos corpos, histórias e leituras de mundo que somos capazes de fazer neste mergulho íntimo. Refletir quem somos e promover processos pedagógicos que acompanham narrativas
de pessoas que foram deixadas à margem, silenciadas ou até mesmo oprimidas no seio familiar, é uma ação indispensável a este trabalho. Seio, núcleo, coração, útero da família que
pertencemos, e que forma a leitura que temos de nossa própria identidade.
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Os conteúdos autobiográficos despertados pela pesquisa apontam invariavelmente
para algumas questões de gênero que atravessam as gerações das mulheres da pesquisa,
configurando - de certo modo - aspectos comuns às nossas identidades. A respeito da
presença das identidades nas autoetnografias, retomo o sociólogo Santos:
Identidade está invariavelmente conectada com os estudos autobiográficos.
Ademais, há que se explorar outra dimensão relevante no emprego da autoetnografia. Tal como tem sido usada, essa técnica reconhece a necessidade
de se compreender “como e por que” as identidades tornam-se importantes,
bem como “inclui e interroga” as experiências ligadas às diferenças socioculturais. Nesse sentido, a autoetnografia se mostra como uma abordagem
que reconhece e envolve a subjetividade, a emotividade e a perspectiva do
pesquisador sobre a investigação. (Ibidem, p. 224).

O autor destaca ainda que a noção de identidade assumida na pesquisa autoetnográfica, torna mais significativo o caráter interpretativo e análitico das investigações que estão
aportadas em questões de gênero e/ou raciais, contribuindo para construção de saberes que
problematizam injustiças sociais localizadas dentro de determinados grupos identitários.
E assim, o recorte de gênero e das compreensões que envolvem a construção das variadas
identidades femininas deste trabalho, são fundamentais para a acepção autoetnográfica aqui apresentada. Construção e reinvenção constante das identidades de nós, investigadoras do processo, e
nossas familiares sanguíneas, com quem trocamos, aprendemos e provocamos diversas situações de
ensino-aprendizagem artísticas e pessoais. E deste modo, a autoetnografia é também aqui um modo
de pesquisar para se compreender, (re)construir, e permanentemente se formar, de si para o mundo.
2. 4. Estudos feministas: das pedagogias da vida comum
Como aprendemos desde nossas experiências vividas?
Quais saberes são produzidos no conjunto de vocabulários, comportamentos, encontros e relações cultivadas cotidianamente?
Encontrando-me com bell hooks7, decido partir da perspectiva da teoria enquanto prática libertária, entendendo que historicamente, as trajetórias pessoais das mulheres são matérias-primas para a formulação de teorias feministas revolucionárias.
7. bell hooks é o pseudônimo de Gloria Jean Watkins. Seu nome foi escolhido como homenagem aos sobrenomes de sua mãe e avó. A escolha de bell hooks por assinar com as iniciais minúsculas se deve à justificativa de
que para a autora, as ideias contidas em seus livros são mais importantes que o nome, os títulos e a carreira.
A autora escolhe a postura de não se colocar acima do debate e reflexões construídas na obra. Em respeito à
decisão de bell hooks, este artigo fará todas as menções ao seu nome com as iniciais minúsculas.
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Para mim, essa teoria [o feminismo] nasce do concreto, de meus esforços
para entender as experiências de vida cotidiana, de meus esforços para intervir criticamente em minha vida e na vida de outras pessoas. Isso, para mim,
é o que torna possível a transformação feminista. Se o testemunho pessoal,
a experiência pessoal é um terreno tão fértil para a produção de uma teoria
feminista libertadora, é porque geralmente constitui a base da nossa teorização. Enquanto trabalhamos para resolver as questões mais prementes da
nossa vida cotidiana [...] nos engajamos num processo crítico de teorização
que nos capacita e fortalece. (hooks, 2017, p.97)

Mergulhando num processo de pesquisa em que me proponho a tomar minha vida pessoal
como campo de estudo, logo volto à clássica frase “O pessoal é político”, cunhada por Carol Hanisch (1969), ativista da segunda onda feminista, escrita no manifesto homônimo de 1969. O texto
embasou a resposta às críticas que a autora vinha sofrendo por vincular sua militância feminista
em rodas de conversas entre mulheres sobre suas vidas pessoais e problemas íntimos. Sua frase
(quase canônica) ecoou pelos tempos, atravessando discussões teóricas e práticas de diversos feminismos, chegando ao pensamento de Butler, ao discorrer sobre atos performativos e sua relação
com a constituição dos gêneros:
Os impulsos feministas - tenho certeza que existem mais de um - emergem
do reconhecimento de que a minha dor, o meu silêncio, a minha raiva, ou a
minha percepção não são apenas meus, e que isso me coloca em uma situação cultural compartilhada que acaba por me capacitar e empoderar de maneiras que eu não tinha previsto. O pessoal é, então, implicitamente político
tanto quanto é condicionado por estruturas sociais compartilhadas, mas,
ao mesmo tempo, o pessoal também foi imunizado contra a ação política
endossada pelas distinções entre público/privado. (BUTLER, 2019, p. 217 e
218, grifo meu)

Deste modo, reconheço nas teorias feministas um importante trânsito que se
faz necessário de experiências pessoais à luz de situações culturais partilhadas, uma
vez que estamos inseridas num imaginário social simbólico, atravessado sistemicamente por referências que influenciam como pensamos e agimos no mundo. E neste
contexto, a perspectiva de que experiências subjetivas também influenciam e atuam
enquanto corpo político na vida social, é fundamental para elaborar compreensões do
quão radicais podem ser as tomadas de decisão que fazemos sobre nossos corpos neste trânsito da vida público-privada. A dicotomia construída no imaginário cultural de
público/privado promove a imunização que Butler se refere contra as ações políticas
nos campos pessoais. Contra esta imunização, o feminismo nos mostrou que por vezes
é preciso romper tal barreira binária, a fim de ampliar a compreensão crítica daquilo
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que vivemos em casa e devolvemos ao mundo.
Sendo seres de constante responsabilidade formativa entre nós mesmos - pois, retomando Paulo Freire em Pedagogia da Autonomia (1996), os homens e as mulheres aprendem
uns com os outros nas relações tecidas ao longo da vida -, percebo que vivemos sem muitas
vezes nomear o que aprendemos, como aprendemos e com quem aprendemos. Por vezes,
não notamos e reconhecemos os educadores que cruzam nossas vidas - e inclusive, a educadora que somos dos outros, na vida comum.
A formação do caráter humano e da ética que alimenta as relações construídas em
sociedade, está muito além das formações institucionalizadas. Obviamente a educação
básica e o ensino superior são peças fundamentais nas transformações sociais e no desenvolvimento tecnológico e humano da sociedade, tampouco eu, enquanto profissional da
educação, iria desvalorizar estes espaços tão amplamente atacados atualmente por um
governo produtor de fake news diárias. Não se trata de diminuir a relevância das instituições de ensino, mas apenas de atentar para o fato de que, para além das aprendizagens
traçadas em salas de aulas, ao longo da vida, nos formamos ininterruptamente nos espaços por onde circulamos e com os saberes que daí produzimos.
Educamo-nos nas ruas. Quando um homem assedia uma mulher num transporte
público e ela responde imediatamente contra o assédio, trata-se antes de tudo, diante
desta complexa malha de opressões que a engrenagem do capitalismo e do patriarcado
movimenta, de uma ação pedagógica. Assim como quando uma pessoa negra responde
ao clássico comentário racista que não se percebe racista, ou uma pessoa transgênera
reage às provocações transfóbicas, e tantas outras formas de discriminação e de incapacidade para lidar com as diferenças.
...cabe ao oprimido ensinar aos opressores seus erros [...] Nós, pessoas negras e do Terceiro Mundo, temos de educar pessoas brancas
acerca de nossa humanidade. As mulheres têm de educar os homens.
As lésbicas e os homens gays têm de educar o mundo heterossexual.
Os opressores mantêm sua posição e fogem da responsabilidade por
seus atos. (LORDE, 2019. p. 240)

Em diálogo com Paulo Freire, Audre Lorde nos lembra que sendo responsáveis por
quem somos e pelo combate às opressões que estão dadas na sociedade, educamo-nos uns
aos outros. Educamo-nos nas ruas, na vida comum e educamo-nos também dentro de casa inclusive dentro de nós mesmos.
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Butler afirma que tanto o feminismo quanto a fenomenologia possuem o compromisso
de “ligar a teoria à experiência vivida, e também revelar a maneira como o mundo é produzido por atos formadores de experiências subjetivas.” (BUTLER, 2019, p. 217). Revelar como
o mundo é produzido por atos formadores de experiências subjetivas, me parece uma tarefa
que demanda um precioso compromisso de olhar para si e para as dinâmicas intersubjetivas
construídas nos espaços que mais ativamente são responsáveis pela formação das subjetividades como, por exemplo, o espaço doméstico. Isso significa exercitar um profundo olhar para
as línguas, as demonstrações de afetos, os discursos instituídos pela cultura e pela configuração dos relacionamentos, assim como os exemplos de vida de pessoas próximas no núcleo
familiar, ou seja, todo o imaginário simbólico que acompanha intimamente a nossa existência
desde a primeira infância até o momento presente.
E aqui chego ao transbordamento das linhas deste trabalho para os encontros criativos
na casa da minha avó, em seu quarto, cozinha, sala. Na intimidade da relação Nathália-Teresinha uma nova questão surge: como pensar o espaço doméstico enquanto local de produção
de conhecimento e de resistência diária das mulheres às opressões de gênero naturalizadas
no curso das histórias familiares? O que herdamos, aprendemos, discordamos e trocamos com
nossas mães, avós e tias?
Pois, voltando à pergunta inicial “Como aprendemos desde nossas experiências vividas?”, chamo para a reflexão a voz de Elisabete, minha mãe: “A gente aprende pelo exemplo
prático e não pela teoria”. Ouvi essa frase inúmeras vezes quando eu era criança, lembrar dela
hoje, após ler tantas teóricas feministas, me faz pensar que efetivamente aprendemos a partir
de experiências vivas, encarnadas nas pessoas que nos atravessam a vida e que, por vezes, nos
importam (e muito).
2. 5. Teorizar para curar
Voltando mais uma vez à bell hooks... Em Ensinando a transgredir - A educação como
prática da liberdade, bell escreve corajosamente sobre o quanto que sua chegada à teoria foi
acompanhada pela elaboração da dor de sua experiência de vida imersa desde a infância num
contexto social racista, sexista e recheado de desigualdades do sulismo dos EUA, que tanto reproduziu a cultura do apartheid. Sua elaboração teórica é apresentada enquanto uma prática
de vida e de pedagogia, desenvolvida ao longo de sua trajetória profissional como educadora
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e escritora. Partindo das demandas emergentes da luta cotidiana por sobreviver e garantir
direitos e acessos nas dinâmicas sociais excludentes definidas pelo capitalismo, teorizar para
bell hooks se configura desde uma perspectiva subjetiva enquanto um espaço de autorrecuperação, libertação coletiva e cura - palavra que até pouco tempo atrás eu teria receio de usar,
por achar aburguesada demais, cooptada pelo neoliberalismo da classe média alta pagante de
caros tratamentos espirituais no bairro da Vila Madalena, em São Paulo.
Embora efetivamente cura e espiritualidade também existam como um nicho de mercado, acessível para determinadas classes sociais que logram custear tratamentos, procedimentos e inclusive bons metros quadrados de terra nas matas virgens, praias paradisíacas e
tantos cenários terapêuticos que a natureza tropical do Brasil nos oferece acolhedoramente
desde a invasão portuguesa - invasão esta que matou as culturas e saberes, adoecendo populações indígenas que até hoje seguem sobrevivendo à extinção. Apesar disso tudo, curar é citado aqui como um gesto que demanda um compromisso ético de cuidado e responsabilidade
consigo mesma e com a comunidade em que se vive.
Para dominar, adoecer o outro tornou-se um dentre tantos mecanismos de
controle dos corpos, das mentes e espíritos das pessoas subalternizadas. É importante
lembrar que adoecer faz parte do projeto de nação construído com a colonização e a
expansão da economia capitalista. E que tal plano de governo reverbera ainda hoje,
com a gestão da medicalização das indústrias farmacêuticas - ainda agora, em 2021,
com a política genocida do atual presidente, que facilitou a comercialização de cloroquina e ivermectina e recusou a ofertas de compras de vacina que poderiam salvar
milhares de vidas (GUEDES, 2021). 8
Apartados da natureza, empilhados nas periferias, nos transportes lotados, nas fábricas e escritórios repletos de ar condicionado e de propagação de vírus, infelizmente cada vez
mais a palavra cura parece fazer sentido na sociedade literalmente adoecida em que vivemos.
Salta aos olhos a urgência de cuidar das feridas históricas que carregamos no tempo presente,
pois de suas cicatrizações saudáveis depende a manutenção da vida em equilíbrio e a instauração de uma sociedade efetivamente igualitária, não violenta, justa e democrática - tanto
desejada pelas lutas feministas.

8. Dentre tantas reportagens que denunciaram as atitudes do presidente durante a pandemia, é possível consultar a matéria “CPI da Covid: Governo Bolsonaro recusou 11 vezes ofertas para compras de vacina” do site G1.
Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/blog/octavio-guedes/post/2021/04/27/cpi-da-covid-governo-bolsonaro-recusou-11-vezes-ofertas-para-compras-de-vacina.ghtml>. Acesso em 27 out. 2021.
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No caso da história percebida com a perspectiva das mulheres, a historiadora Silvia
Federici aponta em Calibã e a Bruxa (2017) que na transição da economia feudal para a economia capitalista, a medicalização dos corpos, o controle de natalidade, o avanço da obstetrícia
por mãos de homens e a recusa à assistência da comunidade feminina - que formavam a rede
de proteção e acolhimento no momento do parto - fez parte de um projeto político que visou
promover maior vigilância e controle sobre os corpos das mulheres, aliado a um conjunto de
legislações e dogmas religiosos punitivos que as confinou no espaço doméstico, afastando-as
do controle reprodutivo e de práticas medicinais que promoviam o cuidado e reconhecimento
do próprio corpo:
Com a marginalização das parteiras, começou um processo pelo qual as mulheres perderam o controle que haviam exercido sobre a procriação, sendo
reduzidas a um papel passivo no parto, enquanto os médicos homens passaram a ser considerados como “aqueles que realmente davam a vida” (como
nos sonhos alquimistas renascentistas). Com essa mudança, também teve
início o predomínio de uma nova prática médica que, em caso de emergência, priorizava a vida do feto em detrimento da vida da mãe. Isso contrastava
com o processo de nascimento habitual que as mulheres haviam controlado.
E, para que efetivamente ocorresse, a comunidade de mulheres se reunia em
torno da cama da futura mãe teve que ser expulsa da sala de partos, ao mesmo tempo que as parteiras eram postas sob vigilância do médico ou eram
recrutadas para policiar outras mulheres. (FEDERICI, 2017. p. 177)

A medicina ocidental historicamente se desenvolveu prescrevendo remédios com a
finalidade de cortar sintomas e não investigar a origem do problema. Percebo que a cura que
bell hooks nomeia aproxima-se muito mais com a investigação da origem e do corte pela raiz
dos elementos perpetuados pela sociedade que insiste em nos adoecer, especialmente as
pessoas mulheres. Quais recursos dispomos para estabelecer uma prática de vida curativa das
doenças desenvolvidas nos corpos físicos, mentais e espirituais que carregamos?
Como encontrar referências, saberes, ações que atuem no sentido de promover a saúde de nossas sexualidades e a autonomia de ser e viver nosso corpo-casa sem medos, castrações, culpabilizações, vigilâncias?
Onde encontrar equilíbrio entre quem somos e o mundo que vivemos?
A respeito da manutenção do equilíbrio da vida, a filósofa brasileira indígena Cristine
Takuá, apresenta o conceito filosófico, político e espiritual guarani, Teko Porã, que defende
boas maneiras de Ser e Viver, em situação de respeito e equilíbrio com a natureza, a grande
teia que dá sentido à vida (TAKUÁ, 2018). A dominação e o estilo de vida construído pela lógica
da colonização, fez com que as sociedades desenvolvessem desequilíbrios em situações de
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Teko Vai, o mal viver: o consumismo, as doenças psicológicas, a exploração do outro, dentre
tantas mazelas sociais que poderiam ser nomeadas pela cultura patriarcal e escravagista que
herdamos. Teko Porã é apresentado pela autora como um conjunto de práticas pedagógicas
desenvolvidas desde a infância na vida das crianças indígenas, que são estimuladas cedo a
perceber sua integração com o ambiente e a ancestralidade da comunidade.
Vendo bell hooks e Cristine Takuá penso na teoria como fonte instaurativa de práticas
de TekoPorã, práticas de cura, de autocuidado e libertação coletiva das pessoas mulheres, pois
ainda que parta de narrativas pessoais, “a produção da teoria feminista é um fenômeno complexo, que raras vezes é tão individual quanto parece e geralmente nasce de um envolvimento
com fontes coletivas.”(hooks, 2017, p.87)
Mas... Estamos adoecidas em comunidade, na grande teia do universo. A democracia
está adoecida, os rios estão poluídos, a Amazônia está em chamas, as pessoas estão em colapso emocional, entre pânicos e suicídios. As meninas menstruam sem ter acesso à educação sexual escolar, pois temos uma corja de políticos que ao invés de educar e prevenir, se escondem
covardemente em discursos moralistas com campanhas de abstinência sexual dizendo “Escolhi
esperar”9, enquanto os estupradores seguem soltos e impunes entre paredes de escritórios,
gabinetes políticos e sacristias. O direito ao acesso à educação sexual de meninas, meninos e
menines facilitariam todo o processo de autonomia sobre seus próprios corpos, promovendo
o autocuidado, o respeito às diversas manifestações de sexualidade e prevenindo traumas tão
incrustados na sociedade falocêntrica, misógina e transfóbica que vivemos. Curar é uma atitude política diante das doenças da humanidade.
Se historicamente tivéssemos acesso desde a escola às práticas de Teko Porã, se as
crianças se sentissem pertencentes, cuidadas e cuidadoras, responsáveis pelo mundo, se tivéssemos consciência sobre as biologias de nossos corpos, o desenvolvimento de nossas sexualidades, a compreensão de que gênero é uma construção, se pudéssemos conhecer e escolher (não pela limitação financeira) pelos tratamentos ancestrais que não somente olham
para os sintomas, mas para as causas, se as mulheres fossem respeitadas, se seus corpos não
fossem controlados e violentados pela sociedade misógina, se os povos originários tivessem
sido preservados, respeitados e seguidos como exemplo de ethos social, se, se, se…

9. Referência ao projeto de Lei de prevenção à gravidez na adolescência apresentado pelo vereador Rinaldi
Digilio (PSL) na prefeitura de São Paulo em 2021. Informações disponíveis em https://jornal.usp.br/atualidades/
projeto-que-defende-abstinencia-sexual-e-um-retrocesso-para-as-mulheres/.
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Como seria viver?
Como seria morrer?
Possivelmente muitas das doenças que mantém no cabresto as trabalhadoras que sustentam o trabalho produtivo do sistema não existiriam mais.
Desejar uma sociedade em que possamos aprender junto aos saberes dos povos
originários, a sermos coerentes com o que pensamos e fazemos, instaurando práticas de
bem viver que nos permitam ser e viver em liberdade partilhada, com os pés na terra e
o gozo de sermos quem somos, faz parte de um projeto de teoria revolucionária, pois
ouvindo novamente bell hooks: “A teoria não é intrinsecamente curativa, libertadora e
revolucionária. Só cumpre essa função quando lhe pedimos que o faça e dirigimos nossa
teorização para este fim”(hooks, 2017, p.86).
Portanto, aqui seguirei com a intenção profunda de produzir teorias que possam atuar
na perspectiva de curar, cuidar, recuperar, inspirar processos de autocuidado e construção de
éticas de existência de pessoas mulheres saudáveis, fortes e resistentes aos males do tempo-patriarcado.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Escolhi começar por Marília pois sua presença estará diluída nas páginas que seguirão.
Sua pessoa, seus pensamentos, suas concepções de universidade, método e pesquisas acadêmicas nutrem diretamente o solo em que escolhi construir estas palavras. Talvez eu não cite
mais seu nome, mas saibam que por aqui passou um furacão-acontecimento-Marília-Velardi,
e que é difícil mensurar os limites da sua contribuição intelectual e humana para que esta
pesquisa existisse.
A escrita é um gesto coletivo. Minhas palavras foram escritas por muitas pessoas que
sussurraram ideias em meus ouvidos, inclusive no processo de criação da peça De tudo aquilo
que fizemos juntas.
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3. MULHERES EM CRIAÇÃO

“Quais eram as condições em que viviam as mulheres?, perguntei-me;
pois a ficção, trabalho imaginativo que é, não cai como um seixo no
chão, como talvez ocorra com a ciência; a ficção é como uma teia de
aranha, presa apenas levemente, talvez, mas ainda assim presa à
vida pelos quatro cantos.”

(WOOLF, 1990, p.53)
3. 1. Nosso espaço taypi
Começou em Nathália. Com Nathália se juntou Amanda, Diane, Giovanna, Joana10 e
Sarah. Ao lado delas, vieram Teresinha, Ediméia, Lislane, Lúcia, Rebeca e Ágeda. Em suas memórias chegaram Olga, Ambrosina, Benedita, Nega, Maria José e... Ao contrário do que parece
óbvio, para dialogar comigo mesma, precisei antes de tudo dialogar com outras pessoas: amigas, familiares, companheiras de trabalho.
Convidei colegas artistas para iniciar uma pesquisa que teve início antes mesmo
que soubéssemos, no dia em que nascemos, ou ainda no dia em que nossas mães, avós,
bisavós nasceram...
Convidei-as para escavar suas vidas pessoais, adentrando numa busca arqueológica
de histórias de vida das mulheres da família. Convidei-as a investigar os rastros de memórias
despertadas por encontros, afetos e cicatrizes que escondem os segredos de traumas e medos
desdobrados nos corpos de pessoas mães, avós, tias - mulheres (cisgêneras, no caso desta
investigação) que carregam em suas vidas as interdições provocadas pelo tempo-patriarcado.
Convidei-as a olhar criticamente para o contexto familiar, social e político onde nascemos com
o desejo de reconhecer quais dados geracionais, etários e de gênero atravessam as narrativas
das participantes da investigação.
“Convidar” tornou-se uma ação multiplicadora do projeto e cada atriz, por sua vez, escolheu uma mulher da família sanguínea para convidá-la para um encontro, com a finalidade

10. O nome da atriz-pesquisadora Joana foi mudado, por solicitação da participante.
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de estabelecer uma conversa sobre si. Eu convidei Teresinha de Toledo Bonilha - minha avó
materna - para se encontrar comigo, com o desejo de que juntas pudéssemos criar algo ao
longo da investigação.
As atrizes aceitaram, Teresinha aceitou, as mães Lúcia, Rebeca, Lislane, assim como
a avó Ediméia e a tia Ágeda também aceitaram. Respeitando o tempo e as necessidades de
cada uma, mergulhamos de cabeça num processo de vida e criação que se traçou ao passo de
nossos pés. Num desenho espiralar, entre intuições, prosas, cafés, leituras, pastas do google
drive, gravadores, fotos, elaboração de cenas-estudo e dramaturgias, o processo se irradiou
de dentro de cada uma, passando pelos encontros a duas, e desaguando na sala de ensaio nas
investigações artísticas partilhadas por um grupo de atrizes.
Conceber o espaço coletivo de encontro foi o que, de algum modo, sustentou desde o
princípio uma rede de acolhimento e proteção para que nós todas pudéssemos nos entregar
à aventura de criar a partir de nossas intimidades. E este ponto é de fundamental importância
para compreender que embora experienciada a partir (e nas) individualidades, o que apresento aqui é a perspectiva de pesquisar coletivamente criações artísticas autoetnográficas.
Imbuída de desejos, com dúvidas na cabeça e o coração a milhão, vi acontecer o seguinte fluxo
de encontros ao longo de 2019:

Eu-Nathália me encontrei com minha avó, Teresinha;
Diane, se encontrou com sua mãe, Lislane. Meses depois, Diane e Lislane se encontraram com as tias, prima e sobrinha num quintal;
Giovanna se encontrou com sua mãe, Lúcia;
Sarah se encontrou com sua avó, Edith, e depois mudou para sua tia, Ágeda (sempre por telefone, em razão da distância geográfica);
Amanda se encontrou com sua avó, Ediméia, e depois mudou para sua mãe, Viviana;
Joana se encontrou com sua mãe, Rebeca, e quatro meses depois decidiu sair do processo;
Letícia foi embora antes mesmo de definir com quem iria se encontrar;
Ana Claudia entrou e saiu em três semanas;
Na metade do ano, Ciça, que já investigava sua ancestralidade feminina em seu espaço, a Curanderia Cultural, e também em encontros com sua mãe, Sueli, adentrou
ao processo com generosidade e força;
Todas nós, artistas-pesquisadoras, nos encontramos uma vez por semana entre
abril e dezembro de 2019.
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Escolhi descrever o fluxo, pois percebo aí um dado importante que explicita a vida da
investigação, revelando suas vulnerabilidades e constantes adequações ao tempo e às pessoas
presentes. Penso que este apanhado apresenta um pouco da complexidade que é comprometer-se com uma pesquisa cuja temática de estudo, análise e criação artística é a própria
trajetória de vida. Digo, por experiência própria, que não foi fácil assumir um trabalho que demandou tanta entrega, reflexão e escolhas éticas de criação permanentemente, pois olhar-se
de perto pode ser bem desafiador:
Questionar as próprias origens;
Tensionar os relacionamentos naturalizados com pessoas que amamos e que, por vezes, discordamos radicalmente;
Revisitar as relações sociais responsáveis pela estruturação das vidas domésticas;
Nomear as relações de poder que se instauram entre quatro paredes, na instituição
familiar, especialmente quando observadas desde uma perspectiva de gênero;
Autoavaliar quem somos e como fomos formadas pela cultura do tempo que habitamos;
E, finalmente, escavar respostas que expliquem quem foram as mulheres ancestrais
invisibilizadas nas histórias familiares.

Perceber as conexões geracionais, culturais e comportamentais, tornou esse fazer algo
extremamente vivo, inquietante e por vezes doloroso de (re)conhecer-nos. A nós e às narrativas das mulheres que nos antecederam e que ainda se fazem presentes em nossas vidas
cotidianas (nutrindo um profundo vínculo emocional, aliás).
Escolher, convidar e encontrar nossa parceira de investigação foi um primeiro passo.
Porém, para além da delicadeza necessária de pedir licença para adentrar no espaço físico e
íntimo da outra, tínhamos a tarefa de, num segundo momento, narrar para as demais atrizes
as experiências que vivenciamos com os encontros promovidos em casa. Eu mesma, antes
de avançar no espaço coletivo, pensei inúmeras vezes: o que expor das descobertas íntimas?
Como abordar as histórias de vida de minha parceira num espaço de criação artística? O que
me aproxima e me distancia dela? Quais narrativas privadas importam partilhar numa situação
pública? Por que importam? Por que nos importam?
No trânsito das impressões pessoais e coletivas do eu-outra-nós-outras, encontramos
nossas vozes e de nossas parceiras familiares. “Nossas” mulheres - mães, avós, tias - passaram
a ser ouvidas e percebidas com outra qualidade de atenção, diferente daquela que até então
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tínhamos desenvolvido no decorrer das trajetórias de vida. De modo que eu mesma, desde o
primeiro encontro, decidi estar ao lado de Teresinha assumindo outros papéis: para além de
neta, também estava como artista, pesquisadora e, sobretudo, amiga.
Em coletividade, estimulamos a construção de um olhar comprometido lançado para a
vida cotidiana, para as narrativas das mulheres comuns que nos antecederam na chegada ao
mundo. Juntas, fomos nos inspirando umas às outras, no ato de despir-se em cena, expondo
delicadamente nossos ambientes internos, com suas complexidades e belezas, compartilhando canções, poesias, fotos, conflitos, alegrias e dores que carregamos nos corpos-casas, num
gesto coletivo de investigar a si e às narrativas que constituem nossas identidades, nutrindo a
confiança pedagógica de que “a descolonização começa pela própria casa” (RIVERA CUSICANQUI, 2018, p. 122), como nos inspirou Silvia Rivera Cusicanqui.
O que as narrativas de nossas mães, avós, tias nos ensinam sobre nós? O que elas
ensinam a despeito do mundo que vivemos? Qual cultura constitui seus corpos, suas subjetividades, suas inteligências? O que suas mãos podem fazer? O que suas bocas podem contar?
O que seus corações podem sentir?
E nós, o que sentimos na linha de frente deste projeto arqueológico de investigação
artística familiar? O que eu aprendi estando ao lado de minhas parceiras de investigação?
Passado-presente-futuro se misturaram em nossos encontros: o que podemos fazer
hoje, como foi a conversa de ontem, o que queremos realizar amanhã?
Romper com o tempo linear, nos faz perceber a simultaneidade passado-presente,
conforme Silvia apresenta desde a perspectiva andina aymara na entrevista intitulada “Sobre
la comunidad de afinidad y otras reflexiones para hacernos y pensarnos en un mundo otro”
(RIVERA CUSICANQUI, 2015). Para a autora, literalmente o que comemos, o chão que pisamos
e as casas que habitamos, revelam a presença do passado no tempo presente e a simultaneidade destes universos produz o que nos é comum.
Articulando a ancestralidade indígena com a cultura colonizadora hispânica (e sobretudo, portuguesa, no caso do Brasil) herdada no território latino-americano, temos nossas identidades culturais desenhadas na intensificação das contradições dessas distintas perspectivas
éticas e poéticas de existência. Deste modo, ao assumir a identidade ch’ixi, Silvia propõe uma
escuta atenta para as narrativas invisibilizadas na história oficial e que também nos constituem, revelando em nossas histórias de vida, as dinâmicas de produção da vida comum e das
ações políticas emergentes daí.
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Partindo de micropolíticas, ela traz ao centro da análise as ações cotidianas e o modo de
pensar que se orienta desde o contato que estabelecemos com o chão que pisamos, traçando um
conjunto de relações entre pensamento e prática, construídos simultânea e coletivamente. Para
entender o potencial de luta traçado nas relações sociais de vida em comunidade, é preciso lançar
olhares para as políticas situadas nas escolhas diárias. Do que nos alimentamos? O que movimentamos com os nossos pensamentos e ações cotidianas? Como fomentamos as relações diárias,
percebendo a implicação das escolhas pessoais na construção cultural da vida em sociedade?
Nesse sentido, proponho o exercício de perceber criticamente o reflexo da vida privada no
trânsito pelos espaços públicos que circulamos, ou seja, refletir sobre: quem sou eu no mundo?
Quais espaços eu tenho acesso, como tenho acesso? Nesses locais, como eu me apresento? Como
sou percebida, recebida, ouvida? Meu corpo interfere nas relações públicas que construo? Minha
identidade de gênero, minha idade, cor de pele, etnia, classe social? Como interfere?
Ou mesmo fazer o caminho inverso, analisando o reflexo da vida em comunidade nas
particularidades das vidas domésticas: em qual contexto me desenvolvi como ser humano?
Em qual casa nasci, qual bairro cresci, qual lugar me pariu? Qual ética familiar me gestou?
Quais dinâmicas sociais orquestraram a rotina da cozinha, banheiro, quarto, sala e quintais
que formaram minha subjetividade? Quais micropolíticas articularam os hábitos da vida doméstica? Quais concepções de gênero e sexualidade orientaram a conduta dos relacionamentos intersubjetivos de meus pais, avós, bisavós? Quais governos geriram o mundo nas décadas
em que minha família ergueu as paredes de suas casas?

E eu... Como me sinto em meu espaço de intimidade?

Desdobrando essa enxurrada de questões, encontro novamente Silvia dizendo sobre a
potência revolucionária que está ao alcance das mãos, na própria vida cotidiana, sobretudo,
quando partilhada em situações coletivas:
Por eso es que yo creo que hacer política tiene que ver con lo micro, con la
coherencia entre tus acciones y tus palabras, y como eso es bien difícil no
es bueno formular ideas demasiado grandes porque si no tus exigencias de
coherencia también se podrían volver inmensas, o desembocar en el cinismo: “como no puedo hacer esto, entonces no hago nada”. Entonces, para
mí lo sensato es trabajar en los espacios micro en perspectiva de una suerte
de espacio meso, un espacio que es taypi. El taypi es el lugar donde puedes
dialogar con homólogos, ese es el espacio intercomunitario. Por tanto, lo
que hay que impulsar son las comunidades de afinidad, que yo siempre he
estado tratando de hacer (RIVERA CUSICANQUI, 2015, p.151).
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Fomentar a construção de comunidades de afinidade não necessariamente é uma prática vinculada “para” determinado fim. Estar num espaço intercomunitário taypi, é também
compartilhar momentos cotidianos, momentos de gozo e celebração da vida, sem necessariamente enquadrar a ação coletiva na obrigação de fazer “a revolução”. É entender quais transformações operam nas miudezas das subjetividades e relações cotidianas, redimensionando
os vínculos éticos e estéticos que estabelecemos comunitariamente.
Assim, a proposição deste taypi impulsionou o desenvolvimento do trabalho, colocando-o numa dimensão não apenas privada, como também comunitária, acolhedora, em que
pudemos vislumbrar um horizonte utópico de criação aliado à possibilidade de transformar/
ressignificar/ tensionar as escolhas de vida das mulheres participantes, sobretudo, a nós mesmas. Daí a emergência do aspecto pedagógico da pesquisa, que manifestou em sua latência
processos de autoconhecimento e reflexões críticas a despeito da constituição de nossas identidades de gênero em relação à cultura que partilhamos.
É complexo lidar com expectativas pessoais diante de anseios, dúvidas e proposições
coletivas. Porém, estar nessa pequena “comunidade de afinidade”, abriu espaço para que pudéssemos nos comunicar de modo transparente e honesto a respeito de nossas trajetórias de
vida e desejos de criação. Nesse sentido, o exemplo da vida de uma, auxiliou diretamente na
compreensão e interpretação dos fatos que atravessaram a vida de outra.
Habitamos momentos introspectivos, íntimos, misturados às discussões sociais sobre
gênero, sexualidade, sobre feminilidades e feminismo. De modo que essa malha, que costura
os contornos do pessoal, social e político, nos revelou inúmeros traços culturais presentes nas
memórias partilhadas, tais como: casos de violência doméstica, abusos psicológicos, violência
obstétrica, dificuldade de acesso à escolarização e inserção no mercado de trabalho, desenvolvimento de doenças psicológicas, baixa autoestima, dependência afetiva e financeira de
figuras masculinas, maternidade solo, apagamento das origens indígenas, afro-descendentes,
nordestinas e o consequente “embranquecimento” do tronco familiar, entre muitos outros
sintomas/ doenças/ traumas/ cicatrizes - cada uma em sua especificidade...
Assim, sabendo da imensa responsabilidade de narrar os encontros, procedimentos e
inquietações que fizeram parte do processo de criação deste grupo de atrizes, me arrisco, nas
linhas que virão, a apresentar um recorte do percurso vivido procurando destacar as experiências que nos alimentaram e conectaram diante do fazer coletivo, materializando-as na criação
final da dramaturgia De tudo aquilo que fizemos juntas.
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3. 2. De tudo aquilo que fizemos juntas 11

Uma peça criada entre cafés, conversas e memórias

PERSONAGENS
M1 - Uma mulher com uma caixa de fotos antigas e perguntas;
M2 - Uma mulher que carrega uma mala cheia de folhas e roupas;
M3 - Uma mulher palhaça vestida com um baby doll e uma lata de cerveja na mão;
M4 - Uma mulher com uma moldura fixada em seu rosto, que carrega nos braços uma menina imaginária feita com sua própria saia;
M5 - Uma mulher que dança romanticamente com um cabo de vassoura vestido de terno;
M6 - Uma mulher com bobs na cabeça, que assiste televisão em pé.
CENÁRIO
Uma sala com algumas cadeiras dispostas em círculo, como se fosse uma sala de terapia coletiva /
organização política / escola de mulheres / sala de ensaio. Neste espaço vemos espalhados pelos
cantos pequenos nichos com objetos e adereços, sem ficar nítido o que fazem juntos ali. Uma
atmosfera de casa de vó-antiquário. Vemos uma estante com livros feministas; um pequeno fogão
com utensílios de cozinha; um berço, com brinquedos de crianças uma lousa e uma mesa escolar
ao fundo; uma poltrona e uma televisão; uma geladeira pequena; uma máquina de costura com
um belo vestido de noiva; um varal vazio, apenas com prendedores; plantas espalhadas pela sala.
A relação entre essas mulheres oscila, por vezes elas aparentam ser simplesmente um grupo de
jovens amigas, uma roda de vizinhas que se conhecem há muitos anos, um elenco de atrizes-pesquisadoras, um grupo de mulheres que se reúnem para estudar suas origens.

11. Para quem desejar acompanhar a leitura do texto com as vozes das artistas, segue o link da peça sonora:
https://soundcloud.com/nathalia-bonilha-borzilo/de-tudo-aquilo-que-fizemos-juntas-mulheres-em-criacao?si=dfbebaca94844fdeb88bc942056e30ce
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Parte 1 - Vozes dos quintais
Cena vazia, entra uma atriz de cada vez e se senta nas cadeiras dispostas em círculo. Elas
se vêem com olhares constrangidos, curiosos, tímidos e por vezes gargalham extrovertidamente. De repente, um silêncio constrangedor. M1 se levanta e diz:
M1 - Está bem, eu posso começar. Vou propor um exercício inicial, pra gente aquecer.
(Assume uma postura professoral, e as demais atrizes entram no jogo como se fossem
crianças) Fechem os olhos, e agora prestem atenção na respiração de vocês. Observem a
entrada e a saída do ar, lentamente. Se conectem por alguns instantes ao corpo e a mente
de vocês no tempo presente.
M6 - Ihhh... Vai começar com esse papo de meditação.
M4 - (pedindo silêncio)Shuuu...
M1 - A partir de agora nós vamos mergulhar nas nossas memórias, à procura de algumas
pistas do passado, em especial o passado das mulheres que nos antecederam. Primeiro,
se recordem da mãe de vocês: o seu rosto, os olhos, seu jeito de falar.
M5 - Ah, lembrar dela é fácil, difícil é esquecer (risos)…
M1 - E agora, pensem nas avós - pode ser a avó materna ou paterna - qual é o seu nome?
Como é a sua casa? Grande, pequena? Com quintal, com janelas grandes? Qual o tipo de
comida que ela faz?
M2 - (num suspiro quase infantil) Minha avó-goiabeira, Maria José.
M3- Ah, goiaba era uma coisa que minha avó evitava, porque diz que prende muito o
intestino...
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M5 - Toma Lokal.
M3 - O que?
M5 - Quando é assim, toma Lokal, a cerveja. É ótimo pra soltar.
M3 - Ah, Lokal e Activia estão ali, né? (risos)
M4 - (concentrada) Shuuuu…
M1 - E como você se sentia quando estava perto da sua avó quando era criança? Quais
brincadeiras você fazia com ela? O que ela te ensinava? E agora, se alguém conseguir,
pode se lembrar de alguma bisavó. Nem que seja apenas o nome.
M5 - Ah, isso aqui tá parecendo aquele lance de constelação familiar.
M2 - Constelação o que?
M6 - Ahm?
M4 - Familiar, shuu… deixa eu me concentrar.
M6 - Nossa, eu não tenho nenhuma paciência para isso...
M1 - E as tataravós… Qual era o nome da avó da minha avó? De onde elas vieram? Tentem pensar alguma coisa dela, ou delas, que existe em você. Como era o mundo quando
elas nasceram? Em quais condições elas viveram? Quais foram suas alegrias, suas dores?
Se estivessem aqui, o que elas desejariam fazer diferente? (Enquanto isso, ao fundo, o
áudio da avó de M1 é ouvido)
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Avó de M1 (voz off) - “O que eu gostaria de fazer que ainda não foi feito? (pausa, muda
de assunto) Olha, olha que foto do seu avô, olha que foto esquisita (Silêncio). ó, se eu nascesse de novo, eu gostaria de ser igual à Stella (risos meus), sem compromisso, numa boa
boa, curtir a vida, certo? E ser do jeito que ela é com todo mundo... interativa, gostaria de
ser… Ser uma pessoa útil”
Durante a escuta do áudio, M1 caminha em direção a lousa ao fundo, onde escreve as
palavras “pessoa útil”, “família” e “patriarcado”. Todas a observam com atenção, exceto M2,
que rouba, escondida, a caixinha de M1.
M2 - (roubando a caixinha, para as demais atrizes) Aqui! Olha o que eu achei.
M1 - (virando-se de frente) Hey, devolve, isso é importante!
Elas disputam entre si para pegar a caixa, como se estivessem num jogo de bobinho, até
que M5 segura e abre. Ela retira um papel e sussurra uma instrução no ouvido de M4, que
faz a mímica da ação. Como se fossem crianças, elas entram num jogo de adivinhação das
tarefas sorteadas no papel. Rapidamente elas se alternam entre si para fazer a mímica,
sortear os papéis e adivinhar as instruções dentro da caixa.
M3 - Acordar cedo,
M2 - preparar o café da manhã,
M5 - organizar o lanche, vestir as crianças pra escola,
M4 - dar um beijo na testa, arrumar as camas,
M3 - guardar os brinquedos espalhados,
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M2 - colocar a roupa na máquina,
M5 - aguar as plantas,
M4 - tirar a carne do congelador, deixar o feijão de molho,
M6 - estender as roupas no varal,
M2 - varrer a casa, passar pano de chão,
M3 - ir ao banheiro fazer número 1,
M6 - picar a cebola e a salsinha, colocar a panela de pressão no fogão,
M5 - picar a carne, fazer arroz, atender a campainha,
M2 e M3 - limpar o xixi do cachorro,
M4 - colocar a mesa, almoçar,
M6 - lavar a louça, secar a louça, guardar a louça,
M5 - limpar os cacos de vidro do copo que quebrou,
M6 - passar roupa,
M4 e M3 - atender o telefone,
M5 - limpar o banheiro,
M2 - colocar um rolo novo de papel higiênico, trocar a toalha de rosto,
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M3 - trocar as roupas de cama,
M4 - trocar a fralda geriátrica, trocar a fralda de bebe,
M5 - pagar as contas, passar o café da tarde,
M2 - Fazer número 2,
M1 - (num colapso nervoso) ajudar na lição de casa, colocar o lixo pra fora, ir no supermercado comprar o que está faltando, dar bronca nas crianças, fazer a janta, brincar
com as crianças, tomar remédio pra dor de cabeça, tirar a mesa, lavar louça, organizar a
cozinha para o dia seguinte, tomar banho, colocar uma roupa bonita, fazer sexo, ter insônia, cuidar do bebê de madrugada, rezar sozinha. Estar satisfeita com quem se é, não ter
pensamentos negativos sobre a vida, ter paciência, escutar, falar apenas quando necessário, evitar discussão dentro de casa, não misturar política com família, agradecer. Ela está
cansada. Ela também se cansa, sabia? Quem não tem tempo para cuidar de si, tem tempo
para cuidar dos outros? Quem não pode cuidar de si, pode cuidar dos outros? Quem é
obrigada a cuidar dos outros é cuidada por quem? (Todas as atrizes a observam, tensas.)
M1 - Desculpa, eu acho que me excedi… Desculpa mesmo, da próxima vez prometo que
vou respirar e vou me conter... Os nervos estão um pouco à flor da pele, sabe?… Acho que
é melhor a gente passar para a próxima atividade. Vamos fazer assim: vocês podem ir se
preparando nos seus cantos e quem quiser, assume o centro da roda e recomeça.
As atrizes se afastam e executam novas ações, cada uma em seu nicho: M2 caminha com
sua mala até um ponto e começa a retirar as folhas que estão lá dentro; M4 faz um bebê
com sua saia e começa a niná-lo; M5 pega a vassoura e a veste como se fosse um homem;
M6 enrola seu cabelo com Bobs; M3 se veste com um babydoll.
Mudança de cor ambiente, trilha sonora de Abba Knowing Me, Knowing You. M3 entra
dançando sozinha, diva, em volta de uma cadeira. Na segunda repetição da música, a atriz
faz um cover com a versão em português da letra. Durante o cover, entram as demais atrizes e repetem sua coreografia.
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M3 - Acabaram os risos calmos

dias bons

Silêncio para sempre

dias ruins

Caminho pela casa

Eles estarão

em lágrimas

comigo sempre

Aqui é onde a história termina

Nestas salas crianças brincariam

Isso é um adeus

Agora há apenas vazio, Nada a dizer

Conhecendo a mim,

Conhecendo a mim

Não há nada a fazer

Não há nada a fazer

conhecendo a você

conhecendo a você

Temos que encarar

Temos que encarar

dessa vez nós terminamos

dessa vez nós terminamos

Separar nunca é fácil

Separar nunca é fácil

Eu sei, mas tenho que ir

Eu sei, mas tenho que ir

Conhecendo a mim, conhecendo a você

Conhecendo a mim, conhecendo a você

Memórias

Ao final da música, M3 acaba no chão, retraída, como se estivesse muito triste em sua solidão de término de relação. Ela se arrasta até o frigobar, pega uma lata de cerveja, e quando vira seu rosto novamente para o público, usa agora um nariz de palhaça. Ela abre a lata
e bebe ao longo de toda cena.
M3 - Mulher com latinha na mão assim, não dá… Mulher com essa blusinha assim, aparecendo o umbigo... Pra que usar um negócio desse tamanho? E essa teta sem sutiã? O
peito todo caído igual jaca podre... (fala diretamente com as mulheres do público num
discurso super moralista. Fingindo estar com ânsia de vômito) Arghhh. Meu Deus do céu...
Menina, o que você tá fazendo com esses pelos embaixo do suvaco, ah Jesus… (fingindo
que está com ânsia novamente) Arghhh, desculpa, sério mesmo, mas eu tô passando muito mal aqui, preciso respirar… (respira) Além do suvaco tem a perna também. Essa mulherada toda barbada… Na minha época não era assim não. (Fingindo tristeza) Aummm,
olha essa aqui, sentada com as pernas aberta. Tão linda, tão delicadinha... (ao tentar abrir
outra latinha de cerveja ela se machuca) Aí, meu dedo! Puta que pariu! Caralho!
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(para alguém do público). Hey, mocinha, você me faz um favor? Você pode puxar meu
dedo aqui, eu acho que ele saiu do lugar, dei um mau jeito, sei lá. (Após seu dedo ser puxado ela solta um arrotão e dá risadas altas e longas).
M3 - (ela acende um cigarro e se senta) Às vezes até quando eu saía do banho, ela
olhava pra mim e parecia que ia vomitar, com uma cara de nojo “Nossa, olha como
você tá, o que as pessoas vão pensar de você…” E eu odiava isso, porque com o meu
irmão esse tipo de comentário nunca ia acontecer. Para os olhos dela, eu tava sempre
mal vestida, sempre com cara de ressaca, sempre fedendo a cigarro. E olha que ela
também fuma, só que ela fuma “cigarro bom”, porque Free é bom, agora Carlton... Às
vezes eu acho que ela fuma escondido dela mesma. Olha, eu podia aparecer com um
Marlboro e sempre o comentário era...
M6 - (interpretando a mãe) Que merda você tá fumando? Vai escovar os dentes, vai tomar banho!
M3 - E eu podia me limpar mas nunca, nunca era suficiente pra ela. E eu jamais vi minha
mãe cheirando o dedo do meu irmão. Eu não podia nem ter halls, essas balinhas, sabe?
Se eu estivesse chupando um halls, era motivo de briga. Era
M4 - (interpretando a mãe) Por que você tá chupando bala?
M6 - Você fumou?
M4 - Precisa esconder alguma coisa?
M3 - “Não, mãe, tô só chupando uma bala”. E ela dizia...“Não faz sentido, eu sei que você
não gosta de bala”... Aí ela falava, falava, falava… (Ela bebe longos goles de cerveja)
M5 - Tem umas coisas tipo “sei que você não gosta de bala”... Que elas colocam na cabeça
o que você gosta e não gosta, né?
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M3 - Às vezes é só uma questão de deixar, aprender a soltar… Free! Viva o Free! Abaixo
o Marlboro, abaixo o Carlton! Viva o Free! (Tenta retomar sua dança, mas já está bem alcoolizada) Livre, solta, voa! Deixa, aprende a deixar… (Sem conseguir manter o equilíbrio,
M3 cai no chão, gargalha, tenta acender outro cigarro, não consegue e acaba por apagar
em sono profundo)
M2 entra na ponta dos pés, como uma criança que faz algo escondido. Ela usa um vestido
branco e brinca de organizar seu velório. A menina olha tudo curiosa: encontra uma vela,
deita, levanta, busca fogo por todos os cantos, e encontra o isqueiro na mão de M3, que
dorme. Ela decide roubar o isqueiro de M3 e se arruma para iniciar a encenação de seu
próprio velório. Impaciente, começa a cantar.
M2 - “Quando eu morrer, me enterre na lapinha, calça culote paletó e almofadinha, Adeus
Bahia”. Aí! (Interrompe porque a vela queimou sua mão)
M2 - (lambendo o dedo machucado) Não sabia que esse negócio queimava tão rápido! O
que eu sei é que eu já morri (risos). Quando eu tinha lá uns 2, 6, 3, 4 anos eu morri! Morri
de fome, porque comi frango com quiabo, e eu não gosto de quiabo. Não, não, morri de
fome, porque eu tava andando na roça e pisei numa cobra, minha mãe jogou a cobra lá
longe. Ah, não, eu morri de fome, porque eu não sabia ler…. Ah, morri de fome, porque
meu irmão disse que eu morri assim. E me disse que foi todo mundo lá pra casa pra velar
meu corpinho. Começaram me arrumando e botando esse vestidinho branco, me colocaram na cama com uma vela na mão, acesa, botaram a vela pra queimar assim, desse
jeito, na minha mão. Disseram que esse foi meu fim! (risos) Nasci e morri em casa! Muito
prazer, aliás, eu sou a Maria. Como não deu tempo de me batizar na igreja é por isso que
eu me chamo Maria - todas as mulheres que eram batizadas em casa levavam o nome de
Maria naquela época. Mas eu não fui a primeira! Nem a primeira Maria a morrer, nem a
primeira Maria das minhas. A primeira foi a minha avó, Maria José. Dona Maria José depois que morreu fez brotar um pé de goiabeira no meu quintal! Minha avó, Maria-Goiabeira! Minha Maria-Goiabeira é uma mulher de tronco fino, leve e forte (ela coloca a saia
e passa de menina para a mulher narradora).
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Como uma saia longa que todo mundo lavou, passou, engomou. Ela tem um tronco firme
por onde a gente se agarra quando tá com medo! Quem é que já se agarrou na saia da
mãe aqui? (para o público) Quem é que já teve medo? Medo do que? (pergunta para o
público, conversando, colhendo possíveis respostas).
M2 - Eu vou contar uma história pra vocês, que eu ouvi debaixo dos galhos da vó Maria
Goiabeira (as demais atrizes se sentam para ouvir sua história): ouvi dizer sobre uma menina que tinha medo de avião! Um dia ela se perdeu de casa, saiu andando estrada afora
desse Brasilzão e foi parar tão longe que nunca mais voltou... A volta era longa e custava
caro, porque todo mundo dizia que avião era a melhor opção! Como esse era seu maior
medo, ela achou melhor fixar morada onde foi parar. Ali, pelo acaso do destino mesmo.
Lá, ela fez uma filha, teve neta e seguiu sendo mais uma do clã de mulheres que foram,
daquelas que metem os peito no mundo e vão pra onde o desejo quer! O curioso é que
ela já não tinha saudade, porque suas vistas não conseguiam enxergar a antiga vida. E lá
ela seguiu: trabalhando, cuidando das crianças, vivendo. Mas essa falta de saudade era
uma coisa que inquietava ela. Até que um dia pegou nela uma coceira (todas as atrizes se
coçam) de picada de pernilongo na dobra da perna, que às vezes arde, às vezes coça, às
vezes a gente esquece, às vezes quase enlouquece. Foi numa noite, durante o sono, que a
picada começou a crescer e inchou tanto, que suas pernas não conseguiam mais dobrar!
Ela ficou estática, na cama, deitada. Com muito esforço, ela conseguiu virar de bruços
uma, duas, três vezes, até que a cama se desfez e ela caiu! Nesse momento ela fechou os
olhos bem forte e ficou esperando o impacto com o chão, mas a distância da cama até o
chão parecia enorme e ela não se espatifava nunca! Então, decidiu abrir os olhos e viu
que estava parada, de barriga pra baixo, no ar! Aos poucos, ela foi percebendo que isso
era voar (construir uma imagem coletiva de voo com todas as atrizes), e passou a noite
inteira viajando sem saber para onde, mas seguindo o caminho que parecia mais possível. Perto do amanhecer, ela chegou em um lugar com muitos vaga-lumes iluminando a
estrada de terra, e do alto de uma casinha simples, com cheiro de café doce e biscoito de
polvilho ela sentiu o frio que se sente quando o sol vai nascer. Lá, ela viu o amanhecer
quente, que aos poucos foi revelando para ela a saudade de onde nasceu. Abrindo um
sorriso largo no rosto, por alguns segundos, ela sentiu seu coração se encher de ternura
e amor, pensando naquele lugar que há tantos anos ela havia deixado para trás.
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(pausa) De repente, ela abriu os olhos e reconheceu seu quarto, sua cama e pela primeira
vez percebeu que estava sentindo saudade. Mas de um outro jeito, diferente daquele que
ela achava que deveria ser: essa saudade que ela sentia, era uma saudade que enche as
vistas e leva um quentinho de afeto ao coração. E assim, Maria Goiabeira descobriu que
não precisa de avião quando se é capaz de virar vento ao sonhar.
Som de vento. Mudança de foco. Gargalhadas da M5 e M6 na frente da televisão. Elas riem,
assistindo um programa de T.V.
M4 (entra ninando a criança. M5 e M6 não ouvem e continuam vendo novela) - shuuuuu.
M4 - shuuuuu, dá pra fazer um pouco de silêncio?
M6 - Maria Lúcia é o último capítulo da novela!
M5 - Me deixa em paz.
M4 fica irritada e se retira de cena, embalando a criança no colo
M6 (enquanto varre a casa, para M5) Olha, vou te falar uma coisa: você quer um conselho bom? Bom mesmo? (pausa, M5 não responde nada, mantém o olhar atento à T.V.) Não
casa. Não casa, não casa não. Conquista sua vida primeiro, arrume seu emprego, faça a
sua faculdade, mas olha, não casa viu menina?
M5 fica vidrada ao pé da tv o tempo todo e não dá muita atenção para a fala de M6. De repente, entra a trilha sonora de novela das 20h da década 90/2000. Durante toda a cena, a
fala de M6 se sobressai às músicas, fazendo um esforço maior que o necessário para gritar
diante do volume alto da televisão.
M6 - (entra a abertura do Rei do Gado) Aff... Tem que terminar de lavar a louça! Vai começar a novela. Ana Meire, Ana Meire, vem ajudar aqui, tem que cortar a cebola. Começou a novela, aumenta o volume (Caminho das Índias, ela dança, imitando gestos árabes,
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M5 também dança). Porque você tirou o som? (se irrita) É intervalo, mas daqui a pouco
volta, daqui a pouco volta. Ahhh, se eu não fico de olho, ela muda o canal no intervalo! (O
Clone) Aí voltou! Aumenta o volume. Desliga o feijão. (gritando) Ó Vinícius, abaixa o volume do seu videogame aí… (resmungando) (Terra Nostra) Ah é sempre a mesma coisa,
você pode ficar três dias sem assistir e é sempre a mesma coisa, não acontece nada, esses
escritores deviam fazer um curso de reciclagem... (Mulheres Apaixonadas) Não beija ele,
não beija! Ah, que menina tonta! Não percebe que é tudo fingimento para ele ficar com o
dinheiro dela? Quanta bobagem, tô perdendo meu tempo aqui (Avenida Brasil) Vai Carminha! Vai Carminha, quero ver o parquinho pegar fogo hoje! Nossa que inferno, ah que
calor, nossa gente, que calor que tá aqui… Tá muito quente. Ô Marcos, abre a janela aí pra
fazer uma correnteza.
Som de vento. Na sequência entra a música do Roberto Carlos “Como é grande o meu amor
por você” M6 dança timidamente. M4 atravessa a cena ninando a criança. M5 aos poucos
vai ganhando o foco e dança com sua vassoura-terno, galã de novela
M5 - (coreograficamente abraça e se enrosca no terno. Ela chora compulsivamente, suspira, sorri, e o beija. Até que, indignada, se afasta da vassoura, arranca o terno e veste em si
mesma) “Para, James, para! Eu não acredito que você fez isso comigo. Depois de anos e
anos, você me trai daquele jeito, com aquela vagabunda? Nós éramos melhores amigas
na escola! Eu vou espalhar para toda a vizinhança o que aquela víbora teve coragem de
fazer comigo (finge receber um tapa de novela mexicana em seu rosto). Não, Roberto, por
favor, não vá embora, eu preciso te contar uma coisa: eu carrego um filho seu no meu
ventre, José Henrique. Sim… Sim… Meu amor! Eu nunca vou te abandonar. (muito emocionada e feliz) Vamos ter um pedacinho nosso no mundo, um filho seu, um herdeiro, o
primogênito, que vai carregar seu nome, que vai deixar sua marca na humanidade, nossa
família vai entrar pra história, Matteo. Vamos trabalhar, ter nossa casinha, cuidar das
crianças, vencer na vida (subitamente, ela o empurra, com raiva) O que? Carlos Daniel,
depois de tudo isso você ainda chega aqui bêbado, Jorge Fernando? Você espera o que
de mim? Não sou responsável pelas suas frustrações pessoais! Vá fazer terapia, procure seus amigos! Quer que eu te abrace, depois de passar o dia todo no bar, fingindo que
estava no trabalho? Seu crápula, não ouse tocar em mim ou nos meus filhos!
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(ajoelha e implora perdão) Não! Por favor, Davi Luís, não vá embora, Sérgio Manoel. Não
me deixe aqui sozinha… Augusto Salvador… Tudo bem, eu te perdoo, James. Eu te amo.
Eu te amo.” (chora e abraça o terno novamente).
M4 (entra com a criança no colo, cantando uma música de ninar a partir do poema de
Anayde Beiriz)Nasci
Nasceu
Cresceu
Namorou
Noivou
Casou
Noite nupcial se deitou
As telhas viram tudo
Se as moças fossem telhas
não se casariam.
M3 acorda e começa a se vestir de noiva. Sons de panelas no fogão. Toca o telefone. M6 continua
falando alto, como se a TV estivesse ligada ao fundo. M1, M2 e M4 também atendem a chamada.
M6 - Alô, oi filha, tudo bem? Não, nada não, eu tava aqui terminando de arrumar umas
coisas, minha novela já acabou, agora é horário do jornal, pode falar.
M2 - Oi sumida!
M1 - Fala beleza!
M6 - Aquele encontro que a gente fez? Sei. Hummm vai precisar ter outro…
M4 (também ao telefone, com risos nervosos) - Ah filha, mas tem certeza que precisa ser
comigo? Você não quer falar com um homem?
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M1 - É pra já! Só me fala a data, você vem aí e a gente faz.
M4 - Ah tem que ser mulher? Então eu vou arrumar uma pessoa pra você.
M2 - (ao mesmo tempo) Fazer alguma coisa juntas?
M6 - Pode ser um bolo! A gente fazia bastante juntas quando você era pequena.
M1 - Ah eu queria te levar pra andar de navio!
M2 - Nossa, não sei. Agora você me pegou… Ah, eu gosto de dançar.
M6 - Pode ser um formigueiro. Ou metade laranja. Metade laranja, metade chocolate. Tá
bem, pode ser formigueiro então.
M4 - Fala com a sua tia Cidinha, ela vai adorar responder essas perguntas.
M2 - O que? Eu te ensinar uma coreografia? De dança do ventre? Ah, filha, não sei se consigo ensinar… Eu sou aluna também...
M1 - Ah não pode ser no navio? Então eu vou pensar.
M6 - Ah mas quarta-feira eu não posso, vou no salão. Sexta também não posso.
M2 - Tá, pode ser depois do casamento do Fê?
M6 - E domingo pra você, tá bom?
M1 - Vou pesquisar umas coisas aqui pra te mostrar. Traz aí suas coisas e a gente faz o tal
do autorretrato.
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M4 - Mas tem certeza que tem que ser comigo? Eu não tenho nada de interessante pra
você. Eu não gosto de falar de mim, não quero te deixar triste.
M6 - Pode ser sábado então, te espero (sai de cena).
M4 - Tá, eu tenho andado um pouco ocupada, mas vou ver aqui o que posso fazer. Eu
preciso desligar agora, tchau (sai de cena).
M2 - Já sei, tive outra ideia! Vamos nós duas, no quintal da casa das suas tias. A gente
toma um café e conversa com elas numa tarde! Pode ser? Combinado então!(sai de cena)
M1 - Pode me mostrar, claro, quero ver! (vendo o autorretrato de Frida Khalo, que está
projetado ao fundo)
(silêncio. entra a voz off da avó de M1: E agora? Hum… E agora? Pois é, eu tenho a impressão que ela está pensando como seria o mundo se tivesse… Eu acho que ali ela tá pensando… Eu acho que ela tá pensando seriamente no futuro. Hum… Como será?. Você está me
pondo uns negócios diferentes que eu não entendo.”)
M6 tira os bobs da cabeça, sobe numa cadeira e faz um gesto com a intenção de falar algo,
porém, não fala. Todas olham para ela. Breve suspensão. Música ao fundo “Que será, será”
pelas Lennon Sisters, M4 retorna com a criança no colo, sempre a ninando, apresentando
uma variação de humor entre o amor e o desespero com a criança e seu choro. M1 ao longo
dessa cena organiza as fotografias de família ao redor da lousa.
M4 - Você gosta de mim? Gosta? Você me ama? Tô bonita? Eu sou bonita? Eu tô fazendo certo? Sabe de uma coisa engraçada? Eu concordo com tudo que eu leio…Tá
muito fútil? Tá muito raso? Eu tô te atrapalhando? tô? Tô? Eu posso… eu posso sair…
Desculpa, tô falando demais, né? É que... Assim… Eu topei fazer isso, mas eu queria
saber o que fazer. Que alguém mandasse em mim, sabe? Mas eu odeio que mandem
em mim. Desculpa, eu tô ficando louca! Eu tenho mãos de mulher? Que horas são? Eu
sinto que eu não deveria estar aqui.
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Eu sinto que eu não deveria estar nos lugares, toda vez que eu vou falar eu sinto que não
deveria estar falando - tipo agora, dentro da minha cabeça tem um escritório cheio de
divisórias com várias mini-eus gritando de uma lado pro outro “AAAAAAA CALA BOCAAA, QUIETAA, VOCÊ TÁ ESTRAGANDO TUDOOO”. (pausa) Toda vez que saio de casa
pra dançar, eu sinto que não deveria estar dançando, toda vez que eu conquisto alguma
coisa eu sinto que a conquista não deveria ser minha. São muitos deveres de casa que eu
não queria, mas faço, tenho que fazer. Me sinto um grãozinho de areia. Tem até alguma
poesia nisso, e de vez em quando é bom… Mas eu descobri que eu tenho um super-poder: eu fico invisível. Na verdade, só a minha cabeça fica invisível. Descobri esse poder no
mesmo dia que descobri que era mulher. Mulher? Eu sou mulher?
M1 (para M4) - Ah, minha filha, fica tranquila! Não esquente sua cabeça com essas coisas
não. Vai descansar. Tem coisas que é melhor nem pensar… Que a gente só diz quando se
sente segura, senão é melhor nem dizer.
M3 - Ah, para de graça e conta, vai!
M2 - É! Conta, a gente quer saber.
M3 - Todo mundo se expondo aqui, só você que não vai falar?
M5 - Mas começa do começo.
M1 - Está bem. Eu começo do começo (Ao longo desta cena, M1 entrega fotos, objetos,
roupas e adereços seus para o público): nosso casamento começou no cemitério. Fui para
acompanhar uma viúva, coitada, ela apareceu um dia lá na pensão da minha avó, na João
Teodoro. Eu estava na cozinha terminando o almoço e minha mãe gritou “ó menina, vai
acompanhar essa viúva lá no cemitério, que ela tá sozinha pra enterrar o marido”, minha
avó e minhas tias não podiam largar o serviço, então eu fui. Ela estava tão nervosa, dei
até um copo de água com açúcar antes de sair de casa, sabe?. (entrega um copo para o
público) Aí, beleza, eu tava lá no cemitério, numa boa, de repente levei um baita de um
escorregão na cova e pronto! Ahhh...Um homem forte me puxou pelos braços.
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Meu futuro marido me salvou. Depois desse dia, foi cinema, namoro, em dezembro, no
natal chegou uma leitoa e jabuticabas vindas direto do interior. Em fevereiro, carnaval e
noivado. Em julho, o casamento: era 1960, eu tinha 21 anos. Aí aconteceu um monte de
coisas... ah eu não preciso falar. Pra que falar um negócio desses...
M3 - Ah, fala!
M4 - Fala vai, por favor!
M1 - Falar de filho fora do casamento é uma coisa delicada... Eu não sabia que ele tinha
outra antes de me conhecer… Ah, pára com isso, é melhor evitar confusão, deixa quieto...
(olhando para alguém do público) Aliás, está se sentindo bem? Está precisando de alguma coisa? Uma blusa, talvez? Já sei, vou te dar uma que eu tenho guardada aqui, que é a
sua cara. (Tira o próprio casaco e entrega).
M2 - E depois, o que aconteceu?
M1 - Ah, muita coisa boa! A gente foi pra zona norte, era mais barato para viver. Lá, a
gente construiu uma casa grande, um quintal com galinhas e plantação - tinha até o poço
d’água no quintal que os vizinhos vinham todos buscar água quando faltava da rua.. A
rua era de terra, uma ladeirona, que quando chovia… Pra levar as crianças pra escola era
uma trabalheira só.
M4 - E os filhos?
M1 - Uma benção, a coisa mais linda! O único detalhe é que… ah, nem é tão importante...
M3 - O que foi?
M1 - Eu fui obrigada a levar minha sogra de acompanhante na hora dos partos - preferia
que fosse a minha mãe, mas...
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M2 - E ele?
M1 - Ele não foi não, dizia que tinha que trabalhar.
M6 - Tá vendo, falei pra vocês não casarem.
M1 - Minha sogra achou que meus filhos iam nascer tudo defeituoso por conta do meu
problema do meu pé. Ela era ruim, sabe? Tentou convencer ele a ir morar com ela e com
as crianças sem mim. E depois dos partos eu ainda fiquei toda estourada por baixo por
causa do fórceps - vocês sabem o que é, né? Não foi fácil. Mas já passou… Foi! (falando
com M3) Ah, já sei! Olha esse colar, vai combinar com o seu cabelo, seu tom de pele. Vê se
ele fica bom em você! (Tira o próprio colar e entrega). Não ficou bom?
M3 - Ficou ótimo, adorei. Era o que eu estava precisando para a minha festa!
M1 - De resto foi tudo muito bom, os meus pais sempre estiveram comigo, apoiando em
tudo, tudo, tudo. Com as crianças, principalmente. Ajudaram a gente a comprar um carro,
ele dirigia um táxi. Tinha a casa na praia, eu enfiava todo mundo no carro e descia pra
praia. Era uma diversão só.
M5 - Que demais! E você dirigia?
M1 - Não... Ah, eu queria aprender, sabe? Mas não precisava... Além do mais eu tenho
esse problema no pé e ia ser difícil pra mim, bobagem… Mas ele ensinou minha prima
a dirigir, né?. Enquanto isso eu ficava em casa, dava aulas de piano - era a minha maior
alegria - até que um dia… Ah, essas coisas eu não devia lembrar. Ele teve ciúmes de um
aluno meu e teve que vender o piano. É, a gente estava precisando de dinheiro, eram três
filhos para sustentar, a casa e…
M4 - Mas era sua vontade tocar, dirigir, estudar, então porque...
M1 - (interrompendo-a, para outra atriz) Menina, você está precisando de uma calça?
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Ah, vou te dar uma que eu sei que vai ficar linda em você! Aqui, veste, pode vestir! (Tira
as próprias calças e entrega)
M1 - Olha, a vida seguiu bem, muito bem, aliás. Três filhos, duas mulheres e um homem. Lindos, fizeram a primeira comunhão, terminaram os estudos, tudo o que eu
não pude fazer.
M6 - E, você lembra de alguma diferença na criação do homem e das mulheres?
M1 - Ha.. É tanta coisa diferente… É, pras mulheres a vida foi um pouco mais difícil, sabe?
Uma apanhou muito do marido, até que um dia ele veio na porta de casa e disse que ia
devolver ela. A outra arrumou um traste que - eu sabia né? - foi traída com duas crianças
pequenas. Mas acontece... Ser mulher não é fácil mesmo, minha filha. Por isso que eu
digo: tem coisas que é melhor a gente não dizer. Tem coisas que é melhor nem lembrar.
Pra quê? (pausa, falando com outra pessoa do público) Aliás, tem um brinco que eu separei pra você, vi na loja anteontem! (entrega o brinco)
M6 faz mais uma tentativa de subir na cadeira e puxar o foco da conversa para dizer algo,
porém M1 segue em frente.
M1 - Ah, que lindo! Vem ver Lourdes, olha a menina! (Toca o telefone, ela atende) Ah, só
um minuto “Oi. Não, não (dá uma piscadinha para o público) ela não está aqui. Você ligou
errado nesse número, meu senhor já falei.” Afff... Todo dia, todo santo dia… Renner, Magazine Luiza, C & A, Itaú… Ficam enchendo meu saco…
M2 - Mas você está passando por algum problema financeiro?
M1 - Olha, não é que eu não tenho. Na verdade, primeiro era meu pai, e depois meu
marido que passou a cuidar do dinheiro pra mim, eles escolhiam onde gastar, como
gastar... Às vezes eu sinto um negócio entalado aqui, porque na verdade algumas coisas que eram minhas, depois que meus pais morreram eu nunca mais vi a cor... Mas
tá tudo certo, deixa quieto.
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Por isso hoje, quando vejo uma coisa que eu quero por mais cara que seja, eu não espero
a promoção não, vou lá e compro. Igual leite condensado, eu não compro mais “Pirajussara”, se tem “Leite moça”, eu pego o “Leite moça” mesmo. Porque eu mereço nessa altura
da vida! Eu bato o olho e se eu vejo que é bom pra você eu compro, eu não passo vontade
não… Pode falar que eu sou gastona, não tô nem aí... Eu mudei. Mudei porque antes eu
não falava nada por causa das crianças pequenas. Agora, depois de velha, eu falo. Eu falo,
falo mesmo! Por isso que está escrito no meu facebook “deixe a minha boca fechada”.
Aliás, olha só o que eu tenho pra você! Separei um vestido que vai ficar lindo, você que
é magrinha, tem esse corpo, vai ficar uma belezinha só. Pra mim não dá mais com esses
meus peitos. Olha, prova! (Tira o vestido e entrega para M5).
M5 - Eu não quero, muito obrigada.
M1 - Como não quer? Eu peguei pensando em você.
M5 - Eu disse que eu não quero, obrigada.
M1 - Mas você vai fazer essa desfeita pra mim? Por que?
M5 - Porque eu não quero, eu não quero! Você consegue me ouvir? Para de me entregar
os pedaços seus! Para! Olha o buraco que tem dentro de você. Eu não quero os restos da
sua vida! Eu tenho nojo, nojo das suas coisas em mim! (sai e bate a porta)
M1 se percebe sem roupa, sem nada e fica constrangida, corre para se cobrir. Um climão
se instaura entre todas as mulheres. M6 se levanta e tenta falar, porém M3 bate palmas e
gargalha enquanto desfila só com lingerie, puxando o foco da conversa.
M3 - Vocês duas fizeram muito bem, viu? Tem que falar mesmo, ser sincerona! E não
precisa ficar tímida não. Pra cortar esse climão eu vou contar uma história engraçada
aqui pra vocês que eu lembrei. A Sofia, desde pequena, nunca me chamou de tia, era
sempre Maria Agnes pra lá Maria Agnes pra cá, mas nunca me chamou de tia, todo
mundo chamava, menos ela.
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Eu gostava de ser a tia por isso: não era a mamãe, a vovó, eu era a Maria Agnes. (gargalha)
Eu lembro um dia que eu tava com a Tito, eu tinha comprado umas coisas de lingerie, a Sofia
estava brincando com a Marília no quarto, aí eu entrei com a Tito, coloquei as lingerie, comecei a desfilar para as duas, elas começaram a rir e chegou uma hora que eu me matei de rir
também. Eu e a Tito desfilando pelada no quarto para as meninas (gargalha). Ah eu nunca
tive vergonha do meu corpo não, fazia topless no quintal mesmo e não tava nem aí com as
crianças olhando em cima do muro! As meninas tem que aprender a se gostar desde criança!
Igual, a Sofia dormia lá em casa vários dias seguidos, e eu contava histórias antes de dormir,
porque ela me pedia. Toda criança gosta, né? E eu adorava contar histórias: do coelhinho da
páscoa, do papai noel, e as menina acreditavam em tudo que eu dizia. E tinha uma história
que eu contava sempre, sempre, sempre. Toda vez! Assim, era meio pesada - eu sei -, mas
eu achava que era importante contar. Eu adorava as histórias da Segunda Guerra Mundial. E
tinha uma história que tinha uma menina, porque assim na Segunda Guerra, na Alemanha
você só podia sair do bunker - que eram os abrigos que ficavam embaixo da rua - quando tocava o apito, porque aí era sinal de que não tinha mais perigo. E essa menina resolveu sair um
dia sem ouvir o apito. Um monte de som de bombas lá fora (som de bomba) e nada do apito,
e a menininha toda assanhadinha pra saber o que estava acontecendo. A mãe percebeu e falou “não sai, não sai” e ela, que era uma muito curiosa para olhar o mundo, não ouviu a mãe e
saiu de fininho. E aí quando ela colocou o pé na rua, voou uma bomba na cara dela, e ela ficou
com o olho e a boca caídas, tudo pendurado na cara… (risos, as outras mulheres ficam sem
graça) Assim, eu sei que não é uma história leve, mas era importante ela entender... Tem que
tomar cuidado quando vai pra rua, ela é menina…
M5 - Ontem uma barata subiu em mim, (mostra o seu colo), ela subiu pela minha perna e
pousou aqui. Eu queria estar com o corpo todo coberto, mas eu estava com o colo descoberto e eu senti um pinicar e aí quando eu olhei tinha um casco brilhante no meu colo,
levei um susto e rapidamente empurrei. E eu lavei, lavei minha mão, lavei meu colo. E...
Era um peso quase inexpressivo, um pinicar quase inexpressivo, mas parece que ele ficou
sabe? Parece que não importa o quanto eu lave ele, ainda está aqui, sabe? E tem certas
coisas que passaram pelo meu corpo e eu ainda sinto: o pinicar da barata, o cafuné da
minha mãe, o toque antes da repulsa, o toque depois da repulsa. A maioria dessas coisas
eu sinto nojo, sabe? É coisa pra se sentir nojo?
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M4 (finalmente sem a criança nos braços. Com os sapatos nas mãos, ela se agacha e os
manipula como se fossem os seus pés, caminhando) Eu saí na rua pra ver como estavam
as coisa do lado de fora e aí quando meus pés tocaram a calçada eu percebi que a maioria das pessoas não conseguiam me ver, nem me ouvir. Mas o meu super-poder de ficar
invisível só funciona mesmo com homens… Como eu estou sem cabeça eles acham que
podem olhar meus seios e bunda, por sorte alguns não conseguem ver meus pelos. O
problema é que quem me vê acha que pode falar o que quiser sobre mim: me chamam
de nojenta ou me chamam de gostosa. Sou uma comida gororoba hiper-invisível. Espera,
eu não sou isso… (um devaneio). Eu… parei num banco qualquer e ninguém me via… Eu...
não saio muito de casa, nem sei se acredito em deus, mas quando saio de casa torço para
que deus exista. Agora eu queria estar pelada, mas eu não vou tirar minha roupa, eu não
quero ser o motivo das mãos melecadas de um homem, aí eu lembro que não depende de
mim tirar a roupa ou não. Às vezes eu sinto raiva em pensar que estar na cama o dia todo
é um privilégio, às vezes eu odeio essa palavra: privilégio, odeio as redes sociais, odeio
gente rica. Eu sinto ódio, eu sinto ódio, eu sinto ódio porque eu sinto ódio. Eu sinto ódio
porque tem um buraco dentro de mim que tá fazendo um rombo no peito dos outros. Eu
sinto ódio porque é gente que parece comigo quando se olha no espelho, que tá matando gente que não parece comigo. Eu sinto ódio porque minha amiga apanhou do noivo,
minha tia do namorado, eu fui abusada e minha prima morta. Eu sinto ódio, tenho muito
ódio, mas mesmo os meus problemas “não pequenos”, são pequenos, porque tem gente
morrendo. Sinto ódio porque por vezes eu esqueço que os meus problemas íntimos não
dizem respeito a todas as mulheres, sem entender os privilégios que eu já tenho pelo
simples fato de ser branca. Sinto ódio porque tem gente morrendo lá fora pelas mãos do
presidente e da corja de homens brancos, cis, pastores, latifundiários, milicianos, assassinos que se mantém firmes em seus poderes. Eu sinto ódio porque a maior parte da
população acredita em fantasias. Eu sinto ódio de não conseguir sair da cama e ser capaz
de mudar alguma coisa...
M4 - Maria Dionísia já foi internada na psiquiatria, Maria Luz já tentou suicídio, Maria
Força já teve anorexia e compulsão alimentar, Maria Flor teve bulimia e costumava se
mutilar, Maria Fé suicidou-se. A Fé suicidou-se. A Fé suicidou-se.
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As outras mulheres correm para acolher M4, que se machuca violentamente, num surto. A
luz da cena pisca, ameaçando acabar a energia. Paralelamente, sons de trovões anunciam
uma tempestade. As mulheres a abraçam gentilmente. Apagão geral. Som de chuva. M2
acende velas e lampiões, enquanto M3 busca um ramo de Eucalipto.
M3 - Quando chovia muito forte, eu lembro que em cima da foto da formatura do Maurício tinha um ramo de Eucalipto, e as meninas ficavam com medo quando chovia, então
eu pegava o Eucalipto e acendia. Botava fogo na erva, era uma simpatia que eu aprendi
com a minha mãe e a minha avó quando eu era pequena, e eu sempre fazia isso quando
alguém ficava com medo, pra receber a chuva.
Acalmando M4, as mulheres cantam a música, puxada por M1:
Agüita santa, agüita sagrada
Dame una bendición
Mójame el cuerpo, mójame el alma
Límpiame el corazón
Silêncio. Enquanto isso M2 junto ao fogaréu prepara um chá para servir a todas. M4 a partir de agora começa a fazer barquinhos de papel. M5 pega um livro na estante.
M5 - (lendo) “De amor não morreremos, de fome, de droga, de tiro, de dores, cansaço,
ciúmes, acidentes e desvios biológicos, disso tudo morreremos. De amor não. O amor
não serve para isso, não cria vítimas por aí. Mas confundem tudo, tomam o amor por
qualquer coisa, um sopro de domingo e pronto, já insistem ser amor. Até um soco no
rosto inventaram chamar de amor. Mas soco dói, quebra, sangra, entorta, emudece. Amor
não. Amor é mais bonito. Chega das tolices desse mundo viciado que gira, gira, gira, faz
rotas, translada e nunca dá passos novos. O amor nunca matou ninguém” Diagnóstico, da
Helena Zelic (fecha o livro e o guarda)
M2 - Tem gente que tem medo de avião, tem gente que tem medo de altura, e até quem tenha
pavor de joaninha! Tem gente que tem medo de partir, gente que tem medo de ficar.
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Tem gente que foge de homem bravo - até árvore de tronco forte tem medo, porque tem
homem que vai arrancando as folhas, os galhos, enfraquecendo a árvore até que ela caia.
Outros são que nem lenhador, vão direto com o golpe certeiro. Mas a gente não tá aqui
pra falar deles, a gente tá aqui pra fortalecer elas. Então como cuidar da árvore pra ela
não cair? Como faz pra cuidar do nosso tronco, do nosso centro, pra gente não cair?
M3 - Eu fumo meu cigarrinho, funciona até hoje…
M2- Como a gente cuida? Como a gente cura? Dizem que chá de goiabeira é bom pra
mulher, quer? (ela serve o público). Minha avó-árvore, em seus galhos segurou meninas
que brincavam de casinha. Embaixo bem escondida, tinha uma menina tímida, quieta,
que nunca ousou subir. A infância toda só via a goiabeira debaixo pra cima, e por isso, a
menina via a árvore como algo imenso, forte, de sombra e proteção. Foi Maria-Goiabeira
quem lhe ensinou sobre a vida, lendo livros e contando histórias... Depois ela teve outra
primeira professora, que foi sua irmã mais velha... Sabia que são muitas as árvores-professoras? E em geral, são mulheres! Desde sempre são as mulheres que ensinam, dentro
e fora de casa. E desde sempre são elas que menos são reconhecidas por ensinar. (para
o público) Você já teve uma mulher que te ensinou? Então agora pega uma folha dessas,
escreve o nome dela. (M2 vai costurando as folhas com nomes enquanto todas montam
suas árvores)
As atrizes e o público montam a árvore com os nomes das mulheres-folhas. M2 serve chá
com polvilho para o público. M1, M3, M4 e M5 aos poucos vão se cercando da caixa com
perguntas e sorteiam questões a serem feitas simultaneamente em pequenas duplas com
pessoas do público. Suspensão da encenação para um momento de conversa. Ao longo da
conversa M6 começa a arrumar seus pertences pessoais, como quem vai embora.
M4 - Você já desejou algo profundamente que não conseguiu realizar pelo fato de ser
mulher, mãe ou esposa?
M5 - O mundo é mais masculino ou feminino para você? Por quê?
M1 - Se você nascesse hoje, o que você gostaria de fazer no mundo?
M4 - Como você vê o casamento?
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M2 - Diga uma memória da sua infância.
M3 - Quem é/foi a mulher mais importante da sua vida?
M1 - Quando foi que você se percebeu mulher?
M6, que se manteve distante este tempo todo, finalmente diz:
M6 - Chega! Eu não sei muito o que falar, mas eu preciso falar. Eu não aguento conviver
com isso dentro de mim, porque a questão é que eu não sei porque falar da minha mãe.
Depois que eu falei com ela, eu entendi que talvez em algum lugar, eu gostaria que a
minha mãe fosse uma pessoa diferente do que ela é. É uma coisa muito horrível de falar.
Eu sei, ainda mais em público. A minha mãe não é um monstro e eu gosto dela, afinal é
minha mãe. Ela me nutriu, me deu o peito, deu carinho, me ensinou muitas coisas. Na
verdade ela me ensinou com os pensamentos dela, quando falava algumas coisas, como
“Não casa, viu, não casa. Estuda, estuda e vai cuidar da sua vida, e aí faz o que você quiser
depois”. Mas tinha outras coisas que ela falava que a vida devia ser assim, assado, e o que
não deveria ser… E que eu não concordo. Eu acho algumas ideias ruins, desprezíveis, na
verdade... Da mesma forma que a minha mãe não consegue perceber que quem ela é,
como ela pensa, e o que ela defende foi completamente moldado pelo projeto de sociedade patriarcal, reacionário, meritocrático, classista e machista, eu não consigo perceber o quê de quem eu sou foi ela quem me passou. Pra mim, família são as pessoas com
quem eu escolhi me relacionar. Não é a avó, a mulher do meu avô, que teve minha mãe...
A minha mãe é meu não. Meus pares são o meu sim, foi a eles que escolhi escutar porque
acredito que o que temos e como vivemos, o mundo tal qual minha mãe defende, tudo
isso deve acabar, deve transformar. Ela diz o que dizem os que estão no poder, ela diz o
que está nas marchas pela tradição, família e propriedade, nas marchas dos camisas verde e amarelo, nas casas das famílias tradicionais, “normais”. A gente já conhece o discurso, a gente conhece na carne e na mente porque é como tentam nos formar e nos matar.
(muda de tom) Na verdade hoje eu tava pensando e eu lembrei de uma coisa que achei
muito engraçada: quando eu tinha uns 16 anos eu fui ter uma conversa com a minha mãe
sobre política, e ela falou assim “eu queria que você não pensasse como você pensa”. E
aí hoje eu pensei “ah eu sou igual à minha mãe, porque eu queria que ela não pensasse
como ela pensa” (risos).
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Pega sua mala e caminha em direção à saída.
M6 - Eu a amo de alguma forma, amo pelo carinho e dedicação que foram parte de como
ela me criou. O resto eu nego. Talvez eu não esteja tentando realmente, porque eu sei que
tenho um bloqueio para pensar sobre as relações pessoais com profundidade. Eu evito
complicar as coisas íntimas. Elas são o que são e porque são, é assim mesmo. Prefiro
esperar que o tempo resolva... Sei que não é o ideal e o saudável, mas… Eu sinto muito, eu
vou embora.
Todas reagem tentando evitar que ela vá embora.
M1 - Espera, é sério?
M6 - Sim.
M1- Não faz parte da cena, do jogo, da pesquisa? (silêncio, M6 balança a cabeça com negativa) Fica um pouco mais. Isso que você sente e diz também nos importa… E muito!
M6 - Não dá mais. Eu não vejo mais sentido…
M6 Sai de cena. Silêncio. Todas se olham constrangidas.
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Parte 2 - Isso não é ficção?
Quebra. As mulheres voltam para a disposição em arena, são atrizes debatendo o que está
sendo encenado.
M5 - Ela tem razão. Não é fácil entrar nas questões da vida particular.
M3 - Eu também cansei das ligações pedindo pra ela falar comigo, de tentar contato com
alguém que está longe para dar sentido a tudo isso. Eu tô meio perdida.
M4 - E agora? O que a gente faz? Acabou?
M1 - A gente segue. Pra quem fizer sentido seguir, claro. Eu não posso mais voltar atrás,
preciso encontrar um fim.
M4 - Eu também não sei se eu quero continuar com esses encontros. Minha mãe não
quer mais, ela reclama quando eu tento me aproximar para falar sobre ela...
M2 - Nas férias eu e minha mãe fomos na casa das minhas tias e fizemos uma entrevista
no quintal com todas elas: as tias, prima e minha afilhada.
M1 - Isso! Eu sinto que às vezes a relação a duas não dá conta, pesa. A gente fica sobrecarregada projetando tudo na outra ou em nós mesmas.
M3 - Pra mim o que importa é esse papo de agora.
M4 - Que papo? De quem não sabe o que fazer?
M3 - De nós juntas. São esses encontros que oferecem uma dimensão coletiva pras nossas histórias de vida.
M1 - O que a gente é capaz de fazer juntas?

85

M2 - O que a gente é capaz de fazer juntas?
M1 - É, “O que a gente é capaz de fazer juntas?” Era para ser sobre isso.
M5 - A gente ia começar a fazer um vestido, juntas. Eu pedi para ela me ensinar a costurar.
M4 - A primeira cena que você trouxe tinha a ver com costura. Você bordava, lembra?
M5 - É verdade, foi a primeira ideia que eu tive…
M3 - Certas coisas voltam, não param de se repetir na história.
M2 - Costurar folhas e pessoas... Me veio uma imagem agora, e se essas vozes que nós
estamos ouvindo, e se elas são os fios que levam a gente ao próprio cordão umbilical?
M5 - Eu só queria que a gente fizesse juntas o vestido que vou usar em cena, quando a
peça ficar pronta.
M2 - A mão dela literalmente no seu trabalho, né? Quantas mãos invisíveis de mulheres
estão aqui hoje? Agora?
M5 (para M1) - E vocês?
M1 - A gente está no caminho de produzir os autorretratos. Tem sido tardes, horas de
trabalho, às vezes em silêncio, às vezes conversando. Em algum momento, ela me perguntou se eu era feliz.
M4 - E aí?
M1 - Não sei. Engraçado, porque no dia que ela perguntou eu estava triste, bem triste. E
aí meus olhos se encheram de lágrimas, mas eu tentei não demonstrar.
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O que eu acho louco é essa intuição, essa percepção dela sobre mim também. A sensibilidade de fazer essa pergunta. E ela ainda me devolveu a pergunta que eu mesma fiz
para ela outro dia: “O que falta eu fazer na minha vida que ainda não fiz?”. (pausa) Isso
tudo que está acontecendo está bem longe de ser um caminho de mão única. Tem muitas
conexões sendo feitas, muitas transformações.
M4 - Nem sempre as coisas fluem. Eu queria que a gente lesse um pouco juntas, então
eu li um poema da Anayde e pedi para ela me ler outro, eu queria ouvir a voz dela lendo
algo pra mim. Não deu muito certo no começo, mas depois de um tempo ela começou a
me gravar as poesias pelo whatsapp.
M5 - Que incrível!
M2 - Tem muitas diferenças em jogo.
M5 - Eu também tenho minhas dúvidas sobre expor aspectos tão pessoais.
M2 - Eu digo que mesmo expondo esses pontos pessoais ainda assim, toda essa linguagem, esses modos de representar que a gente foi construindo, tudo isso é muito diferente.
M5 - A novela, a sala de aula, a palhaça de baby doll, a mulher com a moldura na cara,
M4 - E eu sempre expondo minhas fragilidades…
M2 - É, eu me sinto quase que deslocada no meio das outras narrativas. Não sei se faz
sentido tudo isso que eu criei.
M5 - Claro que faz! Você é a contadora de histórias.
M1 - Nossa, eu vejo tão nitidamente seu trabalho já desenhado.
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M3 - Acho que a gente tem dificuldade de se perceber. De se valorizar. Não é somente
algo ligado às narrativas delas. Isso tem a ver com a gente mesma.
M1 - É tão bonito ver a forma de vocês lidarem com tudo isso, o registro de cada uma…
Eu acho linda essa diferença. Não me importa se vai ter cara de colcha de retalhos. É o
que a gente é. É o que esse trabalho é.
M5 - Eu adoro colcha de retalhos!
M4 - São muitas coisas que eu sinto nesse processo de aproximação e distanciamento
dela e de mim mesma. Ao mesmo tempo, eu sou muito afastada da minha família, eu sou
porque não me reconheço nela.
M3 - Quem se reconhece na própria família?
M2 - Quem não se reconhece na própria família?
M5 - Interessa falar da família?
M4 - Minha família é muito machista, minhas primas são todas casadas, com filhos, tudo
certinho…
M1 - Minha formação vem de uma ética militar. Tem representação mais forte da violência masculina do que essa instituição?
M3 - A Silvia Cusicanqui diz que a descolonização precisa começar dentro de casa.
M1 - Descolonizar como um ato de fé em nossas práticas cotidianas.
M3 - As família são machistas, sexistas, racistas, transfóbicas, homofóbicas.

88

M1 - Se a gente não falar sobre essa estrutura, que conhecemos tão bem de dentro,
quem vai falar?
M5 - É uma instituição! E como em todas as instituições existem relações de poder, dominação, abuso....
M1 - É o chão de fábrica das mulheres.
M4 - E eu e a minha irmã somos “a sapatão” “a que não vai casar”… Então eu preferi nem
olhar, nem conversar, não existir ali dentro. Só que aí eu comecei a pensar porque eu me
afastei tanto deles...
M2 - Mas é o que eu digo: não é sobre eles. É sobre elas.
M5 - Mas e quando elas concordam com eles? E quando elas abaixam a cabeça, aceitam,
naturalizam, não percebem a violência que atravessa a história de vida amorosa delas?
M3 - Foi por isso que ela foi embora. Foi por isso que ela quis se afastar de todo mundo.
M5 - E quando elas se recusam a conversar?
M1 - Não dá pra forçar ninguém a se politizar.
M3 - Não dá pra forçar nenhuma mulher a ser feminista.
M2 - Muitas delas já eram feministas sem se dizerem. Vocês acham que o nosso feminismo não deve nada aos seus silêncios? Às dores e às forças de permanecerem erguidas,
com dignidade, cuidando de cada pessoa parida? Repito: é sobre elas. Sobre a caminhada
delas.
M5 - Acho que a gente tem que tomar cuidado para não romantizar certas coisas. O amor
romântico está enraizado em nós, no nosso modo de perceber o mundo.
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M4 - Justamente! Muitas nos falaram que se arrependeram de casar.
M1- Nossa, sim! Quase todas (risos) “não tenham filhos, não se casem”.
M2 - Mas ainda assim elas casaram, mesmo frustradas, mesmo sem desejo. E tiveram
uma vida que a história oficial já invisibilizou por muito tempo.
M1 - Quando a gente invisibiliza as narrativas delas, invisibilizamos nós mesmas.
M3 - Nem todas se casaram. Nem todas seguiram os padrões da década de 50. Cuidado aí
pra não generalizar.
M4 - Sim, nem todas eram brancas, nem todas tiveram as mesmas dores.
M5 - A gente nunca vai dar conta de falar de todas.
M1 - A gente nem deve tentar falar de todas. Mas esse é um dos pontos: o pessoal também é político.
M2 - Porque a narrativa de uma pode despertar o desejo e a coragem de outra pra contar
sua narrativa também.
M1 - Eu não consigo esquecer a expressão pessoa útil. Pessoa útil para quem? Para que?
O patriarcado sempre esteve encarnado nos nossos corpos e mentes.
M5 - “O patriarcado”. Parece algo longe, acima de nós.
M3 - E não é. A gente tem que falar, tem que materializar a palavra porque o patriarcado
está no corpo, na pressão estética, na gordofobia.
M1 - Está nas nossas auto-estimas baixas, na nossa insegurança. Está dentro de casa.
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M4 - Está dentro de nós, e a gente carrega por todos os espaços em que circulamos.
M2 - Se a gente procurar, cada uma aqui vai encontrar “o patriarcado” em um lugar bem
concreto de sua vida. Você já procurou o patriarcado hoje?
M3 - Podia ser nome de cachorro “Patriarcado, vem cá! Deita no chão, rola, finge de morto.” (risos)
M5 - Maravilhoso! Mas a gente só luta concretamente contra ele por fora, nas ruas.
M1 - Será que é somente por fora? Até quando a gente vai diminuir os espaços internos?
Hierarquizar externo e interno e diminuir os fazeres domésticos, a casa?
M2 - Até onde chegam os nossos feminismos se a gente não consegue falar sobre isso
com as nossas mães?
M3 - E com eles, com os nossos pais, tios, avós? Menos ainda.
M5 - Eu não sei se quero ser uma feminista que fala com minha mãe.
M1 - A gente não vai dar conta de tudo.
M4 - Nossa, eu estou bem longe de dar conta de tudo.
M1 - A gente não precisa querer dar conta de tudo. Mas podemos pelo menos tentar.
M5 - Se um dia ao menos as vozes das intimidades pudessem ser ouvidas em público, o
trabalho ganharia outra dimensão.
M2 - A gente precisa da rua.
M3 - A gente precisa do coletivo.
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M1 - Precisamos quebrar os muros das casas. Casa é sinônimo de trabalho!
M4 - Mas eu não tenho ideia de pra onde ir, tenho tantos desejos.
M1 - Talvez você só precise de mais tempo. A gente não se permite duvidar, ser frágil,
esperar. Eu também tô perdida.
M5 - Eu acho que a gente se permite sim, às vezes até demais.
M3 - Aí, está vendo? Voltou de novo para essa questão mais pessoal… Acho que para mim
também já deu essa conversa.
M5 - É... A gente precisa voltar para as instituições políticas, senão esse debate
não vai andar.
M4 - O teatro não é uma instituição política?
M2 - Deveria.
M1 - A família também não é?
M4 - Eu percebi que eu estava perdendo um tempo enorme procurando uma heroína.
M5- Está vendo? As heroínas precisam ser criadas, as princesas já dominaram o nosso
imaginário há tempos.
M2 - Precisamos mesmo? A gente não tem um monte de heroínas na história, sem saber?
M1 - E as heroínas de dentro de casa?
M4 - Queria falar da solidão delas.
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M1 - (lendo) “É precisamente essa combinação particular de serviços físicos, emocionais
e sexuais que está envolvida no papel que as mulheres devem desempenhar para que
o capital possa criar a personagem específica da criada que é dona de casa, tornando
seu trabalho tão pesado e, ao mesmo tempo, tão invisível”. É da Silvia Federici. Eu fiquei
pensando quantas vezes eu mesma demorei para reconhecer o trabalho delas. É a base
do sistema capitalista!
M2 - Quem cria, educa, cuida, limpa.
M1 - Trabalho doméstico não remunerado!
M5 - E essa construção como algo “natural” na formação delas, né? Parece que toda mulher tinha que dar conta.
M1 - A mulher como mais um recurso natural do mundo: o sol aquece a terra, plantas
fazem fotossíntese, e mulheres reproduzem e carregam a casa nas costas!
M4 - Ainda mais para as mulheres negras, periféricas, pobres, latinas...
M2 - A gente não tem que dar conta de nada!
M5 - Muito menos em solidão.
M3 - As pessoas não são seus corpos, mas fazem os seus corpos!
M4 - E o pior é que existem vários mitos introjetados, bem guardadinhos, no fundo da
nossa cabeça.
M5 - O mito da femme fatale,
M2 - Da princesa branca de olhos claros,
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M3 - Da gostosa magra,
M4 - da Maria, a santíssima mãe,
M1 - O mito da Dona Benta, a vovozinha mais querida do Brasil.
M4 - “Ninguém nasce mulher, torna-se mulher”,
M1 - Ninguém nasce avó, primeiro torna-se mãe, e com sorte (ou azar, depende da perspectiva), depois de alguns anos, avó.
M2 - A maternidade é uma performance!
M1 - A avo-idade também é.
M3 - Quando foi que vocês se perceberam mulher?
M5 - Quando eu queria ganhar um carrinho Hot Wheels e não me davam de jeito nenhum, nem quando eu disse que iria comprar com o meu próprio dinheiro de moedas
coletadas
M4 - Quando eu pintava minhas unhas de preto e brincava de ser a Jade, do Clone.
M1 - Na minha época era a Thalia, da Marimar.
M5 - Aí, de novo o amor romântico, está vendo! Você foge dele, mas ele te persegue, é
igual relacionamento abusivo.
M3 - Quero ver o dia que uma mulher decidir matar o cara que traiu ela numa novela, ao
invés de ficar chorando.
M2 - Mas isso já acontece nas séries...
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M3 - Acontece? Mas não adianta nada, porque o comportamento normativo segue aqui,
pulsando dentro da gente.
M1 - A Audre Lorde fala sobre isso “é preciso matar o pedaço de opressor que habita
dentro de nós”.
M5 - E que está na nossa casa, inclusive.
M2 - Para mim a pergunta não é “quando foi que me tornei mulher?”, mas sim “quando
foi que me disseram mulher?”.
M3 - Que foda!
M1 - E aí?
M2 - A primeira vez que o tio João pode continuar sem camisa e eu tive que colocar a
minha.
M4 - Quando eu mesma não sabia o porquê andava correndo na rua sempre com medo.
M5 - Quando eu vi que se para minha mãe, minha avó, minhas tias, a vida era dura, se
para elas casar era ruim, pra mim também seria.
M3 - Quando o primeiro namorado me disse que mulher não tem amigo homem.
M1 - Quando o segundo me disse que mulher não é inteligente e não é engraçada.
M2 - Agora, quando eu acho que frente a tudo isso eu me entendi como mulher? Por mim
mesma, acho que foi bem tarde, foi quando mandei o primeiro homem à merda e peguei
os cacos de um corpo e de uma autoestima estilhaçados para tentar transformar em algo
que está aí em pé até hoje…
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M1 - Nos disseram muitas coisas. Por isso precisamos deste espaço.
M4 - Se a gente não se responsabilizar pela nossa autoformação, quem fará?
M3 - É muito doido como desde cedo a gente tem a ideia do cuidado do outro desenvolvido né?
M5 - Brincar de boneca...
M2 - A gente aprende a cuidar.
M1 - A gente foi obrigada a cuidar.
M5 - Eu tenho pensado sobre isso. Eu não gosto de ser cuidadosa com as outras pessoas, é um sentimento que me desgasta muito. E teve uma fase que eu tive que cuidar
da minha mãe. Ela ficou muito tempo deitada na cama, e eu nunca tinha visto ela assim.
Nesse tempo, eu e a minha irmã a gente tinha que ir ao supermercado, dar um jeito de
fazer ela comer. E eu lembro muito de um dia que eu sentei na beira da cama e falei “mãe
eu não quero ser a sua mãe, eu sinto falta de ter a minha mãe”. Mas também eu acho que
era uma coisa de não compreender a dor dela. Uma coisa de achar que ela estava sendo
egoísta, sabe?
M3 - Eu fui entendendo com muita dor o quanto eu fui mãe do meu ex-namorado... Porque o egoísmo é igual a falta de cuidado, porque muitos homens não têm essa preocupação “vou cuidar de mim mesmo”, porque esse cuidado, o autocuidado, que deveria ser de
cada um, eles largam na nossa mão...
M2 - Quando eu e o meu ex terminamos, eu dei um cacto pra ele, falei que era a única
coisa que ele era capaz de cuidar.
M1 - Você falou?
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M5 - Um presente, maravilhosa! (risos)
M2 - Eu fui cuzona... Eu fui visitá-lo, porque ele teve a apendicite na sequência do término e foi bem na época do carnaval. Ah, como foi gostoso isso: seu ex estar fudido no
carnaval! Primeiro carnaval solteiro (risos) Aí levei pra ele um cacto...
M3 - E ainda falou “a única coisa que você consegue cuidar”.
M5 - Nossa, vou roubar essa ideia.
M1 - Acho que a gente está perdendo o foco.
M3 - Faz tempo que isso aconteceu.
M4- E agora? O que a gente faz então?
M3 - Será que a gente tem fôlego ainda?
M1 - Eu não tenho certeza do que eu quero fazer com todas essas histórias.
M5 - Acho que ninguém tem certeza de nada aqui.
M3 - Dói olhar para dentro.
M2 - Dói olhar para as histórias, por isso mesmo a gente precisa encontrar um meio de
ressignificar essa dor.
M5 - E o final? Que final é esse?
M4 - Já falei que não estou dando conta disso tudo.
M1 - A gente não precisa querer dar conta de tudo.
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M3 - A gente não vai conseguir dar conta de tudo.
M5 - Sozinha ninguém dá conta.
M1 - Vamos fazer! Qualquer coisa é só apagar e fazer de novo. Ou deixar as lacunas expostas. Não esconder a dor.
M3 - Não dá pra maquiar a vida.
M1 - Isso tudo é invenção, a gente pode abusar da ficção.
M5 - A maior ferramenta política da arte é a imaginação.
M4 - Temos nós.
M2 - Nossas memórias.
M3 - Nossos corpos.
M5 - Foda-se, vamos fazer! “O que a gente é capaz de fazer juntas?” Não era essa a pergunta?
M1 - Era.
M5 - Uma vez os meus pais brigaram e os dois começaram a quebrar pratos assim, no
meio da sala... Minha mãe pegou um prato, aí meu pai falou “você vai fazer mesmo isso?”.
E ele jogou outro na sequência. Quando eu vi, eles tinham quebrado a mesa inteira do
jantar. Foi uma cena tão forte… Eu era criança, mas eu lembro muito, muito, muito… Então eu pensei num final a partir da Ofélia, de Hamlet Machine.
M3 - Afff o Hamlet era boy lixo.
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M1 - Nossa, era muito boy lixo. (risos)
M2 - Quantos boy lixo foram nossos pais, né?
M4 - Ah eu tenho uma questão com o arquétipo de Ofélia, acho que essa fragilidade toda
construída…
M5 - Calma, gente, ouve aqui:
(M5 cochicha algo no ouvido de M1. Todas se aproximam e vão cochichando uma no ouvido
da outra, enquanto combinam o final do espetáculo e organizam o cenário).
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Parte 3 - Finais de novos começos
Luz de ribalta: uma sala de jantar, uma mesa longa posta com muitos pratos e talheres. E
agora, vemos em cena Ofélias sendo representadas por todas as atrizes. Enquanto dizem o
texto, elas se aproximam dos pratos e começam a quebrá-los um por um, num movimento
crescente. :
M5/M1/M2/M3/M4 - Estou só, com os meus seios, minhas coxas e o meu ventre. Destruo os instrumentos do meu cativeiro, a cadeira, a mesa e a cama. Destruo o campo de
batalha que foi o meu lar, escancaro as portas para que o vento possa entrar junto com o
grito do mundo. Despedaço a janela.!
(Em cânone, as demais atrizes começam a repetir o texto e o gesto de M5).
M5/M1/M2/M3 - Com as mãos sangrando, rasgo as fotografias dos homens que amei e
que se serviram de mim. Sobre a cama, a mesa e a cadeira. Sobre o chão.
M4 - Com as mãos sangrando, rasgamos as fotografias dos homens que se serviram de
nós.
M2 - Derrubamos as estátuas dos colonizadores!
M3 - Denunciamos os abusadores!
M1 - Despedaçamos janelas e portas!
M5 - Explodimos prédios!
M3 - Destruímos as instituições!
M1 - Arrancamos as peles domesticadas.
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M4 - Rompemos com os medos.
M5 - Os silêncios, a solidão.
M3 - Transformamos os opressores que existem dentro de nós!
M2 - Curamos as cicatrizes dos trabalhos maternos!
M1 - Inventamos os futuros.
M4/M3/M5/M2/M1 - Tacamos fogo em nossas prisões, atiramos nossas roupas ao fogo
e rasgamos nossos peitos, destruindo os relógios que estavam em nossos corações. E
agora, nós vamos para a rua”!
(As atrizes tiram suas calcinhas, colocando-as em garrafas, preparando um coquetel molotov. Elas acendem isqueiros e blackout, apenas vemos as chamas dos molotovs de calcinhas).
M5 - Vamos pra rua!
M1/3 - Molotov de calcinha!
M4 - Huhuhuhull! Esse é o fim!
M2 - Adoro!
Volta a luz do palco. Palmas, gritos, reações empolgadas das atrizes.
M3 - Para, para! Peraí! Amiga, o que tem aí nessa garrafa? É álcool?
M5 - Na verdade é um restinho de cachaça, que tinha lá em casa e eu trouxe pra fazer
o molotov...
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M3 - Então passa pra cá! Passa pra cá, porque hoje é dia de festa! É dia de comemoração!
É a festa do meu casamento. Gente, eu casei com uma pessoa muito, muito, muito especial! Eu casei com a única pessoa que vai me amar até o meu último dia de vida, com a
única pessoa que eu posso confiar, na saúde e na doença, na tristeza e na alegria… Tenho
até medo de sair falando assim e vir gente com inveja pra cima de mim. Vocês sabem
com quem eu me casei? Comigo mesma, meu anjo! Comigo mesma, meu amor, comigo
mesma, linda, maravilhosa, gostosa! Eu quero que o resto do mundo se exploda! Passa
esse motolove, molotov, moto in love pra cá! Que do fogo do meu rabo cuido eu! Bora pra
rua mulherada, festejar!
M3 Sai junto com M4 e M5, que seguram seus coquetéis molotov e garrafas de cachaça.
Restam M2 e M1. Que por alguns instantes se olham e percebem a bagunça do espaço. Em
silêncio, elas começam a varrer a cena e arrumar o local.
M2 - (guardando seus objetos de cena em sua mala) Quantos sonhos cabem numa mala?
Quantas pessoas cabem num quintal? Quantas mulheres cabem na sua vida? Numa mala
que atravessa o Brasil uma mulher por vez carregou uma folha de sonhos que pousou em
um quintal desses que só cabe um lençol por vez no varal. De mulher em mulher, os sonhos chegaram até mim, sonho de estudar, sonho de ter uma casa que caiba mais roupas
no varal. Nessa mala eu guardo muitos sonhos de muitas mulheres que foram sopradas e
voaram pra longe nesse mapa que é o Brasil! Sabe, tem mulher-folha que depois de tanto
viver num último sopro voa pra tão longe que a gente nem consegue mais ver! O que a
gente faz quando alguém parte pra tão longe assim? Como a gente se despede?
M2 sai de cena, carregando sua mala. M1 sozinha se dirige até a lousa ao fundo onde estavam escritas as palavras ““pessoa útil”, “família” e “patriarcado”, e complementa, escrevendo as frases: “Que o patriarcado caia”, “as famílias curem as feridas” e “as pessoas sejam...”.
Após escrever, M1 pega novamente a caixa que entrou carregando no início do espetáculo.
Enquanto canta, ela distribui papéis retirados da caixinha para cada pessoa do público.
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(Canção)

(voz falada)

Atirar chuvas de abraços,

Lutar pelo acolhimento

Caminhar no próprio tempo

Educar sem prescrever

Abrir o peito com alegria

Amar sem competir

Desenvolver sem traumatizar

Perceber nossas fortalezas
Nos munir de nós mesmas

Transformar os pesadelos

Nos embebedar de amor-próprio

Conviver sem se submeter

Inventar nossas narrativas

Aprender com a intimidade

Lutar sem matar

Respirar e olhar além

Progredir sem destruir
Despertar a escuta interna

(refrão)
Escapar da culpa

Escapar da culpa

Existir sem medo

Existir sem medo

Não duvidar das minhas vontades.

Não duvidar das minhas vontades.

M1 - Elisabete, Teresinha, Olga, Ambrosina, Benedita, Nega, Zenira, Leonora e Santina:
eu reverencio a existência de vocês através dos tempos, agradeço pelos ensinamentos e
vida. Há que se aprender a permitir que as pessoas partam em paz. Eu agradeço e eu me
liberto por suas dores. São tempos de cuidados e recuperação. Tempos de recolhimento
e fortalecimento de quem somos. Sigamos juntas!
M1 vai embora. Cena vazia. Voz off de M1 e sua avó, conversando:
“M1: Em algum momento, eu propus para as outras atrizes, as meninas, pra gente construir algo juntas. Você se lembra, vó? Além de conversar, ter algo que nos ligasse.
Avó de M1: Lembro. Foi num domingo que você veio aqui em casa, a gente entrou no quarto e você falou isso pra mim. Daí eu falei, “não, vamos. Se eu vou ser útil nessa sua caminhada, pode contar comigo.” Então é isso aí. Tamo juntas, vamos em frente.”
FIM
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4. AMANDA, CIÇA, DIANE, GIOVANNA, JOANA E SARAH

“Me interessa não apenas a realidade que nos circunda, mas também aquela que está dentro de nós. Não me interessa o próprio acontecimento, mas o
acontecimento dos sentimentos. Digamos assim: a alma do acontecimento.
Para mim, os sentimentos são a realidade. E a história? Ela está na rua. Na
multidão. Acredito que em cada um de nós há um pedacinho da história. Um
tem meia paginazinha, outro tem duas ou três. Juntos, estamos escrevendo
o livro do tempo. Cada um grita sua verdade. [...] E é preciso ouvir tudo isso
separadamente, dissolver-se em tudo isso e transformar-se em tudo isso. E,
ao mesmo tempo, não perder a si mesmo.”

(ALEKSIÉVITCH, 2016, p.14)

Pessoa leitora, após um longo processo reflexivo de escritas e borrachas, decidi compartilhar aqui as proposições metodológicas que descrevem o percurso criativo proposto ao grupo
de artistas, porém, não desejo aprofundar quais histórias foram narradas por cada atriz. Por se
tratar de um material de natureza autobiográfica, por respeito à privacidade de cada participante, eu escolhi manter nossos nomes como personagens, da M1 a M7 (mulher 1, mulher 2, etc.),
assim como na dramaturgia. Portanto, este capítulo não tem a intenção de trazer ao centro da
análise os processos individuais. O empenho desta escrita reside no desejo de expor as provocações coletivas, com a finalidade de partilhar os dispositivos construídos coletivamente que
serviram para mediar os processos particulares. Abro o convite para quem se inspire a vivenciar
um processo artístico-pedagógico semelhante, em suas redes e localidades específicas.
Deste modo, a trajetória do texto foi nomeada com 15 provocações, pois como
artista-propositora da pesquisa eu formulei “provocações criativas” que serviram como
disparadoras para que cada artista pudesse desenvolver seu próprio caminho, com liberdade de realizar escolhas estéticas e éticas de criação. Neste sentido, identifico que no
processo eu assumi num primeiro momento a função de provocadora artístico-pedagógica
e, posteriormente, de dramaturga e diretora da peça sonora.
Por fim, é importante dizer que embora descritas numa perspectiva cronológica, correspondente ao ano de 2019, as provocações tiveram seus desdobramentos de modo diluído,
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em sintonia com as demandas e possibilidades particulares de cada dupla de artistas e mulheres familiares. A escolha de cada provocação se deu momento a momento, já que o método se
construiu pela forma de pensar e agir diante da minha interação com o campo.
A descrição e análise de meu percurso ao lado de Teresinha, se encontra no capítulo seguinte, Teresinha, que foi escrito fazendo a costura dos Portais abertos entre nós a
partir de cada Provocação. Com o desejo de reconstruir o meu trânsito de pesquisadora-neta-artista pelas “tendas” das salas de ensaio e nos encontros com Teresinha, proponho
a leitura numa trajetória itinerante, inspirada na estrutura do livro Jogo da Amarelinha,
do argentino Júlio Cortázar (2003). Ou seja, com idas e vindas entre os dois capítulos, conforme a indicação das páginas ao final de cada seção. É possível realizar também a leitura
individual, seguindo a organização linear de cada capítulo. Porém, para quem se interessa
em acompanhar o ritmo da minha caminhada, sugiro a leitura ping-pong de Provocações
e Portais desenhada pelo jogo da amarelinha12.
Aqui inicio a minha narrativa sobre o caminho vivido, sentido, racionalizado e finalmente organizado na metodologia criativa da pesquisa.

Figura 1: Amanda, Diane, Giovanna, Nathália e Sarah na sala de ensaio

Fonte: acervo pessoal - montagem da pesquisadora (2021)

12 Para facilitar a leitura a proposta pelo “jogo da amarelinha”, como sugestão para as pessoas que estiverem
lendo por meio digital, sugiro que usem a ferramenta de busca disponível pelo comando “Ctrl + f” para digitar o
número da página sugerida ao final de cada sessão, e assim navegar pelo caminho entre Provocações e Portais.
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4. 1. Quem é sua parceira?
Março de 2019: começamos num coletivo de 7 atrizes pesquisadoras que já estavam
em contato desde o final de 2018 por convite meu - que na época esperava o resultado do processo seletivo do mestrado. Decidi que sendo ou não aprovada, ia começar a mover as energias criativas para um trabalho novo, depois da longa pausa pós Abigail13. Era novembro de sol
de 2018, estávamos na casa de M2 assistindo ao documentário sobre as mulheres curdas de
Rojava, comendo quitutes gostosos feitos por nossa anfitriã e nos conhecendo. Para além do
encanto típico de começo de relacionamentos, penso que estávamos todas ali pelo interesse
em vivenciar um processo criativo feito entre mulheres e sobre mulheres.
O tempo correu: fizemos alguns encontros, descobri que fui aprovada no mestrado, 2019 chegou, tia Cris faleceu, Abigail ressurgiu numa terceira temporada em março, as
aulas do mestrado começaram e, de repente, eu estava numa sala de ensaio no prédio da
FUNARTE/SP junto de 6 atrizes para iniciar a pesquisa de campo - prática e artística - do
projeto recém nascido.
Entre a leitura de As Troianas (EURÍPEDES, 2001) - que já vinha fazendo desde 2017
-, os estudos sobre as mulheres curdas de Rojava (DIRIK et al, 2016), a aproximação do
Feminismo Comunitário Boliviano (GÚZMAN e PAREDES, 2014), os diálogos com a ONG
Mulheres da Luz14 sobre as mulheres em situação de prostituição no parque da Luz e,
finalmente, a morte da minha tia, comecei o ano com a cabeça toda revirada. Qualquer
destes temas poderiam disparar o processo criativo… Por onde começar? Como relacioná-los com autoetnografia e processos de criação?
Estava à procura de um recorte profundamente mobilizador para provocar a criação.
Era preciso trazer a vida ao centro do trabalho para ativar a radicalidade de uma pesquisa autoetnográfica implicada nas histórias de vida das pessoas envolvidas. Ouvi minha embaralhada
intuição e encontrei o texto que havia escrito em 2018:
Questionário-em-construção com mulheres e raízes.
Plantas e mulheres.
Folhas e cabelos.
Memórias e raízes.
Cores e formas.
13. Abigail Williams ou De onde surge o ódio?, espetáculo da Cia Ato Reverso que estreou em abril de 2017.
14. Para conhecer o trabalho da ONG, em especial da Cleone Santos, fundadora do projeto, mais informações
podem ser encontradas no site: https://www.mulheresdaluz.com.br/
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Sinuosidades e reflexões.
Olhar o corpo da natureza.
Corpo do tempo.
Possibilidade de estar e ser.
Na voz e na palavra daquelas que me criaram.
Possibilidade de arvorecer o alvorecer de uma nova geração de formas, costumes, hábitos e afetos.
Muitos riscos podem ser corridos por aquelas que se deparam consigo
mesmas.
O olhar para si emerge da pulsão de vida em transformação.
Para quais lembranças olharei?
Que recordações terei para recordar?
Quais possibilidades de me rever pelo olhar das outras que me sustentaram até onde podem e não podem seguir?
Ver pela mãe que vê.
Pela mulher que ouve, que sente, imagina, lembra e (re)constrói sua
própria história. Ouve sua própria voz. Percebe seus sentimentos.
Constrói a si mesma. Imagina seu futuro. Arquiteta seus sonhos.
25/10/2018

Meu corpo vibrou, pensei nas minhas familiares vivas. Diante da morte, era preciso
abrir espaço de vida para tentar entender o silêncio que sentia nas mulheres da minha família
- que, aliás, se fez um imenso buraco sem a Tia Cris. Antes de buscar tão longe respostas nas
mulheres curdas de Rojava, ou nas mulheres da Luz, havia algo mal resolvido dentro de mim,
sobre mim, sobre o lugar de onde eu vim e as mulheres que me gestaram. Pensei que poderia
iniciar a investigação buscando “a voz e as palavras daquelas que me criaram”, na tentativa de
reconhecer minha origem e as narrativas que povoaram minha formação.
Daquela leitura do bloco de notas, comecei a pesquisa realizando encontros e vivências com mulheres da família, com o desejo de ouvi-las. Logo cheguei à primeira provocação
do trabalho: quem é a minha parceira?
Ao lado das demais atrizes, propus que cada uma escolhesse uma mulher da família para iniciar uma conversa. Sabendo que esta parceira seria nossa companheira de criação, deveríamos ter alguma motivação interna para estar com ela em outros momentos
ao longo do ano. A escolha desta mulher era livre, porém, consciente do tempo de vida
que a partir de então iríamos reservar para encontrar e aprofundar a relação com ela. Tal
escolha passava pelo coração e por inquietações que talvez nem soubéssemos ao certo
suas razões. Mesmo assim solicitei que, ainda que intuitivamente, nós refletissemos e
elaborássemos uma resposta do porquê escolhê-las.
Por que olhá-las, ouvi-las, estudar suas vidas?
O que me motivava a estar com minha parceira?
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E assim, em abril de 2019, M2, M4 e M6 decidiram trabalhar com suas mães, enquanto M3, M5 e M1 escolheram conversar com suas avós. Uma das artistas, que participou dos
4 primeiros encontros do ano, decidiu sair do processo antes mesmo de tomar esta decisão.
Ficamos em 6 atrizes com nossas mães e avós.
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---------------------------------------------------------------------4. 2. E eu? Que tipo de atriz eu sou?
Interessada em pesquisar nossas grafias cênicas, paralelamente à escolha das parceiras
familiares, lancei a questão central: que tipo de atriz eu sou? Tal questionamento abriu o leque de
perguntas: Quais as potencialidades e falhas eu identifico em meu trabalho de intérprete? O que
desejo aprofundar e investigar enquanto atriz? O que me falta? Quais atrizes me são referências?
Para respondê-las, solicitei a elaboração de uma cena entrelaçando as respostas em
forma e conteúdo, portanto como fazer era tão importante quanto o que era dito para responder a provocação. E assim, a criação de “respostas-cênicas” se tornou uma dinâmica comum
ao trabalho, pois diante de determinadas questões, nós deveríamos pensar em modos de
respondê-las por meio da linguagem teatral.
Invariavelmente esse exercício instaurou a reflexão inicial que, ao meu ver, é estruturante das Investigações Baseadas nas Artes: a compreensão de que o pensamento e a construção de conhecimento partiria, nesta investigação, da lógica de criação artística, especialmente
a partir dos modos de criar e perceber de cada atriz-pesquisadora.
Como pensamos e agimos enquanto artistas?
Para além da cena a ser apresentada no próximo ensaio, solicitei a escrita de aquilo
que cada uma considerava uma potência e uma ausência em seu trabalho como atriz, junto
de um vídeo que apresentasse outra atriz, como referência inspiradora. Destas provocações
vimos os primeiros rascunhos de cenas desenhados por nossas mãos:
M6 adentrou o espaço, se preparou, respirou e olhou para o público. Concentrou-se
em dizer algo, seu corpo expressava urgência, porém a ação parecia de difícil execução. Ela
tentou relaxar, mas sentiu grande dificuldade em dizer, até que, finalmente, vencendo seus
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bloqueios, subiu numa cadeira e disse: “a gente precisa lutar pela liberdade.” Após compartilhar sua cena, M6 disse que não sabia exatamente o que propor com o corpo, que gostaria de
aprofundar o estudo em técnicas vocais, e que sentia que precisava aprender a “ousar” mais
em cena.
M3 pegando carona na preparação de M6, entrou em cena e por muito tempo realizou os rituais clássicos de aquecimento de uma atriz: alongamentos, exercícios respiratórios
e articulatórios, algumas movimentações aeróbicas com pulos e corridas. Com o tempo, entendemos que ela se preparou para “fracassar”, pois o início ritualístico desembocou na cantoria clownesca de uma música desafinada e engraçada. Ao contrário do que apresentou, na
conversa final, M3 disse que desejava mergulhar numa pesquisa de interpretação dramática.
M5 entrou em cena com um celular e buscou respostas no google sobre ela mesma. Ela falou sobre a necessidade de trabalhar com sua dicção e o excesso de trabalhos teatrais de natureza
verborrágica que já havia realizado, disse que não levava jeito para dançar e que gostaria de pesquisar isso em si. M4 falou sobre o excesso de disciplina e cobrança sobre si mesma e o seu desejo
por pesquisar estados de fluxo, jogo, sem racionalização antecipada das situações a serem vividas.
M1 dobrou papéis com algumas instruções (frases retiradas do texto “Que tipo de atriz eu
sou?”) e os colocou numa caixinha. Sua cena se configurou numa situação de jogo na qual qualquer
mulher do público poderia chamar seu nome e mostrar um dos papéis sorteados na caixa. Ao ler a
instrução do papel, M1 deveria executá-la, de modo a entretê-las. Se alguém se sentisse entediada,
poderia sortear outro papel e chamá-la novamente. A estrutura desta cena foi retomada em outros
momentos do processo, onde a relação de jogo entre as atrizes, foi disparadora do trabalho. M1
listou em suas falhas o excesso de autojulgamento, visões depreciativas sobre si e insegurança.
M2 não esteve no ensaio neste dia, mas enviou um vídeo com imagens da sua casa
misturadas às fotos antigas e uma narração off. Ela escreveu no grupo do whatsapp:
“Meninas, hoje eu me ausento! Vou mandar minhas contribuições aqui. Tô
morrendo de vergonha. Mas vau. Vai*. Quais minhas potências? Quais minhas ausências enquanto atriz? Potências: Vontade de pesquisar, abrir,
construir novas referências. Ausências: Insegurança, ausência de formação específica”.

Para além das questões particulares despertadas por esta provocação, a partilha das
reflexões coletivas nos ofereceu um dado importante ao trabalho: de algum modo, todas haviam levantado a palavra insegurança em suas respostas.
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Jogar fora os medos e inseguranças era uma tarefa antiga que carregava comigo há
tempos. As dúvidas por vezes irrompem num forte fluxo de pensamento que causa desconforto nas práticas. Acredito que o processo artístico não pode (e nem deve) ser confortável. No
entanto, entender a diferença entre a dúvida que provoca movimento e a insegurança que paralisa o trabalho, faz parte de uma sabedoria que há tempos busco amadurecer e que aprendi
numa aula da graduação com a professora Lucienne Guedes.
De qualquer modo, naquele momento, entender a associação entre a insegurança
e as personalidades das mulheres que estavam ali ecoaram para além de nós, pois encontramos novamente essa palavra mais adiante nas falas das parceiras que convidamos para
o trabalho - principalmente quando equiparadas com as narrativas dos homens dos núcleos familiares. Suspeitamos, sem ingenuidade, que a insegurança poderia estar presente
em nossos corpos devido ao entrelaçamento das características formativas das escolas de
teatro por onde passamos - que por vezes reproduzem dinâmicas que mais traumatizam
do que inspiram as energias criativas em seus estudantes -, junto ao complexo fato de
sermos mulheres.

Ser uma atriz com medo.
Não estava tão longe de...
Ser uma mulher com medo.

Olhar para os medos e investigá-los passou a ser parte importante do trabalho.
Como professora de interpretação teatral desenvolvi a convicção de que ao menos 50% do
trabalho de atuação está sedimentado na autoestima e na capacidade que cada estudante
tem de acreditar em si e no seu fazer. Não é fácil, mas acredito que encarar de frente os
medos, desejos e frustrações faz parte da base do desenvolvimento artístico e humano.
Por ora, me contento em dizer que um ano e meio após fazer esta provocação, parte considerável de nossas inseguranças se transformaram em expressividade cênica, e isso já é
um grande avanço, não é mesmo?
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4. 3. Elabore perguntas
Após apresentarmos as mulheres familiares escolhidas e as razões pelas quais
as escolhemos, pedi que cada atriz formulasse perguntas para serem feitas no primeiro encontro com elas. O objetivo era levantar questões com o desejo de ter “cartas
na manga” para instaurar uma situação de conversa, muito mais do que estruturar
uma entrevista. A elaboração das perguntas era livre e de acordo com as demandas
da relação familiar de cada dupla, porém, eu sugeri que as questões fossem movidas
pela provocação do que significava “ser mulher” nas trajetórias de vida de nossas
convidadas.
Cada atriz deveria subir no google drive suas perguntas para que todas pudéssemos ler
as questões umas das outras e assim, nos contaminarmos:
Se você pudesse escolher outra profissão, qual escolheria?
Você sente vergonha ou nojo da sua menstruação? Porque?
Lembre de um momento feliz
Como você vê o casamento?
Quando você engravidou, o que sentiu?
Qual a origem do seu nome?
Você já desejou algo profundamente que não conseguiu realizar pelo fato de
ser mulher, mãe ou esposa?
Qual a sua relação com a ideia de beleza?
O mundo é mais masculino ou feminino para você? Porque?
Como é/era seu ciclo menstrual?
Você namorou antes de conhecer o vovô?
Qual a mulher mais importante da sua vida?
Você se culpa por problemas nos seus relacionamentos?
Diga uma memória da sua infância.
Você acha que ser mulher foi algo que te trouxe vantagens na sua vida? E
desvantagens?
Se você nascesse hoje já conhecendo o mundo como ele está atualmente, o que
você escolheria para a sua vida?
O que você busca ou buscou nos seus parceiros?
O que você gostaria que fosse diferente no mundo?
Quais sonhos e expectativas você tem para o futuro?
Existe alguma mulher que tenha sido muito importante na sua vida que apenas
cruzou seu caminho e foi embora? Quem foi?
Como você se sentiu após nosso primeiro encontro?
O que você faz de melhor?
O que é ser uma pessoa útil?
Pense em uma lembrança que você tem comigo.
O que a gente é capaz de fazer juntas?
O que você gostou mais de ser mãe ou avó?
Como você se vê?
Me conte uma lembrança boa de você antes de se casar
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Compreendi com o tempo que as perguntas diziam muito a respeito de nós. Afinal, não
existe imparcialidade na formulação de qualquer enunciado que fazemos. Após levantar as
questões, deveríamos nos encontrar com nossas parceiras com o combinado de gravar o áudio
da conversa, tentando valorizar o espaço de encontro e conexão.

3º

Portal:

--------------------------------------------------------------------

página

154

4. 4. Escreva uma narrativa do vivido
Após inaugurar o espiral de encontros com nossas mães e avós, deveríamos sentar e escrever as
impressões frescas que aquela experiência havia despertado em nós. Não se tratava de um exercício de
transcrição. A gravação do áudio estava ali apenas enquanto um registro que poderíamos acessar, se desejássemos relembrar o percurso da conversa, ou mesmo as texturas das falas e intenções por trás das
palavras. Porém, transcrever não era o objetivo. Propus que cada uma escrevesse o que nomeei como
“narrativa”, um texto no qual iríamos elaborar os pensamentos, sentimentos e percepções despertadas
pela prática de encontrar. Evidentemente, a partilha dos conteúdos falados poderia ser uma opção no
registro da narrativa, porém, não necessariamente era o centro. Neste caso, narrar o que foi dito era tão
importante quanto contar como foi dito e o que provocou em nossas sensibilidade, afetos, memórias.

Com as narrativas em mãos, nos encontramos.
E conversamos.
Conversamos muito,
muito,
muito.
Uma tarde inteira nas mesas do Centro Cultural São Paulo.

Conversar sobre as experiências vividas tornou-se uma importante ferramenta de
compreensão e avaliação permanente de nossas histórias de vida. E como toda conversa segue seus fluxos orgânicos, saímos do pretexto de apresentar o primeiro encontro e fluímos por
memórias e histórias de infância. Naquela tarde, das vozes de M1, M2, M3, M4 e M5 surgiram
imagens fantásticas, poderosas, do baú dos respectivos troncos familiares:
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Um homem alcoolizado atirando no meio da noite em lâmpadas de postes numa cidade do interior; um homem num palco de comício político com a esposa, as filhas e a amante
ao lado, usando um chapéu típico de festas sertanejas; uma mulher trancada em casa se automutilando numa crise depressiva aguda; mães e avós sendo traídas, mulheres tendo suas inteligências diminuídas; famílias migrando pelo Brasil à procura de emprego; lavadeiras, donas de
casa, indígenas; mulheres sendo alfabetizadas dentro de casa; a história da primeira mulher da
família a ingressar na universidade; a primeira mulher a dirigir, a mulher que não pode aprender a dirigir; a morte e o cuidado coletivo das mulheres pelas perdas da família; etc...
Uma gama de situações foram se desenhando em nosso imaginário. Fluindo com a
conversa, nos misturamos umas às outras e nossas memórias se embaçaram. Percebemos
temas comuns que costuravam os conteúdos trazidos de casa. Notamos ainda que para falarmos da vida de nossas mães e avós, por vezes parecia inevitável falar da vida deles, os seus
parceiros. E o quanto que casos de abuso, dependência emocional, financeira e a insatisfação
com o casamento eram assuntos recorrentes em quase todas as narrativas. Assim, fizemos um
levantamento de questões geracionais em nossas narrativas:

Histórias de traição,
Dependência de homens,
Alcoolismo dos maridos,
Educação dos filhos sozinha (ausência de paternidade),
Ocultamento de origens nordestinas, pobres, indígenas e negras nas famílias,
Abusos psicológicos,
Violência doméstica e
Em especial, depressão e/ou baixa autoestima.

Intui desde o princípio que estar em grupo era indispensável ao trabalho. Considero-me uma pessoa que aguça o desejo por aprender quando estou em coletivo. Olhando mais
uma vez para Carol Hanisch em “O pessoal é político” (1969), percebi o quanto as questões de
gênero embora nos afetem nas vidas pessoais, são absolutamente derivadas de uma ética de
vida coletiva. Há muitas questões que olhadas isoladamente não são facilmente compreendidas, mas quando percebidas numa perspectiva conjuntural, suas análises emergem de demandas sociais que transcendem as narrativas privadas.
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E ali estava a prova viva do quanto que este trabalho ganhava força em coletivo.
Os traumas de nossas progenitoras - direta ou indiretamente - ecoavam dentro de nós, fundando parte da constituição de nossas identidades enquanto “mulheres”. Desde este encontro, nasceu um
desejo íntimo de transformar, por meio do diálogo com “as nossas”, as dores que ainda percebíamos
vivas e latentes em nós, nas relações íntimas e nas pessoas que nos criaram. Passou a fazer parte dos objetivos da pesquisa, agir artístico-pedagogicamente na direção de romper padrões de relacionamentos
intersubjetivos opressivos e silenciadores das mulheres intergeracionalmente.
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4. 5. Como criar traduções cênicas?
Após a escrita da narrativa, imbuídas de sensações e imagens, propus o desafio de
construirmos uma tradução cênica do encontro vivenciado. A formulação desta cena deveria
ser um desdobramento do estudo realizado anteriormente nas cenas-respostas “Que tipo de
atriz eu sou?”. Sugeri que cada atriz reelaborasse as linguagens experimentadas, seus desejos
e desafios artísticos. E daí brotaram belas sementes:
M1 retomou a estrutura de jogo de sorteio de papéis num baú com pistas reveladoras
de sua avó. M2 trouxe fotos, vestiu uma saia, cantou, dançou e narrou entre imagens de folhas
e mulheres, a procura de emprego e moradia para cuidar dos filhos. M3 - que neste momento
já havia mudado a escolha de sua avó, para sua tia - entrou em cena ao som de Abba15, cantou e dançou em volta de uma cadeira e contou as histórias de ninar sobre a Segunda Guerra
Mundial ouvidas por ela quando criança. M4 carregando um bebê feito com sua própria saia,
contava segredos desesperados entre a tentativa de acalmar o choro da criança e manter a
atenção do público, M5 costurou e contou histórias de sua avó. M6 entrou em silêncio, sentou
numa cadeira e com muita dificuldade relatou o incômodo e a falta de desejo de encontrar sua
mãe e falar sobre ela em cena.
Inseguras, na época fomos nos arriscando, expondo, tentando… Essas cenas foram re-

15. Knowing Me, Knowing You, disponível em: <https://www.letras.mus.br/abba/65880/traducao.html>.
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feitas e improvisadas, com idas e vindas de acordo com os desejos e presenças.
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4. 6. O que a gente é capaz de fazer juntas?
Continuando na sala de ensaio… Para organizar coletivamente a ida ao segundo encontro com as parceiras, desejei propor uma aproximação mais “artística”, em que para além
das conversas, pudéssemos sensibilizá-las a partir de referências visuais, sonoras, plásticas,
abrindo espaço para outros modos de expressão e realizações conjuntas.
Levei então o texto Linha Nova York de Eleonora Fabião (2015) para disparar algumas ideias sobre performance e fazeres coletivos. O texto faz parte do livro Ações, no qual
a artista apresenta suas performances amparadas na proposta de ações performativas ou
“programas”, ou seja, ações conceituais planejadas e executadas de acordo com os enunciados previamente estabelecidos, com o intuito de ativar experiências, transformando os
corpos envolvidos (FABIÃO, 2008) .
Eleonora descreve uma série de encontros que realizou na cidade de Nova York, por
meio de uma “linha”, iniciada ao solicitar que uma amiga agendasse um encontro na casa de
uma pessoa de sua confiança (e que até então era desconhecida para ela). O pretexto inicial
era se encontrar e tomar um café. Durante o café, após se conhecerem e conversarem, elas
poderiam elaborar uma ação para fazerem em conjunto na cidade. Ao finalizar essa parceria,
a pessoa que ela conheceu deveria agendar o próximo encontro com outro desconhecido e
assim, dar continuidade à “linha”. Ao longo do texto, Eleonora relata estes encontros e os desdobramentos das ações realizadas na cidade.
[...] proponho que a esta performance interessa o encontro como prática
do impossível. Clarifico: não se quer por meio dessa performance tornar o
impossível possível mas sim viver impossíveis. Interessa ativar séries de sínteses-disjuntivas radicalmente improváveis e cultivar zonas de indiscernibilidade (Gil),para a criação do corpo performativo. Corpo este que quer perceber para além e aquém da vida automática, que quer conhecer para além e
aquém do possível. (FABIÃO, 2015, p. 117)

Ao analisar sua performance, Eleonora apresenta o encontro enquanto “prática do
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impossível”, como possibilidade de “viver impossíveis”. Partindo desta ideia, meu desejo era
promover uma conversa com as demais atrizes para pensar estratégias de continuidade na
parceria investigativa com nossas mães e avós, ampliando nossa percepção sobre os encontros que estávamos promovendo. Inspirando-me na obra de Eleonora lancei a pergunta: “o
que a gente é capaz de fazer juntas?”.
Portanto, para além das conversas, propus investigarmos a realização de ações criativas entre nós e “as nossas”. Solicitei que a tomada de decisão desta ação deveria ser proposta
no segundo encontro e elaborada como desdobramento futuro da pesquisa. Portanto, o próximo encontro deveria multiplicar essa provocação para nossas parceiras por meio de um material poético que pudesse mediar a conversa (como por exemplo imagens, vídeos, músicas, etc).
E assim, fui encontrar Teresinha...
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4. 7. Acreditar na importância das nossas histórias
Repetir procedimentos faz parte de todo processo de amadurecimento, e aprimoramento técnico e reflexivo. Mais uma vez eu e as demais atrizes nos encontramos
seguindo os passos anteriores: lemos as narrativas, contamos as impressões após o
segundo encontro - para quem o havia feito -, e apresentamos cenas. Neste ponto do
processo ficou evidente que o trabalho entre as atrizes iria variar muito de acordo
com a disponibilidade de suas convidadas. Portanto, as provocações criativas seguiram adaptando-se aos casos particulares. Seguimos com a clareza de se tratar de um
trabalho de vida não-burocrático, que merecia toda a atenção de cada uma de nós,
porém com o tempo que nos era possível.
Não foi fácil seguir assim. Não foi fácil, porque significou abdicar de qualquer controle
sobre o trabalho da outra, e se tratando de uma situação coletiva, em que você está na
situação de coordenar, isso implica em abdicar do controle de seu próprio trabalho em certa
medida. Significou abraçar a possibilidade de que eu poderia acabar essa investigação sozinha,
pois não poderia forçar nenhum encontro, desejo criativo, engajamento, resultado. Cada qual
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com sua parceira estava ali fazendo o que podia e quando podia. E nesta altura já era evidente
que os encontros despertavam alegrias e dores em todas nós:
Os relatos de M2 sempre apontaram para o ato de cuidar. Em algum momento
ouvi dela a frase “ser mulher é ser forte”. M2 narrou que desde pequena cuidou de
seus irmãos menores para que sua mãe voltasse a estudar. A formação de sua mãe
e seu processo de voltar a estudar depois de adulta, foi tema de destaque em sua
pesquisa. Conversamos sobre o quanto as mulheres de gerações anteriores às nossas
foram ensinadas a cuidar dos outros, e por vezes abdicaram da própria formação para
priorizar a educação dos filhos. A respeito da ação conjunta, M2 tentou propor que
sua mãe lhe ensinasse dança do ventre, porém ela demonstrou certa insegurança em
lhe ensinar, mesmo tendo experiência e técnica.
Como já mencionado, M3 decidiu mudar de parceira, escolhendo sua tia. Ambas moravam em outra cidade, e a distância geográfica de M3 do restante de sua família disparou conversas a respeito das diferentes trajetórias que estabelecemos ao longo da vida. M3 pontuou a
profundidade dos encontros, que se mostraram mais densos do que o esperado, e mencionou
a dificuldade de manter o vínculo por chamadas telefônicas, principalmente por entrar em
temas sensíveis.
M6 amparada na passagem que M2 leu em um dos ensaios de A origem da família,
da propriedade privada e do Estado, de Engels (2019), trouxe a reflexão da família burguesa e
das relações monogâmicas como a base do controle dos corpos das mulheres e da formação
conservadora da sociedade. Ela compartilhou que sua compreensão a respeito da família lhe
trazia desconforto ao falar sobre sua mãe em cena. Ainda assim, entre a crítica e o humor,
M6 representou sua mãe comicamente, em sua rotina entre as faxinas da casa e telenovelas.
Rimos com a quantidade de vinhetas de aberturas de novelas que ela trouxe para a cena, e ela
mesma se divertiu muito ao se ver “fazendo” sua mãe.
M5 de início apresentou em cena as costuras de sua avó diante da televisão no canal
evangélico. Porém, pouco tempo depois, ela decidiu mudar de parceira para sua mãe. O matrimônio e o relacionamento amoroso dos seus pais passaram a ser temas centrais em suas reflexões, junto às problematizações sobre o amor romântico na cultura heteronormativa. Como
proposta de ação conjunta, M5 sugeriu que sua mãe lhe ensinasse a costurar, com o desejo de
fazer um vestido para usá-lo em cena.
M1 trouxe a expressão “pessoa útil”, ouvida de sua avó no segundo encontro, ao ser
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questionada sobre o que ela gostaria de fazer diferente se nascesse de novo. Olhar para o
trabalho doméstico não remunerado na sociedade capitalista e nas dinâmicas estabelecidas
nos matrimônios, passou a orientar suas reflexões criativas. A respeito da ação conjunta, M1 e
sua avó, inspiradas pelas imagens de Frida Khalo e das fotografias de família, combinaram de
produzir autorretratos.
M4 contou que teve certa resistência de sua mãe nos primeiros encontros, pois
para ela sua história não era importante. Sua mãe inclusive sugeriu que ela conversasse
com outra pessoa, perguntando se não poderia ser um homem, e após receber a negativa
de M4, sugeriu uma tia. Pelos relatos de M4, parecia difícil acessá-la nas conversas, que
às vezes se mostrava irritada diante das perguntas. Falar de sua mãe visivelmente era um
assunto delicado, porém M4 se expôs corajosamente e narrou muitas histórias das mulheres de sua família com diagnósticos de problemas psicológicos. A relação íntima com sua
mãe era conflituosa, o que fez com que os encontros fossem mais espaçados. Como ação,
M4 propôs a leitura de poesias escritas por elas, pois se lembrou que quando criança sua
mãe guardava um caderno de receitas misturado às poesias que ela mesma escrevia num
armário da cozinha. A primeira reação foi negativa. Com o tempo, as trocas floresceram
por mensagens de WhatsApp.
Conforme levantado por M4, não reconhecer a própria história como relevante foi um tema muito discutido, inclusive não apenas pela posição de sua mãe, mas
também pela atitude de nós mesmas frente ao trabalho. Pois durante o processo de
criação as dúvidas surgiam: O que estávamos fazendo importava? Merecia vir a público? Por que falar de si?
Falar sobre nós entre nós nunca pareceu ser um problema, porque falar sobre nós em
cena parecia equivocado, ou até irrelevante? Ao nos ouvir, notamos que as histórias das outras
nos pareciam mais interessantes do que as nossas histórias. Qual a dificuldade em valorizar e
olhar para nós e para “as nossas” como protagonistas do trabalho?
Queríamos construir algo que pudesse chegar ao campo social, com reflexões
que tocassem outras mulheres. Para tanto, no processo autoetnográfico precisaríamos
passar por nós e reconhecer-nos num contexto maior. Tive a sensação que parecia
mais fácil diminuir nossas histórias de vida, do que enfrentá-las e expô-las em cena.
O medo do narcisismo nos deixava fragilizadas nas tomadas de decisão sobre o que
levar ou não para as cenas. Por vezes, falar dos problemas psiquiátricos numa pers-
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pectiva histórica, como por exemplo, a construção da histeria das mulheres pelo campo da psicologia, poderia nos parecer mais relevante do que falar sobre a depressão
enfrentada por muitas de nossas mães - ironicamente, justamente após se tornarem
mães. Falar sobre as violências obstétricas parecia mais importante do que falar dos
fórceps usados nas avós, ou ainda problematizar as várias gestações indesejadas nas
famílias. Falar de dados sobre violência doméstica, parecia mais importante do que
expor os abusos psicológicos e físicos vividos dentro dos casamentos das “nossas”. Era
mais fácil generalizar as questões e dá-las contornos aparentemente “impessoais”,
afinal de contas: Pra que falar de você? Sua história importa a quem?
Qual a dificuldade de entender que nós também somos sujeitas históricas com
direito a trabalhar (sem culpa) sobre e a partir de si? A partir (e com!) nossas mães,
avós, bisavós… Sem ocultar as olheiras, rugas, roupas antigas, aromas culinários, mãos
gastas pelo tempo de arear panelas, olhos cansados de assistir televisão, ouvidos indignados com a escuta de ofensas e discriminação. Sem ocultar os corpos medicalizados e os preconceitos existentes dentro de nós, dentro de casa. Sem ocultar as belezas
e amarguras que herdamos...
Todas mulheres comuns, ainda que não saiam estampadas em capas de jornais manchadas de sangue ou em livros e estudos científicos que transformam vidas em dados do IBGE,
todas nós existimos e vivemos em nossas próprias peles (com suas diferenças, obviamente) as
manifestações do patriarcado e do capitalismo que subjugam há séculos os corpos, as identidades e os desejos de pessoas-mulheres.
Os homens brancos, cisgêneros, heterossexuais teriam historicamente alguma dificuldade em colocar sua história no foco criativo de seus trabalhos? Sobretudo com seus “grandes
feitos”, tais como tantos bandeirantes e militares que viraram monumentos e nomes de ruas,
ou mesmo médicos que se tornaram nomes de patentes, filósofos que fundaram cadeiras universitárias, artistas que ganharam autobiografias, filmes e séries?
Nós também tínhamos o que narrar para o mundo, e justamente desde o lugar em
que habitamos, expondo as dores e singularidades que diferenciam e aproximam nossas
trajetórias de vida. Eu levei um tempo para elaborar isso, acredito aliás, que nem todas as
atrizes tenham elaborado do mesmo modo, uma vez que mergulhar na investigação suscitou questionamentos não apenas sobre “elas” (as mães, avós, tias), mas também sobre
nós, o lugar que ocupamos e o tipo de arte que queremos produzir. Com o correr de 2020
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e 2021, as crises foram se amenizando, as dúvidas repousando e eu fui encontrando respostas. Audre Lorde, que se tornou minha companheira de cabeceira, me dizia “Enquanto
estivermos divididos por causa de nossas identidades particulares, não temos como estar
juntos em ações políticas efetivas.” (LORDE, 2019, p.236).
Não tínhamos que ser iguais, partilhar das mesmas opressões, nos enquadrarmos nos mesmos padrões identitários para fazermos algo juntas. Percebi que mais do que buscar situações
opressivas comuns, partilhadas nas histórias de vida como reflexo da própria estrutura social, a
chave artística do trabalho estava justamente na criação artística a partir das diferenças. A partir
das especificidades de cada uma, daquilo de mais pessoal que poderíamos levar à sala de ensaio,
individualmente, porém num gesto coletivo.
Por mais que pudéssemos cair na armadilha da autossabotagem, que fazia parecer
narcisista a investigação em curso, uma luz acendia e lembrava que a pesquisa não era
apenas sobre mim, mas sobre nós, feita com e para elas, e aí estava a importância de nosso trabalho. Se nós não olhássemos para nossas histórias pessoais, quem mais olharia?
Para as vidas de nossas mães, avós, tias? Mulheres comuns de gerações anteriores, nas
quais o silenciamento das mulheres foi ainda mais contundente. Como acolher quem nos
acolheu desde que nascemos?
Na sala de ensaio, entre metade de maio e o final de junho, propus dinâmicas
corporais para investigar a conexão e a coralidade dos corpos femininos em cena. Em
um dos ensaios, M5 sugeriu a imagem dos pássaros em revoada comparando-os com
nossas improvisações. Nos vídeos que ela compartilhou 16, os voos coletivos dos pássaros se mostraram como uma bela analogia com a pesquisa, que ainda que individual,
só poderia ser praticada em bando. Juntas num mesmo voo, sentimos os atravessamentos do tempo nos corpos e seguimos buscando as diferenças e a importância de
nossas trajetórias…

16. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=Bt3t4j6fYyo&feature=youtu.be>; <https://www.youtube.com/watch?v=0-CCMH4uoYk&feature=youtu.be>. Acesso em 02 de nov. 2021.
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Figura 2 - Ensaio das atrizes: Diane Boda, Nathália Bonilha e Sarah Reimann

Fonte: acervo pessoal (2019)
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4. 8. Lembrar como gesto criativo
Entre as práticas teatrais, alguns textos foram compartilhados. Para registrar e organizar as vivências nos encontros a duas, e ter referências de abordagens metodológicas sobre
como proceder criativamente diante das memórias e conversas estabelecidas, foi fundamental este amparo teórico. Tal como o texto da pesquisadora argentina Paula Ripamonte “Investigar a través de narrativas - notas epistémico-metodológico”:
La narrativa (como ejercicio y como texto que hablamos, que escribimos, que leemos, que recorremos, que buscamos comprender) permite confrontar nuestra
facticidad irrevocable. ¿Cómo? Recuperándola, des-articulándola y re-configurándola en una operación de problematización y exposición. Narrar no es informar, definir ni establecer, tampoco postular algún caso para ofrecer una suerte
de generalización o síntesis. Por esto, quien narra corre riesgo, se arriesga y arriesga aquello que lo excede. Lo sustantivo de la narrativa se juega en su vínculo
con la experiencia. Ella se nos presenta como un texto que habitamos y que nos
produce a nosotras/os mismas/os en el sentido en que nos comprendemos, nos
contamos una historia, no sólo de las constricciones que nos pesan, sino también
de las estrategias de liberación, que en mayor o menor medida ponemos en juego, ensayamos, proponemos. En el relato construido, podemos observar modos
de comprender y comprendernos en esa tensión posibilidad – limita-ción. Por
esto, es posible afirmar que toda narrativa posee una dimensión política y ello en
la medida que hay subjetividades en juego y modos de relación y conflictos, en la
medida que visibiliza, que circula, que provoca una conversación y vuelve posible
adoptar la perspectiva de unas/os otras/os. Es decir, se hace pública y se abre a
la crítica. [...]. Es política porque constituye una práctica de resistencia al silencio.
(RIPAMONTE, 2017 p.85-86).
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Ao propor o exercício de narrar, além da síntese do ocorrido ou transmissão de
conteúdo, eu desejava provocar em nós o risco de habitar as palavras, nos assumindo
como tradutoras de experiências. Era preciso revelar a lógica da artista que viveu, se distanciou e neste momento estava justamente organizando narrativas em cena. E todas
essas camadas, nos faziam lembrar da dimensão política daquilo que estava por trás das
trajetórias de vida, o que configurava a cena enquanto um espaço de debate sobre ser
mulher desde uma perspectiva social.
O paradoxo deste processo é que ao criar nossas narrativas diante deste “compromisso social”, por assim dizer, era justamente das lacunas, silêncios, temores, da sensação de
inadequação dos sentimentos às palavras, daquilo que estava velado diante da situação, era
aí, nestas frestas, que muitas das percepções mais interessantes afloraram e se converteram
em palavras. Assim como as memórias, somos pessoas com vazios a serem preenchidos, (re)
articulados, e temos permanentemente a possibilidade de adquirir novos contornos nas subjetividades. Portanto, não somos uma peça única a ser analisada objetivamente, quantificada,
solidificada e transformada num produto com selo de qualidade em cena. Nossa natureza é
volátil e nossas percepções passageiras. Como poderíamos então habitar os vazios e as sombras de nós mesmas em diálogo com o processo criativo, respeitando o poder oculto destes
espaços profundos?
Como levar nossos sagrados para a cena, construindo modos de dizer o indizível, tocar
no intangível? Como abraçar as memórias respeitando a simultaneidade temporal das narradoras do presente-passado? Das mulheres que viveram há 40 anos atrás, e das que nos contam hoje? Como fazer a viagem nos variados tempos que habitam um mesmo corpo?
La memoria narrada resulta una construcción tensa, entre lo que se trae como
recuerdo – y de ese modo conforma la manera de percibir, de comprender– y
lo que se configura ante los sentidos en el presente, transformando, modificando, interactuando con ella. De ahí que ésta es una (re)elaboración, entre
lo que se lleva como marcas del pasado y el presente, y un aprendizaje irresuelto, entre lo nombrado y lo que queda abierto. [...] En ese sentido, ningún
relato de la memoria es pleno, y esa pretensión significaría su colapso, su
imposibilidad. (RIPAMONTE, 2017 p.87).

Como Cusicanqui, Paula Ripamonte chama a atenção para a memória como uma construção carregada de tensões entre passado e presente. Nós, no tempo presente, interagimos
com as recordações, escolhemos (ainda que inconscientemente) o que olhar, e as razões para
resgatar e vivificar determinadas histórias. O presente nesse sentido, muito mais do que os
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fatos passados, nos empurra a escolher conscientemente as situações que queremos nomear
e as que escondemos. Essa zona de tensão entre lembrar e esquecer, explicitar e esconder,
cavar e enterrar, foram pontos nevrálgicos de atenção.
Trazendo as memórias femininas para o centro da discussão, propus a leitura do livro A guerra
não tem rosto de mulher, da escritora bielorrussa Svetlana Aleksiévitch (2016). A autora apresenta narrativas de mulheres soviéticas que passaram pela segunda guerra mundial como soldadas e trabalhadoras
no front, com suas histórias desconhecidas que revelam as lembranças femininas da guerra.

Figura 3: Lyudmila Pavlichenko, franco-atiradora

Fonte: Delirium Nerd - A guerra não tem rosto de mulher (2018)17

A introdução do livro expõe o processo da autora de encontrar estas mulheres,
ouvir suas histórias e registrá-las na escrita, articulando suas vozes ressonantes. Como
abordar as histórias de mulheres que passaram a vida inteira sem dizer suas lembranças
de guerra, num tempo histórico em que embora elas tenham vivido, trabalhado e lutado
ao lado de homens, preferiu-se ocultar de registros oficiais suas realizações? Muitas, inclusive, deixaram de falar por proibição de seus maridos, que afirmavam ser demasiado
“emocional” a fala de suas companheiras.
Na contramão da retórica do sexismo, podemos dizer que as “fraquezas sentimentais
da alma feminina humilde e pouco instruída”, muitas vezes se tornam ingredientes básicos de
narradoras formidáveis, como Aleksiévitch (2016) conta:

17. Disponível em < https://deliriumnerd.com/2018/03/22/a-guerra-nao-tem-rosto-de-mulher-resenha/>. Acesso em 02 de nov. 2021.
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Encontram-se narradoras formidáveis, elas têm páginas na vida que rivalizam
com as melhores páginas dos clássicos. O ser humano vê a si mesmo com tanta
clareza de cima — a partir do céu —, e de baixo — a partir da terra. Diante dele
há todo um caminho para cima e para baixo: de anjo a animal. As lembranças não
são um relato apaixonado ou desapaixonado de uma realidade que desapareceu, mas um renascimento do passado, quando o tempo se volta para trás. Antes
de mais nada, é uma criação. Ao contar, as pessoas criam, “escrevem” sua vida.
Acontece inclusive de “acrescentarem” e “reescreverem” passagens. Quanto a
isso, é preciso ficar alerta. De guarda. Ao mesmo tempo a dor funde e aniquila qualquer falseamento. A temperatura é alta demais! Os mais sinceros, estou
convencida, são as pessoas simples — enfermeiras, cozinheiras, lavadeiras… Elas
— como definir com mais precisão? — tiram as palavras de si mesmas, e não dos
jornais ou dos livros que leram, não do que é alheio. Apenas dos próprios sofrimentos e emoções. (ALEKSIÉVITCH, 2016, p. 10)

Ao lembrar, narramos. Ao narrar, mentimos, aumentamos, reescrevemos e elaboramos a
nós mesmas no gesto criativo de autopoiesis. Lembrar como um ato de criação, no qual transitamos entre céu e terra, animais e anjos, me faz olhar a humanidade das histórias ouvidas por mim
e por minha avó. O “compromisso com a verdade dos fatos” existe, porém mais do que precisar
acontecimentos passados, passei e entender o “lembrar” como um espaço de autoficção.
E isso não significa desonestidade factual, pois concordando com Aleksiévitch, também
entendo que falar desde as dores e emoções nos empurra para a sinceridade das palavras. Situações demasiado calorosas revelam que discursos protegidos, que tentam se esconder em
teorias e livros, não dão conta da intensidade das narrativas daquelas que realmente tiram de
si as palavras - tal como percebi tantas vezes em Teresinha, humanamente Teresinha.
Os documentos são seres vivos, eles mudam e vacilam junto conosco, é possível extrair algo deles eternamente. Algo novo que nos é necessário justamente agora. Neste minuto. O que estamos procurando? Em geral, o que nos
parece mais interessante e próximo não são os grandes feitos e o heroísmo,
mas aquilo que é pequeno e humano. (ALEKSIÉVITCH, 2016, p.13)

E nós, como trazemos nossa humanidade, pequenez, simplicidade das palavras e pensamentos ao processo criativo, com a justeza de quem somos? Após a leitura de Aleksievitch,
reiterei as provocações a respeito da escrita: “a escrita está no pilar do trabalho. Com as lembranças, nós ficcionalizamos, escrevemos, criamos as cenas e investigamos nossas (autoetno)
grafias. Vamos escrever, arriscar-nos em criação.”
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4. 9. Por uma “autoetnoficção”, ou hora de descansar!
Ao final do primeiro semestre de 2019, com todas as adversidades, havíamos levantado um material de criação potente. Porém eu, como proponente da pesquisa artística e acadêmica, confesso que não sabia naquele momento como articular a variedade de narrativas que
tínhamos dado corpo em cena. Além do mais, os encontros com Teresinha estavam muito frescos na experiência, despertando dúvidas e desejos que precisavam de tempo para se assentar.
No último ensaio do semestre estávamos na Oficina Cultural Oswald de Andrade fazendo o aquecimento corporal, quando M4 percebeu que havia cacos de vidro no chão. Ali
tivemos um sinal de aviso pedindo pausa. Paramos o trabalho prático e eu sugeri a leitura do
texto que conheci na disciplina de Etnografia e imagem, chamado “Etnoficção: uma ponte
entre fronteiras” (2016), que apresenta o pensamento de uma etnografia construída de modo
colaborativo e artístico a partir do conceito de etnoficção.
Rimbaud resume bem a potência da etnoficção com uma frase curta e emblemática: “Car Je est un autre”. Ao desempenhar um papel que corresponde
em muito àquilo que vive em sua vida real a personagem pode, tal como o faz
o poeta, testemunhar a eclosão de seu pensamento, escutar-se, perceber a
si mesmo a partir de sua ação no filme. A alteridade se transforma quando o
próprio eu se transforma em outro. Esse é provavelmente, o grande interesse
da etnoficção para os antropólogos e a chave para se entender a antropologia
compartilhada. (BOUDREAULT-FOURNIER; HIKIJI; NOVAES, 2016, p.51 e 52)

Para exemplificar, assistimos o curta-metragem Fabrik Funk18, de 2013, com direção das mesmas
autoras do texto, Alexandrine Boudreault-Fournier, Rose Satiko Gitirana Hikiji e Sylvia Caiuby Novaes antropólogas(o) e professoras do Laboratório de Imagem e Som em Antropologia (LISA-USP). Com inspiração no cinema experimental do etnólogo francês Jean Rouch, a pesquisa etnográfica desenvolvida
com o processo de criação e execução do filme, abordou o contexto cultural de produção do funk na
periferia a partir de uma relação criativa estabelecida com os habitantes do bairro Cidade-Tiradentes, no
município de São Paulo. Assim, durante o trabalho de campo foi realizado de modo colaborativo a organização de um roteiro cinematográfico que trazia a representação de papéis reais pelos próprios sujeitos
locais - portanto, víamos no filme a Mc Carol, sua mãe, um cabeleireiro da região, o dono do estúdio de
gravação, etc. As pessoas foram convidadas a se autorrepresentarem, e por meio da ficção, exporem o
contexto sócio-cultural de suas vidas particulares.

18. Disponível em http://lisa.fflch.usp.br/node/22
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Ao assistirmos ao filme, vimos a trajetória da MC Carol ao realizar o sonho de se
tornar MC. Ali, a ficção nos pareceu um meio potente para descrever, refletir e problematizar os estudos etnográficos realizados em conjunto, entre as antropólogas e as demais
participantes da pesquisa. Na obra, ao reivindicar o protagonismo criativo de suas letras,
MC Carol tensionava desde sua história de vida o lugar de criação das mulheres no contexto do funk.
No artigo mencionado, as autoras sugerem que a etnoficção pode vir a ser um meio
“ensaiar futuros [...] projetar devires, presentificando desejos ou revivendo a experiência difícil” (FERRAZ, 2013, apud BOUDREAULT-FOURNIER; HIKIJI; NOVAES, 2016, p.44). Lembro novamente de Cusicanqui falando sobre as comunidades de afinidade taypi (RIVERA CUSICANQUI,
2015), e do meu desejo de pesquisar coletivamente. Fiquei pensando se num futuro poderia
nomear a investigação como uma autoetnoficção coletiva e se realmente estávamos construindo estratégias de olhar para nós diante da cultura patriarcal.
Com a possibilidade da autoetnoficção em mãos, carregava muitas dúvidas: eu estaria
olhando demasiadamente para minha avó? Qual espaço de criação eu estava lhe oferecendo?
E eu? Estava tendo coragem de me encarar? E o processo das outras atrizes, estava dando
certo? Fazia sentido? Era prazeroso? O que fazer com os materiais levantados? Como articular
uma dramaturgia com propostas tão díspares? Eu daria conta de ser diretora, atriz, dramaturga? Como encontrar as novas direções?
Diante de tudo, a provocação (e necessidade) foi: “hora de descansar”!
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4. 10. Volta ao trabalho: é preciso assumir
nossas autorias

Das mulheres, já se disse muita tolice. Para que não alcançassem a cidadania, Rousseau as restringiu à esfera privada. Kant confinou-as à pura sensibilidade e, ao deixá-las de fora do campo da razão, manteve-as longe da ciência. Devido ao suposto
mistério envolvendo sua sexualidade, Freud considerou-as um enigma indecifrável.
Excluídas da história, criaram uma historiografia própria para se opor ao apagamento
e à invisibilidade da existência, fazendo do ato de contar a própria trajetória uma forma de resistência. (RODRIGUES, 2018, online)
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Retomamos o trabalho com a leitura do ensaio “Fios, nós, tranças, tramas: caminhos para
uma breve história crítica dos feminismos no Brasil”, da filósofa brasileira Carla Rodrigues (2018),
que nos lembrou que historicamente o ato de narrar a si existe como forma de resistência das
mulheres no Brasil. Para não cair no esquecimento é preciso narrar-se. Em sua escrita vimos o
cruzamento da trajetória de mulheres que marcaram a construção da luta feminista no Brasil em
diferentes tempos históricos. E lá percorremos os olhos por Marielle Franco, Conceição Evaristo,
Maria Carolina de Jesus, Hilda Hilst, Maria Amélia Telles, Lélia Gonzalez e tantas outras... Artistas,
escritoras, editoras, pedagogas, líderes políticas, pesquisadoras e ativistas.
Perceber o quanto a pluralidade das histórias de vida daquelas mulheres criava contraste e ampliava a força das pautas coletivas, foi alimento para seguir a pesquisa. Por outro
lado, muitas nomeadas ali nos eram desconhecidas. Lembramos dos autores homens estudados no colégio e das muitas autoras que nunca haviam entrado nos planos de ensino, e que
recentemente estavam ganhando visibilidade em nossos círculos.
Quem haviam sido os narradores da história até então?
Quais autores haviam definido os conteúdos que a nossa geração deveria estudar?
Era agosto de 2019, nos reunimos em minha casa - prática que se tornou comum no
semestre, pois os encontros passaram a ser nas casas umas das outras, entre comidinhas,
leituras e conversas - e eu carregava diferentes desejos e demandas naquele momento. Havia
chegado ao texto de Carla Rodrigues buscando na teoria feminista a compreensão do que fazia
sentido no trânsito entre as conversas com minha avó, as demais atrizes do grupo e no debate
contemporâneo sobre feminismos. Seu texto sinalizava para um lugar que desde o princípio
estava apontado na investigação: a autoria.
Assim, ainda que acompanhada das outras artistas, senti necessidade de mergulhar
numa criação individual, e para isso, eu precisava de tempo e espaço para me debruçar sobre
mim. Era preciso ter a sensibilidade de não atropelar o ritmo das coisas. Em meio às dúvidas
de como proceder nas práticas com minha avó, avaliando a dificuldade da frequência de todas
as atrizes nos ensaios e, ao mesmo tempo, sentindo falta de estudos teóricos, propus algumas
mudanças no modo de trabalhar em conjunto:
Primeiro, que os encontros deixassem de ser práticos/teatrais e passassem a ter
caráter teórico. Assim, poderíamos nos dedicar às leituras e reflexões, além de dar continuidade à partilha dos encontros com as nossas parceiras - que por si só já nos tomavam
quase todo tempo das tardes.
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Paralelamente, pedi que as energias fossem direcionadas para a criação de um solo autoral poderia ser um monólogo teatral ou performance, a depender das afinidades de cada artista. Portanto, lancei a provocação de que cada uma organizasse a partir dos materiais já levantados no primeiro
semestre, um pré-projeto com propostas de encenação e dramaturgia dos seus solos. Sugeri o prazo
de pouco mais de um mês (até metade de setembro) para que todas apresentassem suas concepções
artísticas, e me disponibilizei a estar como orientadora/provocadora da criação, mais do que necessariamente como “diretora”, pois percebi que o processo precisaria caminhar de modo radicalmente autoral,
assumindo a autocondução de cada artista. A partir deste momento, estipular uma agenda de trabalho
com datas para as partilhas e ensaios individuais, foi uma importante estratégia de organização coletiva.
Para provocar a idealização dos solos, a pergunta da investigação seguia:
Como construir nossas autoetnografias cênicas?
Auto - Etno - Grafia
Preocupada em não tornar Teresinha “a outra”, ao expor suas memórias em cena, recuei alguns passos e voltei para este palavrão, tentando recortar suas raízes. Em minha compreensão, nossas “grafias” já estavam sendo investigadas desde que começamos a esboçar
respostas para a pergunta “que tipo de atriz eu sou?”.
E a “Auto”?
E a “Etno”?
O que as diferenciava, o que as fundia?
Na busca por investigá-las, realizei a proposição das provocações seguintes (11ª e 12ª)
para estimular a criação das pesquisas autorias.
Neste dia, M6 informou ao grupo que iria se retirar do trabalho. Estando desconfortável na relação criativa com sua mãe, sobretudo por divergências políticas, por mais que ela tivesse buscado estratégias para permanecer no processo - principalmente expondo suas críticas às estruturas familiares em
cena -, durante a pausa de julho ela havia refletido e decidiu sair. Foi uma perda para o grupo, pois M6
abria debates estruturais sobre a maternidade e a família, gerando boa combustão na criação. Porém,
sempre acreditei que este trabalho só deveria existir intrinsecamente aos desejos de cada participante.
Nos despedimos carinhosamente e seguimos, com as portas abertas para parcerias futuras.
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4. 11. Cadê a Etno? Olhar além, pesquisar uma “mulher histórica”
Com o livro Dicionário de mulheres no Brasil (SCHUMAHER; BRAZIL, 2000) embaixo do
braço, eu sugeri que cada atriz pesquisasse uma “mulher histórica” para investigar sua vida.
Elaborei o desafio de criarmos a dramaturgia dos solos na costura de três vozes: as nossas, das
parceiras familiares e desta terceira mulher.
Estava motivada a estudar coletivamente realizações de outras mulheres, de modo
a ampliar a escuta de vozes femininas na pesquisa, para além dos círculos familiares. Daí
surgiu o desejo de organizar um mosaico de mulheres em cena, num gesto multiplicador
de narrativas e vozes. Imaginei que quando pudéssemos apresentar o espetáculo ao vivo,
ao final de cada apresentação a vida de uma nova mulher fosse debatida com o público,
configurando a cena num espaço de estudo de mulheres sobre mulheres, na qual poderíamos mesclar nós, “as nossas”, as “do passado”. Pensando em Teresinha, imaginei que
abordar o estudo da terceira mulher com ela poderia ser um estímulo interessante no
sentido de abrir espaço para olhar além de nós.
Misturando mulheres e recortes temáticos, diante desta provocação, M1 amadureceu o interesse por pesquisar a história da educação das mulheres no Brasil a partir da
colonização. M3 aprofundou o interesse em pesquisar o corpo feminino, a gordofobia e a
pressão estética. M4 conheceu a pedagoga e poeta paraibana, Anayde Beiriz (que futuramente inspirou a troca de poesias por whatsapp com sua mãe). M2 já havia trazido Maria
Bonita como referência em diálogo com suas ancestrais baianas. M5 apontou o interesse
em pesquisar outras perspectivas para a sexualidade das mulheres, partindo do anarcofeminismo. M7 chegou no processo em setembro e contribuiu imensamente com o debate,
trazendo suas leituras frescas de autoras feministas negras e sua prática como gestora e
artista de um espaço cultural. Sobre M7 falarei mais adiante.
Neste dia, lemos nas páginas do Dicionário de Mulheres, as histórias de duas pedagogas
que há tempos eu flertava em conhecer: Nísia Floresta e a anarquista Maria Lacerda de Moura.
Lendo sobre Nísia (SCHUMAHER; BRAZIL, 2000, p.520-521) descobrimos que ela nasceu em
1810 no Rio Grande do Norte, se casou aos 13 anos, se separou e se casou clandestinamente novamente aos 14 anos, após ser ameaçada de adultério e perseguida por seu primeiro marido. Assinou aos 23
anos a publicação dos primeiros artigos pelos direitos das mulheres, com as traduções de Mary Wollstonecraft. Perdeu seu marido aos 25 anos. Tornou-se professora, fundou um colégio de mulheres com no-
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vos métodos pedagógicos, oferecendo aulas de português, línguas estrangeiras, geografia e atividades
manuais. Foi criticada fortemente pelos setores conservadores da sociedade, pois defendeu a abolição
da escravatura e a transição para a República. Trabalhou como jornalista e enfermeira voluntária na epidemia de cólera no Rio de Janeiro. No trânsito entre Brasil e Europa, realizou muitas publicações defendendo principalmente os temas da emancipação e formação feminina, em especial na obra Opúsculo
Humanitário (1853). Postumamente, o vilarejo onde nasceu foi rebatizado com seu nome.

Figura 4 - Nísia Floresta

Fonte: Portal Geledés (2015)19

Ufa! Tudo isso? Lemos sua história e demos risadas com o sentimento de parecermos
“vizinhas” muito interessadas nas fofocas de sua vida pessoal. Para além de sua obra, ficamos
impressionadas com seus feitos no Brasil de 1800. É importante pontuar que Nísia Floresta era
uma mulher branca e de família abastada. Ainda assim, sua coragem, produção intelectual e
profissional marcaram os primeiros passos do feminismo no Brasil.
Na sequência, lemos a descrição de Maria Lacerda de Moura (SCHUMAHER; BRAZIL,
2000, p.462-463), feminista e educadora anarquista do início do século XX. Ao lermos os títulos de suas produções, Em torno da Educação (1918), A Mulher é uma Degenerada? (1924),
Religião do Amor e da Beleza (1926), Han Ryner e o Amor Plural (1928), Amai e não vos
multipliqueis (1932), pensamos: por que demorou tanto para Maria Lacerda chegar às nossas
19. Disponível em <https://www.geledes.org.br/nisia-floresta-a-feminista-brasileira-que-voce-nao-encontrara-nos-livros-de-historia-2/>. Acesso em 02 nov. 2021.
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mãos? Por que conhecemos Machado de Assis, Arthur Azevedo, Mário de Andrade, Graciliano
Ramos e tantos autores homens, enquanto suas obras estavam tão escondidas?
Maria Lacerda foi precursora no Brasil de questionamentos feministas fundantes dos
séculos XX, a respeito da moral sexual e da condição social das mulheres. Sua militância, sua
visão sobre o amor plural, a luta pelo direito ao voto feminino - que tempos depois abandonou
por considerar uma reivindicação que favorecia as mulheres burguesas - o abandono da cidade rumo à colônia anarquista de Guararema, sua atuação como professora, e o fim de sua vida
dedicada a temas espirituais e esotéricos, tudo nela excitou nossos sentidos!

Figura 5 - Maria Lacerda de Moura

Fonte: FREIRE, Andrea - Revista Cult (2017)20

E antes que se perguntem, não. Não nos debruçamos sobre nenhuma delas. Não, suas histórias
de vida não entraram em cena posteriormente. Com aquele dia - e especialmente nos dias que sucederam esse semestre - percebi que o que mais me interessava era a experiência de estarmos juntas, lendo,
dando risadas, estudando e debatendo narrativas que até então nos eram desconhecidas.
No fundo, nossos encontros tratavam disso: da importância de encontrar.
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20. Disponível em: <revistacult.uol.com.br/home/maria-lacerda-de-moura-feminista-e-anarquista-critica-dos-movimentos-em-que-militou/>. Acesso em 02 de nov. 2021.
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4. 12. Cadê a auto? Quando foi que eu me percebi mulher?
Nasci
Nasceu
Cresceu
Namorou
Noivou
Casou
Noite nupcial
As telhas viram tudo
Se as moças fossem telhas
não se casariam
(BEIRIZ in JOFFILY, 1980, p.12)

Em setembro, no dia em que M4 nos leu o poema de Anayde Beiriz, lancei a seguinte
provocação: escrever um texto partindo da pergunta “quando foi que me percebi mulher?”.
Como ondas, entre distanciamentos e aproximações de nós mesmas, voltamos à etapa
da pesquisa que exigia mergulho profundo. O processo de escrita e leitura de nossos textos
serviu como disparador de conversas íntimas. Novamente uma enxurrada de imagens apareceram revelando histórias particulares, porém diferentemente do primeiro semestre, as memórias não diziam mais sobre “as nossas”, mas sim sobre nós mesmas.
De cara a pergunta nos levou para um evento bem concreto, a menstruação. Falamos
sobre menstruar e a simbólica virada em “ser mocinha”, e o quanto isso deflagra muitas pressões colocadas nos corpos de meninas desde a infância. “Ser mulher” se configurava num
tema precocemente introduzido na formação das identidades femininas, impondo-nos desejos e expectativas sobre nós mesmas, ao perceber a necessidade de cumprir determinados
comportamentos esperados de “mocinhas”.
Olhamos para os cuidados recebidos (ou suas ausências) quando pequenas, e comparamos o rigor de nossa criação quando colocada ao lado da educação dos irmãos homens.
Revisitando as infâncias, lembramos dos brinquedos de meninas e de meninos (aqueles que
podíamos ter ou não), assim como os filmes e novelas que gostávamos e as consequentes concepções de feminilidade presentes na cultura dos anos 90. Chegamos às adolescências e logo a
conversa correu para a necessidade de aprovação masculina sobre nossos corpos, assim como
a heteronormatividade compulsória, a liberdade desenfreada de algumas na experimentação
sexual, e o bloqueio do contato com o próprio corpo para outras. Contamos casos íntimos de
convívio com homens abusadores, estupros e traumas no desenvolvimento da sexualidade.
A importância de falar e ouvir nos encontros subsequentes a este, estreitou os vínculos
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de confiança e a necessidade de seguir dialogando. Trouxemos novamente fotos do passado,
mas dessa vez as protagonistas éramos nós. Entramos no túnel do tempo de memórias que
nos fizeram expor confissões e reflexões sobre as mulheres que somos, no exercício doloroso
de articular o passado com aquilo que percebemos em nós hoje.
Não vou me estender.
A preciosidade desta provocação pode ser contemplada nas respostas:
M4 - “Quando eu olhei no espelho pela primeira vez e vi, através de um reflexo
embaçado, que eu era eu? Quando eu conheci a palavra mulher? O que é uma mulher? Ser mulher é ter medo? É ser histérica? É ter um corpo prensado, é ter o
prazer próprio negado e o do outro empurrado goela a baixo? O ser mulher que
eu conheço pode ser desplugado do patriarcal? Talvez não tenha nada haver
com isso, talvez seja mais legal: ser mulher é… QUE DIABOS É SER MULHER? Na
maioria do tempo esqueço, não penso sobre ser, ao mesmo tempo lembro em cada
milésimo de segundo que eu sou, sou uma mulher, mas o que faz eu ser mulher?
Não são minhas genitais ou estereótipos, não é a minha menstruação ou meu
medo. Mas nasci no corpo em que já esperavam que eu crescesse, tivesse marido, filhos, casamento, vestido, delicadeza, vergonha, obediência... É a minha
sensibilidade? Minhas lutas? Meus olhos, meu olhar? É o que me disseram? É
o que não me foi dito? Ser mulher é carregar a marca de dores passadas das
mulheres da minha família? Quem é família? Será que a memória das coisas que
não lembramos estão na gente antes do lembrar? Ontem mesmo, encontrei as embalagens dos tarja preta, ex companheiros traidores que acabei abandonando a
contragosto do psiquiatra. Mundos se abriram, recordei dos surtos, overdoses,
das nebulosidades da minha adolescência, minha imagem era de novo dos cabelos
alisados, maquiagem todos os dias, almoçar sorvete, matar aula, namoro… [...]
achei fotos de quando ganhei minha primeira câmera pessoal, com uns 9 anos,
as crianças da escola já começavam a ganhar celulares, eu ganhei minha câmera
colorida, já usada, automática. Lembro de colocar minhas bonecas no chão, bem
na frecha de luz que corria da janela e produzir ensaios, da vez que levei a
câmera para escola, por isso chorei no meio da aula com medo de levar bronca
da minha mãe. A maioria das fotos desse filme se perderam, mas lembro de sempre fotografar corpos femininos, acho que não era proposital, eram os corpos
presentes. Minha mãe sempre disse “ainda bem que vocês nasceram meninas, eu
não queria cuidar de menino” , ela diz que se fossemos meninos seríamos muito
afeminados. QUE DIABOS É SER MULHER? Achei fotos de antes, com minha irmã mais
velha, sempre fui sua pupila, ela era uma das mulheres modelo, sabe? Heroína, número 1, The Best. Eu seguia suas falas, gostos musicais, ela pintava
minhas unhas de preto, me deixava assistir MTV e brincava de me transformar
de Jade, de O Clone, com cangas de praia e lápis de olho. Achei a foto de
quando fui obrigada a fazer parzinho na festa junina com um menino da minha
turma, [...] creio que ele também não estava confortável, na foto estamos os
dois claramente insatisfeitos… talvez eu estivesse conhecendo alí a tradição
do matrimônio, mas eu já sabia que era menina. Procurei foto de antes, mas o
antes era muito antes. Eu bebê, que já nem me reconheço, um eu às vezes tão
distante que nem lembro de sentir saudade, olho brilhando, boca sem dente,
sem precisar posar pra foto ou ser, eu já era mulher? Tendo a acreditar que
não sabia que era, difícil falar por mim. Olho no espelho e vejo uma mulher,
me comparo as fotos em que minha mãe ainda não era mãe, me comparo com minhas
próprias fotos. Aos poucos, meu reflexo vai se transformando em um vício que
possuo desde que aprendi a ser mulher - mulher como mulher ideal, que me ensinaram, não como toda ou qualquer possibilidade do que uma mulher possa ser
-, começo a olhar para minha pele oleosa, meus pelos na cara… me comparo a
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outras mulheres, hoje não mulheres de revista, mas mulheres que admiro e mesmo
me encaixando na maioria dos padrões me incomodo com o que vejo, um incômodo
profundamente fútil, parte da minha essência, distraído de qualquer outra
questão mais produtiva, mais pensante, sendo tanto sobre mim que me distrai
de mim. Eu tinha lá para os meus 3 anos e estava brincando de massinha, olhei
para meus dedinhos curtos e pensei “olha, são mãos de menina” aí eu descobri
que era mulher, que não era finita.”
--M1 - Seio e menstruação. Essas duas palavras me ajudavam a localizar a ideia
de ser mulher quando eu era criança. Será isso mesmo? Minha lembrança é essa
ou eu construí essa ideia com o passar dos anos? Memória: coisa que não sou
capaz de lembrar, mas me esforço, me espremo por dentro e crio significados e
acontecimentos. É a interpretação que carrego do passado. (a atriz tira três
calcinhas da caixa) “Será coco? Mas parece chocolate. Dói! Está doendo muito. Será que estou doente?”. “Mãe!”. Lembro que troquei de calcinha 3 vezes
antes de procurar minha mãe. Eu sabia o que era menstruação, mas não pensei
que isso pudesse estar acontecendo naquele momento. Até porque eu imaginava
um sangue vivo, vermelho, e o que tinha em minha calcinha parecia mais chocolate. Acho até que confundi com coco o fluxo que lotou a calcinha de algodão
azul que vestia. Senti medo de estar doente. Senti cólica. Mas era isso? Todo
o glamour que eu esperava encontrar não estava naquele sangue com cara de
coco misturado a cólica. [...] Esperei ansiosa por esse momento, meu troféu,
“ser mulher” estava próximo de ser alcançado. Já poderia me projetar como uma
futura Britney Spears, ou Emma Bunton (das Spice Girls), ou ainda a Thalia de
Marimar e Maria do Bairro. Figuras belas, intensas, românticas, sensuais e
envolvidas em algum grande relacionamento amoroso conturbado. Eu queria ser
mulher e descobrir minha sexualidade, expor meu corpo ao objeto de desejo de
homens, ter a possibilidade de engravidar e dos seios incharem [...]. A partir
da quinta série, além de mocinha, me tornei a menina ex-gordinha e ex-nerd.
Emagreci subindo e descendo as escadas da minha casa, dançando o “Furacão
2000”, e vendo o amor do Supla e da Bárbara Paz na Casa dos Artistas. Lembro que eu me empenhei em emagrecer, deixar as amigas japonesas para trás e
começar uma nova trajetória na vida. Afinal, nos anos 2000 passei a ter aulas
de teatro com o professor Ronaldo. Sempre quis ser atriz e cantora. Imitava
a Sandy, as Spice, e refazia os tapas dramáticos das novelas mexicanas junto
com as minhas primas. Ensaiava no quarto da minha mãe como bater e apanhar.
Achava lindo as brigas de amor e ódio. Achava lindo a Thalia correndo pela
praia com o vestidinho curto da Marimar. Achava lindo a interpretação que eu
tinha das representações femininas que tinha acesso. Queria ser atriz, representar. Ser uma femme fatale, ou a mulher pobre que sofria pelo homem rico,
ou a loira magra peituda e de lábios grossos, ou a miulher que era salva de
perigos, ou a grande cantora amada pelos fãs. Queria ser um ideal de mulher
que via na televisão e revistas da Capricho. Queria ser uma mulher que eu não
era, mas poderia me tornar logo, em breve... Minha menarca foi aos 11 anos.
Muitas coisas em mim vieram antes do tempo. A primeira vez que experimentei bebida alcoólica, a primeira transa, o primeiro cigarro. Tudo entre 11
e 13. Pressa, eu tinha muita pressa em crescer. Mal sabia que não haveria
nada de espetacular na vida adulta, menos ainda em ser mulher na sociedade
patriarcal. Entrei na pré-adolescência achando que já era adolescente. Entrei
na adolescência achando que já era adulta e depois me tornei adulta e já não
sabia mais quem eu era. Minha noção de ser mulher estava bem longe de mim.
Do meu corpo, da minha história. Bem longe da minha realidade, projetada nas
celebridades que consumia velozmente na época. Nunca pensei na minha mãe, na
minha avó, nas minhas tias, como referência de mulher. Ser mulher foi algo
construído muito mais fora do que dentro [...] Nomearam-me mulher pelo sangue. Porque somos mulheres, afinal?
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--M2 - “Quando me colocaram como mulher? A primeira vez que o tio Paulo pôde
continuar sem camisa e eu tive que colocar a minha, quando eu mesma não
sabia o porquê andava correndo na rua sempre com medo, quando menstruei e
minha mãe foi a única a insistir que a minha vida continuaria igual, mas
meu corpo mudou, me envergonhei, minha avó passou a me ligar todo dia 15 de
fevereiro por volta das 11 da manhã, para me dizer o quanto foi difícil o
processo todo de eu nascer. Quando eu vi que se para minha mãe, minha avó,
minhas tias, que se para elas era duro, se casar era ruim, pra mim havia
de ser também. Quando o primeiro namorado disse que mulher não tem amigo
homem, quando o segundo diz que mulher não é inteligente e não é engraçada.
Quando eu acho que frente a tudo isso eu me entendi como mulher? Por mim
mesma, acho que foi bem tarde, quando mandei o primeiro homem à merda e já
tentei pegar os cacos de um corpo e autoestima estilhaçados para tentar
transformar em algo que está aí em pé tentando.”
--M5 -“Quando eu me tornei mulher? Fiquei pensando sobre essa pergunta e ficou cada
vez mais difícil de responder. Acredito que existam caminhos e eu vou escolher
um, que vem de um carrinho hot wheels que eu queria ganhar e que de jeito nenhum
me davam, nem quando eu disse que iria comprar com o meu próprio dinheirinho de
moedas coletadas. Eventualmente eu ganhei um carrinho, foi quando uma amiga, ou
amigo da minha irmã - não sei como se denomina hoje -, que se vestia como garoto nos convidou para a sua casa, onde tinha um monte de pistas de carrinho e
eu brinquei o dia inteiro lá. Minha mãe ficou sabendo e comprou um pra mim. Hoje
em dia eu amo essa história, acho que minha mãe ao conhecer (até então Bárbara)
viu que não tinha problema se eu não conseguisse seguir exatamente os padrões de
uma garota menina. Meu pai começou a lembrar que queria um filho menino quando eu
nasci e me levava para ver futebol e jogar videogame, etc. O problema é que eu
comecei a achar muito legal não gostar de coisas de menina, porque meninas eram
chatas e os meninos eram legais, e eu gostava de skate, de rock e odiava (amava
escondida) as boybands. Até que um dia minha irmã me perguntou se eu era lésbica,
e eu quis ser mais feminina. Eu não tinha nunca pensado o que eu era. Eu segui
um fluxo de coisas, e apesar do “pode ou não pode porque você é menina”, eu nunca
pensei no “você é menina” como se fosse uma verdade absoluta. Eram regras que eu
tinha que seguir. Além de que, nessa época eu queria o olhar dos meninos, eu não
queria ser mais a amiga deles, eu queria a aprovação masculina. Acho que descobri isso muito mais velha, numa noite num evento numa casa anarquista em Santo
André. Era um evento sobre machismo e agressão masculina. Eu já havia passado
por um relacionamento abusivo com um homem, tinha sido sexualmente agredida,
mas só ali com uma moça falando que isso acontecia porque um homem queria impor
seu espaço de poder, eu percebi que eu era mulher. Mas aquilo me fez me sentir
muito pequenininha - e às vezes ainda me faz - e eu não queria me contentar com
essa resposta, porque hoje em dia me sinto gigante enquanto mulher, porque eu
me entendo enquanto mulher e tudo mais.”21
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21. Textos autorais compartilhados no ensaio do dia 29/08/2019.
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4. 13. Vamos nos encontrar com Teresinha?
Convidei as mulheres do grupo para a comemoração do aniversário de 80 anos da minha
avó. M3 e minha avó fazem aniversário no mesmo dia, 03 de setembro. M3 foi a única que pôde ir
à sua festa, e Teresinha a recebeu falando “quem faz aniversário dia 03 de setembro é boa e boba”.
Rimos. M3 e Teresinha juntas potencializavam as palhaças que carregavam dentro de si. Olhando-as, minha vontade em reunir todas para ver o que poderia acontecer só aumentava.
Desde que M2 relatou a entrevista que fez com sua mãe em julho, no quintal da casa
de suas tias, como desdobramento da provocação “o que somos capazes de fazer juntas?”, eu
propus que circulássemos coletivamente pelas casas de nossas familiares. Sempre tive a sensação que seria interessante promover um encontro no qual as atrizes, mães e avós pudessem
estar juntas. Pensava que a situação de fala e escuta poderia se deslocar para outro lugar,
distante dos olhares viciados que tínhamos umas das outras - intrínseco aos relacionamentos
familiares -, e acreditava que estar em coletivo nos provocaria de diferente forma da experiência até então vivenciada nas duplas de filha-mãe, neta-avó, sobrinha-tia.
Em grupo nossas posturas mudam: o modo de falar, agir, ouvir, pensar e perceber. Comemos mais e damos risadas, tudo se transforma quando nos percebemos como parte de uma coletividade. Da minha experiência com teatro, sabia que a vivência em grupo era fundamental para despertar reflexões éticas sobre as dinâmicas de vida em comunidade, e também sobre nós mesmas.
Conseguimos aprofundar essa experiência em 2021, quando eu e Diane nos juntamos a
Teresinha e Lislane em alguns encontros online, descritos no capítulo 6. Em 2019, com as dificuldades de agenda coletiva, vimos que não seria possível circular por todas as casas. Porém, após o
aniversário de minha avó, conseguimos agendar um dia para fazer a visita à casa de Teresinha.
Antes de avançar, é importante dizer que ainda em setembro, com a mediação de Sarah, me aproximei de M7, a Ciça Coutinho. Nomearei Ciça neste texto, pois acordamos durante
a escrita da dissertação que sua colaboração com a pesquisa seria registrada especialmente
pela proximidade com seu trabalho frente à Curandeira Cultural22, espaço coordenado por ela
no bairro da Mooca. A Curanderia havia sido criada há alguns meses com o desejo de promover ações artísticas e pedagógicas para fortalecer saberes e práticas de mulheres, resgatando
suas ancestralidades e reintegrando seus lugares de fala.

22. O trabalho de Ciça e as ações da Curanderia estão disponíveis nos endereços eletrônicos: https://web.facebook.com/curanderiacultural/?_rdc=1&_rdr e https://www.instagram.com/curanderiacultural/
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Ciça e a Curanderia nos acolheram física e intelectualmente. Nas trocas que se desdobraram nos três meses seguintes, Ciça foi uma presença importante. Como artista, ela
já desenvolvia uma performance a partir de suas experiências com o tema “assédio”, de
modo a contribuir em muitas discussões sobre o corpo da mulher, especialmente o corpo
da mulher negra, problematizando as aproximações das corpas feminines e o consumo de
carne, de modo a provocar diálogos traçados com pensadoras do feminismo negro, como
Sueli Carneiro, bell hooks, Ângela Davis... Como alguém que carregava no corpo a vivência
de trabalhar como artista solo, Ciça interagiu com as pesquisas em andamento, assistindo
aos ensaios, dando feedbacks, e trazendo reflexões e proposições artísticas para todas
nós. Ela compartilhou a coragem que movia em seus trabalhos. Coragem necessária para
criar e acreditar no próprio trampo.
Quando a conheci, Ciça já vinha pesquisando a genealogia das mulheres de sua família
há um tempo, e justamente numa data próxima ela promoveu o evento “Mães e crias”, um
bate-papo com a sua mãe, Sueli, na Curanderia. As afinidades de interesse existiam explicitamente. Dia 15 de setembro passamos uma longa tarde conversando sobre a história de vida
de Sueli, e sobre a relação de mãe e filha que se estabelecia entre elas.
Semanas depois, dia 03/10, foi a vez de todas visitarem a dona Teresinha, na zona norte de São Paulo.
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4. 14. Arriscar-se em cena e partilhar a criação
Seguindo a agenda de criação dos solos autorais, organizei algumas etapas de trabalho:
em setembro fizemos rodadas de apresentação das concepções artísticas. A partir de outubro,
com duplas escalonadas, houve um rodízio de apresentações semanais do trabalho de cada
atriz. Assistindo umas às outras, fizemos apreciações conjuntas, onde discutimos os caminhos
e desafios dos projetos. Este esquema funcionou até dezembro, quando encerramos as atividades do ano com a abertura final. Arriscar-se em cena não foi fácil, sobretudo pela natureza
solitária da criação, porém, foi o caminho percorrido...
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M3 desejava aprofundar sua pesquisa como atriz sobre palhaçaria, trazendo a questão
da gordofobia para a cena, assim como a escolha por ser solteira, num ritual de “casamento
consigo mesma”. Com humor, seu trabalho explorou paródias de músicas sertanejas populares. M4 trouxe aspectos muito ligados aos traumas psicológicos despertados pela maternidade, se caracterizando como uma boneca de feições grotescas, da qual saía uma moldura de
seu rosto, que simbolizava uma janela-prisão de sua casa-pensamento. M5 tematizou o amor
romântico, construindo paralelos com as “mocinhas” de telenovelas, estabeleceu relações
com um “galã” cabo de vassoura. M2 trouxe ao centro da criação a imagem da avó plantada
em seu quintal, Maria-Goiabeira, que inspirou a aprendizagem das mulheres pelas mãos de
outras mulheres no decorrer das gerações de sua família. Ela transitou pela linguagem juvenil
e popular, buscando brincadeiras e cantigas tradicionais para contar as histórias de sua mãe,
suas tias, prima e avós, mulheres-folhas vindas de Maria Goiabeira.

Figura 6 - ensaio das atrizes M2, M3, M4 e M5

Fonte: acervo pessoal, montagem da pesquisadora (2021)
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M1, Nathália M1, enveredou pelos caminhos que estão detalhados no 10º portal.
Como finalização da investigação realizada em 2019, no dia 12/12 foi realizada a partilha dos solos de M1, M2 e M4, atrizes que se sentiram à vontade para trazer a público as
pesquisas realizadas no desafiante processo de autocondução vivido naquele ano. É importante dizer que, ainda que M3, M5 e M7 não tenham apresentado seus trabalhos neste dia
(cada uma por suas razões particulares), todas estiveram presentes ofertando apoio físico e
emocional para o fechamento deste ciclo de encontros.
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4. 15. Pandemia, ruptura e ressignificação.
Vamos gravar um podcast?
Essa não foi uma provocação, mas uma urgência: tivemos que parar.
2020 abriu rachaduras históricas que ainda não somos capazes de mensurar. Ninguém
e nada sairá ileso da pandemia, tão pouco meu pequeno umbigo que ambicionava terminar
um mestrado acadêmico e produzir um espetáculo na virada do ano.
Ao final de 2019, eu tinha muitos desejos para o ano seguinte: esperava realizar o tour
pelas casas de todas as mães e avós participantes da pesquisa, desejava finalizar a criação técnica
(figurino, cenário, iluminação) de meu solo Encontros comigo mesma ou em busca da pessoa útil
que há em mim, para estrear até março, e finalmente, queria articular os trabalhos das demais
atrizes numa obra teatral única - além de, claro, qualificar a investigação até maio de 2020.
Mesmo nos reunindo uma vez presencialmente em fevereiro de 2020, a adaptação de nossas vidas ao contexto pandêmico transcendeu qualquer expectativa até
então construída. Durante a reunião online feita no final de março, percebi que as
demais atrizes não estavam confortáveis em seguir a pesquisa remotamente. Eu também, em certa medida, quis me desconectar do compromisso de conduzir o grupo.
Precisava escrever a qualificação, precisava me entender diante da pandemia, precisava de tempo. Suspendi os encontros com Teresinha, e fiz um rígido isolamento social,
ficando entre março e outubro sem encontrar minha família.
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Em abril, tomei coragem e voltei a ensaiar sozinha “Conversas comigo mesma”. Gravei
um “corrido” da peça em casa e enviei para alguns amigos darem seus feedbacks. Desejei refazer tudo e transformá-lo numa obra audiovisual. Comecei então a me arriscar em pequenos
experimentos em vídeo.
Em meados de junho retomei o diálogo com Diane, compartilhando parte do que havia feito e propondo outra dinâmica de trabalho. Diane aceitou e desde então estreitamos os
vínculos de criação online com a presença de sua mãe, Lis, e de minha avó, Teresinha - descrito
mais adiante. Fato é que em 2020 eu acreditei, por muitos meses, que a ruptura com o trabalho coletivo feito em 2019 era definitiva.
Porém, a vida dá voltas e em fevereiro de 2021 eu me vi emocionada assistindo aos
vídeos dos ensaios de 2019, ouvindo os áudios das longas conversas, e relendo os solos
produzidos antes do mundo ruir diante do novo coronavírus. Comecei ouvindo Teresinha,
logo transcrevi todas as nossas conversas, e quando dei por mim, havia feito o mesmo com os
registros dos encontros com as atrizes.
Rememorando o processo, eu só pensava como era ímpar o material que havíamos produzido e o quanto não tínhamos compreendido a grandeza de nossos trabalhos. Talvez pela carência
da pandemia, talvez pela saudade profunda de deitar meu corpo numa sala de ensaio junto de outras artistas, talvez pela maturidade que meu olhar ganhou frente aos estudos e talvez, certamente
talvez, pela valorização da vida, passei a perceber de outro modo tudo aquilo que fizemos juntas.
A distância foi fermento para o crescimento. Percebi que estava na hora de eu assumir
a autoria do trabalho, assumir o lugar de propositora da pesquisa e enfrentar a tarefa de criar
algo que pudesse contemplar a experiência vivida, servindo como registro e síntese artística
da experiência de 2019. Rapidamente comecei a escrever. Ri e me emocionei ao me deparar
com aquele material. Aos poucos, fui enviando mensagens particulares para cada atriz relatando minha retomada com a pesquisa.
Logo agendamos leituras online parciais, com a partilha do material escrito e a escuta
dos feedbacks das próprias atrizes. O comentário geral dizia respeito à estranheza de perceber
a si mesma quase como numa fotografia temporal de 2019. Muitas relataram que já não se
viam pensando nas mesmas ideias e formas, porém, era comum que ali houvesse um registro
de algo que vivemos juntas.
Dividida em três partes, a escrita da dramaturgia se articulou na sobreposição de
criações passadas e costuras propostas por mim. Entre idas e vindas, em julho de 2021
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a dramaturgia chegou a uma versão final. E assim rumamos à última provocação: vamos
gravar um podcast?
Dramaturgia criada, coração a milhão. Convidei as atrizes a lerem seus papéis desempenhados
no processo - inclusive M6, que após um ensaio falou que realmente não desejava ler o texto. Procurei
uma substituta para M6 e convidei a parceira Isadora Titto para realizar a direção musical do trabalho.
Estávamos todas em contato, mas e Teresinha?
Teresinha precisava fazer parte da ação de gravar e registrar coletivamente as vozes das
mulheres que constituíram o processo, mas como? Pensei em convidá-la para a leitura da personagem M1, porém minha cabeça entrava num curto-circuito ao perceber que muito daquele
texto expressava o meu olhar sobre mim e sobre as memórias dela, e não necessariamente a
sua voz. Ela iria representar a minha interpretação dela? Isso fazia sentido?
Paralelamente, convidei a Isa para ler as rubricas. Isa me contou que sua mãe, Ísis, ao
ouvir meu áudio convidando-a para fazer a narradora da peça, se disponibilizou a fazê-la. Então, surgiu o insight: Teresinha poderia nos narrar. Sim! Sua presença na leitura do texto, nos
ensaios com as demais atrizes e a materialidade de sua voz-narradora, tudo isso fechava um
ciclo de puro sentido do trabalho.
Teresinha, como sempre, aceitou muito feliz e empenhada, como boa virginiana. Fizemos ensaios individuais, nos reaproximamos na reta final da pesquisa. Em
julho de 2021, Teresinha ficou ensaiando até às 4h da manhã na véspera da gravação.
Elenco fechado, ensaios realizados e bora apertar o play na gravação!
Com o tempo, após olhar para o material gravado e editado, fomos compreendendo que mais do que fazer um podcast, havíamos vivido um processo de criação e organização de uma peça teatral sonora, que resultou na obra De tudo aquilo que fizemos juntas.
15º portal: ouça a peça sonora De tudo aquilo que fizemos juntas. E depois vá para o
capítulo 6: BETE
------------------------------------------------------------------

BETE
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5. TERESINHA
O que eu vejo quando lembro dos olhos de minha avó?
Vejo força. Muita força.
Vejo dores escondidas e alegria de viver. Animação para jogar baralho, desejo de sair, conhecer o mundo, se divertir... Seus pés contam a história
de uma criança na cadeira de rodas. Seu quadril carrega as dores dos partos
a fórceps. Seus seios revelam a amamentação de três filhos. Suas mãos fazem
lembrar a doçura dos cafunés, o cuidado com os detalhes, a feitura da comida, as roupas passadas e a pintura das mandalas em madrugadas de feliz
solidão. Seu cabelo fala da vaidade de Teresinha: dos bobs, permanentes,
tinturas e penteados. Sua boca lança sorrisos, me conta piadas, verbaliza
lembranças há tempos guardadas nos confins de suas memórias. Seus olhos me
levam a tempos passados, evocando os sonhos que passaram por minha mãe e
chegaram até mim: “Primeiro pense em você, nas suas coisas”.
A neta vai fazer faculdade.
Vai arrumar um emprego.
Vai morar sozinha.
Vai ser independente.
E agora, a neta volta para a casa da vó:
O que eu aprendi com Teresinha?

5. 1. Minha parceira é minha avó: de volta às origens
Teresinha de Toledo Bonilha tinha 79 anos quando a convidei para participar do
meu “projeto de mestrado”. Ela é minha avó materna, com exatos 50 anos de vida a mais
do que eu, e essa informação foi bem determinante para lhe escolher como parceira. Em
2019 (e ainda hoje) Teresinha era a mulher mais velha do meu tronco familiar, portanto
era com ela que eu gostaria de conversar. Tinha o desejo de ouvir quem tinham sido as
minhas bisavós - especialmente Olga, que desde criança ouvia dizer que eu me parecia.
E queria não somente ouvir sobre sua mãe, suas avós, suas tias, mas também sobre ela:
quem era Teresinha? Afinal minha avó não veio ao mundo com os 50 anos das minhas lembranças de infância. Onde ela havia nascido, crescido? Como era sua vida antes de casar e
se tornar a mãe e a avó que agora eu conhecia?
Pensando em Teresinha, duas palavras me intrigavam há algum tempo: casa e casamento.
Passei a maior parte da infância em longas tardes e noites em sua casa. E minha avó,
por mais que fosse uma pessoa extremamente alegre e “rueira” estava sempre lá, dentro de
casa diariamente, enquanto meu avô saía para jogar sinuca no clube. Minha mãe e minha avó
eram “donas de casa”. Cresci com muito carinho ao lado delas entre bolos de cenoura e sucos
de pozinho, vendo televisão na cozinha, na sala e no quarto (justificando os ideais de feminili-
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dade que herdei das novelas mexicanas e programas de auditório dos anos 90). Com deficiência em um dos pés, cresci vendo Teresinha com dificuldade em se deslocar pela casa, especialmente nos dois lances de escada que levam ao acesso da rua. E assim, a referência dela era no
lar: cozinhando, carregando balde de cândida pra lá e pra cá, sentada na máquina de costura,
arrumando os armários empoeirados antigos e cheios de objetos que nem sabemos ao certo
a utilidade, brincando com as crianças, jogando baralho para passar o tempo... Porém, vê-la
viver em casa a maior parte da vida foi algo que passou a me inquietar desde a adolescência.
Não havia variação nem aos finais de semana e poucas vezes nas férias. Era sempre a
casa: ficar em casa, se divertir em casa, comer em casa. No auge dos meus 15 anos eu desejava
sair, ir nos teatros, cinemas, bares, sempre o mais longe possível do Lauzane Paulista. “Ir para
a cidade”, como minha mãe dizia - como se a zona norte não fosse parte de São Paulo! E eu
olhava para minha mãe e minha avó e pensava “Por que?” “Por que ficar dentro de casa a vida
toda? Por que gastar horas do dia diante da televisão, fazendo tarefas domésticas, cuidando
das crianças e dos homens? Se não havia dinheiro, podíamos caminhar, ir para um parque, sei
lá... Dar uma volta e encontrar outras pessoas! Porém, passeios em família precisavam passar
pelo crivo dos homens e eles poucas vezes se preocupavam em construir uma agenda de lazer
comum. A começar pelo meu pai, passando pelo meu padrasto, meu avô e até o namorado da
minha prima, via que a prioridade dos homens era sempre seus trabalhos, seus lazeres, suas
“coisas”. E assim, a programação dos canais abertos pareciam a melhor (e mais econômica)
opção das mulheres da família.
Em certa medida, me incomodava o fato de que elas fossem assim: “do lar”, sem autonomia financeira, sem trânsito frequente por espaços públicos, no encontro com o mundo. Em meus
ideais de adolescente pretensamente artista de esquerda, eu seria absolutamente diferente delas,
pois ao atingir a maioridade eu atiraria meu corpo para bem longe daquela origem…
Eis que aos 29 anos eu voltei para esta casa, tão central em minha história
de vida 23, com a tentativa de ter um olhar um pouco mais generoso e empático para
aquelas que me criaram. Quinze anos haviam se passado e as dinâmicas de vida dentro
do cotidiano familiar pareciam as mesmas, exceto pelas diferenças do tempo em nossos rostos, articulações, ossos, vistas, peso, hormônios. O tempo atravessava a todas

23. Após a separação dos meus pais, quando eu tinha 4 anos, minha mãe passou a estar na casa de minha avó
a maior parte do dia, comigo e com a minha irmã, de modo que a nossa casa era praticamente um lugar em que
nós apenas passávamos as noites.
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nós, e percebi que não precisava chegar à terceira idade para entender os arranhões
do envelhecimento em mim. Já não tinha os cabelos ruivos e o piercing no umbigo dos
meus 15 anos, não havia ido para televisão, feito sucesso e nem me casado com um
cara rico e bonitão. Era uma artista independente com um caminhão de frustrações
egocentradas e uma arte-educadora apaixonada pela sala de aula. Era uma afilhada
com muita saudades da madrinha que havia partido. Era uma filha e uma neta meio
perdida, querendo entender de onde eu vim.
Olhando para elas e recolhendo o corpo que circulei o máximo que pude pelo
mundo, quis refletir sobre o quanto a casa e a estrutura do casamento eram espaços
aprisionadores das identidades femininas, pois me parecia muito difícil separar suas
subjetividades da relação traçada com o espaço doméstico e as famosas “obrigações
matrimoniais, maternas, do lar” que, no que eu pude observar, seguiam contínuas
nesses quase 30 anos de vida. Achava que talvez olhando para Teresinha, houvesse ali
o retrato do envelhecimento de uma geração de mulheres no Brasil. Mulheres brancas, de origem pobre mas já consolidadas na classe média, esposas e mães que abdicaram de seus desejos para cuidar dos filhos, gerir o lar, apoiar e seguir os desejos dos
maridos, os “chefes da casa”.
Por que as mulheres ainda cozinhavam, colocavam a mesa, silenciavam nas refeições,
arrumavam a casa, enquanto os homens poderiam descansar? Por que não se podia questionar determinados posicionamentos políticos para evitar “confusão” nos almoços de domingo?
Por que eu via em minha avó certa mágoa por não poder fazer escolhas sozinha, estando
sempre vinculada às decisões de meu avô? Por que ela vivia numa casa que lhe apresentava
dificuldades de acesso à rua? Por que nunca foi morar num local mais cômodo, que facilitasse
sua autonomia de ir e vir?
Envelhecer só fez deflagrar em nossos corpos todas estas questões.
Pouco tempo depois compreendi que este estudo não era apenas sobre “as mulheres de minha família”, mas um mergulho nos processos de envelhecimento, já que
encontrar Teresinha era também um gesto de encontrar comigo mesma e mirar o espelho
do tempo que vivemos juntas, no esforço de ler as narrativas que inscrevemos em nossas
histórias de vida como mulheres. Pois, conforme apresenta Ângela Mucida, psicanalista e
pesquisadora, autora do livro O sujeito não envelhece - Psicanálise e velhice, “o envelhecimento não cessa de se inscrever para todo vivente, um percurso dentro do tempo no qual
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todos passam do nascimento à morte”. (MUCIDA, 2019, p.26)
Ângela traz dois apontamentos que se tornaram estruturantes de minhas
reflexões: o primeiro de que reconhecer o envelhecimento só é possível a partir da
referência do Outro, e daí a necessidade de mergulhar nesta investigação ao lado de
Teresinha. E o segundo, de que a velhice é uma categoria social que pode ser mais
ou menos valorizada de acordo com a cultura em que ela está inserida, portanto por
mais que o envelhecimento aconteça de um modo particular para cada sujeito, fatores culturais afetam como a própria pessoa lida com o reconhecimento de sua velhice
(MUCIDA, 2019).
Assim, a encruzilhada de gênero, educação e velhice passou a provocar meu imaginário. Qual seria a diferença de envelhecer como homem e como mulher? Quais particularidades eram observadas na trajetória das mulheres idosas? O que aprender com a
velhice de minha avó? O que eu iria aprender sobre mim e sobre a cultura hegemônica do
mundo ao olhar para ela?
Partindo do meu círculo de artistas, educadoras e intelectuais feministas, parecia-me
haver um abismo gigantesco entre as identidades femininas das “mulheres comuns” - donas
de casa e espectadoras das televisão -, com os ideais de feminilidade que eu projetei para a
minha vida. Ainda que “ser dona de casa” me parecesse obsoleto, essas mulheres existiam e
estavam ali, muito vivas e ao meu lado desde sempre.
Por mais que eu quisesse a legalização do aborto, igualdade de direitos e acessos,
maior visibilidade das manas na cultura, na política, a queda do patriarcado e o colapso do capitalismo, eu não poderia seguir meu caminho sem, naquele momento, radicalizar meu olhar
e atenção para elas. Para a vida delas, valorizando a importância de suas histórias na minha
existência e na configuração do mundo. E encontrando Márcia Tiburi, lembrei que “o feminismo é o contrário da solidão”:
Tenho a impressão de que, de algum modo, devemos nosso feminismo
a nossas mães e avós, mesmo quando elas não se diziam, e talvez nem
fossem, feministas. Com elas, estamos inscritas como mulheres - ou,
como pessoas em geral que se afirmam como feministas - em uma história que não começa e nem termina em nossa mera vida. Elas fazem
parte de nossa biografia. Em nome de nossas antepassadas, diretas ou
não, nos tornamos feministas porque houve mulheres que foram duramente oprimidas, mas também porque no passado existiram lutadoras
incomuns, pessoas que se tornaram exemplos, mulheres a quem devemos o nosso lugar. Estamos unidas às feministas do passado e, desse
modo, às do futuro. (TIBURI, 2018. p.31)
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Sabia que estava próxima de abrir uma caixa de pandora que iria revirar as percepções
que tinha de mim mesma e de pessoas muito amadas. Pisando em ovos, temáticas espinhosas
estavam por aflorar ao encarar de frente a estrutura familiar que me formou. Não era fácil
tocar em assuntos tão íntimos, mas acreditava que as histórias por vir seriam representativas
de uma geração de mulheres que, ao lado de Teresinha, haviam sentido e vivido situações semelhantes. Nós não estávamos sozinhas. E para começar era preciso ouvi-la. Assim, iniciamos.
Volte à 2ª Provocação: página 108
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. 2. Sou aquela que não se vê
“Sou aquela que não se vê. Vejo tudo e todos. E falho ao olhar para mim.
Não. Ao contrário: sou aquela que se vê em demasia.
Aquela que gosta de premeditar, aquela que gosta de formas e gestos, aquela
que se envolve ao se mover em câmera lenta.
Sou aquela que se acha bem situada, que organiza mentalmente o percurso da cena.
Sou ansiosa frente aos detalhes e por vezes não permito que eles se manifestem em mim.
Sou aquela que se perde em meio às emoções.
Gosto de dramatizar, tensionar, gritar e me envolver.
Gosto de subir, descer e olhar ao meu redor.
Aquela que, como tantas outras, se julga em demasia.
Flerto com o cafona e com o performático, gosto de jogar, quebrar, desmentir.
Revelar. Evidenciar a linha da ficção em mim.”
AUSÊNCIAS:
Fico tensa por desejar demais
Tenho um excesso de autojulgamento e expectativas
Sou amiga da insegurança
Me falta leveza
Pois eu não me permito falhar em paz
POTÊNCIAS:
Eu desejo e realizo aquilo que desejo
Sou alegre ao fazer, transmito alegria
Me comprometo mesmo quando o trabalho está em momentos críticos
Sou criativa e encontro soluções coletivas
Gosto de investigar meu corpo

5. 2. 1. Pela despatriarcalização das pedagogias teatrais sadomasoquistas

Ao tentar responder “Que tipo de atriz eu sou?” e ainda “Quais são as minhas potências e quais as minhas ausências?”, crises vieram à tona. Sou uma atriz formada por uma
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escola particular de formação de atores a partir do sistema Stanislavski24, uma arte-educadora
gestada na Unesp25 e uma diretora teatral filha da USP26. Ainda que privilegiada, com três
formações no currículo, além dos não menos importantes cursos livres e oficinas realizados
paralelamente, eu me sentia insegura. Carregava a sensação de que eu não era boa o suficiente. Era como se todas as experiências positivas não conseguissem se sobrepor às frustrações e
experiências dolorosas anteriores.
Como atriz, me formei achando que no enfrentamento com a dor física, no suor da sala
de ensaio com vestimentas longas e pretas, seguindo rituais disciplinares, entre falsos sorrisos
e passando por situações constrangedoras de testes, que eu iria amadurecer. Não tiro o crédito da dor como espaço de transformação, porém, com o tempo - e especialmente quando
me tornei professora - entendi que eu não queria perpetuar o imaginário sadomasoquista de
formação de artistas da cena que havia vivenciado.
Lembrei-me quando em 2012 ao participar do elenco do coro do espetáculo de
uma Cia subsidiada pela verba pública da Lei de Fomento ao Teatro na Cidade de São
Paulo (Lei 13.279/02) 27, eu ensaiava de terça à domingo das 18h às 23h, recebendo
míseros R$200,00 - cabe pontuar que após 3 meses trabalhando de graça, passamos a
receber este valor, quando tomamos coragem para cobrar no mínimo o auxílio-transporte da Cia. Nós, elenco do coro, não recebíamos porque não estava previsto no
projeto original apresentado ao Fomento, pois na visão do diretor, já estávamos tendo
a “oportunidade” de, após fazer uma oficina gratuita de 1 mês, atuar no espetáculo.
Neste contexto, já atriz formada e sendo bem explorada, eu ouvi num dos ensaios o
diretor me dizer num tom de elogio, que eu seria uma boa diretora, melhor do que eu
era como atriz.
Eu não era íntima dele, eu estava finalizando a faculdade e naquela época - não tão distante de hoje - ainda vivíamos um imaginário de que na profissão era preciso “dar o sangue” para
conseguir alguma visibilidade e assim ser convidada a pertencer ao seleto grupo de artistas recorrentemente fomentados pelos editais públicos - que por alguns anos, revezaram o financiamento

24. Série de procedimentos e práticas organizadas pelo teatrólogo russo Constantin Stanislavski entre o final

do século XIX e XX, que visavam aprimorar a formação de atores e atrizes. Sua obra tornou-se uma das
principais referências no teatro ocidental, inspirando o desenvolvimento de diferentes abordagens no
campo das pedagogias das artes cênicas.
25. Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho.
26. Universidade de São Paulo.
27. Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/noticias/?p=7298
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dos mesmos grupos. Era difícil demais “furar a bolha” capitalista tão arduamente conquistada pelo
movimento de teatro de grupo da cidade de São Paulo no final dos anos 90. E não estou questionando o mérito do avanço das políticas públicas culturais do município, que pelo contrário, são referências em relação a outros estados. Eu sou inclusive cria do Fomento, quando aos 15 anos passei
a ter acesso às aulas gratuitas de teatro aos sábados e domingos no Grupo do 728, ao lado do metrô Santana. Sou também cria do Programa Vocacional29, artista-vocacionada e artista-orientadora
muito orgulhosa de ter contato e viver em meu próprio corpo a pedagogia libertária do programa.
O problema não consistia em determinados grupos serem subsidiados, mas sim no
fato de que nós, a classe artística, éramos em muitos, muitos mais do que o orçamento disponível comportava. A quantidade de pessoas que ficavam (e ainda ficam) de fora nos editais
é gigantesca. Muitas lutas e debates se instauraram na cidade justamente para que cada vez
mais a quantidade de artistas contemplados pelas políticas públicas fossem justas com a demanda apresentada em todo território. Não à toa na última década surgiu o Prêmio Zé Renato
em 2014 pela Lei nº 15.95130 - dedicado às montagens e circulação de espetáculos de artistas
que não necessariamente configuram seus trabalhos nas dinâmicas de pesquisa continuada,
conforme o Fomento prioriza -, e em 2016 o Fomento à Cultura da Periferia, instituído pela Lei
16.496/1631, voltado exclusivamente para coletivos artísticos periféricos.
Não irei adentrar na discussão das políticas públicas, mas apenas chamar a atenção
para que diante deste cenário, nos anos 2000, eu e muitos colegas da mesma geração se submeteram a trabalhar de graça em diversas companhias (como desdobramento de oficinas e
workshops gratuitos), ouvindo assédios de artistas consagrados no meio e introjetando em
nosso espírito a famosa competitividade da vida em tempos neoliberais.
Competir faz a gente se comparar. Quando a gente se compara, a chance de adoecer é muito grande. Acho que foi neste ponto que começou a fraquejar a chama viva que carregava em mim
desde as peças da quinta-série. Quando ouvi aquele famoso diretor, daquela famosa peça (que
inclusive ganhou indicação do prêmio Shell por melhor elenco) eu pensei: “Tudo bem, não vou dar

28. Cia de Teatro dirigida por Zebba Dal Farra contemplada pelo Fomento entre os anos de 2002 e 2003, com a
criação do espaço cultural em Santana “Estação 7”. A trajetória do grupo pode ser consultada no site: https://
www.ausgangdeteatro.com/percurso
29. Programa de formação artístico-pedagógico da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo, fundado em 2001 e atuante em todos os territórios da cidade. A apresentação do Programa pode ser consultada:
http://supervisaodeformacao.prefeitura.sp.gov.br/index.php/vocacional-historico/
30. Disponível em: http://www.docidadesp.imprensaoficial.com.br/NavegaEdicao.aspx?ClipID=EISJMC6RQ0QDJe5JID71TGBSS62&PalavraChave=LEI%20N%C2%BA%2015.951,%20DE%207%20DE%20JANEIRO%20DE%202014
31. Disponível em: http://www.docidadesp.imprensaoficial.com.br/NavegaEdicao.aspx?ClipID=CCKSQLB3L31SAeBHP12UGGG7220&PalavraChave=LEI%20N%C2%BA%2016.496,%20DE%2020%20DE%20JULHO%20DE%202016
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ouvidos para esse cara que nem me conhece direito, que é autoritário, arrogante e misógino, que
pratica assédio moral aos quatro cantos para toda rua ouvir, contra a única atriz que havia fundado o grupo e ainda estava ao seu lado há mais de 15 anos.” Além do mais, eu conhecia histórias
de assédios passados, inclusive com um colega bem próximo a mim, e sabia que ele era um cara
que não valia a pena eu me importar. Nós, jovens artistas do coro, falávamos no camarim sobre os
absurdos vividos com o diretor, porém, na hora de ensaiar éramos todos obedientes e fazíamos a
engrenagem girar da megalomaníaca obra concebida por aquele senhor.
Naquela época, não tão distante assim, a gente ainda passava pano. A gente ainda
calava e ressentia, porque achava que o mais importante era tocar o barco e seguir a escalada
da vida artística. Mesmo achando que eu não deveria dar atenção para o que eu ouvi, aquilo
ressoou bem negativamente na minha autoconfiança. Dois anos depois, entrei na seleção de
um curso de aprofundamento de atores ministrado por um ator famoso, herdeiro da linhagem
de pedagogia teatral do grande assediador de atrizes e atores do Brasil. Vivendo numa cidade
como São Paulo, com medo de atrasar 5 minutos e ser dispensada da turma, vivi uma imersão
de quatro meses muito profunda, frequentando de segunda à quinta as aulas, das 18h às 22h.
Na época, escolhi abrir mão de um emprego longe que me impossibilitava de chegar no horário, e abandonei a assistência de direção de um projeto com uma professora que eu admirava,
entregando-me plenamente à condução dos dois pedagogos que haviam selecionado a mim e
mais 19 colegas, dentre a multidão de 500 inscritos.
Eu não posso negar que nestes quatro meses de trabalho eu abri minha sensibilidade de
um modo que poucas vezes havia feito. Ali muitas fichas caíram de processos formativos anteriores. Ganhei força, confiança e mergulhei de cabeça em todas as proposições trazidas: leituras,
assistências de filmes, debates, improvisações, ensaios de cenas. Tudo, tudo foi muito vivo e importante naquele momento. Semanas após o início do curso me foi solicitado, exclusivamente, o
registro da sequência de exercícios feitos em aula para posterior partilha com a turma. Durante
as aulas, o mesmo professor que solicitava meu registro, me disse mais de uma vez que eu era
racional demais (muito provavelmente por conta da minha formação acadêmica) e que isso atrapalhava meu desempenho como atriz, meu contato com minha sensibilidade.
Chorei na frente dele ao menos duas vezes, em sessões de “descarrego” e culpa por ser quem eu
era. Era comum outras pessoas chorarem durante os exercícios, e era muito comum ouvir “você é assim,
você é assado e isso torna o seu trabalho ruim”. Lembro de ouvir um dia que determinado colega era
como um leão sem dentes, ele havia sido bem humilhado antes disso, após apresentar seu monólogo.

152

Cômico, para além de abusivo. Eu sabia que “o diretor” que havia formado o artista-educador que estava diante de mim, tinha um leque de histórias memoráveis de assédio contra muitas atrizes e atores,
mas naquela época, não tão distante assim, sempre ficava aquela dúvida: “Ah, será que ele não está
certo? Afinal é o diretor, é experiente, consagrado, reconhecido internacionalmente…”. E assim, vimos
uma geração de atrizes e atores frustrados com suas próprias identidades se formarem ao lado de outra
geração diametralmente oposta, composta por aquelas(es) que caíram no gosto dos grandes diretores
- como era o caso do artista que orientava aquele processo. Ser “a escolhida” não era uma coisa fácil, e
calar diante das provocações do outro que lhe dizia como você era ou deveria ser, fazia parte do jogo.
Anos depois, com a ajuda de um amigo de profissão, percebi que muitos dos homens
que agrediram sensibilidades supostamente “formando atores”, estavam em seus feedbacks
de artistas-pedagogos falando sobre nós, nossas subjetividades, muito mais do que sobre
aquilo que realmente importava analisar: a cena. O que a cena pede? O que precisa ser feito?
Como diretora-pedagoga, não gasto meu tempo fazendo pretensas análises psíquicas da pessoa artista que está à minha frente.
Os dois diretores dos casos que apresentei estão vivos, produzem ainda hoje e com
maior visibilidade do que antes. Parece-me que eles revisitaram muitas de suas posturas,
mas devo pontuar que não tenho dúvidas que qualquer transformação masculina no escopo da última década se deve ao avanço da discussão feminista na sociedade, às denúncias
coletivas de assédio, aos coletivos de mulheres que se fortaleceram pelo mundo e em
especial, na América Latina. Afinal, não seria possível continuar sendo artista de esquerda
agindo do modo que eles agiram, certo?
Um ano depois de ter meus registros de aulas fagocitados pelo mesmo diretor que me dizia
ser racional demais, eu tive o privilégio de estar na hora certa e no local certo para ter contato com
Ariane Mnouchkine, a diretora de quase 80 anos do Théâtre du Soleil. A “Escuela Nómade” foi um
projeto idealizado por ela para partilhar as metodologias criativas desenvolvidas na companhia nas
últimas décadas, e a primeira experiência ocorreu em Santiago do Chile, gratuitamente em 201532,
no momento em que eu morava lá. Com 250 alunos (sim, foi um posicionamento de Ariane incluir
a maior quantidade de pessoas possível, ao invés de selecionar 20), ao acompanhar suas aulas, eu
pude pela primeira vez identificar sensibilidade de escuta e respeito pelos atores e atrizes atrelada
ao profundo rigor com a direção da cena. Ninguém precisou ser exposto em suas individualidades.

32. Informação disponível no site da Fundação Santiago a Mil: https://www.fundacionteatroamil.cl/noticias-2019/primera-escuela-n%C3%B3made-del-th%C3%A9%C3%A2tre-du-soleil-se-realizar%C3%A1-en-chile/
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Tão pouco o trabalho de Ariane era mais fácil, pois sua escuta atenta ao que era realizado em cena,
detonava diálogos e orientações diretamente conectada aos exercícios e improvisações feitos, ajudando-nos a perceber os pontos nevrálgicos a serem trabalhados. Com maestria, ela conduzia as
atrizes e atores ao fino trabalho de pesquisar os detalhes que atravessavam a situação de jogo.
Usando a metáfora do suco de laranja, nos contava que o trabalho de interpretação teatral, consistia na “arte de espremer o presente até sua última gota”, fazendo-nos resgatar estados de “jogos
de infância que nos resultam indispensáveis” (MNOUCHKINE, 2011, p.35, tradução minha).
Sua condução era firme, atenciosa e profundamente honesta. Às vezes, ela pedia para
alguém sair de cena para observar os demais. Ao invés de diminuir o trabalho da pessoa, ela
dizia que quando pedia para alguém se retirar era porque ela mesma, como diretora, percebia
que não estava sabendo como tocar, o que falar, ou como direcionar o trabalho daquela pessoa. Eu já era diretora e me fez tanto sentido ouvi-la dizendo isso. Tão simples: não é sempre
que sabemos qual decisão tomar, e não é sempre que temos as melhores chaves para acessar
a criação do outro. As pessoas são plurais e precisam de estímulos plurais, e tudo bem se eu
assumir que agora, neste momento, não sei como conduzir alguém. É muita pretensão achar
que podemos dirigir brilhantemente todas as pessoas num mesmo dia. Pedir para alguém se
retirar e observar por algum tempo, me pareceu muito mais justo do que ficar diminuindo a
capacidade do outro por não executar aquilo que está na minha cabeça enquanto desejo comportamento que tantos homens diretores de teatro perpetuaram por anos.
Ariane é mulher, lésbica, sem filhos e com 82 anos, uma expoente num árido campo de
trabalho até então masculino.
De volta ao Brasil em 2016, fiquei um ano e meio frequentando as aulas no estúdio da Bel Setti,
professora de interpretação e voz da Escola de Arte Dramática (EAD/USP). Com Bel, aprendi a me ouvir,
me acolher, respirar e ressoar com alegria minha voz em cena. Em uma das aulas, quando tive dificuldade de acessar determinado estado emocional para dizer o texto, ficamos abraçadas por um longo
tempo, até eu conseguir encontrar e investigar o lugar criativo proposto por ela. Essa passagem,
ficou registrada em sua dissertação de mestrado A fala em fuga, que estava sendo escrita na época
(SETTI, 2016). Acolher e dar atenção exclusiva às particularidades de cada estudante eram posturas
centrais que eu identificava na Bel. Olhando Ariane, Bel, todas as generosas e competentes professoras que eu havia tido até então ao lado daqueles famosos diretores mencionados acima, eu
pensava: que tipo de artista eu gostaria de ser?
Percebi que as inseguranças e desejos que encontrei no exercício de responder “Que
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tipo de atriz eu sou?” revelaram parte do cenário competitivo e hostil que me formou, dando
a ver as facetas do patriarcado e do capitalismo tão sedimentadas nas formações e práticas
das artes cênicas ainda hoje.
Precisamos falar sobre situações abusivas vividas em sala de ensaio, falar sobre a
ineficácia das políticas públicas diante da demanda de trabalhadores e trabalhadoras da
cultura, e expor a ferida aberta das discriminações por gênero, classe social, raça, etnia,
idade e tantas outras visivelmente enraizadas entre as pessoas que produzem e movimentam a cultura. Falar sobre as pedagogias teatrais que mais traumatizam do que criam asas
nos jovens artistas.
Lembro da reivindicação de Anna Carolina Longano, pesquisadora e colega do ECOAR,
ao pautar em sua dissertação a importância de atuar como educadoras de teatro desde uma
perspectiva feminista e antipatriarcal, no exercício contínuo de despatriarcalizar os hábitos e
procedimentos naturalizado em nossos corpos (LONGANO, 2020).
Diante das opressões do meio artístico e da escassez financeira, vi ao longo dos anos,
muitos colegas desistirem da profissão. Para não desistir era preciso me colocar em risco,
abandonar antigas expectativas e estar, de peito aberto, no processo que estava por vir.
Volte à 3ª Provocação: página 111
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. 3. Perguntar para combater a amnésia histórica

Ao caminharmos em direção a uma sociedade criativa em que todos podemos prosperar, a discriminação etária é outra distorção de relacionamento
que interfere sem visão. Ao ignorar o passado, somos encorajados a repetir seus erros. O “fosso entre gerações” é uma importante ferramenta social
para qualquer sociedade repressora. Se os membros mais jovens de uma comunidade consideram os membros mais velhos como imprestáveis ou suspeitos ou excedentes, eles jamais serão capazes de dar as mãos e examinar
as lembranças vivas da comunidade, nem fazer a pergunta mais importante,
“por quê”? Isso provoca uma amnésia histórica que nos obriga a reinventar a
roda toda vez que temos que ir comprar pão na padaria. Vemo-nos obrigadas
a repetir e reaprender sem parar as mesmas velhas lições que nossas mães
aprenderam porque não passamos adiante o que aprendemos ou porque somos incapazes de ouvir com atenção. Por exemplo, quantas vezes isso tudo
foi falado antes? E ainda, quem teria acreditado que mais uma vez nossas
filhas estão permitindo que seus corpos sejam incomodados e castigados por
cintas, saltos altos e saias justas? (LORDE, 2019. P.242).
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Cutucando o patriarcado, fugindo do “fosso de gerações” de Audre Lorde e combatendo a amnésia histórica, lá estavam as perguntas à Teresinha:
PERGUNTAS PARA MINHA AVÓ
Se você nascesse hoje, o que escolheria fazer ao longo de sua vida?
Qual profissão você escolheria seguir?
Você já se sentiu diminuída alguma vez por ser mulher?
O que você entende por amor?
Quais doenças você enfrentou ao longo da sua vida?
Lembre de um momento feliz.
Lembre de um momento triste.
Conte uma memória da infância.
Quais sonhos/expectativas você tem para o futuro?
Como você enfrentou a maternidade? Você a desejava?
Como foi o seu casamento?
Você acredita em Deus?
Você já desejou algo muito profundamente que não conseguiu realizar pelo
fato de ser mulher/mãe/esposa?
Como era seu ciclo menstrual?
Qual a grande alegria em ser mulher?
Qual a grande frustração em ser mulher?
Como você se autodefine?

Ouvi-la era o melhor modo de conhecê-la e aprender sobre o tempo e a cultura em
que nascemos.
Volte à 4ª Provocação: página 112
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. 4. O primeiro encontro: memórias de Teresinha
Meu nome é Teresinha de Toledo Bonilha, a minha idade é 79, tá pertinho para chegar
aos 80, em setembro. O que eu tenho para contar da minha vida é... Foi tudo sacrificado, mas foi tudo maravilhoso. Eu tive uma avó muito, muito, muito boa, trabalhadeira.
Assim, sempre à disposição, se chamava Ambrosina, adorava os filhos como ninguém.
Ela teve sete filhos, no final só ficou a minha mãe, tia Rosa, tia Ordália, tio Sebastião
e tio Geraldo, mas também já são todos falecidos. Ela me ajudou muito quando eu tive
os meus filhos, ela morou com a minha mãe - nós moramos com ela, aliás -, antes
de eu casar a gente morava com ela. Ela tinha uma pensão ali na João Teodoro, na
Luz. Era como se fosse um restaurante a pensão dela, era só para comida. Morava
ela, minha tia Rosa que era solteira, a minha tia Ordália que casou e ficou um ano
mas depois foi embora, e a minha mãe. Eu, minha mãe e meu pai, a gente ficava ali
junto, a pensão era só da família. Era só almoço e janta que era servido como um
restaurante.
Nathália - Qual época foi isso, vó?
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Teresinha - Olha, quando eu casei - eu já morava lá antes de casar, eu estudava
na Carlos de Campos - e quando eu casei, eu morei lá eu acho que uns dois anos.
Tinha um quarto igual esse aqui, uma cozinha, um banheirinho, até comprar a
casa que é agora do tio Beto, no Mandaqui, que era um sobrado. Meu pai e ele, o
Deorival, nós compramos, mas foi no sacrifício. Meu pai pagava a prestação e o
Deorival além de polícia militar, ele trabalhava fora, ele tinha um táxi.
Nathália - Ah, o Vô tinha um táxi?
Teresinha - Tinha, era um fusca na época. Ele falava “eu vou pra zona sul porque na
zona norte é tudo pobre ninguém toma, então eu vou na zona sul.” Então nós mudamos para cá. A gente tinha um quintal muito grande, então tinha muita verdura,
muita fartura, até no terreno do lado também tinha plantação. Meu pai plantava, foi
muito difícil, mas a gente foi melhorando, foi melhorando.

Assim começamos uma longa imersão pelas recordações de Teresinha, no dia 05
de maio de 2019. Estávamos na casa de minha mãe, convidei minha avó para ir até lá por
desejar ter privacidade. Minha avó mora com minha tia, meu primo e meu avô, e é vizinha
do meu tio, das duas bisnetas e (até pouco tempo atrás) minha prima e meu outro primo.
As duas casas se conectam pelo quintal, com a divisão simbólica de um pequeno portão
que serve para separar os cachorros. Atualmente, do lado de minha avó moram ainda
duas cachorras e um gato. Minha mãe, como já comentado, praticamente vive na casa
de Teresinha, e meu padrasto, que possui uma oficina mecânica na rua debaixo, também
colabora para o mosaico de pessoas que transitam pela casa, sempre dando uma passada
por lá na hora do cafezinho. Portanto, como vocês podem imaginar, sua casa é um lugar
de movimento, barulho, passagens de pessoas e refeições.
De modo que ao começar nossos encontros, eu aspirava fazer com que minha avó
saísse um pouco de casa para que pudéssemos circular por outros espaços, nos distanciando das dinâmicas domésticas que sempre demandavam algo dela. Pretensamente, eu
queria me afastar daquilo que meses depois eu compreendi como algo central em nosso
trabalho: a vida doméstica.
Porém, neste domingo ensolarado, nós vivemos a exceção e começamos a conversar
na casa de minha mãe.
Ali começaram os famosos encontros pro trabalho da “menina”, que nos fizeram
mais próximas, despertaram curiosidade de outros integrantes da família, nos tornaram
confidentes e seguramente transformadas pela intimidade que, contrariando o óbvio de

157

uma relação familiar, finalmente passamos a ter. Ali comecei a aprender que dividir o
mesmo teto nem sempre significa conhecer a outra pessoa, e que para efetivamente compartilhar a vida, por vezes precisamos transformar lógicas naturalizadas e instaurar novos
espaços de escuta e de troca entre pessoas íntimas. Tal atitude depende literalmente de
nós e de como elaboramos e trabalhamos sobre a vida comum, virando as costas às cobranças do neoliberalismo que demandam todos os segundos de produtividade do nosso
dia, dizendo (para nós mesmas): “vou parar”.
Porque trabalhar mantendo as estruturas materiais do cotidiano com almoço, roupa
lavada, casa limpa e arrumada (além de relações sadias de atenção e cuidado com todos), tem
sido uma tarefa desempenhada quase que exclusivamente por mulheres nas dinâmicas do patriarcado, na qual os homens organizam seu tempo majoritariamente a favor de seus projetos
pessoais. Parar e dedicar tempo e atenção para construir outras possibilidades de relação com
aquelas que passam quase que invisíveis no apressado dia-a-dia, se mostrou uma atitude no
mínimo contra-hegemônica e revolucionária. Porém, essa discussão avançou apenas na medida em que estive nos encontros com minha avó. Voltemos ao começo:
No esperado primeiro dia, com as perguntas escritas num papel ao lado, conversamos
a sós por duas horas, sendo interrompidas apenas pelo chamado de Bete para almoçar. Bete,
minha mãe, nos acolheu desde o início do projeto, se mostrando preocupada com nosso bem-estar e dando suporte para os encontros futuros. Por vezes eu me senti mal por falar com
Teresinha e não com Bete. Me incomodava o fato dela estar na coxia, observando ao longe a
pesquisa. O que fazer diante disso? Lidar com Teresinha já me parecia muito complexo. Deixei
o tempo correr e Bete chegou no momento certo...
Dia 05 liguei o gravador e disse: “Vó, gostaria que você falasse um pouco sobre você e
sua origem, e um pouco da sua avó e das mulheres da sua família que você consegue se lembrar”. E assim, alçamos voo...
Um universo se descortinou, Teresinha contou histórias desconhecidas para mim. No
início falou sobre as “suas”, ou seja, sua mãe, sua avó e suas tias, e de como era a vida na
pensão no centro da cidade, rodeada por mulheres cozinheiras. Porém, pouco tempo depois,
trouxe ao centro do assunto o casamento, contando os detalhes desde o dia em que conheceu meu avô num cemitério, numa narrativa merecedora de um curta-metragem. E daí ouvi
sobre suas gestações, a relação difícil com a sogra, a história de sua infância e da dificuldade
de caminhar, as poucas memórias da avó indígena, o falecimento trágico de seus pais jovens,
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a vida adulta das suas filhas mulheres, as proibições e dificuldades de determinados acessos
em função do casamento, até chegar em questões atuais sobre seu relacionamento conjugal.
Passado e presente estavam bem misturados em sua fala e de fato, não era possível dissociar
a Teresinha do passado daquela mulher que estava à minha frente, abrindo seu coração. Havia pelo
menos a presença de três pessoas naquela conversa: a Teresinha que viveu as histórias passadas, a Teresinha que se recordava e narrava, e a Nathália que perguntava e ouvia. No cruzamento destas narrativas,
haviam alegrias mas também feridas abertas, ainda em tratamento homeopático. Mesmo que carregado de belezas, nosso encontro trouxe o compartilhamento de sentimentos e percepções suas que
tocavam em regiões delicadas da sua relação com outras pessoas da família. Suas memórias estavam
totalmente vinculadas não apenas à ela, mas ao coração da memória familiar: desde o casamento até a
chegada à casa na zona norte, as três gestações, o cuidado com as crianças e a impossibilidade de fazer
determinadas coisas por ocupar o papel de mãe e dona de casa. É óbvio, porém estava escondido o fato
de que sua história inevitavelmente contava a história de todos nós, os Bonilhas.
Fiquei incomodada por eu desconhecer aos 30 anos a maioria daquelas histórias, por
que eu não havia parado para ouvi-la antes? E agora, como lidar com todo material afetivo e
humano que me chegava aos ouvidos? O que fazer diante das memórias de Teresinha?
Afinal, eu não era apenas uma pesquisadora, era uma neta - artista - pesquisadora.
O que significava então entrar em contato com as memórias de minha avó? Como lidar com
assuntos tão íntimos, que também diziam respeito a mim?
Distanciando-me, encontrei a voz de Ecléa Bosi em O tempo vivo na memória:
Grande mérito dos depoimentos é a revelação do desnível assustador da experiência vivida nos seres que compartilharam a mesma época; a do militante penetrado
na consciência histórica e a dos que apenas buscaram sobreviver. Podemos colher
enorme quantidade de informações factuais mas o que importa é delas fazer emergir uma visão de mundo. Como arrancar do fundo do oceano das idades um “fato
puro” memorizado? Quando puxarmos a rede veremos o quanto ela vem carregada
de representações ideológicas. Mais que o documento unilinear, a narrativa mostra
a complexidade do acontecimento. É a via privilegiada para chegar até o ponto de
articulação da História com a vida quotidiana. Colhe pontos de vista diversos, às vezes opostos, é uma recomposição constante de dados (BOSI, 2003, p. 20, grifo meu)

Pensei sobre qual (ou quais) visões de mundo eram reveladas pelas memórias de
Teresinha, ou ainda pelo olhar que ela lançava sobre sua vida, seu casamento, suas relações. Olhando e ouvindo com profundidade, era notável que suas narrativas não contavam apenas sua trajetória de vida, mas também as características do tempo histórico e da
cultura em que ela se desenvolveu.
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Não acredito que seja confortável falar sobre situações de desigualdades vividas na vida privada. Desde hábitos sutis (ou não tão sutis para os olhos de uma neta do século XXI) desenhados na
geografia local da casa - como o lugar ocupado na mesa de jantar, a ordem de servir o alimento, a
prioridade na escolha do canal da TV -, até acontecimentos que deflagraram situações extremas de
traição, violência doméstica, dependência financeira entre as narrativas das mulheres da família.
Qual direito eu teria de falar através de suas memórias?
Entrar em contato com algumas de suas mágoas me fizeram pensar que quem vive a opressão
não esquece, e falar faz parte do processo de elaboração da própria dor. Sua dor, ou sua revolta diante
de fatos passados revelavam, no mínimo, a voz de uma mulher que finalmente ganhava espaço e acolhimento para falar e ser ouvida. Mais do que certa ou errada, vítima ou algoz, Teresinha, minha avó,
representava ali uma mulher de 80 anos que falava com entusiasmo e sem freio sobre si. E uma mulher
que, mesmo sendo minha avó, em 30 anos eu não havia ouvido com qualidade de atenção.
Só foi preciso uma pergunta para um universo vir à tona... Só foi preciso interesse e
espaço. Ter finalmente espaço de fala e escuta já dizia muito sobre a visão de mundo que Teresinha carregava, ao lado de outras mulheres da mesma geração.
Após ouvi-la, eu também tinha a responsabilidade por organizar em minhas palavras
os “dados” colhidos na conversa. Escolher o que e como compartilhar a experiência do nosso
encontro, se mostrou uma tarefa árdua de ser traduzida em escrita desde o princípio:
O que dizer ao revirar as memórias de minha avó? Procuro por respostas minhas. Das
memórias que não sei lembrar. Daquelas que vieram antes de mim e por alguma razão
carregam aquilo que não sabemos explicar. Àquilo que herdamos da terra ancestral,
dos hábitos naturalizados e perpetuados por gerações e gerações regidas pelo capital. Procuro encontrar lembranças que antecedem minha chegada a este mundo. Afinal,
o que era desta família antes de mim? Qual terreno foi cultivado para me gestar?
Quais vocabulários, expressões, dores e alegrias fundaram minha existência? Nasci
num casamento de traição. Nasci numa família desigual. Onde homens têm dinheiro e
mulheres têm que se virar. Mulheres que não tinham autonomia financeira. Uma mulher
que não pode dirigir, estudar, trabalhar, fazer cirurgia para reduzir o tamanho dos
seios ou mesmo administrar sua própria herança. Àquela que não tem conta em banco.
Sou neta de uma mãe que viu uma filha apanhar do marido e outra ser traída à luz
do dia. Sou neta daquela que pariu no fórceps, estourada pelas mãos grosseiras dos
obstetras sexistas. Sou neta da dor, do rancor, da violência do não-dizer, do engolir a seco, do aceitar. Sou neta das disputas entre sogra e mãe, do rancor entre
cunhadas e da mágoa do marido controlador. Sou neta da dificuldade de locomoção. Do
andar apenas aos 11 anos, e do desdobrar de uma vida manca numa casa de dois andares. Sou neta da tristeza da perda dos pais jovens, da mãe na cama adoecida e da
imobilidade da doença. Sou neta das marmitas no centro de São Paulo, das conversas
na pensão, do amor no cemitério. Sou neta de Teresinha. Antes dela, Olga, antes de
Olga, Ambrosina.33

33. Este parágrafo é o trecho da narrativa que li para ela num dos encontros de setembro e que também usei em cena.
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5. 4. 1. Patriarcado, colonização e família: onde estou no redemoinho da história?

Explicitando as representações ideológicas emergentes de minha própria escrita, não
é possível fugir do patriarcado, da colonização, da família burguesa e do sexismo que nos
espreitam na história.
Paradoxalmente, olhando para as boas memórias, eu encontrava minhas tataravós: um
pouco já foi dito de Ambrosina, a dona da pensão da João Teodoro, que após ficar viúva sustentou
a família inteira como cozinheira. Porém, a avó Benedita, mãe de seu pai, que desde criança ouvia
falar como a mulher indígena da família que pouco se sabia a origem, seguia deixando lacunas:
Nathália - Vó, e aquela história… Era sua avó que era índia que morava na Amazônia?
Teresinha - Era, por parte do meu pai. O nome dela, ele batizou ela com o nome de Benedita.
Nathália - Mas ela tinha nome próprio...
Teresinha - Ele era Benedito. Tinha, mas ele era Benedito e batizou ela como Benedita. Eu tenho
até foto, eu preciso é achar. Eu sei onde que tá mais ou menos. Minha avó paterna. Ele foi um
dos primeiros aviadores do Brasil. Ele andava naquele teco-teco. Tanto que tem aí um museu que
tem a foto dele. Nós tem, tava tudo em casa - que meu pai guardou - o brevê, tudo que era dele
de história, agora tá nesse museu, lá na Jorge Miranda34. Tem um museu, tá lá. [...]
Nathália - Mas então, e você sabe de onde que ela era? Porque uma vez você me falou
que ele foi lá pra amazônia trabalhar e trouxe ela de lá...
Teresinha - Ele foi trabalhar pra aquele cara que descobriu lá, que andava com os
índios… Como é que era? [...]
Nathália - Mas e sua avó que era índia? Ela trouxe algum conhecimento típico indígena
que você se lembre? De receita, remédio, cura, língua?
Teresinha - Trouxe. Ela tinha, ela tinha um português (não sei se aprendeu com meu avô)
porque ela tinha um português perfeito. Ela falava o idioma dela e falava o nosso português
perfeito. Tudo que ela ia fazer era tudo perfeitinho. Ela não fazia as coisas assim, igual a
gente vai fazer comida e põe as coisas de qualquer jeito na panela. Não. Ela era perfeita. Eu
conheci ela…
Nathália - Mas não teve muito contato?
Teresinha - Não, eu era meninoca. Ela morreu eu devia ter uns 12 anos…

34. Museu de Polícia Militar do Estado de São Paulo, localizado no centro de São Paulo, na Rua Jorge de Miranda, 308 - Luz.
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Acho que “O aviador e a índia” daria uma bela trama para novela da Globo. Se fosse na
década de 90, sua narrativa contaria a linda história de amor deste casal tropical apaixonado,
e, ao mesmo tempo, de culturas tão diferentes. Se fosse produzida em 2020, me arrisco a dizer
que contaria a história de uma mulher indígena sequestrada, que diante da perspicácia feminina, entre reviravoltas se tornaria uma sucedida mulher independente, protagonista de sua
própria história. Faço essa suposição, pois, não sei se para o bem ou para o mal, é certo que
a indústria cultural desde sempre fagocita as narrativas em emergência nas culturas de cada
tempo, transformando em produto (e não nos esqueçamos que sempre a favor da exploração
do capital) discursos que ganham popularidade nas variadas camadas de consumidores - e
atualmente, sabemos que pautas políticas identitárias de orientação sexual e gênero estão
bem na moda. Não à toa ao abrirmos o cardápio da Netflix, nos deparamos com tantas abordagens feministas em filmes e séries. Porém, é fato que o capital é capital e sempre vai agir no
sentido de crescer a partir da exploração da vida, do tempo e da cultura de alguém.
Estar na moda talvez seja um primeiro passo para popularizar uma discussão tão fundamental de ser feita na base da sociedade, porém para além de fazer sucesso, as lutas comprometidas com os feminismos precisam com urgência apontar para alternativas de vida comum, de organização social, de reeducação geral da sociedade, que se contraponham a esta
estrutura econômica e política que há tempos barbariza e constrói hierarquias de dominação
na humanidade. Para que Beneditos não sequestrem mais Beneditas, para que Teresinhas
não fiquem caladas por tanto tempo, para que Nathálias possam contar outras histórias num
futuro não tão distante assim.
Voltamos a falar de Benedita em encontros futuros, e em cada momento um local
novo aparecia nas memórias de Teresinha: Amazônia, Acre e Pantanal foram as regiões levantadas como possibilidade de origem da minha tataravó, que muito provavelmente havia sido
levada à força. Saber que minha avó tinha 12 anos quando Benedita morreu, me ajudou na
compreensão das dificuldades em rastrear as raízes e o nome original da mulher indígena da
família. Porém, ainda assim é fato que destino bem diferente teve a memória de vô Benedito,
um dos primeiros aviadores do Brasil, que até tem registro em Museu e é motivo de grande
orgulho para minha avó e toda família.
Sabemos, conforme a pesquisadora sobre desigualdades raciais e branquitude, Lia Vainer Schucman que “o racismo particular do brasileiro é a ideologia do branqueamento mar-
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cado por uma sociedade hierárquica de desigualdades, sociais e racistas no que diz respeito
aos negros e índios” (SCHUCMAN, 2020, p.26) e certamente o branqueamento dos Bonilha já
mostrava suas camadas de tinta ao narrar a história de Benedita.
O fato de Teresinha dizer com explícito orgulho que Benedita “falava um português perfeito”, mostrava em minha própria genealogia (e na compreensão de minha avó) o quanto o projeto
de colonização logrou sucesso na mentalidade das famílias comuns brasileiras, fruto de estupros
e invisibilização das narrativas femininas, indígenas e afrodescendentes. Fiquei em dúvida o que a
“perfeição” de vó Benedita revelava: seria o espanto por ela ser uma mulher indígena e ainda assim “fazer tudo perfeito”? Ou ao contrário (ainda que inconsciente), aquela afirmação expressava
o quanto que provavelmente em sua cultura de origem ela carregava o hábito de fazer com todo
cuidado, tranquilidade e atenção ao tempo presente, tudo o que se propunha a realizar? Será que
seu tempo de pensar, falar e agir não revelava em sua própria existência o contraste com a pressa
que urge e rege o tempo do progresso colonizador?
Será que ela sofreu ou desejou o casamento?
A história de Benedita me lembrou o caso da personagem mítica Helena de Tróia, que
na literatura clássica apresenta variações do mito na compreensão se ela foi sequestrada por
Páris ou se, apaixonada, escolheu fugir espontaneamente. Fato é que Helena poucas vezes
aparece falando por si nas obras que se tornaram cânones da literatura ocidental. Do mesmo
modo, não sobrou registro das falas de Benedita sobre sua própria história.
Neste caso, fugindo da patologia do “branco” brasileiro35 - teoria desenvolvida pelo sociólogo brasileiro Alberto Guerreiro Ramos na década de 50 que fala da vergonha e da omissão
da ancestralidade das culturas afrodescendentes e indígenas no processo do ideal de branqueamento da população (RAMOS, apud SCHUCMAN, 2020) -, resta-nos a imaginação: o que
a vó Benedita teria a ensinar sobre o lugar onde nasceu, sobre sua cultura?
Aquele dia, ouvindo Teresinha, eu pensei que o cuidado de Benedita expresso na perfeição
de fazer as tarefas cotidianas, assim como a dedicação à família presente nas histórias da pensão de
vó Ambrosina, eram características que eu identificava muito presentes nela, vó Teresinha.

35. Assim, para o autor [Guerreiro Ramos], a patologia do “branco” brasileiro consiste no fato de que, apesar
de a grande maioria destes ter ascendência cultural e biológica miscigenada com os negros, este é um fator
negado por eles. É exatamente por isso que, no título do artigo, a palavra “branco” aparece entre aspas, pois o
autor sustenta que no Brasil dificilmente existe branco puro, que seria aquele sem nenhuma mistura cultural e/
ou biológica com o negro e a cultura afro-brasileira. A patologia então, seria o fato de que o branco brasileiro
considera vergonhosas sua ancestralidade e cultura negras, enaltecendo a cultura europeia/branca, da qual não
faz inteiramente parte. (SCHUCMAN, 2020, p.57)
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Ensaiando futuros, antes de ir embora pedi para ela pensar para o próximo encontro:
“se você nascesse de novo hoje, o que gostaria de fazer?”.
Confesso que ao encerrar a conversa tive medo de abrir feridas que não teria
ferramentas para tratar. Sabia que encontrar, falar e ouvir eram ações necessárias e
fundantes do trabalho, portanto precisaria buscar não uma resposta absoluta, mas sim
uma escuta atenta e honesta nas próximas decisões. E para tanto, precisaria ouvir meu
coração. Pois neste dia, como Teresinha disse:
Nathália - Se você tivesse que me dar um conselho, qual conselho seria?
Teresinha - Não posso te dar conselho nenhum, porque a gente faz burrada. Eu acho que
você tem que seguir o seu coração. Eu, com aquele ricaço, eu não quis porque não queria
levar gente que depois me faria sofrer. Você vê, você tem que ver o que é bom pra você. Se
é bom fica, se não for, caia fora. Você entende? Faça o que você tem em mente. Quer fazer o
mestrado, faz. Quer fazer esse teatro, faz. Quer trabalhar, faça, se faça… Faça igual a Stella.
É você, depois vem os outros. Porque ninguém vai ficar na tua pele. Ninguém vai trabalhar
pra te dar dinheiro. A única coisa que eu sinto é isso, de não ter um emprego pra mim e de
não ter o meu dinheiro. Outra coisa, igual seu avô fala “ a gente não come dinheiro”. Ontem
ele falou pra mim “se a gente esperar 15 dias fica 100 reais, agora é 180”. Eu compro hoje.
Entendeu? Pensa em você. Eu quero conforto pra mim, pros meus filhos. Não sei nem se
amanhã eu amanheço viva.

Volte à 5ª Provocação: página 114
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. 5. Cena-estudo “Linhas de sussurro”
Inspirada na estrutura da cena “Que tipo de atriz eu sou?”, iniciei a cena-estudo “Linhas
de sussurro” fazendo um telefone sem fio, soprando palavras ao ouvido do público, tornando-me
íntima e dando as orientações para que eles pudessem provocar a cena ao interagir comigo. Após
sortear os “dados da pesquisa” (papéis dobrados dentro de um pequeno baú que apresentavam
pistas do encontro com Teresinha), o público deveria sussurrá-los ao meu ouvido, para que eu pudesse performar cada dado. Como diretora, vislumbrei um espetáculo interativo, num formato de
jogo, no qual atrizes e público iriam reconstruir as pegadas das experiências vividas.

164

CENA 1 - LINHAS DE SUSSURRO
(no ouvido de alguém do público se inicia o sussurro:)
Este é o telefone sem fio do encontro.
Memórias passarão de ouvido a ouvido
Não importa se a informação se transformar
O que importa é o fluxo das lembranças e como elas nos atravessam
Vou fazer uma cena com a ajuda de vocês
É um jogo
Naquele baú existem papéis com rastros do processo
Quem quiser e quando quiser
Pode sortear um papel e sussurrar no meu ouvido o que está escrito
Vocês podem me interromper a qualquer momento
Eu ouvirei vocês
Nestes papéis existe parte da história da minha avó olhada pelos meus olhos
Vamos começar?
Eu me movo a partir do sussurro de vocês
(no baú existem papéis que ao serem ditos no ouvido da atriz, se desdobram
nas seguintes cenas:)
Descreva a sua avó fisicamente
Conte sobre o dia 05/05/2019
Faça os três gestos que apresentam sua avó
Faça perguntas do processo no ouvido das pessoas
Leia um trecho da sua narrativa 1
Escute um trecho do áudio do encontro

Figura 7 - Ensaio a partir da cena “Linhas de sussurros”

Fonte: acervo pessoal (2019)

Volte à 6ª Provocação: página 115
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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5. 6. Entre fotos, Fridas e lembranças

Figura 8: fotografias de Teresinha

Fonte: acervo pessoal, montagem da pesquisadora (2021)
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(Em uma cama repleta de fotografias)
Nathália - Vó, eu pus pra gravar. Vamos conversando, tá?
Teresinha (olhando as fotografias) - Eu não sei nem quem é... Óia que esquisito! Ó,
aqui é foto antiga! Essa foto é a mais antiga aí.
Nathália - Ah, essas não são tão antigas.
Teresinha - Mas tem um monte aqui.
Nathália - São antigas, mas... Nossa, olha a minha cara de brava.
Teresinha - Hã?
Nathália - Minha cara de brava.
Teresinha - Quer ver... Acho que as mais antigas...
Nathália - Você não tem da sua vó, da sua mãe? Do seu pai?
Teresinha - Eu tenho, tenho, tá aí ó (mostra uma foto). Ó essa aqui, adivinha quem é?
Nathália - Tia Bi?
Teresinha - Stella.
Nathália - Aí, ah minha irmã.. Ó o Alberto... Ah…
Teresinha - Óia óia, ó essa aqui, ó a sua tia.
Nathália - Ah eu sei, ela tá em várias... Nossa, o Ero jovem com cabelo... (latido de
cachorros, pássaros, silêncio) A cara a cara do Alberto, emburrado (risos)
Teresinha - Ó essa aqui é antiga, mas eu vou achar mais antigas...
Nathália - Vó, minha primeira pergunta hoje é como você se sentiu depois da nossa
última conversa.
Teresinha - Tudo bem, normal. Normal.
Nathália - Mas fez algum sentido pra você?
Teresinha - Não, é bom porque a gente relembra... anima a gente. Foi tudo bem.

Dia 30/05 cheguei na casa da minha avó e fui recebida por ela com várias fotos espalhadas em cima de sua cama, ansiosa para me mostrar. Teresinha se preparou para me receber
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assim após o último encontro. Fofocamos entretidas pelas imagens, escutei novas histórias.
Me vi, vi meu pai, minha irmã, minha mãe. Meus primos e bisavós. Vi minha avó jovem. Depois
de um tempo, encontrei uma foto em que me vi sorrindo e me emocionei, pois tenho dificuldade em me ver sorridente quando pequena nos álbuns de família.
Ao som dos pássaros do quintal, este encontro foi composto por silêncios, imagens e maiores
interferências minhas, com perguntas específicas. Aquele ambiente com a cama, seu quarto, as fotos,
os pássaros, nós duas, tudo foi muito revelador. Mediadas pelas fotografias, ao dizer “quando a gente
relembra... anima a gente”, lembrei da ideia de que as memórias ao serem manipuladas pela alquimia
da pessoa narradora, tem a potência de se tornar um farmacon, conforme Ecléa Bosi diz:
Num texto encantador, “Narrar e curar”, Jeanne Marie Gagnebin faz refletir
sobre a função curativa das histórias. A narrativa é terapêutica, apressa a
convalescença quando a mãe, sentada junto ao leito da criança, desperta-lhe
outra vez o gosto pela vida. Concordo, porque a história contada é um farmacon, antes preparado pela narradora nos tubos e provetas da fantasia e da
memória, através de sábia dosagem. (BOSI, 2003, p. 34 e 35)

Eu, que no primeiro encontro fui tocada por memórias que me pareceram feridas, neste dia
tive contato com o outro lado da moeda: as lembranças também tinham o poder de gerar ânimo,
alegria. E neste caso, a materialidade das fotografias foi fundamental para provocar as conversas,
transformando literalmente o ambiente do seu quarto num mosaico vivo de registros do passado.
Eu gostaria que o segundo encontro tivesse a mediação de um material artístico, e voilà! As fotografias despertaram emoções, empatia frente ao nosso passado comum, realizando o transporte
para situações, cenários e personagens que nos diziam hoje sobre quem éramos. Elas se revelaram,
espontaneamente, como preciosos objetos biográficos, usando a definição de Ecléa.
Ao diferenciar objetos biográficos dos objetos de status, a autora propõe a separação
dos objetos que envelhecem com seus donos, configurando-se como parte da identidade da
pessoa possuidora, narradores de memórias, daqueles objetos que possuem apenas um vínculo decorativo, atribuindo status e de acordo com a moda, sem criar raízes com os interiores
que decoram (BOSI, 2003):
São estes os objetos que Violette Morin chama de objetos biográficos, pois
envelhecem com o possuidor e se incorporam à sua vida: o relógio da família, o álbum de fotografias, a medalha do esportista, a máscara do etnólogo,
o mapa-múndi do viajante… Cada um desses objetos representa uma experiência vivida, uma aventura afetiva do morador. [...] Só o objeto biográfico é
insubstituível: as coisas que envelhecem conosco nos dão a pacífica sensação
de continuidade. (BOSI, 2003, p.26)
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Imersas nesta “pacífica sensação de continuidade”, entre risadas e agradecida pela
vida das pessoas do meu círculo familiar, eis que fui atravessada pela flecha de Teresinha:
Nathália - E você pensou nas últimas perguntas que eu te fiz?
Teresinha - O que eu gostaria de fazer que ainda não foi feito? (pausa, muda de assunto)
Olha, olha que foto do seu avô, olha que foto esquisita (Silêncio). Ó, se eu nascesse de novo,
eu gostaria de ser igual à Stella (risos meus), sem compromisso, numa boa boa, curtir a vida,
certo? E ser do jeito que ela é com todo mundo... interativa, gostaria de ser… Ser uma pessoa
útil, se eu nascesse de novo.
(Silêncio. Passarinhos ao fundo)

Como assim, minha avó poderia não se considerar uma pessoa útil?
Pessoa útil a quem?
(pausa)
Nathália - Vó, mas como assim ser uma pessoa útil? Em que sentido?
Teresinha - Ah, eu gostaria de ser igual ela… E eu gostaria de poder ajudar, ter uma
formação para ajudar as pessoas, certo? Principalmente os jovens, as crianças e os
velhos. Gostaria de ser... Ser mais aberta do que eu sou, ser mais companheira, que
eu sou meia… Meia… Tem coisas que eu não gosto em mim agora, certo? Tem coisas
que não faz o meu perfil agora.
Nathália - Que coisas?
Teresinha - Olha, não parece, mas tem coisas que assim, eu guardo muito das pessoas, e é aquele negócio, eu só me dou com as pessoas que me fazem bem e isso é um
erro, certo? Porque as pessoas que não fazem bem, eu tiro do caminho, eu elimino,
certo? Eu não gostaria de ser assim… Gostaria de ser diferente, não guardar mágoa
da pessoa e eu guardo, esse é o meu defeito, eu guardo. Principalmente quando faz
pros meus, com a minha família. Eu acho que a gente não devia guardar…

Ter uma formação, não gostar de determinadas coisas em si, desejar não sentir tanta mágoa...
Stella é minha irmã mais velha, ela também foi um exemplo para mim desde
cedo. Inteligente, com posicionamentos políticos críticos, preocupada com questões
sociais e extremamente focada, durante a universidade foi contemplada por uma bolsa de estudos que fez com que ela se tornasse a primeira pessoa da família a fazer
uma viagem internacional (desde nossos antepassados imigrantes). Desde então, com
inteligência e persistência para lidar com os burocráticos e quase inacessíveis editais,
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Stella conseguiu outros financiamentos para fazer pós-graduação no exterior e logo
construiu com suas próprias economias, uma carreira internacional nas áreas de segurança pública, direitos humanos e comunicações. Dentre tantos modos de apresentá-la, me pareceu que sua autonomia financeira aliada ao fato de ser solteira e a “prima
gringa da família” - como ela mesma costuma brincar - eram elementos que poderiam
fazer com que minha avó pensasse nela como uma “pessoa útil”. E de fato, Stella é
motivo de orgulho para todas nós.
Porém, pensar que minha avó pudesse não se considerar “útil”, ao olhar para minha
irmã me pareceu demasiado pesado. Seria pela falta de independência financeira? Por não se
ver com um trabalho “importante”, ou se perceber valorizada pelo olhar do outro? Pelo fato de
Stella ser solteira? Indigesto, os pensamentos deram voltas… Ainda assim a conversa seguiu, e
agradável, apesar de tudo:
Teresinha - Olha, essa daqui ó: essas três aqui é tudo você, quando era pequeninha
com a sua mãe. (outra foto) Esse aqui ó.... (pausa. Risadas da minha avó.)
Nathália - É você, né, vó? Sou eu e você, né?
Teresinha - É.
(Som dos pássaros ao fundo)
Nathália - Vó, o que você gostou mais, de ser mãe ou de ser avó?
Teresinha - Olha eu pensei que eu nem chegasse a essa idade, certo? Mas quanto
mais nasceram os filhos, nasceram os netos e as bisnetas, eu adorei tudo. Certo?
Porque é a coisa que eu mais prezo. São vocês.. (mostra outra foto e dá risada) ó o
Ero, ó o Ero, ó o Ero:
Nathália - Garotão! (Risos, pássaros ao fundo, silêncio) Vó, mas não tem algo que tenha sido melhor? Porque é diferente ser mãe e ser avó, né? Quais são as diferenças?
Teresinha - A diferença é que a mãe cuida de um jeito... e a avó estraga, né? E a bisavó então, aí é que acaba! Mas eu ajudo. Igual, eu vejo coisas que as mães de hoje
fazem com os filhos, mas não é aquele amor, amor que era antigo que a gente fazia,
tratava com cuidado. Não quer fazer lição, vai lá, ajuda. Não, as mães já querem pôr
de castigo. Já quer fazer isso, fazer aquilo. E eu acho errado isso das mães, porque a
mãe deve ser primeiramente amiga dos filhos, para depois ser mãe. Mãe sem impor.
(mostra outra foto) Olha, o Matheus pegando o Alberto. Tô achando umas antigas, tô
achando. [...]
Nathália - Você nunca bateu?
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Teresinha - Nunca pus mão em um filho.
Nathália - Nem o vô?
Teresinha - Nem o vô. (mostra a foto do casamento dos pais) Olha aqui, minha mãe
e meu pai.
Nathália - Quantos anos ela tinha, vó?
Teresinha - Ela tinha acho que 14, 15... (lembra) 16 anos e meu pai tinha 20. [...]
Nathália - (rindo) Vó, tem que mostrar pro Alberto isso aqui.
Teresinha - O que?
Nathália - Eu ele tomando banho no chuveiro.
Teresinha - É.
Nathália - Vó me conta uma lembrança boa. Pode ser da sua infância ou da sua
adolescência, antes de casar.
Teresinha - Antes de casar? Uma lembrança boa…(Silêncio, pausa). Foi quando eu
ganhei o piano. Foi uma lembrança boa antes de casar.
Nathália - Quantos anos você tinha?
Teresinha - Eu devia ter uns 15 anos. Eu ganhei o piano.
Nathália - Você tocava?
Teresinha - Tocava.
Nathália - E você gostava?
Teresinha - Gostava. Mas depois, com o tempo seu avó vendeu. A gente precisava de
dinheiro para inteirar a casa, pra isso e aquilo… Vendeu meu piano. (Risos meus) Ela
vai olhando e vai rindo. O que foi?
Nathália - Olha a minha cara, minha roupa. Ahhh, Nathália. Sempre hiponga. Nas
minhas fotos adolescentes eu tô sempre hiponga.
Teresinha - O que é hiponga?
Nathália - Ah, tô sempre com uma saia, um colar, uma blusa meio hippie, barriga de
fora, e com cara de invocada.
Teresinha - Olha essa aqui! Dá até vergonha de mostrar (risos) Essa aqui foi no dia
do meu casamento, no almoço, que bagunça que fizeram....
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Nathália - Porque vergonha, vó?
Teresinha - Porque a minha sogra pegou a foto porque queria pra ela e me devolveu
desse jeito.
Nathália - E quem é que está? Você…
Teresinha - Eu, a dona Nega, o Baiano, o pai dele, o Valter, a dona Nega e essa aqui
é minha mãe.
Nathália - Ah, segurando um frango.
Teresinha - Um frango. Isso, tava fazendo pro almoço.
Nathália - Segurando dois frangos. Onde vocês estavam?
Teresinha - Aí nós tava lá na João Teodoro, onde a gente morava. [...] A nossa família
sempre foi assim, junta… Eu sempre, a minha cartilha era sempre a minha família,
todo mundo. Igual os outros falam “é, fica com as filhas, tudo na barra da saia” Eu
falo “não, eu quero na barra da saia”. A família assim cresce melhor… (risos. Mostra
outra foto) Olha, olha teu vô.
Nathália - Dormindo. Dormindo largado e o Alberto do lado. Vó, me fala uma lembrança que você tem comigo.
Teresinha - Lembrança que eu tenho com você? (Pausa, depois de um tempo tendo um
insight) Ah eu tenho uma lembrança boa sua, quando você fez 15 anos e nós fizemos
a festa lá na sua casa. Foi muito gratificante!
Nathália - Mas o que você gostou da festa?
Teresinha - Não, tava todo mundo, você chamou a escola inteira. Nós fizemos um
negócio, você chamou a escola inteiraaaa.
Nathália - Mas você lembra o fim da festa? Ou já tinha ido embora, será?
Teresinha - Não, nós ficamos até o final.
Nathália - (mostra uma foto) Minha mãe estava grávida de quem?
Teresinha - Da Bete… Da Bete, olha (se corrigindo) era da Stella. Era da Stella. Mas eu
também tenho dela grávida sua.
Nathália - Mas você lembra o fim da minha festa de 15 anos?
Teresinha - Lembro porque nós tivemos que limpar tudo.
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Eu não me lembrava que minha avó tinha ajudado na limpeza da casa após minha festa
de 15 anos, porém ela sim. Assim como se lembrava que nunca havia batido em filho nenhum
e que educar significa se colocar ao lado, amar sem impor. Teresinha se lembrava do dia do
noivado em que juntos, na pensão da avó Ambrosina, as famílias cozinhavam o frango. Sua visão de mundo a respeito da maternidade e da constituição da família, aos poucos vinha à tona,
e expressava o quanto na cozinha da João Teodoro, e posteriormente nos quintais da Matilde
Pestana, Teresinha construiu sua vida tendo a família como âncora da existência, sendo seu
espaço de formação, lazer e trabalho diário.
Não, ela não poderia se considerar inútil. Porque então existia a possibilidade daquela
frase ter saído de sua boca?
Daquela conversa entrecortada entre risadas, silêncio e pura dispersão afetiva nas
fotografias, ainda chamou minha atenção o retorno ao assunto da venda de seu piano,
não por uma decisão sua, mas de seu marido após casar. Minha avó sempre trouxe o fato
da base financeira que estruturou a família no início do casamento vir do dinheiro de seus
pais e do auxílio da pensão de sua avó Ambrosina. Junto disto, era notável seu incômodo
por não ter assumido o protagonismo nas tomadas de decisão que envolviam a vida financeira da família após o casamento.
Se o piano fosse do meu avô, teria sido vendido? Ainda mais sem o seu consentimento? O piano significava parte da sua identidade quando solteira, era um espaço individualizado para ela estudar, tocar e até ensinar outras pessoas, e assim fazer seu próprio
dinheiro. Muito provavelmente na época não tenha parecido ser nenhum absurdo a decisão “do homem da casa” em vendê-lo para pagar as contas da família - e digo isso na
perspectiva de todas as pessoas envolvidas. Porém, abrir o baú de memórias de Teresinha
revelava que para quem perdeu algo que lhe era importante e constituinte de sua própria
identidade, a lembrança é guardada acompanhada de certa dor. E desta dor, seguramente
apenas ela poderia falar.
5. 6. 1. Espaço doméstico e exploração do capital: pessoa útil a quem?

Dizer que nós queremos salários para o trabalho doméstico é expor o fato de que
o trabalho doméstico já é dinheiro para o capital, que o capital ganhou e ganha
dinheiro quando cozinhamos, sorrimos e transamos. (FEDERICI, 2019, p. 48)
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Fiquei pensando que se eu perguntasse a um homem na terceira idade o que ele gostaria de fazer se nascesse novamente, que muito provavelmente não seria algo relacionado
às possibilidades de acesso de pessoas com o gênero masculino, ou à desejos reprimidos pela
proibição de sua esposa e tão pouco à restrições atreladas às suas funções de marido e pai.
Minha avó, inversamente, por ser mulher e mãe, teve escolhas compulsórias em sua trajetória
de vida que neste momento talvez a fizesse se sentir “inútil” justamente por ser “do lar”. Era
evidente que muitas destas escolhas estavam inscritas em sua relação com a família e a manutenção diária da casa.
Fazendo o exercício de olhar desde uma perspectiva distanciada, depois de casar
em 1960, as obrigações matrimoniais interromperam as possibilidades de Teresinha estudar, trabalhar, ou mesmo aprender a dirigir, além de ter seus bens e heranças controlados
pelo marido, que passou a exercer o controle financeiro da casa. Meus avós se amam e
vivem bem até hoje, mas ainda assim nenhum afeto que envolve o casamento nega que,
concretamente, minha avó foi destituída do poder de escolha sobre sua vida muito cedo
- e em certa medida, achando tudo “normal”. Como já dito, a história de Teresinha é individual, porém, carrega em si traços de uma geração, uma cultura, um tempo histórico e
uma moral conservadora recheada de interdições aos corpos femininos com a designação
de papéis socialmente aceitos, que vemos ecoar até os dias de hoje com esposas “belas
recatadas e do lar” sendo enaltecidas pela política bolsonarista.
O confinamento dos corpos das mulheres dentro de casa não é assunto apenas de
Teresinha, e aliás, é um tema que apresenta diversidade de narrativas a depender de classe social, raça, orientação sexual, faixa etária e tantos outros recortes necessários de serem
aplicados numa perspectiva interseccional. Porém, podemos afirmar que é algo estrutural,
conforme Silvia Federici aponta em Calibã e a Bruxa (2017), livro em que propõe uma leitura
marxista cruzada à perspectiva histórica feminina. A autora analisa a trajetória das mulheres
na transição da economia feudal para o capitalismo, com as implicações opressivas e exploratórias sobre seus corpos. Ali, é possível vislumbrar algumas explicações da herança patriarcal
na relação entre corpo e espaço doméstico que nos chega até hoje, nas trajetórias familiares.
Partindo do pressuposto de que no corpo feminino incide o poder disciplinar e patriarcal, a autora aponta que o afastamento feminino do poder de autonomia sobre seus corpos e
a vida reprodutiva, está diretamente vinculado ao desenvolvimento do capitalismo.
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... o corpo se tornou o elemento central e esfera de atividade definitiva para a
constituição da feminilidade. Nessa linha, Calibã e a bruxa mostra que, na sociedade capitalista, o corpo é para as mulheres o que a fábrica é para os homens
trabalhadores assalariados: o principal terreno de sua exploração e resistência,
na mesma medida em que o corpo feminino foi apropriado pelo Estado e pelos
homens, forçado a funcionar como um meio para a reprodução e a acumulação
de trabalho. (FEDERICI, 2017, p. 34)

Pensar que o corpo feminino é um território de exploração a serviço do capital, tanto quanto o chão de fábrica é o terreno que explora o trabalhador, localiza não apenas os corpos, como as
vidas, as habilidades, inteligências e saberes das mulheres num entrave político que, diante de uma
lógica de vida patriarcal, se desdobra na dominação e exploração das mulheres como condição sine
qua non para a manutenção e expansão do capitalismo. E essa exploração acontece através de um
sistema de dinâmicas sociais que operam na legislação, educação e cultura agindo no imaginário
da vida pública, e nas relações intersubjetivas dos núcleos familiares.
Para Federici, o processo histórico de “caça às bruxas” serviu antes de tudo, para distanciar as mulheres das técnicas de controle reprodutivo de seus domínios, confinando-as no
espaço doméstico e na estrutura familiar, de modo a convertê-las em trabalhadoras não assalariadas do lar. Este processo ocorreu de modo gradual, paralelamente ao avanço da economia
exploratória capitalista, que buscou expansão nas colônias, com o genocídio e escravização
dos povos negros e originários. Simultaneamente, as imposições dogmáticas da igreja foram
fundamentais para disseminar o medo, justificar a guerra estatal contra as mulheres e a consequente propagação da misoginia. De modo que a degradação dos corpos das mulheres e seus
respectivos confinamentos dentro de casa, ocorreu junto ao processo de desvalorização dos
trabalhos domésticos:
Na aldeia feudal não existia uma separação social entre a produção de bens
e a reprodução da força de trabalho: todo trabalho contribuía para o sustento familiar. As mulheres trabalhavam nos campos, além de criar os filhos,
cozinhar, lavar, fiar e manter a horta; suas atividades domésticas não eram
desvalorizadas e não supunham relações sociais diferentes das dos homens,
tal como ocorreria em breve na economia monetária, quando o trabalho doméstico deixou de ser visto como um verdadeiro trabalho. (Ibidem, p.52-53)

Deste modo, é importante perceber que fez parte da construção do imaginário social,
a compreensão moral de que o trabalho doméstico ou mesmo reprodutivo era algo menor na
estrutura econômica da sociedade, que neste período passou a ser assalariada e com outras
divisões sexuais de trabalho. E assim, as mulheres se converteram em agentes indispensáveis
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ao capitalismo: reprodutoras compulsórias, cuidadoras de crianças e idosos, trabalhadoras
domésticas, ou seja, toda mão de obra humana invisível que mantém as estruturas opressivas
de criação e circulação do capital.
Encontrando o pensamento de Federici me pergunto: quantas vezes na escola eu tive
vergonha de dizer que minha mãe e avó eram “donas de casa”? Quanto tempo levou para eu
compreender que roupa lavada, comida na mesa, cuidados físicos e emocionais por anos não
é instinto, falta do que fazer, ou ternura apenas, mas sim trabalho doméstico não remunerado? Quantas vezes ao longo da vida minha avó ou minha mãe poderiam ter se sentido inúteis
por não terem seus trabalhos reconhecidos e remunerados?
E neste ponto da vida, na velhice, falar sobre “sentir-se útil” é algo muito mais sensível,
pois revela a autoavaliação que uma pessoa tem sobre si mesma por pelo menos algumas
décadas. Introjetada nas mentalidades, as bases éticas da sociedade capitalista demandam de
nós produtividade e aquisição financeira para validar o sentimento de pertencimento social e
a manutenção de nossa autoestima. Assim como deflagram como a sociedade está articulada
de modo a excluir nas políticas públicas, nas representações simbólicas e midiáticas e nos
acessos às instituições, as crianças e idosos, ou seja, os elos “improdutivos” do mundo. Vivemos num mundo pensado hegemonicamente numa perspectiva cisgênera, branca, heterossexual, classista e adultocêntrica.
E assim, passadas décadas de suor, trabalho e pagamento de impostos, finalmente
é chegada a época tão desejada da vida: a aposentadoria. Ops, não é bem assim, na prática
vemos outras reações de parte significativa da população. Ainda que a aposentadoria não seja
equivalente à velhice, se aposentar pode provocar tsunamis emocionais merecedores da atenção global, pois retomando Ângela Mucida:
Alguns o tomam como o fim da vida ativa, e tais significantes têm, por vezes, efeitos devastadores sobre o sujeito, pois o trabalho constitui uma fonte
importante de laços sociais diversos, bem como de criação e de sublimação
importantes. Por conseguinte, mesmo que a aposentadoria não represente a
velhice ou não a defina, não podemos esquecer que aposentado é um significante com ressonâncias sempre negativas, associando-se ao que não serve
mais, passou do tempo e, inclusive, à morte do desejo. (MUCIDA, 2019, p.34)

Se envelhecer e se aposentar, significa deixar de servir ao mundo, abdicar dos laços
sociais até então construídos, ver a própria imagem refletida negativamente no espelho social
apressado, que nos irrompe diante do novo a cada segundo, para que então nossos corpos,
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memórias e visões de mundo servem? Brincando de deus, o mundo nos faz desejar evitar o
envelhecimento a todo custo, porém por mais que a medicina aliada a indústria farmacêutica
e de cosméticos avancem na corrida pelo elixir da juventude, a morte está à espreita e chegará
a todas nós. E o custo dos traumas mentais de tentar ser aquele que já não é, o processo de
envelhecimento de cada um irá carregar...
… nada é mais pernicioso para a velhice do que o discurso capitalista
atual acoplado à nova ciência. Junto à nova ciência, inaugura-se o imperativo do novo sob diferentes formas, tanto no tocante aos objetos
fabricados pelo capitalismo moderno quanto à imagem e à decapitação da história. Quando tudo se torna obsoleto num tempo mínimo,
é o próprio sujeito que está em causa: envelhecer torna-se também
obsoletar. Se, para algumas culturas, e em outras formas de organização social, o suposto saber da experiência era um traço identificatório
para o idoso, demarcando certo lugar social, hoje o suposto saber encontra-se fora dele: nas faces diversas irreconhecíveis do Outro, que
dita as regras de envelhecer bem, ou de modo geral, de não envelhecer. (MUCIDA, 2019, p.80-81)

Até então estamos olhando para a perspectiva geral de pessoas-idosas, porém, se fizermos o recorte da geração de mulheres “donas de casa”, trabalhadoras domésticas não remuneradas, qual não é o impacto nas subjetividades das pessoas que envelhecem sem direito à
aposentadoria reconhecedora do valor de seus trabalhos?
Para além de ser trabalho não remunerado, um dos elementos que parece tornar mais
perverso a estrutura familiar, é o que Federici chama a atenção em outro livro, O ponto zero
da revolução - trabalho doméstico, reprodução e luta feminista (2017), a respeito da suposta
justificativa da exploração doméstica como “ato de amor”. Portanto, há uma manipulação psicológica na formação cultural das mulheres, quando são incentivadas a justificar com “amor”,
ou “instinto feminino”, atitudes que integram o corpo, o estado emocional e a sexualidade, em
situações de subserviência e abdicação de si, para desempenharem de modo exemplar seus
papéis de mães, avós, “donas de casa”.
É precisamente essa combinação particular de serviços físicos, emocionais e
sexuais que está envolvida no papel que as mulheres devem desempenhar
para que o capital possa criar a personagem específica da criada que é dona
de casa, tornando seu trabalho tão pesado e, ao mesmo tempo, tão invisível.
(FEDERICI, 2019, p. 45)

Voltando ao Calibã e a Bruxa, Federici afirma ainda que além de propriedades do Estado e
dos homens, e trabalhadoras invisíveis do sistema capitalista, as mulheres passaram a se tornar um
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bem comum, responsável por produzir naturalmente algo que toda humanidade teria livre acesso,
pois “o trabalho das mulheres começou a se parecer com um recurso natural, disponível para todos, assim como o ar que respiramos e a água que bebemos” (FEDERICI, 2017, p.191).
Ou seja, despossuídas de seus corpos e subjetividades, tratadas como bens
comuns do Estado, executoras de trabalho reprodutivo compulsório e trabalhadoras
domésticas, as mulheres se tornaram mantenedoras do esquema de dominação patriarcal, que se esconde atrás da covarde máscara que divide as funções “naturalmente” femininas das masculinas.
O cuidado com o lar, historicamente ensinado como uma atitude “natural de mulheres”, foi uma construção dogmática no esquema de poder da santíssima trindade patriarcal-capitalista-cristã que se empenhou fortemente em definir os traços moralmente aceitos de
feminilidade, para garantir a continuidade do controle sobre os corpos, pensamentos e força de trabalho “inútil” das mulheres. Deste modo, a construção da figura da “dona de casa”
como condição inata da mulher, selou o pacto social de invisibilização do trabalho doméstico,
fazendo com que as mulheres sofressem as consequências financeiras de não ter direito à
remuneração e aposentadoria.
Como sopro de vida e ânimo perante a história, durante a escrita desta dissertação foram divulgadas duas importantes conquistas da luta feminista de nuestras
vecinas argentinas: a primeira em dezembro de 2020, quando a descriminalização do
aborto foi aprovada como projeto de lei pelo Senado; e na sequência, em julho de
2021, o lançamento do programa “Reconhecimento de períodos de aportes por tarefas de cuidado”, pela Administração Nacional de Seguridade Social (ANSES) - órgão
responsável pelas políticas públicas previdenciárias no país -, que passou a reconhecer o cuidado materno como tempo de trabalho. A instauração deste programa irá beneficiar as hermanas que tiveram que largar seus empregos para se dedicarem exclusivamente aos cuidados maternos, assim como as mulheres com mais de 60 anos que
não tenham somado o tempo mínimo de contribuição. Estas mudanças farão com que
mais de 155 mil mulheres argentinas tenham acesso ao recebimento de aposentadoria
por tempo de dedicação à maternidade. 36

36. A notícia pode ser lida na íntegra no link do portal Opera Mundi: https://dialogosdosul.operamundi.
uol.com.br/america-latina/70602/argentina-passa-a-considerar-cuidado-materno-como-trabalho-e-garante-direito-a-aposentadoria-de-155-mil-mulheres?ct=t%28DAREDACAO_breno%2311_Tira%2323_Retratos_20201025_COPY_%29&mc_cid=412461b458&mc_eid=e5575d2064

178

Com essas notícias, e encontrando o relatório Tempo de Cuidar: o trabalho de cuidado
não remunerado e mal pago e a crise global da desigualdade, publicado pelo instituto Oxfam
(LAWSON et al, 2020)37, percebemos o olhar global para a correlação direta entre a desigualdade social e o trabalho doméstico não remunerado pelo mundo. Segundo o relatório: “O
valor monetário global do trabalho de cuidado não remunerado prestado por adolescentes
e mulheres na faixa etária dos 15 anos ou mais é de pelo menos US$ 10,8 trilhões por ano”
(LAWSON et al, 2020, p.6), esse dado revela o quanto as mulheres desde a juventude sustentam com sua mão de obra não apenas a economia, mas também o Estado, ao prestar serviços
que deveriam ser responsabilidades da administração pública - como por exemplo, o cuidado
de crianças, idosos e pessoas portadoras de necessidades especiais. E é importante pontuar
que grande parte desta classe trabalhadora feminina não conseguiu historicamente empregos
remunerados, por ocupar praticamente de modo integral seu tempo com os cuidados do lar –
o que aconteceu com uma parcela ínfima masculina.
Neste contexto, percebendo a importância de um posicionamento do Estado diante da
sexista condição social que regeu por séculos as legislações trabalhistas, é urgente que medidas de restauração históricas se façam presentes, tal como o governo argentino promoveu. A
criação de políticas públicas previdenciárias que possam reparar minimamente o desequilíbrio
financeiro entre populações femininas e masculinas e, ao menos, instaurar na velhice condições iguais de existência, faz-se urgente. Para que Teresinhas não se sintam inúteis, para que
a sociedade compreenda o quanto a economia e o Estado sobrecarregam o tempo de vida das
mulheres há séculos, para que as desigualdades sociais sejam superadas desde uma perspectiva global.
5. 6. 2. “O que a gente é capaz de fazer juntas?” ou “Uma madrugada toda sua!”

Teresinha me fez pensar sobre todas estas questões e muito mais. Teresinha me fez
encontrar Silvia Federici e reconhecer as visões de mundo que carrego. Reitero a perspectiva
pedagógica de nosso encontro pois, se não fosse ela com a simbólica expressão “pessoa útil”
- que tanto me incomodou, enquanto para ela passou quase que despercebido - estas linhas
nem existiriam e talvez nem o meu match com Federici.

37. O relatório pode ser acessado no link: https://www.oxfam.org.br/publicacao/tempo-de-cuidar-o-trabalho-de-cuidado-nao-remunerado-e-mal-pago-e-a-crise-global-da-desigualdade/
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Voltando àquele intenso dia, ao longo de toda conversa eu percebia que para falar dela,
minha avó falava sobre todas nós: a Stella, eu, minha mãe, meus tios, meu avô, as bisnetas e
sobre a importância que nós tínhamos em sua vida. Era visível seu amor ao ofício de cozinhar,
organizar a casa e se dedicar a todos, ainda que, por vezes, ao performar o papel de esposa e
dona de casa, Teresinha tivesse que lidar com situações que iam contra a sua vontade. Ao final
do encontro, quando estávamos pensando sobre a proposta de fazer algo em conjunto num
futuro breve, minha avó desviou um pouco do assunto e me disse que no decorrer dos anos, a
convivência forçada com alguns familiares distantes a fazia se sentir mal (às vezes em sua própria casa). Falamos de momentos em que nos sentíamos desconfortáveis com outras pessoas
e sobre nossas dificuldades em expressar tais incômodos:
Teresinha - Não, mas eu, eu tento. Mas eu não consigo. Eu tento, mas… fico com a pessoa, passa o dia, mas não é aquela alegria, aquele negócio que sai de dentro quando
a gente vê a pessoa que fala “oh tudo bem?” abraça e beija.. Não é. Eu posso até
abraçar, e beijar, mas não é... de coração. Não é aquela coisa que sai de dentro que
você fala “pô, que legal que você veio”. Não, parece que eu vou abraçar porque veio,
mas se não viesse também não faria falta. Você entende? (risadas)
Nathália - E você se sente mal né?
Teresinha - E daí o bicho pega, certo?
Nathália - É vó, eu sinto que a gente tem que achar modos de tirar essa sensação
ruim de dentro da gente, sabe? Porque senão, fica.
Teresinha - Fica e se fica dentro é pior.
Nathália - Claro que é.
Teresinha - E daí, você se anula, você se coisa. Igual…
Nathália - Você acha que você se anulou muito?
Teresinha - O que?
Nathália - Você acha que você se anulou?
Teresinha - Não. Não. Eu podia ter, você vê uma coisa. Quando eu tive as crianças,
que eu era nova, eu falava “Vou fazer a cirurgia” porque tinha o peito muito grande.
E ele dizia “Não, tá bom assim, tá bom assim”(imita meu avô). Agora, ficou velho há
dois anos atrás, falou “não vai fazer cirurgia? Pra que vai ficar carregando peso?”. Eu
falei “Se eu carreguei até agora, agora vou carregar até o fim”. Entende? É uns negócio que não bate… Então...[mudando de assunto, voltando a minha pergunta sobre o
que poderíamos fazer juntas] Bom, eu tô de acordo com você, nós vamos pensar um
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negócio. Hoje você pensa e eu penso, pra nós fazer daqui 15 dias..
Nathália - Tá, na verdade eu tenho uma ideia, mas...
Teresinha - Então qual é a ideia? Se você tem a ideia, já fala que eu já arrumo, já
falo sim ou não. Porque eu também gosto de falar, se é sim é sim, se é não é não. Não
gosto desses negócios “vou ver”.
Nathália - Aham, já resolve logo. Peraí que eu vou te mostrar (procura a imagem de
Frida no celular).
Teresinha - (para o meu primo, que havia entrado no quarto) O filho pega, ó, tem
camisa ali passada, você pegou?
Nathália - Bom, antes de finalizar eu quero que você pense: o que que você faz de melhor?
Teresinha - (risadas)
Bete - (entrando no quarto) Ó, eu não sei se vocês terminaram, o almoço está
na mesa.
Teresinha - (pra Bete) O que que eu faço de melhor?
Nathália - É pra você responder, vó (risos).
(Bete sai)
Teresinha - Eu? Eu acho que é cozinhar! Não, não é cozinhar não. O que eu faço de
melhor? E agora, e agora? Eu tenho que me achar... O que eu faço de melhor?
Nathália - É... Algo que você sabe que você é muito boa. Que você faz bem e que você
gosta de fazer.
Teresinha - Ah, o que eu gosto de fazer...
Nathália - Pensa vó, qualquer coisa se você não souber nada agora, você pode me
falar no próximo encontro.
Teresinha - Ó eu gosto de cozinhar, eu gosto de fazer tudo o que a turma quer. Quero
isso vó, quero isso mãe, gosto de fazer. Isso é uma coisa. Agora… Eu gosto de viajar.
Nathália - (risos) Mas tem que ser alguma coisa que você faz, vó.
Teresinha - Coisa que eu faço? Eu gosto de cozinhar, eu gosto de fazer coisas diferentes.Eu gosto de... Todo dia eu gosto de fazer algo diferente. Quando eu tô boa eu gosto
de fazer de tudo. Tudo o que eu faço é com amor. É lavar roupa, eu lavo porque eu
gosto, é ajudar na cozinha a enxugar louça, eu gosto, é arrumar o quarto, é arrumar
a casa, entende? Tudo o que eu faço, eu faço com gosto.
Nathália - Vó, olha essa imagem (mostra o autorretrato de Frida na coluna metálica).
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Teresinha - Tenho que pôr o óculos. Você viu onde eu pus o óculos?
Nathália - Aqui.
Teresinha - O que que tem a imagem?
Nathália - Você conhece?
Teresinha - Eu não.
Nathália - O que você sente vendo a imagem?
Teresinha - Olha eu sinto que a pessoa está sendo… Sei lá. (pausa longa) Parece que
está sendo sufocada. Não sei se é isso. Pra mim é. Que ela está sendo sufocada. O que
que tem essa imagem? Conta pra mim agora?
Nathália - (ri) Peraí, eu vou pegar outra.
Teresinha - Ahhh menina, ahhh menina, você já tá me pondo... A vó não está com a
cabeça toda assim, não.
Nathália - Claro que tá. Deixa eu ver. (procura no celular outra imagem). E essa?
(Frida com os macaquinhos)
Teresinha - (pausa longa, pássaros ao fundo) Aí... o negócio tá complicado, porque
tem um gato, uma borboleta, parece... Não tem mais borboleta, tem um passarinho,
um macaco. (pausa) E agora, hum? E agora?
Nathália - Ah, o que você sente. Não tem certo e errado, é a sua impressão.
Teresinha - Pois é, eu tenho a impressão que ela está pensando “como seria o mundo
se ela tivesse”... Eu acho que ali ela tá pensando… (pausa longa). Acho que ela está
pensando seriamente no futuro: como será? (pausa) Ahh, você está me pondo uns
negócios diferentes que eu não entendo.

Como seria nosso futuro, hein dona Teresinha?
Após apreciar e conversar um pouco sobre as dinâmicas de criação dos autorretratos
de Frida, eu sugeri como proposta de ação conjunta que nós duas fizéssemos autorretratos, ao
que ela prontamente respondeu:
Teresinha - Tudo bem.
Nathália - A gente pode ou pegar alguma foto e imprimir e fazer a partir da foto.
Teresinha - Fica ótimo.
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Nathália - Ou a gente pode pintar.
Teresinha - Você que entende.
Nathália - Mas cada uma tem que fazer o seu. Você vai ter que fazer o seu. [...] Eu
posso te mandar outras fotos da Frida também pra você ver.
Teresinha - Manda.
Nathália - Mando e daí a gente pode ir pensando.
Teresinha - Eu tenho que fazer então um autorretrato, é eu…
Nathália - Como você se retrata? Como você se vê? Como você se descreveria?
Teresinha - Tá.
Nathália - Como você se definiria? Que tipo de sensação, que tipo de emoção a gente
colocaria no papel? Não sei, acho que como você tem essa coisa de pintar as mandalas, talvez a partir das mandalas também. Pensar quais são as imagens que estão na
sua cabeça? Quais são as referências que você tem, sabe? De sensação… De objeto,
cenário. Pra onde sua imaginação te leva? Pra onde você gostaria de ir? Ou que tipo
de coisas passam na sua cabeça com frequência. Que tipo de sensações você sente
com frequência que você gostaria de por no papel, sabe?
Teresinha - Você vê, eu tô agora com um negócio de Jesus, que eu tô pintando.
Então cada, cada folha eu sinto um diferente do outro. Tem o João, tem o Pedro,
tem aquele, tem ele na cruz[...]. Então eu sinto um alívio, sabe? A gente vê.. Não
pela pintura. Na minha cabeça eu acho, eu sinto que ele está ali. Está ali comigo, está lá no céu, não sei aonde, em todo lugar. Porque eu acho que ele está
em toda pessoa, depende da pessoa sentir. Depende da fé da pessoa. Eu tenho
muita fé, quando eu quero um negócio eu rezo, eu falo toda noite. Toda noite
eu peço pela família, pelos filhos, pelos netos, pelas bisnetas, por todo mundo,
peço até por quem eu acho que eu não gosto, você acredita que eu peço? Eu
falo. Sento aqui e falo. Converso, converso. E… é aquela sensação. às vezes eu
tenho uma sensação de bem estar. Ontem eu levantei com aquela sensação.
Uma, uma, uma... Eu levantei, parece que eu levantei num lugar estranho a hora
que eu acordei, parece que eu tava num outro planeta. Mas depois foi indo, foi
indo, fui chegando. Porque a gente tem dessas coisas, você vê, eu gosto de ficar
sozinha. Sozinha, assim, tem hora do dia que eu gosto de sentar ali, ponho as
músicas que eu gosto e fico ali tranquila.

Inspiradas por Frida e pelas fotografias, tínhamos um compromisso: fazer nossos
autorretratos! Vi uma relação de amizade se desenhando entre nós, horizontalmente.
Pragmática e muito disponível ao trabalho, neste dia minha avó me lembrou da importância de cultivar as madrugadas ou qualquer tempo possível dedicado a nós mesmas.
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Sabendo que Teresinha não para quieta desde a hora que levanta, imagino que reservar
esse espaço de paz nas madrugadas faz parte de uma sábia rotina de descanso da saúde
mental e recarga de energias...
De acordo com os agitados fluxos da casa, antes de ser interrompida pela bisneta adentrando o quarto chegando da escola, eu pedi que ela pensasse em perguntas que gostaria de
fazer para mim no próximo encontro. A ideia era conversarmos durante a produção dos autorretratos. Lembro que saí com uma sensação muito boa, talvez daquela mesma paz sentida por
Teresinha ao pintar Jesus de madrugada. Vi o processo pedagógico instaurado entre nós, pois
uma estava movendo questões na outra. Vi que ela queria estar ali e produzir em conjunto.
Fez sentido para ela. Ampliou os sentidos para mim.
E contrariando os meus desejos, o encontro foi em sua casa. Eu quis mais uma vez que
fossemos para outro lugar, porém entendi que era mais confortável e seguro realizar os encontros em sua casa. Nem sempre iríamos conseguir ficar totalmente a sós, isso era um fato.
Estava evidente pelas interrupções: minha mãe, meu avô, meu primo e a bisneta entraram durante a conversa. Estar ao seu lado, me fez ver que a falta de privacidade era parte importante
de quem ela era, e de como constituiu sua intimidade de maneira “pública” entre a família ao
longo da vida, assim como tantas outras mulheres.
Ao me deparar com Virginia Woolf em Um teto todo seu (1990) penso que falar justamente sobre as interrupções diárias, ou ainda sobre a paz que minha avó encontra nas madrugadas solitárias de pinturas e músicas, é algo importante pois revela que diante da estrutura
de organização da vida no espaço doméstico, a falta de tempo para si e de privacidade foi uma
característica marcante nas mulheres de muitas gerações, pois seu tempo era dedicado exclusivamente aos cuidados dos outros e às demandas dos afazeres doméstico. Estar em casa,
portanto, mais do que relaxar, era sinônimo de trabalhar.
E o pensamento voltava: se minha avó trabalhava o dia inteiro, do momento em que
acordava até a hora de dormir - restando as madrugadas como momentos de prazer solitário
- porque a sensação de não ser útil? Por que?
Volte à 7ª Provocação: página 116
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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5. 7. Não era pra ser um encontro: “Quando vamos conversar de novo, Ná?”
O terceiro encontro com Teresinha não era para ser um encontro. Era um dia comum
de visita sem o compromisso com a pesquisa, mas ela quis e eu acatei. Desde o encontro
anterior, em que minha avó trouxe espontaneamente as fotografias, estava evidente que o
trabalho seria guiado por nós duas.
Dia 20/06 eu estava no sofá, com a cara enfiada no celular entre preocupações do trabalho, quando ela carinhosamente disse: “Quando é que a gente vai conversar de novo, Ná?”.
Percebi que ela cobrou não apenas a conversa, mas a proposição de novas perguntas: “O que
mais você quer saber?”.
Ouvi, parei e logo perguntei: se você nascesse homem, o que gostaria de fazer?
Teresinha - Mulher eu já falei? (eu balanço a cabeça afirmativamente) Se eu nascesse homem (pausa) não sei o que eu gostaria de ser… Gostaria de ser um homem
assim… Com as ideias parecida com a do Beto, do Tio Beto. [...] Ele tem uma visão
diferente do mundo, ele é um cara bacana, um cara carinhoso, um cara que não
é agressivo, um cara que gosta de ajudar os outros. Tem os defeitinhos dele, mas
eu acho que são poucos, certo? Eu acho que… Eu não gostaria de ter dinheiro,
não sei, assim... Gostaria de ter uma profissão boa. Professor não. Polícia também
não, porque é muito cheio de regras e traz pra dentro de casa. É difícil policial
que não queira impor dentro de casa a mesma regra que tem no quartel, não faz
meu gênero. Gostaria de ser assim, sei lá, uma pessoa que ajudasse muita gente,
um médico, pra trabalhar igual numa ONG que fosse para diversos países, essas
coisas. Isso eu gostaria de fazer, tá? Que mais?

5. 7. 1. Das normas que matam as diferenças ou A ditadura também esteve aqui

O amor que evidentemente minha avó sente pelo meu tio, assim como o amor que eu
sinto por meus familiares é inconteste, e tão pouco desejo atribuir valores aos sentimentos
aqui. No entanto, as conversas por vezes traziam situações comparativas entre homens e mulheres, e logo sobre como nos sentíamos sendo mulheres. Para olhar para a mulher Teresinha,
era muito difícil não olhar para o homem Deorival, o homem Beto, a mulher Bete, a mulher
Bi. Não pelo carinho e afeto, como já disse, mas pela projeção de papéis designados a cada
pessoa, marido e esposa, filho e filhas, de acordo com seu gênero, que resvalam em suas
subjetividades. Dentre muitos aspectos, a designação de gênero também nos diferencia e faz
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parte das expectativas que se depositam na formação das identidades. A masculinidade de
nossos pares também nos formam e atingem o modo como pensamos, lemos e interpretamos
o mundo, ainda que estejamos num corpo feminino.
Quando ouço Teresinha falar de seu filho homem, vejo a compreensão de uma geração
de mulheres que idealiza os homens dentro dos relacionamentos familiares, afinal ele “tem
os defeitinhos dele, mas são poucos, certo?”. Inclusive em muitos encontros as demais atrizes
narraram casos semelhantes, trazendo exemplos na diferença de tratamentos com seus irmãos homens. Por outro lado, nessa conversa ficou evidente seu posicionamento radicalmente contra as posturas tipicamente militares. E quando Teresinha afirma que não seria policial
de jeito nenhum “porque é muito cheio de regras e traz pra dentro de casa. É difícil policial
que não queira impor dentro de casa a mesma regra que tem no quartel, não faz meu gênero”,
penso na herança militar de meu avô, de meus bisavós, tataravós, da Era Vargas, da Ditadura e
todo o universo militar que alimentou seu imaginário de vida...
A escola militar e a masculinidade ensinada aos militares reflete, para além de suas
personalidades, nas vidas daqueles com quem convivem, nas dinâmicas de organização da
casa, nos relacionamentos matrimoniais, na educação dada aos filhos. E não precisamos ir
longe, pois percebemos com nitidez no bolsonarismo atual o desdobramento do militarismo
que reduz assuntos complexos em tratamentos binários de certo e errado, adulto e criança,
bandido e cidadão de bem, homem (azul) e mulher (rosa). É notável que a herança direta de
uma ética militar, profundamente sedimentada no momento histórico da ditadura civil-militar
do Brasil, trouxe como consequência muitas das visões de mundo de orientação política e
moral conservadoras aderentes às mentalidades de parte considerável da população hoje, que
massifica o pensamento cotidiano binário, o que inclui também a mim e aos Bonilha.
Nesse sentido, não rejeitar as diferenças é fundamental no processo de elaborar criticamente como pensamos determinadas coisas e porque pensamos. Ou ainda o que fazemos e
o que não podemos fazer. Pois, retomando Audre Lorde,
“A rejeição institucionalizada da diferença é uma necessidade absoluta em uma
economia baseada no lucro que precisa de forasteiros como superávit. Como
membros dessa economia todos nós fomos programados para reagir com medo
e ódio às diferenças humanas e a lidar com essas diferenças de determinada maneira, dentre três: ignorá-las e, se isso não for possível, imitá-las se acharmos que
são dominantes, ou destruí-las se acharmos que são subordinadas. Mas não temos modelos para conviver com nossas diferenças como iguais. Em consequência disso, essas diferenças têm sido mal interpretadas e mal utilizadas a serviço
da separação e da confusão. (LORDE, 2019, p. 240)”
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A autora, no texto “Idade, classe e gênero: mulheres redefinindo a diferença”, originalmente dos anos 80, apresenta a luta do movimento feminista pela compreensão das camadas
de diferenças presentes nas subjetividades. Assim como no texto “Não existe hierarquia de
opressão”, Audre retoma a ideia de que raça, classe, orientação sexual, gênero e idade são
características que devem antes de tudo ser expostas, reveladas socialmente e compreendidas
nas suas especificidades, sem classificações hierárquicas das opressões.
Minha família é majoritariamente formada por mulheres que coordenam as atividades
da casa, trabalham fora, estudam e fazem toda a costura afetiva entre as pessoas que circulam. Porém, ainda assim, por vezes quando criança eu percebia que a prioridade de fala nos
momentos de socialização geral (como almoços e festas) era dos homens. Nós mulheres conversamos, óbvio, mas pelos nichos, nos cantos.
Fui criada com muito amor, faço questão de registrar. Talvez o excesso de cuidado tenha sido justamente um dos desequilíbrios que se desenvolveu no meu corpo. Fui criada por
mulheres que cuidaram de mim, dedicando suas vidas a garantir que eu, minha irmã e meus
primos pudéssemos nos desenvolver e ter a oportunidade de desenhar o próprio futuro - como
Teresinha gosta sempre de me lembrar. Fui criada aprendendo a não sentar de perna aberta,
não contestar os mais velhos, ouvir muito e falar pouco, não sentar no chão, não sujar a roupa, não andar descalça, não dormir totalmente no escuro, não falar palavrão, me comportar
como uma mocinha, comer direito, estudar sempre, não brincar na rua, não pegar friagem,
não arrumar confusão dentro de casa, não revelar as divergências, não provocar ninguém com
as minhas opiniões políticas.
Cresci sem aprender a conversar com quem pensa diferente de mim. Porque cresci sem
aprender a falar quando eu penso diferente. Pelo exemplo prático, aprendi a ressentir quando
discordo. E a dificuldade de comunicação e de elaboração conjunta das diferenças talvez seja
uma das grandes questões que percebo hoje em família. Não aprendi dentro de casa a lidar
com as diferenças. A falar sobre os incômodos, enfrentar embates com as figuras masculinas.
Usando a expressão de Audre, “A rejeição institucionalizada da diferença” não diz respeito apenas à minha família, mas sim a uma ética de comportamento e relacionamento que
organiza há séculos a estrutura de dominação patriarcal. As dinâmicas que movem a economia capitalista, garantindo o lucro de determinadas classes, determinaram por anos a invisibilização ou isolamento das diferenças na ordenação da vida em sociedade, inclusive dentro
da própria estrutura de movimentos sociais. Este é o ponto central das críticas construídas
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pelo feminismo negro contra muitas feministas brancas da chamada “segunda onda”, que em
suas formulações construíram a imagem da “mulher” tal como se identificavam, excluindo,
ou inferiorizando, as demandas específicas das pautas políticas de mulheres negras. Segundo
Audre Lorde em “Não existe hierarquia de opressão”, vemos tal situação também dentro do
movimento negro quando os homens negaram as reinvindicações do feminismo negro e, sobretudo, de mulheres negras lésbicas (LORDE, 2019).
Assim como aqui no Brasil, relatos de mulheres que lutaram contra a ditadura militar
revelam que tiveram suas militâncias políticas diminuídas dentro da própria resistência, sendo
frequentemente colocadas de lado as demandas específicas de gênero. Recorte este que, de
acordo com o Capítulo 10 do relatório da Comissão Nacional da Verdade “Violência sexual,
violência de gênero e violência contra crianças e adolescentes”, era claramente agravado pelo
caráter sexista e homofóbico da formação da polícia militar:
Como a violência se organiza através das hierarquias sociais e das relações
sociais de poder [...], a estruturação baseada na hierarquia de gênero e
sexualidade transparece na violência estatal do período explicitando, por
exemplo, o caráter tradicionalmente sexista e homofóbico da formação policial e militar, que constrói o feminino como algo inferior e associa violência
à masculinidade viril. (BRASIL, 2014, p. 404; Tomo I, Volume I, Capítulo 10)

Assim, cabe lembrar que os agentes responsáveis pelas repressões policiais tinham
cara, corpo e subjetividades e que, ainda que fossem pessoas executoras de ordens, eram
sujeitos que estavam imersos num aparato de alto controle de sociedades patriarcais: as
bases morais que balizam os comportamentos masculinos de virilidade e dominação. Tal
moralidade cis-heteropatriarcal justifica éticas comportamentais que - nutridas por hierarquias e relações punitivas - encontram no gênero feminino razões específicas para depositarem seus ódios e consequente atitudes opressivas e misóginas. Portanto, as presas
políticas do período não eram simples militantes de esquerda que ameaçavam o Estado.
Elas eram, antes de tudo, mulheres.
Mulheres que por muitos anos não tiveram seus nomes reconhecidos e celebrados nas
próprias instituições em que militavam. Para além de enfrentar um regime altamente opressor
e violador do âmago das individualidades femininas, essas mulheres tiveram ainda que enfrentar o machismo naturalizado, exercido por seus companheiros de luta e legitimado pelas
próprias organizações políticas que pertenciam.
A historiadora Mary Del Priore no livro Sobreviventes e Guerreiras (2020) afirma que
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durante a guerrilha do Araguaia, mesmo com o exemplo da liderança de Helenira Resende
- a única mulher militante (e negra) do Partido Comunista do Brasil, que alcançou o posto
de vice-comandante de um grupo da Guerrilha e que tragicamente teve seus restos mortais
desaparecidos - , ou de Crimeia de Almeida - a guerrilheira gestante que fugiu a nado, de madrugada, sendo uma das poucas sobreviventes do período -; mesmo que segundo o relato da
própria Crimeia, o Araguaia tenha sido um espaço de tentativa de organização horizontal entre
os gêneros, nas quais os homens foram para a cozinha e as mulheres para os trabalhos pesados com fuzis e enxadas; ainda assim, apesar de tudo, “os papéis de liderança eram sempre
masculinos, e muitas guerrilheiras se ressentiram da função secundária e da pouca chance de
reconhecimento que lhes foram dadas” (DEL PRIORE, 2020, p.223).
A respeito do reconhecimento das narrativas femininas durante a ditadura militar, a
historiadora Paula Franco, em sua dissertação de mestrado A escuta que produz a fala: o lugar
do gênero nas comissões estaduais e na comissão nacional da verdade (2011-2015) apresenta
o argumento de que muitas das lacunas nas compreensões das comissões estaduais e nacional
da verdade, se devem ao fato de que por anos, a centralidade das investigações do período
residiam nos crimes de mortes e desaparecimento, e não necessariamente nos crimes de gênero (FRANCO, 2017). Tal invisibilidade se expressa no silêncio de muitas presas políticas, que
levaram anos para elaborar e expor publicamente - e também aos seus familiares, filhos e
parceiros -, os relatos de crimes sexuais. Como questiona a historiadora Mariana Joffily “Por
que levou tanto tempo para que se pudesse ouvir, no sentido forte do termo, dentro da esfera pública, os relatos das mulheres que sofreram crimes sexuais durante as ditaduras militares?”(JOFFILY, 2016, p.166).
E ainda:
[...] Um dos grandes problemas do delito sexual reside no fato de a suspeita também recair sobre a pessoa afetada. Se os sobreviventes de situações
extremas carregaram a culpa por não terem vivido o mesmo destino de seus
companheiros mortos ou desaparecidos, quem sofreu violência sexual teve
dificuldade de subtrair-se de um sentimento de responsabilidade pela experiência traumática, o que tendeu a isolá-las no âmbito do privado e da vergonha. (JOFFILY, 2016, p.167)

Imagino a dor e a vergonha de mulheres que levaram 30 anos para nomear em público a violência sexual sofrida como prática de tortura. Mulheres sofriam torturas específicas
pelo fato de serem mulheres, mães, gestantes. Reconhecer as diferenças dos crimes de Estado
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daquele período faz parte da luta por memória, justiça e liberdade, ainda viva nas vozes de
tantas mulheres resistentes do período, como Maria Amélia Teles, Suzana Lisboa e a própria
ex-presidenta Dilma Rousseff.
Perceber a cultura que nos forma é parte da autoavaliação necessária frente à
elaboração das éticas de existência que adotamos. E lamentavelmente olhando para o
regime militar, é notável as sequelas de uma cultura que não soube acolher o conjunto de
mulheres que sofreram violências sexuais - inclusive pela vergonha e autosilenciamento
de muitas -, o que certamente evidencia o sintoma de que vivemos num período histórico
que se ergueu acima diferenças de gênero, impondo violentamente a norma masculina,
cis, heterossexual à vida comum.
E não podemos negar que tal imposição entrou de algum modo, ainda que entre frestas pequeninas, dentro da casa de todas as brasileiras que viveram aquele período. Por mais
que setores conservadores da sociedade tentem defender com unhas e dentes a inviolabilidade da família, sabemos que não vivemos numa eterna bolha, pois todas nós, cedo ou tarde,
colocamos nossos corpos pelo mundo e interagimos com a sociedade.
Não existe hierarquia de opressão, mas existem diferentes modos de oprimir. Volto
para Audre Lorde e penso que mesmo para quem se considera do mesmo lado da trincheira,
é preciso lembrar da tarefa diária de abrir espaço para o diálogo sobre as diferenças, na perspectiva de compreendê-las, acolhê-las e usá-las para o fortalecimento das visões de mundo e
lutas particulares, construindo segundo suas próprias palavras “novas definições de poder e
novos modelos de convivência com a diferença” (LORDE, 2019, p.247). Eu como mulher branca
jamais poderei ignorar as lutas das manas pretas, trans, indígenas e demais movimentos libertários. E sei que é complexo lidar com as diferenças, mas penso ser o único caminho a encarar.
Nomear as diferenças na vida comum, faz parte de uma estratégia pedagógica que visa
em última instância, reconhecer e combater estruturas de poder e dominação enraizado nos
espaços que habitamos: escola, universidade, trabalho, casa - que por vezes são institucionalmente opressivos tão somente pela inabilidade de coexistir com vidas, culturas e posicionamentos políticos diversos.
Onde estavam as diferenças em minha vida comum?
Quais silenciamentos da ditadura ecoaram na minha casa?
Não falamos sobre a ditadura militar dentro de casa. Quando faço perguntas, colho
pouquíssimas respostas. Sei que meu avô era enfermeiro da polícia militar e também que ele
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não gostava de festas de carnaval porque na época de soldado era obrigado a fazer rondas de
madrugada, cuidando de foliões bêbados. Eu, honestamente, não tenho coragem de ultrapassar determinada linha de investigação arqueológica no que diz respeito às memórias profissionais de meu avô, ou às informações que ele tinha acesso naquele período.
De tudo o que nunca soube, fico com aquilo que minha mãe me ensinou com ênfase:
“não arruma confusão dentro de casa por causa de política, não vale a pena.” Isso ficou engasgado por muitos anos em minha adolescência e vida adulta. Agora, com a passagem do tempo
e as transformações da idade, até consigo achar graça em determinadas posições e abstrair
nos almoços discursos que para mim são intoleráveis, como a pena de morte, por exemplo...
Ao olhar para trás, percebo que nascendo em 1989, minha infância aconteceu em pleno período de reabertura política, com ditaduras sendo finalizadas na América Latina. Pinochet saiu da presidência um ano após eu nascer, fechando o ciclo de um período sangrento
de los hermanos. Vivemos no mínimo 20 anos de um regime político no qual falar o que se
pensava poderia ser sinônimo de morrer. Com a lei da anistia mergulhamos numa década de
impunidade para os crimes de Estado, na qual paralelamente vimos emergir a passos largos o
neopentecostalismo, ao lado de privatizações, e do plano real. Vimos o neoliberalismo tomando formas cada vez mais visíveis nas inflações, dívidas externas, e na corrida tecnológica do
Vale do Silício, enquantos éramos entretidos assistindo a Xuxa gemer na televisão para baixinhos, o Senna correr aos domingos e as moças buscarem o sabonete nas tardes da banheira
do Gugu. Tudo ao som de lambada e axé Bahia! Havia pouco tempo para pensar e falar sobre
as barbaridades que haviam ocorrido. Afinal, o progresso estava adiante, e era preciso seguir
antes do mundo acabar com o bug do milênio previsto pelo Nostradamus... E eu tinha apenas
11 anos na entrada dos anos 2000.
No processo de reabertura política, eu diria que cresci num silêncio ensurdecedor. Mas
acho que isso é mentira, nunca houve silêncio neste país, o que houve foi uma pluralidade de
chiados vindos de muitas emissoras de televisão e portas de igrejas que nos fizeram esquecer porque somos quem somos e que é possível gritar aquilo que se pensa. Chiados que nos
impediram de ouvir as vozes que sempre resistiram e nunca deixaram de clamar por justiça,
memória e liberdade. Cresci com a sensação de que “ditadura era coisa do passado” ou ainda
que “tem gente que gosta de ficar revivendo essas histórias para se vitimizar”.
Não é tranquilo falar sobre as diferenças. Sobre as vozes ouvidas e as emudecidas.
Não é tranquilo falar sobre a impossibilidade de estabelecer conversas francas dentro de
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casa. E talvez essa seja uma ferida minha e de minha avó que não irá se resolver facilmente... Porém, lembro que escrevo para curar, escrevo para que os silêncios não se perpetuem nos futuros, não apenas dos Bonilhas, mas na configuração de qualquer família,
nesse chão que chamamos de Brasil.
5. 7. 2. Experiências e saberes

Seguindo o fluxo, outro assunto me chamou atenção naquele dia: o corpo de Teresinha. Não apenas o corpo físico, mas o corpo histórico, emocional, mental. Corpo repleto de
humanidades, com desejos, angústias, preconceitos e medos que ela compartilhava. O corpo
que revela o real em si, nas formas físicas, rugas, cabelos tingidos, unhas pintadas, assim como
o corpo que narrava de onde veio, por onde andou, com quem interagiu e quais espaços ocupou durante a vida.
Tudo isso significa que para além da anatomia, para além do que a ciência
possa pretender nomear das doenças inscritas no corpo, há sempre um além
advindo pelo corte significante, há o inominável. Assim quando pensamos
em corpo não pensamos apenas em um corpo velho, jovem, bonito, feio,
doente, “sarado”... Junto ao corte significante marcando o corpo, dando-lhe
nomes, junto à imagem que oferece certa consistência, está o real, está aquilo que não se representa nesse corpo, e está o corpo erogeinizado com toda
sua efetividade. (MUCIDA, 2019, p.119)

Pensei nas experiências carregadas em seu corpo e senti um profundo respeito por
perceber que para além de minha avó, tinha diante de mim, uma mulher com 80 anos totalmente disponível a estar comigo, entregando pedaços seus. E além de tudo, via uma mulher
com desejo de ser diante de mim.
Quais saberes carregamos em nossos corpos-experiências? Quais narrativas? Quais
contribuições para as gerações futuras? Passado e futuro se conectaram novamente em meus
pensamentos com o desejo de ouvir mais sobre aquilo que lhe fazia vibrar...
Nathália - Quais músicas você gosta de ouvir, vó?
Teresinha - Olha, as americanas - tem muitas músicas bonitas. Eu posso até escrever
as músicas, mas assim os nomes eu não sei falar. Roberto Carlos eu gosto porque eu
acho que ele traduz romance, ele não traduz assim, guerra, briga, ele só traduz mais
o lado do amor, ele quer unir as pessoas, é diferente. E... gosto de... Gosto da Ivete
Sangalo, das músicas dela, transmitem coisas boas.
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Nathália - E quando você era nova? As músicas da sua juventude?
Teresinha - Olha, desde os 60 quando eu casei, já tinha o Roberto Carlos, eu gostava.
Gostava de Ronnie Von também, era o príncipe da época, era um príncipe.
Nathália - Você nunca ouviu Chico Buarque?
Teresinha - Olha, eu gosto do Chico Buarque, eu não gosto dele, mas eu gosto das
músicas dele.
Nathália - Você não gosta dele?
Teresinha - Não gosto dele cantando, tem gente que eu não gosto de ver cantando, eu
gosto das músicas, mas ver cantando, eu não aprecio.
Nathália - E Gilberto Gil, Maria Bethânia?
Teresinha - Maria Bethânia eu gosto das músicas, da Gal Costa também...
Nathália - E antes de casar, o que você gostava de ouvir?
Teresinha - Antes de casar eu não tinha nem preferência. Era umas músicas bem
antigas, tinha Elis Regina...
Nathália - Claro que tinha preferência, vó. Como não?
Teresinha - Tinha Elis Regina, tinha Amado Batista, aquela época era só... Tinha um
que era o xodó da época, como era aquele? Sérgio Reis! Inclusive ele morava aqui
perto, a mulher dele era professora no Crispim, - não sei se sua mãe estudou lá, sua
mãe ou seu tio. Ali no Crispim ali em cima. E o teu vó toda vez que ia pra cidade ele
tomava o elétrico ali embaixo, ele tomava o ônibus junto com ele.
Nathália - Mas e o piano vó, você tinha um piano. O que você tocava no piano?
Teresinha - Ah, eu tocava música. Eu gostava de tocar, aquelas… (pausa) Como é? Eu
tocava música daquela Mariquinha... A Chiquinha Gonzaga, tinha umas músicas dela.
Música da época, né?
Nathália - Tenta lembrar uma vó. A gente pode olhar na internet.
Teresinha - Tá. Mas agora também, depois que vendeu o piano eu não quis saber
mais. (meu primo passa na sala)
Nathália - E não tem nada que você queira fazer agora, vó?
Teresinha - Olha querer fazer, eu até queria, mas acontece que eu não tenho condição
física [...] a minha vista já não está a mesma coisa. Tem dia que eu deito e fecho o olho.
Eu tô lá, teu vô tá assistindo futebol, coisa... Eu não tô dormindo, eu tô com o olho fechado, porque até a luz me incomoda. Acho que vai indo né, e a vista da gente… Porque
uma eu já não enxergo, a outra se eu não proteger bem... Você vê, eu gosto de pintar, mas
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faz tempo que eu não pinto aqueles cadernos, isso eu gosto de fazer, mas eu não pinto
porque? Porque eu falo “aquela luz lá não dá”. Porque o horário que eu gosto de pintar
é à noite. Eu falo para o seu avô, eu tenho que por uma luz bem forte [...] Porque você vê,
eu com todo esse problema da perna, eu agradeço todo dia a Deus. Por que? Porque eu
ainda ando, mal ou bem me arrastando, mas eu vou e volto. Eu acho que já é uma grande
coisa, porque igual, eu não posso ficar parada. Levanto cedo, 6h (agora não por causa
do frio), 8h, assim, eu já pego uma coisa e daí eu vou até a noite. Aí eu falo pra tua mãe
“faço a sopa, daí já vou pro quarto, vou ver o computador”. Durante o dia, eu não posso
ficar parada, sei lá, a cama parece que me prejudica. Eu deito, eu levanto com o corpo
mal, com dor, eu tava falando pro seu tio “vou tirar aquele outro colchão”. [...] Eu fui na
médica terça-feira - eu e teu avô - por causa do joelho, porque pra subir e descer escada
eu tô com dificuldade. Ela disse que aqui, os dois joelhos, o osso tá colado.
Nathália - A cartilagem já era…
Teresinha - Se eu deito, sabe que é pior? Eu viro pra lá dói aqui, dói aqui. Ela mandou
eu fazer um monte de coisa, fisioterapia, deu uns remédios, mas isso aí há uns dois
anos atrás, eu já fiz. Mas tem época que ataca mais, principalmente o frio. Ela falou
“não ponha nada de quente”, ela falou “pega gelo põe na bolsa”. Se eu esquentar a
perna não dói, agora vou pôr gelo? Sabe o que eu faço? E eu vou no chuveiro quente
e enfio a minha perna (risos).

Ouvindo-a narrar os desafios físicos de seu corpo, me senti pequena e mimada diante
das enxaquecas, cólicas e dores na coluna lombar que eu reclamava com frequência. Seus desafios me pareceram imensos no dia-a-dia, assim como sua força de viver, que só se potencializava diante do humor em rir dos próprios problemas. Lembrei que para além das demandas
físicas, havia todo o contexto social que pouco favorecia um corpo idoso:
Na atualidade, o idoso encontra diferentes formas de se deparar com o desamparo. Sua história não encontra lugar diante das nov-idades do mercado,
sua imagem não pode acolher como antes as maquilagens (em francês: maquille-âge, maquiar a idade), mesmo com o mercado das próteses e cirurgias
plásticas; o limite persiste. O temor à perda de amor torna-se real dada a
fragilidade corporal que não responde, como antes, aos imperativos de agilidade, força e beleza. Os caminhos abertos pela cultura à inscrição e atualização de sua história tornam-se também mais restritos. É flagrante, no mundo
atual, o desrespeito ao idoso concernente à sua fala, à sua marcha - sempre
mais lenta - sempre em descompasso com um mundo que gira ao redor de
outro imperativo: tempo é dinheiro. (MUCIDA, 2019, p.82)

Ver Teresinha em seu passo, suas dores, suas reclamações e seus gostos, na simplicidade da vida comum de memórias musicais de Ivete Sangalo e Ronnie Von foi libertador.
Perceber-nos sem “maquiar as idades”, maquiar os desejos e os corpos, inclusive sem o gosto
por Chico Buarque e de tudo aquilo que na realidade eu mesma queria ouvir (e não necessariamente ela queria falar). Não. Era sobre ela, o que ela gostava de fazer e pensar. O que ela
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sentia. Afinal era sobre seu corpo, sua velhice, seu saber. Estar naquele encontro (que nem
deveria ser um encontro), se revelou para mim como gesto de amor e resistência à lógica do
capital que tanto nos cobra produtividade. Sim, estávamos sendo inúteis, largadas no sofá
conversando, e que bom! Tempo não é dinheiro, é vida, vó!
Entender seu tempo e as experiências desenhadas em seu corpo de mulher de 80
anos, ao lado do meu corpo de 30 foi um processo precioso, especialmente por tentar desvendar a intersecção de gênero e idade. Pois, se há uma coisa que não podemos negar, é que
somos fruto do encontro daqueles que nos antecederam. Pessoas de outras épocas, que para
além de uma código genético, carregam narrativas políticas, valores humanos e hábitos que
desenharam relacionamentos íntimos e sociais.
Pessoas que carregam em seus corpos experiências e saberes.
5. 7. 3. Corpo, gênero e envelhecimento: nada pode ser natural!

Fugindo da “mística do comportamento feminino” e escovando a contrapelo a história
mal contada sobre as mulheres, Judith Butler a partir dos estudos de performance, traça compreensões sobre o corpo que reorientam a ideia de “ser mulher”:
As pessoas não são seus corpos, mas fazem seus corpos - essa diferença de
ser e fazer é fundamental. As pessoas inclusive, fazem seus corpos de maneiras diferentes de outras pessoas que lhes são contemporâneas, das que a
precederam e das que as sucederão. (BUTLER, 2019. p. 216, grifo meu)

Neste sentido, a diferença entre ser e fazer é fundamental para direcionar o pensamento num lugar concreto, material e relacional com o tempo que vivemos. Fazemos os nossos corpos! E não é fácil lidar com a liberdade que tal afirmação nos coloca, pois de geração
em geração vemos as referências de feminino e feminilidade perpetuarem heranças misóginas
e preconceituosas na literatura, nas propagandas, nas televisão, nas exigências em entrevistas
de emprego, nas capas de revista, na bíblia. Vemos desde a infância a representação do corpo
feminine com características que afetam as compreensões que fazemos de nós mesmas, no
processo dinâmico de construção de nossas identidades. E por vezes, a sensação de inadequação de mulheres cisgêneras38 ao corpo feminino que não corresponde às pressões estéticas da

38. Digo mulheres cis, pois no caso das mulheres trans e travestis o debate se complexifica ainda mais, apresentando demandas específicas travadas pelas lutas sociais do transfeminismo.
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cultura hegemônica (por ser demasiado gorda, negra, alta, baixa, dentuça, nariguda, asiática e
tantas outras adjetivações que nos fazem desde meninas); tal inadequação se torna mais evidente quando vista desde a perspectiva da velhice. Pois, se o corpo feminino por si só é objeto
de análise dos homens na lógica patriarcal, o corpo da mulher velha então, secularmente é
motivo de deboche e discriminação...
Na idade média, o traço marcante da misoginia - ódio ou aversão às mulheres - torna-se mais evidente, principalmente em relação às mulheres idosas.
[...] Na Renascença (século XVI), surgem alguns textos, a exemplo de Erasmo,
que se dedicam à ideia de uma velhice-modelo; diante de uma vida sóbria
e regrada, uma velhice bela. Contrapondo-se a isso, a literatura é carregada
do elogio à juventude e à beleza e de repugnância ao corpo envelhecido,
principalmente da mulher idosa. E mesmo Erasmo, em um tom bastante
moralista, traça uma terrível descrição da mulher idosa. Ridicularizando seu
corpo, a censura ainda pelo prazer de viver que muitas conservam. Toda literatura citada por Beauvoir, só mostra uma ressonância muito grande com
todos os pontos já delimitados anteriormente. Sexualidade e amor são também caminhos interditados aos idosos. (MUCIDA, 2019, p. 69)

Carregando neste mundo a insígnia de ser mulher e velha, penso que como
estratégia de luta na esfera pessoal, dar as costas diante do riso do Outro e das rugas que cedo ou tarde surgirão, me parece uma ótima opção. Assim como assumir os
riscos de que nada pode ser natural, pois como seres viventes do mundo realizamos
diariamente a prática inventiva de inscrever-nos em nossos corpos, e performar nossas subjetividades.
Monique Wittig em seu texto “Não se nasce mulher” (2019), afirma que é preciso matar o mito da “mulher” que herdamos. Wittig já dizia em 1980 da importância das mulheres
fugirem de clichês históricos definidores de supostos traços “naturais do feminino”, buscando
âncoras em bases materiais, que possam auxiliar a construção de individualidades autônomas
e libertas de esquemas opressivos naturalizados na vida comum.
Essa imagem me faz lembrar do “anjo do lar”, o fantasma de uma mulher descrito no ensaio Profissões para as mulheres de Virginia Woolf (2013), quando a autora
é convidada a falar do seu exercício profissional como escritora. No texto, Woolf conta
como se deu conta de que precisaria matar o anjo que lhe importunava a mente e
dizia os modos que deveria escrever para agradar as expectativas dos homens e da sociedade. O anjo do lar era o fantasma de uma mulher extremamente educada, limpa,
carinhosa, submissa, servente aos desejos masculinos, que abdicava de olhar para si
e determinar suas escolhas.
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Inspirada em Wittig e Woolf, digo que precisamos matar todos os mitos que povoam o
imaginário sobre o “ser feminino”. É preciso matar o mito da femme fatale, o mito da princesa
branca de olhos claros, da gostosa magra, o mito da Maria (a santíssima mãe), o mito da Dona
Benta, a vovozinha mais querida do Brasil. Vendo Teresinha, digo que temos que matar o mito
da “vovó”. Parafraseando Beauvoir em sua clássica frase do Segundo o Sexo (1967) “Ninguém
nasce mulher, torna-se mulher”, reflito: não se nasce avó, primeiro torna-se mãe, e com sorte
do destino (ou azar, depende da perspectiva), depois de alguns anos, avó.
Assim como o gênero é uma construção cultural performada em nossos corpos (nós tenhamos consciência, ou não), a maternidade e a “avó-idade” também são construções tecidas
nos corpos, comportamentos e modos de pensar e agir das mulheres. Instinto de maternidade, instinto para cuidar do lar, ser boa esposa, boa mãe, boa cozinheira, ser melhor na limpeza
e nos cuidado de crianças e idosos, todas essas mentiras que nos foram contadas como parte
inerente do “ser mulher”, não passam de ações realizadas pelas mulheres historicamente por
estarmos emaranhadas no sexismo da cultura capitalista-patriarcal. A naturalização dos papéis
masculinos e femininos obviamente escondem a sobrecarga mental, as duplas jornadas de
trabalho, a vida solitária e todos os problemas psicológicos desdobrados destes contextos para além de opressões específicas da vida de mulheres negras e pobres, que chefiam lares
sozinhas e desde sempre se encontram na ponta da cadeia exploratória do mundo.
O negligenciamento e a recusa dos homens aos cuidados com a família e com a casa,
fomentou a construção de um senso comum que diz que as mulheres devem naturalmente desenvolver tarefas domésticas. Conforme vimos com Federici, as subjetividades compreendidas
como femininas foram cooptadas, escravizadas e domesticadas. E ainda que séculos tenham
passado, ainda que muitas mulheres tenham denunciado as mesmas opressões décadas atrás,
ainda que muitas tenham sido presas, torturadas ou até mortas por marcharem contra esta
lógica de vida, ainda assim, conseguimos observar em nosso cotidiano pueril as mesmas características da doença social que ataca a vida das mulheres. Observamos as mesmas relações de
poder instauradas nas brechas do dia-a-dia, na mentalidade dos cônjuges (especialmente em
relações heterossexuais), nos pequenos detalhes da estrutura familiar e no lócus “casa”. Não
são poucas as marcas carregadas pelas “nossas” e, infelizmente, o avanço do conservadorismo assombra o contexto social que vivemos. Um ponto nevrálgico é o fato de que, se por um
lado as opressões tem sua origem na articulação política e cultural da vida em sociedade, por
outro, as dores, angústias e traumas, são vividos nas peles, em solidão, e por vezes, no espaço
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doméstico. Como acolher e elaborar aquilo que vivemos na intimidade?
Pessoa útil a quem?
Não, nada pode ser natural! Somos frutos de uma grande construção histórica, psíquica e social.
E neste sentido, no combate à “amnésia histórica” e ao “fosso de gerações” que Audre Lorde diz (LORDE, 2019), observar o que os mais velhos fazem, como fazem e porquê o
fazem, é fundamental para construir futuros que não sejam reféns da versão fictícia da “História Oficial” narrada por aqueles que venceram subjugando culturas, políticas e tecnologias
de grupos oprimidos. É antes de tudo uma atitude inteligente de quem almeja localizar-se no
redemoinho da história e traçar alguma compreensão crítica das escolhas do passado e suas
consequências no complexo presente.
Retomo a ideia geral de Butler, no livro Corpos em aliança e a política das ruas (2018),
para refletir sobre a potência da articulação pública dos chamados corpos precários, inúteis
aos olhos da rentabilidade capitalista. Vidas que vivem na situação fronteiriça de vida e morte,
corpos localizados nas pontas da cadeia exploratória, que recebem nas costas a sustentação
deste sistema desigual e opressor. Penso até que ponto a velhice de minha avó não é assunto
público. Se nossos corpos carregam em si potências que podem desestabilizar o sistema, qual
não poderia ser a potência do corpo velho de minha avó, aliado a outros corpos de mulheres
velhas, jovens, filhas, netas, mulheres-crianças?
Volte à 8ª Provocação: página 121
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. 8. Mão na massa! A construção dos autorretratos
5. 8. 1. Parte 1: “Na vida a gente tem que fazer o que gosta”

Na sexta-feira santa fui à Rua 25 de Março comprar os materiais para fazer o autorretrato com Teresinha. Vi uma caixa grande. Lembrei da cena na qual eu sorteava papéis num
baú e também das caixas de sapato que guardavam os álbuns de fotografia de minha avó.
Pensei na importância do local para guardarmos os bilhetes e memórias da pesquisa. Decidi
então comprar duas caixas para fazermos os autorretratos em suas tampas. Comprei também
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papéis, canetinhas, guache, glitter, e outros materiais para nossa “bricolage”. Antes de encontrá-la, imprimi duas fotos ampliadas (uma minha e outra sua) para servir de base, e mais
quatro fotografias de quando éramos crianças. Peguei os materiais e fui.

Figura 9 - Teresinha ao lado da mesa de criação

Fonte: acervo pessoal (2019)

Era véspera da Páscoa, nós organizamos juntas as mesas no quintal onde pudemos
sentar e colocar a mão na massa. Iniciei o encontro mostrando o baú que havia levado e falei
sobre a importância de seu uso em minhas cenas-estudo. Naquele dia, coloquei algumas provocações junto de perguntas que as demais atrizes haviam formulado no início do processo:
Diga uma parte do seu corpo que dói
Diga uma parte do seu corpo que você gosta
Pense em uma comida que te representa
Pense um elemento da cozinha que te representa
Pense em um animal que te representa.
Com qual elemento você se identifica mais? Água, ar, fogo ou terra?
Diga um sentimento bom que você costuma ter
Diga um sentimento ruim que você costuma ter.
Diga uma imagem que você queira deixar no mundo.

Fazer o autorretrato instaurou outro tempo de encontro… No total, levamos quatro
dias trabalhando entre tardes e manhãs cheias para finalizá-los. No primeiro foram quase
três horas sentadas no quintal até o escurecer. Ficamos muito tempo uma ao lado da outra,
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pensando e experimentando coisas em silêncio, com barulho de avião e cachorros latindo
ao fundo. Às vezes um papel era sorteado e nós conversávamos, em outros momentos não.
Teresinha ficou inquieta querendo saber o “jeito certo” de fazer, lhe disse que também não
sabia, que estava experimentando junto com ela. Lembrei dos autorretratos de Frida, e logo
sorteamos perguntas do baú para disparar ideias.
Nathália - Qual elemento da cozinha te representa?
Teresinha - Fogão, porque eu faço comida pra todo mundo.
Nathália - Qual animal lhe representa?
Teresinha - Sem dúvidas, o cachorro, pelo carinho e companheirismo que muitas
vezes nem os humanos têm.
Nathália - O mundo para você é mais masculino ou feminino? Por que?
Teresinha - Eu acho que a mulher é mais completa, porque ela pode gerir um filho e
a capacidade que ela tem de se expressar e sentir é maior que o homem.
Nathália - E você acha que o mundo tende se expressar mais de modo feminino?
Teresinha - É… o homem tem a força dele, inclusive o machismo do homem impera. A
mulher é frágil, mas se for determinada ela é forte. (muda de assunto, sobre o autorretrato) E daí? O que eu ponho aqui? Fico engasgada.
Nathália - Não precisa ficar engasgada, vó! É pra ser prazeroso, divertido. Você não
tem obrigação de fazer nada.

Na sequência, encontrei numa revista a frase “a rainha da sofrência”. Eu a recortei e
disse que me representava, e ela falou:
Teresinha - Ah é? Mas você sofre porque?

E eu respondi que era pelo fato de eu ser muito emotiva em minhas decisões. Então,
ela aproveitou a brecha da situação e inverteu a lógica, pegando o papel onde estavam escritas
suas questões para mim, conforme combinamos no penúltimo encontro.
Teresinha - Você é feliz hoje? O que acha que falta para você realizar o seu sonho?
Para você se realizar?
Nathália - Acho que me falta às vezes aceitar as coisas como elas estão. Deixar o barco
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fluir sem tanta expectativa... pressão. O que eu acho que falta pra mim agora é organização para conseguir manter o foco e fazer teatro, que é o que me faz feliz, né?
Teresinha - Você como atriz, você é ótima. (Me emocionei). O que você espera do futuro?
Nathália - Estabilidade financeira para eu poder me organizar. Eu esperava ser
professora universitária também, mas do jeito que o país está…

Segui falando sobre o quanto as universidades públicas estão sendo sucateadas pelo
governo, com cortes de concursos, etc. E minha avó, ao perceber que eu havia me emocionado
desde o momento em que ela me perguntou se eu era feliz, em sua sabedoria me acolheu e
mudou de assunto…
Teresinha - Na vida da gente a gente tem que fazer o que gosta. Vamos mais pra
frente. Eu vou pensar como vou fazer isso daí [o autorretrato]…

E seguimos com um longo momento de silêncio, até que meu tio apareceu no quintal
para nos chamar para o lanche da tarde, dizendo que o pão estava quente na mesa.
Teresinha - Nós viemos parar aqui. Tô com a menina aqui.

Fizemos uma breve pausa.
5. 8. 2. Sobre os opressores que existem dentro de nós: isso é coisa de menina?

Certamente não foi por mal que minha avó me chamou de “menina”, até porque ela faz
isso com todo mundo da família. O chamamento de “menina” (tão reproduzido por mim, inclusive), por vezes me faz sentir infantilizada. É muito determinante o modo como somos chamadas,
percebidas, identificadas na vida privada e em público. Esforço-me para transformar meu vocabulário quando me dirijo a um grupo de mulheres, para ao invés de falar “meninas”, nos chamar pelo
o que somos, “mulheres”, pessoas adultas. Lembro-me da personagem Nora, do texto Casa de Bonecas, de Ibsen (2007), que ao viver uma relação explicitamente controladora e abusiva, é sempre
chamada por seu marido como “minha cotovia, meu esquilinho, menininha”.
Escrita no final do século XIX, a peça se tornou um marco de ruptura da representação
feminina em cena, sobretudo pelo desfecho de Nora que faz as malas e parte, deixando para
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trás marido, filhos, casa e toda identidade que carregava até então. Pensei: como um norueguês em 1879 já estava escrevendo sobre a infantilização e dominação das mulheres na vida
íntima, enquanto em 2019 ainda era tão vivo e presente em mim este estigma? É como se ao
longo da vida adulta mulheres não se igualassem aos homens, sendo sempre vistas como garotas, que não fazem coisas de “gente grande”.
Ao longo dos encontros tive a sensação de que nem sempre a pesquisa com Teresinha
era levada a sério, no sentido de ser valorizada e compreendida enquanto um trabalho de
nós duas. Era algo “legal, da menina com a vó”. Muitas vezes eu sentia como pesquisadora ou
artista-educadora que meu trabalho não era bom o suficiente, digno de ser percebido como
algo “importante”. Talvez não seja nada que venha efetivamente de outras pessoas que me
observam, talvez seja pura insegurança minha.
Porém, sei que vários colegas de profissão compartilham da mesma sensação de que o
ofício “artista” muitas vezes é diminuído em certos contextos. Ou parece que o que fazemos é
fácil, como a frase típica “Ah você é atriz? Chora aí pra eu ver”; ou frívolo “Ah você é atriz, mas
trabalha com o quê?”; ou ainda (e talvez seja a pior interpretação), segundo a atual gestão
do país pessoas artistas são taxadas de oportunistas e vagabundas que vivem “mamando nas
tetas do Estado”.
Afinal, qual a utilidade da arte na sociedade?
Artistas são pessoas úteis?
Meninas são pessoas úteis?
Meninas artistas fazendo arte de meninas com avós em quintais, então...
Qual era a importância do trabalho que estávamos fazendo?
Fazer autorretratos em tardes bonitas ao lado da avó era coisa de menina?
Desde que Teresinha usou a expressão “pessoa útil” fiquei inquieta com o quanto em
minha trajetória de vida eu também questionei a utilidade do meu valor como artista e educadora. “Se sentir inútil” poderia ser uma porta de entrada para a autossabotagem, em situações
destrutivas diante de nós mesmas.
E olhando para meu autorretrato, questionei: eu era mesmo a “rainha da sofrência”?
Precisava ser? Afinal de contas, como eu me via?
Volto para Audre Lorde que, ao dialogar com o educador Paulo Freire, chama a atenção não apenas aos esquemas opressivos que percebemos circunscritos nas relações sociais,
como também ao “pedaço de opressor que está plantado no fundo de cada um de nós” (LOR-
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DE, 2019, p. 248), em esquemas embutidos de expectativas e comportamentos que se naturalizaram em nosso modo de pensar e agir sobre o mundo. Não basta transformar as condições
de vida e os espaços que ocupamos, é preciso também olhar a fundo para as paredes e cômodos da nossa casa-corpo-pensamento. “Ser menina”, além de ser algo atribuído pelos estigmas
sociais às mulheres, seria também um modo íntimo de eu me perceber? Eu era feliz? Eu sabia
reconhecer o valor do meu trabalho? Confiava na minha “utilidade”?
Teresinha havia me tocado profundamente.
Na volta da pausa seguimos com o trabalho, recortando palavras e imagens em revistas, picotando papéis coloridos e olhando para nossas fotos tarde adentro.

Figura 10 - Autorretratos em processo de criação

Fonte: acervo pessoal (2019)

Aquele dia descobri que minha avó se chama Teresinha por uma promessa que sua
avó Ambrosina havia feito à Santa Terezinha durante a gravidez de Olga. Perguntei se ela sabia
a história da santa e ela disse que não. Fazendo uma busca rápida no google, encontrei a informação que Santa Terezinha era uma grande defensora da atenção nas pequenas coisas, do
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amor nos gestos cotidianos e da simplicidade da vida.39 Embora eu não seja católica, fez muito
sentido ouvir a origem e o significado de seu nome, a mulher Teresinha.
Quando escureceu decidimos parar, guardar os materiais num local seguro das bisnetas, e continuar outro dia. Ainda era preciso algumas horas de criação.
Este foi nosso último encontro antes do semestre acabar.
5. 8. 3. Parte 2: “Deixa o arroz queimar, vó!”

No segundo semestre, paralelamente à construção do solo e dos demais encontros
com as atrizes, nos dias 19, 26 e 28 de setembro eu e Teresinha seguimos na construção dos
autorretratos. Nestes encontros novas fotografias surgiram em 3 álbuns enormes descobertos
dentro de sacos de lixo no fundo de um armário. Vi uma foto da minha avó pequenina onde
já era possível ver seu pezinho torto, além de muitas fotografias dela com meu avô quando
jovens. Eles pareciam um casal de Hollywood, vaidosos, bonitos e com um semblante extremamente feliz. Acho que eles foram bem apaixonados um pelo outro, assim como é visível o
profundo amor que nutrem ainda hoje.
Em setembro não voltamos mais ao quintal, fizemos os encontros na mesa da cozinha,
com o limite de horário definido pelas refeições familiares. Estávamos no epicentro geográfico
da vida familiar, entrecortadas por passagens de pessoas, preparação de almoços, conversas
e silêncios. Um dia, se dividindo entre o fogão e a mesa de criação do autorretrato, aconteceu
algo pouco provável: o arroz queimou.
Teresinha - A gente fez o arroz queimar, Ná.
Nathália - Que bom que fizemos o arroz queimar, vó.

Queria dizer a ela que a partir daquele dia, a gente deixasse todas as panelas de arroz
queimar para dedicar o tempo de vida a nós! Queimou porque a gente estava priorizando os
autorretratos no lugar do almoço. Deixa o arroz queimar, vó!
Penso que cozinhar como tarefa compulsória, necessária para viver, deve despertar
uma relação de amor e ódio. Às vezes eu cozinho porque não tenho outra opção, outras vezes,

39. A informação pode ser acessada no site: https://cruzterrasanta.com.br/historia-de-santa-terezinha/111/102/
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sozinha e sem vontade alguma, eu como o que está fácil às mãos. Fico imaginando minha avó
que teve ao longo da vida um batalhão de pessoas para alimentar desde a pensão da vó Ambrosina… Após queimar o arroz, Teresinha deixou o autorretrato de lado e voltou para o fogão,
afinal, o almoço precisava ficar pronto.

Figura 11 - Teresinha preparando o almoço

Fonte: acervo pessoal (2019)

Nos dias seguintes, durante a feitura dos autorretratos, observei o quanto ela era virginiana: dedicada, organizada, limpa e metódica com o trabalho, aí estava a perfeição de Benedita. Eu, por outro lado, era totalmente intuitiva e desordenada. Ela trouxe anotações que
havia feito sobre ela mesma para incluir em sua caixa:
Sou:
Determinada
Sincera
Amiga
Detalhista
Observadora
Amorosa

Gosto:
Cozinhar
Fazer doces
Pintura
Viajar

Não gosto:
Pessoas
hipócritas
Sem caráter
Sem senso de
ridículo
Extravagantes
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Ao demonstrar preocupação sobre “quando que eu teria que levar para a minha professora ver a caixa”, eu expliquei que não seria necessário, pois era pra gente, não valia nota ou
algo do tipo. Ainda assim, ela demonstrou ser importante eu levar as caixas para serem vistas,
razão pela qual as incorporei às cenas do solo.
Num dos encontros, levei algumas artes que havia preparado para a performance da
disciplina de “etnografia e imagem”, e perguntei o que ela achava, pois pretendia usá-las novamente em cena, mostrando ao público. Nas artes haviam frases suas, escritas sobre a montagem de nossas fotografias de criança.

Figura 12 - Arte sobre Teresinha

Fonte: acervo pessoal (2019)

Ao olhar, emocionada, respondeu:
Teresinha - Pelo menos alguém vai lembrar de mim. Pelo menos eu fiz história.
Nathália - Claro que eu vou lembrar de você, vó!

E hoje complemento: lembraremos de você. Até dentro da universidade você
está, vó. Na sequência, eu mostrei ainda um trecho da narrativa que fiz após o primeiro encontro que tivemos, e disse que gostaria de saber como ela se sentia ao ler o que
escrevi sobre ela.
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Figura 13 - Teresinha estudando na mesa

Fonte: acervo pessoal (2019)
Teresinha - Que legal! Não, eu gostei. Não tenho razões para negar o que te disse, pode
incluir tudo na sua peça. Aliás, quando é que vai ficar pronta pra eu assistir, hein?

Eu sorri sem graça e disse que em breve, que estava trabalhando nisso.
Percebi que os encontros com Teresinha estavam sendo genuinamente espaços formativos de reinvenção de nós mesmas. Aos poucos, finalizamos as caixas e encontrar tornou-se rotina. Ao sair de sua casa no
dia 28, antes de eu ir embora, Teresinha pediu para eu mandar um beijo para a M3 (que havia ido à sua festa
de aniversário) e disse ainda que queria que todas fossem lá um dia. Em breve fizemos esse encontro.

Figura 14 - Autorretratos de Nathália e Teresinha

Fonte: acervo pessoal (2019)

Volte à 9ª Provocação: página 125
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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5. 9. O tempo não para
Julho. Pausa para
Pensar
Sentir
Viver.

Fiz aniversário! Dia 12/07: 30 anos.
Dia 11/07/2019 vó Zenira faleceu.
Eu não disse nada sobre ela até agora.
Nada sobre meu pai.
O que eu mostro e escondo de mim?
Não costumo dizer, mas sou Nathália Bonilha e Borzilo.
Tentei pausar, mas a vida não parou. Enquanto celebrava mais um ano de vida, convivi
com a perda de vó Zenira, e o vazio dos vínculos que eu deixei escapar.
Não posso tentar dar conta dos sentimentos. Porém, eu preciso registrar que ao viver o luto
de vó Zenira eu pensei muito sobre o porquê eu havia me afastado dela. Ao contrário do meu pai,
minha avó nunca deixou de me telefonar, e mesmo morando a 600 km de São Paulo, ela nunca
deixou de me visitar quando podia. Ainda assim eu a repeli. Eu me afastei. Com o afastamento de
meu pai, desde muito cedo quis fugir e fazer parecer que nada e que ninguém da minha constelação de familiares paternos me importasse. Por que vó Zenira teve que pagar pela ausência dele?
Senti remorso, senti amor e quis guardar no coração as coisas boas de dona Zenira, como o
quiabo com carne moída que ela fazia carinhosamente toda vez que eu ia visitá-la, e que eu nunca mais
vi igual. Lembro de seus papos com a vizinha no muro do quintal, as amigas das aulas de hidroginástica,
a simpatia com todas as pessoas que encontrava na rua, a desenvoltura para falar e alegria de partilhar a
vida. Em minhas memórias, Zenira era uma mulher enérgica, que falava, circulava pela cidade, trabalhava e cuidava da casa, além de ter extrema vaidade e cuidado por si mesma. Ela era católica praticamente
e uma mulher de muita fé na vida. Existe muito carinho nas lembranças dos dias quentes em Fernandópolis, bebendo Cotuba e andando pelo pomar de dona Zenira e seu Sebastião.
A verdade é que vó Zenira deixou este mundo sem eu me despedir e sem eu me dedicar a conhecê-la como ela merecia. Zenira é o avesso do avesso dessa escrita.
E eu não poderia inviabilizar sua morte diante de tudo o que estava vivendo com Teresinha.

208

A responsabilidade de fazer um trabalho para falar “delas” só aumentou. Assim como
as incoerências que convivem em mim.
Fique em paz, vó.
Eu te amo.
Silêncio.

Volte à 10ª Provocação: página 126
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. 10. Encontros comigo mesma: a tarefa mais árdua de todas
Ouvir e conversar com Teresinha foi uma das ações da pesquisa, agora precisava desenvolver estratégias para ouvir a mim mesma e tomar as decisões artísticas do trabalho. Como? Passei
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por algumas etapas não lineares, que organizaram o solo autoral apresentado ao final de 2019.
5. 10. 1. Etapa 1 - Estudo, escrita e concepções do solo

Em agosto, querendo ampliar o caráter pedagógico da investigação, pensei a respeito
do processo de formação social das mulheres: como fomos educadas em função do gênero?
Como se deu o acesso das mulheres à escolarização no Brasil? Quais direitos e quais proibições
tivemos? O que deste fio histórico ainda estava em nós?
Envolta nessas questões, quando eu decidi organizar o projeto de dramaturgia, parti da ideia de
que a encenação se daria numa sala de aula. A princípio eu imaginei uma aula de teatro, depois, com as
pesquisas sobre gênero e educação, pensei numa aula de “História da educação das mulheres” como
pano de fundo, entrelaçada à cenas autobiográficas. No tensionamento de realidade e ficção, queria
construir a personagem “professora de história” entrelaçada à minha própria personalidade.
Assim, o roteiro dramatúrgico apresentava a situação fictícia de uma aula expositiva, inspirada nos conteúdos dos textos “Mulheres educadas na Colônia” de Arilda Inês Miranda Ribeiro
(RIBEIRO, 2000) e “Mulheres na sala de aula”, escrito por Guacira Lopes Louro no livro História das
mulheres no Brasil (LOURO, 2020). Outro eixo da proposta de dramaturgia, foi problematizar a
expressão “pessoa útil”, olhando para a construção histórica da noção de “utilidade” atribuída às
mulheres. Partindo daí, fiz o primeiro esboço do roteiro escrito em meados de setembro:
PESSOA ÚTIL - UMA CENA/AULA ABERTA - TRÂNSITO COM O PÚBLICO
Convite à experiência - MEDIAÇÃO DE LEITURAS PARA MULHERES
Um quadro/lousa/mapa onde se constrói minha trajetória-cena;
Qual a relação eu tenho com a memória da minha avó?;
Indígenas se casavam com 11 e 12 anos com homens de 30, 40 ou até 50 anos - Minha
árvore genealógica: a tataravó indígena;
Educação de mulheres: Que tipo de educação era desenvolvido no Brasil colônia para
mulheres? Qual a origem da pedagogia ministrada entre mulheres?;
Carta da primeira mulher indígena: Madalena Caramuru (Catarina Paraguassú) para
Padre Manoel da Nóbrega (26/03/1561) - O que estava escrito nessa carta?;
Imbecilitus sexus;
Atividade em sala de aula: ABCDário antipatriarcal - reescrever nossa história
- reinventar nossas narrativas;
Mulheres órfãs, ladras, prostitutas, alcoólatras ou consideradas mentalmente
incapacitadas eram trazidas de Portugal para a colônia com o intuito de reproduzir o padrão étnico branco - Bases do racismo estrutural;
FAMULUS, expressão latina que significa: escravo doméstico de um senhor;
Falar da Nísia Floresta;
Ao final, leitura e debate de textos escolhidos para cada dia de apresentação;
Música “Águita del cielo”: experiência sensorial, cena-cura das feridas históricas femininas.

210

5. 10. 2. Etapa 2 - Dando corpo às palavras: improvisações partilhadas

Escrevi longas cenas a respeito dos tópicos colocados no roteiro sobre a aula de história. Após realizar a leitura dos textos e fazer a síntese dos principais argumentos, eu improvisava a cena-aula. Ouvindo os áudios, passei a transcrever as falas que me interessavam e a
partir daí trabalhar na escrita dramatúrgica delas. Desejava ainda intercalar as cenas da sala de
aula com aquelas que foram criadas nos encontros Teresinha, como se determinados assuntos
pudessem acessar as memórias da “personagem-Nathália”.
Assim, após levantar material da professora, propus improvisações a partir de
flashbacks, com idas e vindas entre passado-presente. Criei o prólogo, no qual em cena
uma atriz-professora vivia um colapso mental, listando a quantidade de tarefas que precisava fazer no dia-a-dia e na sequência, caía desacordada. Uma das motivações da dramaturgia era acessar as memórias de uma mulher que acordava entre fotografias e objetos,
sem lembrar quem era e de onde vinha.
Nos encontros com as demais atrizes eu organizei roteiros de improviso. Sem tempo
de grandes ensaios para execução, aproveitei os encontros para improvisar a estrutura previamente concebida e ver o que poderia funcionar ou não na relação com o público. Segue o
rascunho de um dos primeiros roteiros:

Cena 1: Prólogo - choques pelo corpo, exaustão mental;
Cena 2: Acordar após colapso: quem sou eu? / esquecimento de si / encontrar
a caixa e lembrar da avó, lembrar da pesquisa - me decepcionar comigo mesma
por me sentir inútil(aúdio da pessoa útil);
Cena 3: Ler a carta que enviei para Teresinha;
Cena 4: Em outro plano, iniciar a aula de história: apresentação da própria
árvore genealógica / pedir para as alunas fecharem os olhos e se lembrarem
das suas familiares;
Cena 6: Atividade em sala de aula: criação do abcdário feminista antipatriarcal;
Cena 5: Flashback: Cena das fotografias que levam à minha festa de 15 anos
/ fotos da Frida / Dores de Teresinha;
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Figura 15 - Nathália Bonilha ensaiando

Fonte: acervo pessoal

Em outubro, após apresentar este roteiro tive feedbacks positivos das outras atrizes, porém
senti que precisava fazer cortes, pois com a ênfase na criação da professora-Nathália, havia um
distanciamento de Teresinha que não me contemplava. A balança estava tendendo demais para
outro. Era hora de voltar para Teresinha e colocá-la como protagonista do trabalho.
Assim, no trânsito de escrita/ensaio-prático/reescrita/improviso/apresentação, rumei
para a última etapa do trabalho que encerrou o ciclo de criação em 2019.
5. 10. 3. Etapa 3 - De volta à casa de Bete: escrever, ensaiar, lapidar

Na última etapa, entre novembro e dezembro voltei a morar por 20 dias na casa da
minha mãe. Lá tive contato com inúmeros objetos e espaços da minha infância. Embora eu
estivesse partindo dos relatos de Teresinha, estar em contato direto com Bete foi fundamental, pois muito de nossa relação - e da própria casa - inspirou a finalização da dramaturgia.
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Encontrei uma cadeirinha vermelha da infância, um pote cheio de doces, peguei acessórios do
guarda-roupa de minha avó, senti o conforto e, ao mesmo tempo, a permanência das estruturas daquele ambiente.
Fazer a imersão neste espaço, vivendo, ensaiando e respirando memórias, ajudou o trabalho a amadurecer. Ali, relendo os textos escritos, ouvindo os áudios do começo do ano, e resgatando objetos e presenças da casa materna, criei as cenas finais, articulando a costura do todo.
Com ensaios praticamente diários no quarto vazio de Stella, gravei áudios e vídeos,
memorizei textos, olhei e fiquei comigo mesma, ensaiando, repetindo, lapidando. Ensaiei
muitas vezes até me sentir segura. Pedi para minha avó escolher uma roupa para eu usar de
figurino e no dia 12/12, apresentei a abertura de processo para poucas convidadas, dentre
elas, Teresinha e Elisabete. A dramaturgia final de Encontros comigo mesma, ou Em busca da
pessoa útil que há em mim, está anexada na íntegra no 14º Portal.
Volte à 11ª Provocação: página 129
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. 11. Vai estudar, Ná!
Como educadora, olhando para os abismos históricos do protagonismo masculino e
feminino, só conseguia pensar numa questão: acesso à educação.
Na minha infância, minha mãe tinha uma postura bem rígida em relação aos estudos:
não poderia haver notas baixas, nem indisciplina na escola. E eu a respeitava, tinha certo
medo, embora também gostasse de estudar. Muito provavelmente porque ainda que rígida,
Bete era extremamente afetuosa, acompanhava todas as lições de casa, tirava dúvidas, comprava livros e materiais que pudessem me estimular a pensar. Era uma mãezona que estava
presente para ajudar no que fosse preciso, afinal estudar era a prioridade, pois o meu desenvolvimento e da minha irmã estava sempre em primeiro plano para ela.
Lembro que quando entrei na universidade e fui morar com meu primeiro namorado
aos 19 anos, eu me perguntava frequentemente “porque minha mãe nunca me colocou para
lavar louça, lavar roupa, limpar a casa, cozinhar?”, as tarefas domésticas foram uma novidade
tardia em minha vida e contrariando a referência das mulheres que me criaram, eu não sabia
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quase nada sobre como cuidar de uma casa. Com minhas mãos brancas e macias mimadas
pela vida, fui aprendendo a encarar a limpeza da privada que usava.
Cansei de ver Bete contando moedas (literalmente) para pagar as contas de casa. Meu
pai já havia deixado de pagar pensão há muitos anos, minha mãe era “dona de casa” e não
tinha renda própria, e meu padrasto era mecânico. Ainda assim cresci numa bolha de televisão e conforto. Apenas um dia, ao preencher um formulário de solicitação de bolsa de apoio
estudantil na universidade, percebi que meu padrasto não tinha nem conta em banco, e que
nossa renda familiar era baixa na verdade. A aposentadoria de meu avô custeou por muitos
anos meus estudos e de minha irmã, além do convênio médico, duas coisas que minha mãe
fazia questão de bancar: escola e saúde. Que eu me lembre, desde a quinta-série, vi todos os
anos minha mãe comparecer na entrevista de solicitação de bolsa de estudos para as freiras
do Colégio Consolata - eu e minha irmã éramos bolsistas, o que aumentava a pressão de não
ter notas baixas. E lembro de algumas vezes Bete voltar chorando após a tal entrevista, por se
sentir humilhada pela situação. Ela não gostava da freira que foi diretora do colégio por alguns
anos - que invasivamente lhe cobrava a razão por ela não ter um emprego -, mas mesmo assim
ia lá pedir, ano após ano, para garantir que a gente continuasse no colégio particular.
De resto, cansei de me preparar para ir no rolê apenas com a grana da passagem e
umas moedas para contribuir com a vaquinha do “goró” da galera do teatro. De cinco em cinco
reais eu era bem feliz, vendo peça de teatro com entrada grátis no Grupo dos 740, comprando
o maço de hollywood e encontrando meus amigos na praça Campo de Bagatelle pra fazer corrente humana e tomar choque no poste, tocar violão e sair beijando todo mundo. Assim foi
minha adolescência e entrada na vida adulta.
Apesar de bem louca nos rolês, eu era super responsável e sabia que minha única obrigação era estudar e passar numa universidade pública, pois caso contrário, não teria fácil acesso à faculdade. Além do mais, eu tinha o exemplo da Stella, minha irmã que havia conseguido
entrar na USP. A maioria dos meus amigos da praça não entraram na faculdade direto (menos
ainda numa universidade pública), e nem seguiram a carreira artística - não por falta de desejo,
mas pela necessidade de pagar as contas com certa urgência mesmo.
Eu comecei a me sustentar aos 19 anos, juntando auxílio-estudantil, freelas de garçonete e as aulas de teatro na Escola Viva - meu primeiro trabalho como professora. Eu pude

40. Cia de teatro sediada na região de Santana entre nos anos 2000, com subsídio da Lei de Fomento ao Teatro
da Cidade de São Paulo.
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esperar até os 19, pegando as moedas da Bete e fazendo os passeios gratuitos que São Paulo
oferecia. Rodei todos os teatros periféricos e fomentados que tinham atividades na faixa. Eu
pude escolher não trabalhar 8 horas por dia, e sim ir à universidade, fazer oficinas artísticas
complementares na Oswald de Andrade, frequentar exposições, cinemas e teatros durante os
anos de minha formação. E eu carregava uma sensação esquisita porque sentia que não me
encaixa nem lá nem cá. Visivelmente eu era a garota privilegiada entre meu grupo de amigos
da adolescência, e ao mesmo tempo, diante das pessoas da faculdade, eu era a mina que
muitas vezes não tinha grana para sentar nos bares da Vila Madalena e beber cerveja. Esse
definitivamente não era o meu rolê.
Mas com o passar dos anos foi se tornando, afinal eu era uma artista em formação
numa universidade pública. E com o tempo eu fui cada vez mais querendo abandonar a zona
norte e as memórias da época de pegar busão com a grana contada. Caí nos bloquinhos de
carnaval do centrão e nos sambas da Vila Madalena, prestigiei os trabalhos de artistas de
esquerda, entrei na competição feroz pelos editais entre artistas e educadores, e passei a rodar a cidade dando aulas de teatro em ONGs e projetos sociais em territórios periféricos. Entender os meus privilégios na confusão de ainda ter amigos que trampavam em lojas de shopping embaralhado com as amigas filhas de pais médicos que iam para Europa passar férias,
foi bem difícil pois, por vezes, eu percebia que queria ter uma vida que não era minha. Vendo
referências de arte contemporânea europeia, eu queria fazer algo distante demais dos meus
repertórios - o tal do Chico Buarque mesmo, que eu havia perguntado à Teresinha, eu nem
conhecia direito quando entrei na universidade e lembro de sentir vergonha disso. Ao mesmo
tempo, nada poderia tirar todo amor e sensação de liberdade que meus amigos do teatro me
ofereciam entre pingas com Fanta, ao som de Raul.
No meio desta confusão só restava a voz de Bete: “estuda, estuda e vai trabalhar com
o que você quer”. Uma única vez, depois de longos anos de ausência, meu pai tentou me convencer a não seguir a carreira artística por medo de como eu iria me sustentar. Lembro que
fui ríspida e ele nunca mais falou nada - até porque ele quase nunca fala comigo mesmo. De
resto, Bete, mesmo com suas dificuldades financeiras e escolhas de vida, dizia “se trabalhar
com o que a gente gosta já é difícil, imagina com o que não gosta”. E lá ia Nathália para Unesp,
depois para USP, usufruindo de todos os direitos de acesso à educação pública de qualidade e
se tornando entre contratos precários que pagavam 20 reais a hora/aula e empregos distantes,
a arte-educadora que sou hoje.
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Sim, a vida financeira era um nó, não apenas para Teresinha, para Bete, mas para mim
mesma como arte-educadora. A diferença entre nós é que eu pude, graças a elas, estudar
aquilo que eu quis. Inclusive hoje eu posso estar novamente na USP, escrevendo esta dissertação de mestrado para falar delas e da importância de ter acesso aos estudos.
Meus privilégios se inscreveram no meu corpo não somente por eu ser uma mulher
branca e de classe média, mas também porque minha mãe e minha avó permitiram que eu
me desenvolvesse a partir dos meus desejos, oferecendo as condições materiais e afetivas
para que eu pudesse estudar e construir um futuro diferente do delas. Meus privilégios vem
do trabalho de mecânico de meu padrasto e da aposentadoria de oficial militar de meu avô.
Vem da louça lavada, da roupa limpa, da paciência, da preocupação e do amor de Bete que
sempre disse “vai lá, vai se divertir, vai esfriar sua cabeça”. E certamente vem desta sociedade
que privilegia determinados fenótipos e classes sociais.
Eu nunca fui parada pela polícia na rua, nunca fui seguida num supermercado, e nunca
me vi obrigada a trabalhar com telemarketing, como tantos amigos foram. E por mais que eu
não tivesse ganhado um carro do meu pai ao fazer 18 anos, nem morasse num flat na Rebouças e tão pouco fazia mochilão pela Europa em julho, eu cresci cheia de mimos e privilégios
desta sociedade adoecida e absurdamente desigual. Sim, eu cresci odiando o capitalismo e
as diferenças de oportunidades. Odiava a mim mesma por ter mais, e odiava a mim mesma
por ter menos. Ninguém se sente feliz levando 2h30 no transporte público para chegar ao
trabalho. E todo mundo se sente feliz pulando carnaval, com uma cervejinha gelada na mão
e a polícia garantindo sua segurança ao invés de te dar cacetada… Odiava o mundo do modo
como ele estava dado.
E se estudar era a chave de tudo, onde estudar tinha me levado?
5. 11. 1. Somos filhas das órfãs, putas, alcoólatras e mentalmente incapacitadas: breve história das mulheres brancas do Brasil

Os estudos me levaram ao texto da historiadora Arilda Inês Miranda Ribeiro sobre a
educação das mulheres no Brasil colonial. Inquieta em encontrar a parte “etno” da pesquisa,
queria ter o mínimo de discernimento histórico - que não havia tido até então em todos os
meus privilegiados anos em sala de aula - sobre o processo de formação de mulheres no Brasil.
Saindo um pouco de mim e de Teresinha, encontrei Arilda e Guacira.
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Por falar em privilégios, Arilda no início de sua dissertação de Mestrado (RIBEIRO,
1987) anuncia que diante das pouquíssimas evidências e registros históricos a respeito do
acesso das mulheres à educação, seu processo de escrita conseguiu levantar material a respeito da educação de mulheres brancas, de classes sociais abastadas, pois no caso de mulheres
pobres, indígenas e negras era muito mais difícil ter acesso à informações passadas. Este é o
primeiro dado que encontramos.
Segundo a historiadora, as mulheres eram consideradas o “imbecilitus sexus, ou o sexo
imbecil. Uma categoria à qual pertenciam as mulheres, crianças e doentes mentais.” (RIBEIRO,
2000, p.79); a autora exemplifica com o versinho português que se popularizou no Brasil colonial: “Mulher que sabe muito é mulher atrapalhada, para ser mãe de família saiba pouco ou
saiba nada.” (Ibidem, p.79). Seu texto, “Mulheres educadas na colônia”, reconstrói o cenário
hostil em que as mulheres se desenvolveram na colônia. A começar pela profunda rejeição dos
jesuítas à miscigenação que estava ocorrendo nos estupros das mulheres indígenas, fundando
o mito da Mulher Branca:
A Colônia brasileira do século XVI tinha poucas mulheres portuguesas.
Em função disso, foi criado, no período, o mito da Mulher Branca. Sua representação social aumentou o preconceito com relação às mulheres de
outras etnias - negras e indígenas - de condições submissas ao português.
Com o aumento da população de mestiços (os mamelucos e os mulatos,
que viriam a ser os brasileiros), os jesuítas e a metrópole preocuparam-se
em importar para o Brasil levas de mulheres brancas com o intuito da
reprodução e fixação do padrão étnico europeu/branco. Não tinha importância se na Metrópole fossem órfãs, ladras, prostitutas, alcoólatras,
mentalmente incapacitadas, etc. Na Colônia Brasileira elas seriam as responsáveis pela perpetuação do domínio europeu, através da procriação
dos portugueses. (RIBEIRO, 2000, p.82)

Somos filhas das órfãs, putas, alcoólatras e mentalmente incapacitadas!
Como reprodutoras, mantendo o padrão étnico europeu, reclusas dentro de casa, sustentando uma vida sexual ativa por meio de um buraco feito nos lençóis na região genital,
desenvolvendo corpos flácidos e adoecidos, muitas mulheres brancas de 11, 12 anos, “incapacitadas” trazidas de Portugal, pariram o povo brasileiro ao lado das mães negras e indígenas,
escravizadas e trabalhadoras do país.
Arilda narra que por passar a maior parte do tempo dentro de casa, as mulheres brancas não exerciam atividades físicas - que obviamente era destinada como
obrigação às escravizadas -, e engravidavam consecutivamente ao longo da vida, o que
deformava seus corpos que eram acumuladores de problemas de saúde, a começar
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pelos dentes corroídos devido à alta taxa de ingestão de doces. Sem nenhuma educação sobre seus corpos e analfabetas, as mulheres seguiam reféns dos acordos feitos
pelos pais, maridos e filhos, sendo muitas vezes enganadas com a falsificação de testamentos e escrituras (RIBEIRO, 2000, p. 86).
Como única alternativa para fugir da imposição deste estilo de vida, a partir do século
XVII, os conventos tornaram-se a melhor opção para aquelas que possuíam dotes para pagar
seus estudos e viverem reclusas, em casamento com Cristo. Caso contrário, sem marido e sem
Cristo, para muitas só restava a prostituição.
Na escravização, submissão e negação de acessos a direitos básicos, nosso país foi parido, entre estupros e dominação masculina.
Arilda não deixa de falar da eficiência da gestão econômica dos conventos,
feito por mulheres que acumularam muitas riquezas no comando dessas instituições,
enquanto, paradoxalmente, pregavam a pobreza. Tão pouco deixou de mencionar as
gestões de mulheres bem sucedidas tanto do ponto de vista econômico, quanto diplomático na mediação de conflitos entre colonos e indígenas, da capitania de São
Vicente - administrada por Dona Ana Pimentel -, e a capitania de Pernambuco - por
Dona Beatriz Albuquerque -, durante a ausência de seus maridos. Porém, sabemos
da enorme fenda que separavam mulheres brancas abastadas, donas de capitanias e
freiras enriquecidas, daquelas que tiveram destino mais duro na vida comum, na prostituição, na exploração e escravização de seus corpos.
Encantei-me pelo trabalho de Arilda, que revelou o significado etimológico da expressão latina famulus: “escravos domésticos de um mesmo senhor. Ou seja: todos deviam obediência ao senhor patriarcal. Sua esposa e filhas também. Elas o chamavam de senhor meu
marido, senhor meu pai .” (RIBEIRO, 2000, p. 83).
Relacionar família e escravidão me pareceu pesado, porém nada diferente dos padrões
estabelecidos pela heteronormatividade burguesa que perdura até os dias de hoje. Sabemos
que para o mercado famílias significam contas conjuntas em bancos, empréstimos, compras
de automóveis e terrenos, mensalidades de escolas e planos de saúde, parcelamento de eletrodomésticos de última geração, viagens em pacotes de agências turísticas. As famílias mantêm a base da economia, especialmente enquanto as mulheres seguem reproduzindo, dando
amor, carinho e sensação de pertencimento para todos os membros do núcleo familiar, mantendo seus trabalhos invisíveis.
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5. 11. 2. Professoras-mães: o sacerdócio do magistério feminino

A família e a escola são as principais instituições que formam a nós, humanos, introduzindo-nos na cultura de nosso tempo. Além das ruas, mesas de bar e círculo de amizades,
quando olho para tais espaços, qual não é a surpresa ao me deparar com mulheres no comando de minha formação. Mulheres educam. Se eu entendo a educação como ferramenta libertária, responsável por impulsionar nossa autonomia diante dos entraves ideológicos
do mundo, porque as mulheres educadoras estiveram tanto tempo invisibilizadas, ou pior, a
serviço da manutenção da educação de um mundo patriarcal?
Quando encontrei o texto de Guacira Lopes Louro “Mulheres na sala de aula”, entendi
que após a fajuta independência brasileira se aprofundou o debate sobre a modernização do
país, o que tocou diretamente no campo da educação, uma vez que o Brasil entrava para o
século XX com parte da população analfabeta. Logo, as reivindicações de Nísia Floresta41 pela
instrução de mulheres ganharam força e passaram a habitar o imaginário nacional de progresso. (LOURO, 2020, p.443-444).
Neste contexto, o pensamento republicano se difundiu defendendo a ideia de que mulheres deveriam ser instruídas por serem mães e carregarem a responsabilidade social de formar os futuros cidadãos do país.
… para elas, a ênfase deveria recair sobre a formação moral, sobre a constituição
do caráter, sendo suficientes, provavelmente, doses pequenas ou doses menores
de instrução. Na opinião de muitos, não havia porque mobiliar a cabeça da mulher com informações ou conhecimentos, já que seu destino primordial - como
esposa e mãe - exigira, acima de tudo, uma moral sólida e bons princípios. Ela
precisaria ser, em primeiro lugar, a mãe virtuosa, o pilar da sustentação do lar, a
educadora de gerações futuras. (LOURO, 2020, p. 446)

O acesso à educação vinculado à maternidade e não como um direito individual de
pessoas-mulheres, desencadeou décadas de aprendizagens entre mulheres e meninas que
replicaram os ideais sexistas. Com o avanço da industrialização, o magistério tornou-se uma
atividade exclusiva de mulheres, sendo deixado os cargos de coordenação e a docência do ensino superior para os homens. Ainda assim não foi fácil ganhar espaço dentro da escola, pois as

41. A obra Opúsculo humanitário, de 1853 é um marco na literatura feminista do Brasil, onde Nísia Floresta
apresenta as reivindicações por igualde de direitos entre mulheres e homens, sobretudo no que diz respeito ao
acesso à instrução, assim como manifesta seus posicionamentos contra a sociedade escravagista.
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vozes conservadoras se mantinham firmes nos posicionamentos misóginos, que acreditavam
que a mulher comandando “o ensino de crianças, na verdade representava um ‘um mal, um
perigo, uma irreflexão desastrosa’”. (LOURO, 2020, p. 446).
Por outro lado, homens republicanos apresentaram o argumento de que mulheres
eram naturalmente educadoras. Por serem amorosas, afetivas e pacientes nos cuidados com
crianças, as mulheres eram propensas a aderir ao magistério como um ato de sacerdócio,
assim como a articulação da maternidade como “ato de amor” (FEDERICI, 2019). Com a docência vista nesta perspectiva, houve grande atraso histórico no avanço das discussões sobre
as condições trabalhistas das docentes, uma vez que ser professora era uma suposta “missão
sagrada e natural” na vida das mulheres.
Essa representação de professora solteirona é então, muito adequada para fabricar
e justificar a completa entrega das mulheres à atividade docente, serve para reforçar
o caráter de doação e para a desprofissionalizar a atividade. A boa professora estaria
muito pouco preocupada com seu salário, já que toda a sua energia seria colocada
na formação de alunos e alunas. Esses constituiriam sua família; a escola seria o seu
lar, e como se sabe, as tarefas do lar são feitas gratuitamente, apenas por amor. De
certa forma essa mulher, deixa de viver sua própria vida e vive através de seus alunos
e alunas: ela esquece de si. (LOURO, 2020, p. 466)

O amor…. Ah, o grande amor das mulheres! Salários baixos também foram justificados
pela necessidade de trabalhos de meio período, para que as mulheres não se desviassem das
obrigações domésticas, e tão pouco para que os homens, “os verdadeiros provedores” dos lares, tivessem suas masculinidades feridas. O medo da incompatibilidade entre a vida profissional com as funções matrimoniais, ampliou as cobranças e sobrecargas nos corpos femininos.
Jamais homens precisaram abrir mão de suas carreiras profissionais por serem pais e maridos.
Ao contrário, afinal é assim que a família é formada, não é mesmo?
Com o avanço da ciência, dos estudos de psicologia, pedagogia e infância, a escola passou a
existir também com o objetivo de controlar os corpos dos sujeitos, de modo que em última instância, a
formação escolar almejava a construção da autorregulação moral de cada indivíduo, numa espécie de
autogoverno. Obviamente a distinção das matrizes curriculares marcaram a diferença do ensino para
meninos e meninas, pois corpos masculinos “precisavam” aprender geometria, enquanto corpos femininos deveriam aprender atividades manuais, artesanais, música, artes. Meninas eram ensinadas a
se tornarem mulheres. Neste sentido, aprendizagens referentes à administração do lar e da economia
doméstica integravam os componentes curriculares femininos, culminando no que Guacira chamou de
“escolarização do doméstico” (LOURO, 2020, p. 457- 458).
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Quando encontro esta expressão mais uma vez penso no fluxo casa-escola-escola-casa.
O que aprendemos sobre nós mesmas ao olharmos para estes espaços? Como os ambientes
são responsáveis pelas construções das subjetividades? Nossa linguagem, expressão e interpretação no mundo?
A autorregulação das mulheres pela formação escolar nos ensinou a julgar nossas condutas a partir do entendimento de padrões “normais” ou “desviantes” de ser mulher. Neste
contexto da primeira metade do século XX, as meninas aprenderam a ser mulheres nas escolas, especialmente pelos exemplos de suas professoras; em casa, aprendendo as tarefas domésticas; ou ainda nas invisibilidades de seus corpos nos espaços públicos e nas ruas - exceto
pela apreciação masculina, óbvio. Os meninos, por outro lado, aprenderam a ser homens nos
mimos que o mundo lhes ofereceu.
Guacira traça um escopo das variadas representações das professoras ao longo do processo de feminização do magistério. Passando pelas professoras maternais,
pelas “duronas” e com cara de brava, pelas supostamente lésbicas, solteiras, viúvas,
passando inclusive pelas ausências de mulheres gestantes (afinal a sexualidade da
professora não poderia abrir qualquer faísca de curiosidade entre os alunos) e, finalmente, chegando nas grevistas da entrada dos anos 60 - que se distanciaram das roupagens morais das “tias” escolares, e aprofundaram o olhar sobre a profissionalização,
com o amadurecimento do campo psicopedagógico como área profissional -, em todos
estes clichês, as mulheres ocuparam a profissão com grande custo, salários baixos e
sobrecarga de trabalho.
Como Guacira aponta, a “produção de mulheres professoras” aconteceu na intersecção
das contradições sociais e nos usos do imaginário de “ser mulher” a favor dos benefícios que as
mulheres poderiam oferecer para a sociedade, mais uma vez vinculando seu trabalho como ato
de amor, ato de fé. Neste sentido, o processo de feminização do magistério para além de ser uma
conquista de postos de trabalhos femininos, foi um projeto de governo intrinsecamente ligado à
manutenção do controle dos corpos e das mentalidades das mulheres.
E assim, gerações de brasileirinhas(os) se formaram com “prôs” sendo mal pagas, e
servindo de exemplo de bom comportamento feminino. Afff, que nojo dos homens que usando a suposta máscara do progresso, fizeram da maternidade desculpa para ter mão de obra
feminina barata para preparar o futuro da nação!
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5. 11. 3. Fazemos nossas pedagogias: novas estratégias de comunicação

As pesquisas históricas realizadas nas leituras de Arilda e Guacira não foram muito animadoras. Mas me fizeram pensar que neste cenário, Teresinha foi educada nas décadas de 40-50 e
Nathália nos anos 90-2000. Lembro também que nada pode ser natural, nem ser mãe e tão pouco
professora. Pensei na precarização histórica das atividades docentes, em meu trabalho como arte-educadora e na maternidade de minha avó enquanto ofício de vida. Curiosa para entender sua
formação, pensei quais seriam suas memórias da escola, então lhe perguntei.
Durante os encontros dos autorretratos senti necessidade de estabelecer novas estratégias de comunicação com Teresinha, instaurando outro tempo de construção de pensamento, para
além da dinâmica presencial. Queria falar como estava me sentindo com todo o processo, e que ela
tivesse espaço para elaborar suas percepções também. Decidi escrever uma carta, lhe entreguei e
disse que poderia tomar o tempo necessário para responder. Sua resposta chegou um mês depois.

Vó,
Fico me perguntando porque iniciei esse processo com você, porque voltar para a
minha família nesse momento tão conturbado da vida, onde tenho tantas dúvidas e medos
a mostra de mim mesma. Sempre penso na tia Cris para começar tudo isso, em como ela
era um elo fundamental que me conectava com as histórias e personagens do meu passado.
E na importância de me localizar nesse redemoinho que a vida se tornou. E a única pessoa
que me vem à mente é você, que tem se tornado o portal das memórias que me ligam à
minha própria origem. Olhando para você, estou aprendendo cada vez mais sobre mim, e
sobre a importância de sermos contadoras de histórias, inventoras de nossa subjetividade,
defensoras de nosso ser.
No começo eu queria saber o que ser mulher significava para você. Na verdade, ainda quero, embora eu saiba que essa pergunta é ampla e difícil de responder. Como você se
sente sendo quem você é? O que o fato de ser mulher impactou nas suas escolhas de vida?
Deixou de fazer algo que queria muito? E os filhos, e o casamento, o trabalho, e o dinheiro?
Como lidou com tudo isso?
E de todas as conversas que a gente teve desde então, o que mais me marcou foi o dia
em que você me disse que se nascesse de novo, gostaria de ser uma pessoa útil, assim como
a minha irmã. Como assim, ser uma pessoa útil, vó? Pensei, revirei, mastiguei essa ideia
e acho que ela me incomodou tanto porque reconheço em mim a sensação de inutilidade
também. Vó, será que eu sou uma pessoa útil também? Qual a utilidade de ser professora?
Qual utilidade de ser artista? Qual utilidade em ser mulher?
Dou aula desde que tinha 19 anos, já ouvi que muita gente começa a dar aula porque
não consegue seguir a carreira artística. Dou aula porque gosto, acredito e me faz sentido.
Alguns dirão que aula é uma palavra ruim, mas para mim aula/ensaio/orientação tanto faz,
dá no mesmo. O que eu gosto é de encontrar gente. Conversar, me sentir parte de um grupo,
sentir que ainda consigo respirar um estilo de vida que resiste à lógica de trabalho deste
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mundo torto. Mas ainda assim, vózinha, por vezes a sensação da escassez financeira me
faz sentir totalmente refém das estruturas postas para se viver na sociedade. Compreendo
que essa questão foi posta em sua vida também, e que você lidou com isso através do casamento, que se mostrou o espaço mais seguro para resolver a logística da sobrevivência
econômica no mundo capitalista e patriarcal. Mas ainda assim, vejo que você encontrou o
caminho para viver, mas não para extinguir a sensação de inutilidade. No meu caso, a instabilidade movediça da vida de professora-artista, faz-me sentir inútil também.
Nesses últimos tempos, percebi que me tornei uma pessoa infeliz com tantas negações que faço de mim. E que talvez eu esteja recusando coisas que eu nem conheça de fato,
como a minha própria origem, por exemplo.
Isso me fez pensar sobre outro assunto que gostaria de falar com você: o processo
de formação das mulheres no Brasil. Como fomos educadas? Se nosso país foi uma colônia
por tantos anos, que tipo de educação era desenvolvido para mulheres no Brasil da época
da colonização? Qual a origem da pedagogia ministrada entre mulheres? Como foi a escola
para você? O que aprendeu e o que deixou de aprender? Quais marcas foram deixadas em
nossa auto-estima e na capacidade de acreditarmos em nós mesmas? Porque tantas de nós
desistem de desenvolver papéis protagônicos em suas próprias vidas?
Me interesso por saber como você pensa essas questões. Até porque acredito que
poucas vezes nos foi dado um espaço para conversar com calma e sem interrupções masculinas sobre o que e como pensamos. Acho importante a gente exercitar a capacidade que
temos de pensar sobre nós mesmas e o contexto do qual fazemos parte. E acho que o que
importa mesmo é estarmos juntas, em contato, estudando algo e nos apoiando mutuamente.
Um beijo,
Ná
07/10/2019
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São Paulo, 08 de novembro de 2019.
Querida Ná,
Talvez você tenha iniciado esse projeto comigo achando que por eu ser mais velha
poderia explicar a você fatos da nossa família da qual não chegou a conhecer. A vivência
que tenho é muito grande, nela existem alegrias, mágoas, desenganos, maldades, coragem
e muita determinação. Fiquei muito feliz de fazer parte desse processo que significa muito
para você.
Ser mulher para mim significa ter diversos dons: determinada, observadora, responsável, amorosa, acolhedora, gentil e o mais importante: ter caráter. Sou muito amorosa demais,
às vezes paro para pensar e concluo que eu gosto da minha vida do jeito que ela se apresenta
às vezes alegre, às vezes triste. Sinto também que se tivesse de começar tudo de novo, eu não
mudaria nada, cada detalhe foi muito importante para mim. Amo viver intensamente com todas
e tudo que me faz feliz.
Meu casamento como todo casal teve momentos alegres, tumultuados, com altos e baixos,
no começo muito difícil, mas o tempo passa e sempre vem a bonanza, com dias melhores. Para
minha ou nossas alegrias, vieram os filhos, agradeço a Deus todos os dias eles são tudo para mim:
Elisabete, Deorival e Teresinha. Amo muito cada um e respeito o jeito e a opinião de cada um, só de
olhar já sei se está tudo bem, ou tem algo diferente, conheço pela aparência quando está tudo bem,
ou com algum problema.
Devo dizer que sendo filha única meus pais e familiares me ajudaram muito quando
criança, na adolescência, até me tornar adulta. Minha família, pai e mãe, avós e tios sempre
foi muito unida. A morte do meu pai e a doença da minha mãe, que ficou na cama 4 anos, foi
muito desgastante, mas meu marido e meus filhos ainda adolescentes me ajudaram muito,
com muito carinho, pois eles adoravam os avós. Ajudavam a dar banho na cama e colocar
a comadre.
Quando eu disse a você que se nascesse de novo gostaria de ser útil igual a sua irmã, você
não me entendeu. Ser útil, ou seja, independente, responsável, dona de si.
Minha querida, você tem todas essas qualidades, é uma pessoa inteligente, com uma
carreira brilhante como a sua, não pode de maneira nenhuma se sentir inútil, saiba que tudo
tem hora certa para chegar. Professoras existem muitas, mas espero que você seja a professora amiga que saiba lidar com cada aluno seu, com seus defeitos e qualidades, basta
apenas contorná-los para serem felizes. Esse dom você já tem, ensina jovens a caminhar
para uma vida decente, abrindo as portas para seu amanhã, jamais se sinta inútil, você é
muito útil para nossa família e todas as pessoas que convive com você.
Você é igual a mim. Só faço aquilo que eu acredito e me faz feliz. Siga o seu coração,
você é jovem e guerreira, transmita aos outros tudo que aprendeu de bom. Nunca desista
dos seus sonhos, você sempre em primeiro lugar. Seja humilde e respeite cada ser humano
como ele é.
Casamentos, sabe minha querida, no começo é assim mesmo, as finanças vão cambaleando, mas aos poucos as coisas começam a melhorar e chegam no seu lugar. Posso
te dizer que quando casei fui morar na casa de meus pais, nosso dinheiro só dava para
comprar o leite e as coisas para as crianças, nossa comida era arroz, feijão e verduras
plantadas no quintal, era uma horta tão grande que abastecia os vizinhos com verduras.
Seu avô trabalhava no Hospital Militar, dando aulas de enfermagem de dia, e à noite era
taxista. Meu pai deu um fusca para ele trabalhar, juntos pagamos a prestação da casa, levaram
muitos anos, mas as coisas melhoraram. Conseguimos encaminhar os filhos, não para serem ricos,
para serem responsáveis, com muita dignidade e caráter.
Seja forte, confie em você e só faça o que o seu coração tiver vontade, não se impor-
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te com que os outros pensam de você, diga: eu quero, eu posso. Nunca se sinta inútil, você
tem tudo a seu favor, juventude, inteligência, e o mais importante, muita garra. Só por estar
nesse patamar você é uma grande vencedora, confie em si mesma, acredite, tudo depende
de você. FORÇA. FOCO. FÉ.
Nunca se sinta inútil, ou infeliz, isso é para os fracos. Nada pode mudar o que já
passou ou vai passar. Ficarei muito feliz e contente o dia que você chegar e dizer “vózinha,
estou feliz pelo que sou e pelo que faço”.
Eu também às vezes me sinto rainha, dona de si, às vezes me sinto bruxa, mas paro
para pensar e volto a ser normal, com muitas alegrias, angústias e até tristeza, porque a
vida tem que seguir e só cabe a nós mesma essa decisão.
Quanto às mulheres, sempre foram escravas dos homens, desde o começo poucas conseguiram se sentir livres, a maioria só serviam como escravas do sexo e empregadas dos maridos. Levou muito tempo para algumas conseguirem algumas regalias, como aprender a ler,
escrever, costurar, etc… Todas as mulheres devem lutar pelos seus ideais independente de raça,
cor, idade, solteira ou casadas. Infelizmente ainda existe discriminação em todos os sentidos
contra as mulheres.
A escola para minha felicidade foi um grande aprendizado de vida, conseguindo ser
eu mesma e firmar minha autoestima. O pouco que consegui aprender, eu transmiti para
muitas pessoas: humildade, amar e tratar os meus semelhantes com muito respeito. Agora
que a minha juventude foi embora, gosto de ficar curtindo minhas músicas, ter um tempo
só meu para meditar e fazer tudo que gosto, cozinhar, enfim, tudo que uma casa precisa e
está ao meu alcance.
Não sou mais jovem, mas minha cabeça e meu espírito continuam jovem, sou guerreira, meia doida às vezes, mas tudo que faço é com muito amor e muita garra, gosto ou não
gosto, não fico em cima do muro. Por isso no face meu lema é “deixe minha boca fechada”.
Tenho minhas divergências às vezes, mas apesar de tudo sou feliz do meu jeito, pois
tenho tudo o que uma mulher deseja: um marido, (60 anos de casados completos ano que
vem), filhos maravilhosos, meus netos e netas que tanto amo, essas duas bisnetas que são
a minha alegria.
Não posso dizer que sou inútil ou infeliz, a vida é difícil, a convivência então nem se fala,
mas devemos estar prontas para tudo o que vier de bom e de mal.
Quero que todas saibam: a felicidade está dentro de nós. Os problemas aparecem,
cabe a nós a decisão dos mesmos. Agradeço esta oportunidade de expressar minha humilde
gratidão e dizer:
Naty, te amo de paixão.
Teresinha
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Volte à 12ª Provocação: página 132

43. BONILHA, Teresinha de Toledo. [Correspondência]. Destinatário: Nathália Bonilha. São Paulo, 08 nov. 2019. Cartão pessoal.
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5. 12. Dos nomes que ficaram escondidos, ou “O que eu aprendi com elas?”

Figura 16 - Certidão de nascimento de Teresinha Bispo de Toledo

Fonte: acervo pessoal (2021)

No dia 28/08 eu e Teresinha iríamos continuar os autorretratos, porém havia muita
gente na cozinha e o único lugar com privacidade era o quarto, local onde não era possível
montar a mesa de trabalho. Lá fizemos outra atividade: desenhamos sua árvore genealógica.
Voltando às narrativas do primeiro encontro, descobri que a avó Ambrosina foi adotada num
orfanato religioso na cidade de Jambeiro. E retomamos também a história da vó Benedita,
tentando mais uma vez entender de onde ela poderia ter vindo com o avô Benedito.
Teresinha fez questão de abrir o armário e buscar certidões para auxiliar na localização histórica
de datas, lugares e nomes. Ao resgatar tais documentos, percebemos que era mais fácil encontrar documentos que rastreavam a genealogia de seu pai, Fausto, do que a de sua mãe, Olga. Além disso, outros
documentos, diplomas e certidões do meu avô estavam com fácil acesso. Inclusive o Brasão da família
Bonilha, que explicava a etimologia a partir do latim: “Bonusfillius”, ou seja, bom filho.
Pegar papel, caneta e desenhar deixou evidente algo que era óbvio, mas que havia me
passado despercebido até então: Teresinha não foi sempre a famosa Teresinha de Toledo Bonilha. Ao nascer, Teresinha era Teresinha Bispo de Toledo.
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Figura 17 - Teresinha Bispo de Toledo em frente de sua casa

Fonte: acervo pessoal (2021)

Minha avó, assim como milhões de mulheres na história, modificou sua identidade
alterando seu nome após casar. Ela ocultou o sobrenome materno (Bispo), realocou o sobrenome paterno (Toledo) em segunda opção, e deixou brilhar, no topo do espaço privilegiado, o
bonitão do sobrenome de seu marido (Bonilha).
Bonilha é o nome que viajou por séculos e chegou até mim em 1989 na cadeirinha da
segunda classe, ficando atrás dos Borzilo. Nathália Bonilha Borzilo.
Lembrei que escolhi na escola de teatro aos 15 anos, meu nome artístico como Nathália Bonilha, não por ter contato com pensadoras feministas ou por ter consciência do quanto
era opressivo e naturalizado o processo de perpetuação de sobrenomes masculinos nas identidades femininas, mas pelo fato de que eu sentia na pele a ausência de paternidade em minha
criação e decidi que se um dia ficasse famosa não daria os créditos ao meu pai de modo algum.
Pois ao contrário, se eu cresci saudável, cheia de amor e estímulos, foi devido à minha mãe e
ao apoio de minha família materna...
Voltando ao Bispo Toledo, conversamos: como seria o brasão dos Toledo? Mas Toledo
vinha do meu bisavô, Fausto. Ou ainda, qual seria a história por trás do sobrenome de minha
bisavó Olga Bispo? Mas o Bispo vinha do meu tataravô, Miguel. E da minha tataravó materna,
Ambrosina Vaz dos Santos? Mas vó Ambrosina era adotada, eis que perdemos a trilha… Assim
caímos no círculo vicioso da hereditariedade dos nomes masculinos...
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Nora, protagonista da Casa de Bonecas (IBSEN, 2007), novamente voltou aos meus
pensamentos. Na trama, Nora é chantageada por falsificar a assinatura de seu pai para conseguir o empréstimo necessário para custear o tratamento de saúde do marido. Mesmo sendo
uma mulher de classe média, seu nome não era suficiente para receber empréstimos, portanto era preciso o acompanhamento de um homem responsável. Sua atitude, considerada
criminosa, por mais que tenha salvado a vida de seu marido foi motivo para ser chantageada e
humilhada na peça - em especial pelo próprio marido. Pressionada pelo homem que a chantageou, cuidando da casa, do marido e dos filhos, e trabalhando escondida às madrugadas para
quitar a dívida do empréstimo, Nora entra em colapso e avalia suas condições de vida. Sem
reconhecer mais a si mesma, ela decide partir e ficar sozinha.
Quantos séculos demoraram para os nomes das mulheres serem válidos?
Quanto vale o nome de uma mulher desacompanhada do nome masculino?
Rastreando seus nomes, não temos registros que nos levam às suas origens… Porém,
temos as lembranças daquilo que aprendemos, vivemos e fizemos umas com as outras...

Nathália - Vó eu quero que você pense pro próximo encontro em três coisas: o que
você aprendeu com a sua mãe, o que você aprendeu com a sua avó Ambrosina e o
que você aprendeu com a sua vó Benedita. Você pode pensar sobre.
Teresinha - Olha, com a minha mãe eu aprendi que o amor pela família é tudo o que
importa, ela me ensinou isso. A família é um bem que a gente não pode deixar de lado.
Com a minha avó, você está falando? Eu aprendi que a gente - não sei se eu sigo a
risca - mas eu aprendi que a gente deve ser útil ao próximo.
Nathália - Qual vó?
Teresinha - Com a Vó Ambrosina. Ser útil, certo? Ao próximo. Com a minha avó, a
outra, eu não tive muito contato, mas... Ela deixou bem claro que pra gente ser feliz
não precisava muita coisa, certo?
Nathália - Certo. Se você quiser pensar melhor, pode pensar para o próximo encontro.
Teresinha - Já te dei 3 respostas.
Nathália - Se pra ser feliz não precisa de muita coisa, então precisa do que?
Teresinha - Olha... Precisa de dinheiro o suficiente pra viver, não precisa ser rico. Precisa de uma família e de trabalho, que você sabe que você sai pra trabalhar e sabe
que tem pra onde voltar. (pausa)
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Nathália - Tá bem, vozinha.
Teresinha - Esse negócio de querer muito dinheiro… é bobagem, mas a gente só aprende com o passar do tempo e com a idade. A gente aprende a ser feliz com aquilo que
tem. (pausa) E aquelas caixas, nós vamos terminar outro dia?

Pragmática, Teresinha me lembrou dos autorretratos. Semanas depois finalizamos as
caixas… E eu? O que tenho aprendido com Teresinha?
Quase um ano e meio depois, em fevereiro de 2021, inquieta com a pergunta que emergiu
neste dia: “De onde eu vim?”, eu e a atriz Diane Boda elaboramos o vídeo-performance Passados:
mulheres em busca de árvores44, no qual a partir das árvores genealógicas das mulheres da família,
criamos nossas respostas.
Volte à 13ª Provocação: página 136
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. 13. Almoço na casa de Teresinha
Teresinha - Olha gente, vocês fiquem à vontade...
Diane - Você já comeu? A senhora já comeu?
Teresinha - Olha, eu não comi nada porque eu comi uma fruta e…
Diane - E a senhora cozinha pra todo mundo e não come?
Sarah - Comeu uma fruta?
Teresinha - Não, eu pra mim comer é meio…
Diane - É difícil?
Teresinha - Alguma coisinha eu como. Eu comi um negócio de carne assim...
Amanda - A senhora sempre foi assim? Desde sempre?
Teresinha - Sempre. Eu comia... No outro dia, via elas comendo e não descia… Tomei
sorvete, tomei…
Nat - Então, é que minha avó gosta de doce.
Diane - Ahhhh!
Sarah - Ainda bem que a gente trouxe a torta!
Teresinha - Você acredita que eu fiz aquelas travessas (de gelatina), fiz duas de abacaxi e não soltei?
Diane - Esqueceu…
Teresinha - Ficou na geladeira!
Diane - E abacaxi com raspa de limão, você fez?
Teresinha - (procurando) Ô Ná, onde pus o sorvete? Eu sabia que tinha comprado

44. Passados: mulheres em busca de árvores. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1pfUqTwfG9P3v98r2WUdbTcaOvHZqy_95/view?usp=sharing
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um monte de sorvete... Peguei um sorvete ali no freezer, eu acho que já ficou… Um
sorvete pros menino, tudo derretido. Eu falei “gente, eu comprei mais sorvete”...
Diane - Eles fazem com casquinha mesmo? Nossa é muito profissionalismo!
Nat - É que aqui é quase uma bomboniere, né?
Diane - Eu vou tirar uma foto e mandar pra minha mãe.
Nat - Tem a dispensa aqui…
Teresinha - Nem mostra a dispensa, é muita bagunça.
(Diane rindo)
Diane - É muita coisa!
Nat - Dois freezeres, mais uma geladeira, esse monte de caixa de leite.
Teresinha - Ó, coisa de vó…
Nat - Compra no Giga né?
Diane - Nossa gente, eu tô chocada porque isso aqui ó, é muito profissionalismo!
Teresinha - Meu marido gosta de...
Sarah - Fartura!
Teresinha - Eu digo “Deorival tá faltando isso”, ele vai lá e traz uma caixa… Você não
comeu ainda?
Ciça - Olha Nathália, se não quiser trazer a Sarah de novo, pode me levar (risos)
Sarah -Vamos pegar o macarrão?
Diane - (tirando uma garrafa da bolsa) Olha esse aqui é o refrigerante que eu faço, o natural.
Nat- Querem fritar um ovo?
Gi - Não, pra mim, não precisa, o tanto que tem de salada, purê.
Teresinha - Olha, eu gosto de… abre aí
Gi e Amanda - O azeitinho…
Teresinha - Olha esse aqui é aquele o sal…
Gi - Sal rosa?
Teresinha - É, meu marido não gosta que dê o outro pros outros.
Diane - Você é vegetariana também?
Teresinha - Olha, ali tem vinagre…
Gi - Tem arroz e feijão, gente!
Nat - Aqui sempre tem arroz e feijão.
Amanda - Passa um pouco de brócolis?
Teresinha - Eu vou tomar a sua bebida aí. Como é que você faz?
Diane - É um negócio que se chama kombucha. Sabe o negócio que a galera
usa, aqueles iogurtes naturais e é um bichinho? Então, tem um outro que a galera usa
pra fazer a bebida assim, aí deixa… Depois de 10 dias…. (latidos de cachorros)
Teresinha - Vou tomar um pouquinho pra experimentar. Todo mundo tem copo?
Nat - Ah então, essa coisa de aprender a dirigir, eu tenho que aprender a dirigir,
porque me incomoda namorar com ele e só ele dirige, eu entro no carro e…
Sarah - Fica na dependência né?
Teresinha - Tem que ir mesmo, tem que aprender. Porque às vezes você pega o carro e vai.
Esse negócio de ficar dependendo não dá. (Para Gi) Ó, a menina quer que eu faça um ovo?
Gi - Não, não, pra mim pode ficar tranquila.
Diane - Eu vou até comer beterraba, depois vocês contam pra minha mãe, tá?
Teresinha - Tem que contar? Porque?
Diane - Minha mãe fica orgulhosa quando ela sabe que eu comi beterraba. Me obrigava a comer beterraba quando eu era pequena.
Gi - Beterraba é uma coisa que eu não aprendi a superar ainda.
Diane - Salada crua eu como.
Nat - Eu gosto. Mas quando eu era pequena não gostava.

230

Diane - Nossa, eu tinha que tomar suco de beterraba com cenoura, com limão, com...
Amanda - Parece gostoso.
Diane - Agora eu gosto, mas na época.
Sarah - Nossa, quando eu era criança!
Ciça - Nossa, com minha mãe… Eu tinha anemia, né? Era um pedaço de fígado e o
chinelo na mão. Ah….
Sarah - Minha mãe ficava esperando na mesa, até não sei que horas, com o cinto na
mão por causa da salada… E eu ficava assim olhando pra salada.
Ciça - Trauma também dela de ter que tomar injeção de ferro na gravidez.
Sarah - Tá ótima essa berinjela.
Nat - Essa é da minha mãe, não é vó?
Teresinha - Não, essa eu acho que foi a tia Bi que fez. Põe aqui no meio ó… Pode pegar.
Amanda - Ah gente, que mesa linda.
(pratos, sons de grafos).
Nat - Tem que tirar uma foto.
Diane - Vou tirar uma foto e falar pra minha mãe: ó, no processo da Nat rolou isso
aqui, como é que nós vamos superar?
Teresinha - Não…
Nat - Competição, né? Ah, esqueci de tirar a foto.
Ciça - Ah mas eu acho que a luz…
Teresinha - Tem que vir daqui pra lá.
Sarah - Vem aí vó, tem que sair na foto…
Teresinha - Deixa eu sentar aqui. Posso sentar?
Sarah - Pode, vai aparecendo aqui…
Ciça - Sarah, entra um pouco, você tá atrás da Amanda.
Nat - E a Gi tem que entrar também.
Ciça- Eu não sou nada boa de self, gente. A juventude que é boa de self.
Amanda - Então eu não sou jovem (risos)
Ciça - Vou tirar.
(Ciça tira a foto)

Figura 18 - Almoço na casa de Teresinha

Fonte: acervo pessoal, self de Ciça Coutinho (2019)
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Dia 03 de outubro fizemos o almoço juntando as demais atrizes do processo e Teresinha. Nos
encontramos no metrô Jardim São Paulo e de lá partimos para o Lauzane Paulista. Chegamos à casa da
minha avó e, como sempre, a mesa estava posta com uma variedade de comidas. Teresinha, minha mãe
Bete e a tia Bi estavam nos esperando. Bi ficou em seu quarto, pois não queria atrapalhar - embora eu
tenha falado que não era incômodo algum -, e minha mãe também quis nos dar privacidade. Teresinha
estava muito feliz à nossa espera. Chegamos falando sobre sua festa de aniversário de 80 anos, e ela
comentou que havia feito as contas dos convidados da festa e, somando a idade de todos, dava mais de
1300 anos, pois haviam muitas pessoas idosas, amigas suas e do meu avô.
Neste momento do áudio de quase 3 horas ouço muitas risadas das mulheres, característica
marcante deste dia: risadas e vozes sobrepostas num fluxo ininterrupto de conversa. Permanecemos a
maior parte do tempo na cozinha, comendo e conversando. Logo as memórias da infância foram se cruzando: risadas, lembranças de RGs falsificados na adolescência, shows da Adriana e a Rapaziada, forró
às quartas-feiras e Backstreet Boys estiveram presentes na mesa farta ao nosso lado.
Dissemos a Teresinha que todas as quintas nos encontrávamos e ela manifestou apoio
ao fato de estarmos juntas. Uma vez mais, citou minha irmã como exemplo: “faça como a
Stella, ela faz o que quer, vai para onde quer”, e nos lembrou da importância de termos autonomia e independência, o que definitivamente, era importante para ela.
Cerveja, doces e fotos. Louça lavada, comida na geladeira. As outras mulheres trouxeram lembranças de suas mães e avós: Uberlândia, Paço de Minas, Santo André e São Paulo,
nossas cidades de origem. “Daqui a pouco chega a turma do café”, Teresinha disse que em
breve seria necessário passar o café da tarde para as bisnetas e o meu tio.
Após o almoço, ela quis mostrar a caixa com seu autorretrato e suas fotografias antigas. Ao ver
as fotos, minha avó retomou suas histórias de vida para as demais atrizes, que lhe fizeram perguntas.
Falamos sobre o cuidado de crianças, as demandas das mulheres e novamente a saúde mental e a depressão vieram à tona: Como cuidamos umas das outras? Quem cuida de quem cuida?
Em fotos antigas, meu pai apareceu. Falando “deles”, uma das atrizes contou que seu
pai ao casar com sua mãe, repreendia seus decotes e roupas. Como estratégia para fazê-lo parar, ela começou a constrangê-lo também pelas roupas que ele usava. Quais técnicas e tecnologias foram desenvolvidas por nossas mães e avós para sobreviverem ao convívio cotidiano?
Como elas fizeram resistência nas intimidades familiares?
Um rio de histórias atravessou a tarde. Porém, quero destacar que neste dia percebi o óbvio: nós
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narramos nossas histórias através das outras. A história de Nathália se iniciou muito antes de mim, em
minha mãe, minha avó, minhas bisas… Estar juntas, ouvir Teresinha falando sobre ela, desde as memórias de suas familiares, selou a compreensão de que nossas histórias, ainda que singulares, nunca serão
somente nossas. Nos inscrevemos no tempo junto com a vida das nossas conviventes. Eu apresento a
mim, quando falo de minhas parceiras e parceiros de vida. E a coletividade faz bem! O suposto medo do
narcisismo da pesquisa “auto” não fazia mais sentido, pois por mais pessoal que fosse o disparo inicial da
conversa, ela sempre completa seu sentido na escuta, nas interferências e nos olhares da outra.
Vivemos coletivamente uma tarde que foi um dia de prazer: mulheres dando risadas,
comendo, falando de si, construindo memórias, criando história. Como boa anfitriã, Teresinha
se despediu dizendo que esperava todas de volta em breve.

Figura 19 - Encontro entre as atrizes e Teresinha

Foto: acervo pessoal, Elisabete de Toledo Bonilha (2019)

Volte à 14ª Provocação: página 137
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. 14. Abertura de processo: apresentação dos solos de Giovanna, Diane e Nathália
Dia 12 de dezembro de 2019 na Oficina Cultural Oswald de Andrade, no período da tar-
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de, fizemos a abertura de processo dos trabalhos solos das artistas Giovanna dos Santos com
a cena “Nina” (intitulada posteriormente, durante a escrita da dissertação), Diane Boda, com
o trabalho “Minha avó era uma árvore” e eu, Nathália Bonilha, com a peça “Encontros comigo
mesma ou em busca da pessoa útil que há em mim”.

Figura 20 - Atriz Diane Boda apresentando “Minha avó era uma árvore”

Fonte: acervo pessoal (2019)

Figura 21 - Atriz Nathália Bonilha apresentando “Encontros comigo mesma”

Fonte: acervo pessoal (2019)

Foi uma partilha íntima, na qual estiveram presentes Amanda, Ciça e Sarah, atrizes
participantes do processo, Rafael Sertori e Fábio Batista, companheiros de vida e fazeres artís-
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ticos, e finalmente, as convidadas, Teresinha de Toledo Bonilha e Elisabete de Toledo Bonilha.
Elas chegaram com tremenda alegria e explícita satisfação por estarem ali. Decidi chamar poucas pessoas para a abertura, pois me interessava naquele momento ouvir as vozes delas, em
especial de Teresinha, ao ver sua história em cena.
Em sua apresentação, Giovanna aprofundou a investigação sobre as fragilidades e traumas de ser mãe. Com uma dramaturgia afiada, deu vida às inseguranças, medos e paranoias
causadas pela maternidade. A simplicidade da apresentação da Gi, vestindo sua longa saia que
usava para ninar uma criança em seus braços, instaurou um delicado espaço de escuta entre
nós. Na sequência, Diane entrou em cena, e com sua mala carregada de folhas, vimos florir a
boniteza das mulheres que brotam de nossos quintais e nos ensinam debaixo de árvores como
sobreviver no mundo. Em suas andanças de chegadas e partidas entre Bahia e São Paulo, ouvimos histórias de biscoitos de polvilhos, mortes e saudades.
Eu lamento, mas escolho não falar diretamente da partilha dos solos de Giovanna e Diane
por se tratarem de trabalhos que seguem inconclusos, em processo de reescrita das artistas, e que
merecem seu próprio tempo de madurar e querer vir ao mundo. Finalmente, o terceiro trabalho
apresentado naquela tarde calorosa de dezembro, poucos meses antes do colapso mundial, foi o
meu. Eis a fotografia do solo que criei em 2019 - para as pessoas que já leram De tudo aquilo que
fizemos juntas, aviso que irão encontrar fragmentos retirados daqui:
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5. 14. 1. Encontros comigo mesma ou Em busca da pessoa útil que há em mim

Uma peça-diário criada a partir de encontros com Teresinha de Toledo Bonilha
Por Nathália Bonilha
(Atriz está em cena com espasmos pelo corpo, como o se tomasse eletrochoques
violentamente)
Atriz - Acordar cedo, tomar o levotiroxina, passar café, tomar banho, organizar a
mochila, pegar os textos da aula de hoje, lembrar para onde eu vou: segunda reunião de equipe, terça santa cruz, quarta santa cecília, quinta cada semana muda,
sexta parque bristol, sábado santo amaro. Pegar ônibus, metrô, trem, correr nas
escadas rolantes para conseguir fazer baldeação a tempo de pegar o expresso das
18h30 para Santo André. Domingo ir pra Santana visitar a minha avó, desenvolver a pesquisa do mestrado, pegar o trem pra USP Leste, terminar de ler aquele
artigo, entender o conteúdo, me inscrever no edital de oficineira, buscar vagas
para empregos do ano que vem, postar nas redes sociais a divulgação do meu trabalho. Entender e mediar os conteúdos em sala de aula: processo criativo, escrita
dramatúrgica autoral, corpo e movimento, improvisação, direção de atores, teatro
realista, teatro épico, teatro contemporâneo, teatro popular e gêneros cômicos.
Ler o texto do Tchekhov para escolher a montagem da turma deste semestre. Praticar yoga, cuidar do corpo e da mente, ir na manifestação, trocar ideia com aquele cara escroto na rua, ter paciência com quem pensa diferente de mim, engolir as
opiniões que eu discordo, lembrar de não deixar a depressão vencer. Lembrar de
não deixar a depressão te vencer. Tomar o floral.
(Pausa. Ela desliga e esmorece até o chão, como se estivesse em suspensão. Abruptamente
se ergue)
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Deixar de ser mimada, tem tanta gente sofrendo no mundo e com o mundo como ele está.
Perceber quem está do seu lado, abrir a escuta, olhar para o outro. O ator tem que receber,
fomentar o jogo, estar aberta, brincar, tem que ser divertido, prazeroso, alegre, esse mês eu
recebo menos porque dei menos aulas por conta do feriado, faz seis anos que não tenho reajuste na hora/aula, preciso de um 13º, e a minha previdência? Nunca nem fui registrada, eu
nem sei se vou pegar aula no semestre que vem. Como será envelhecer como professora de
teatro? Você faz teatro? Está em cartaz onde? Já tentou tv e publicidade? Ah, mas é tão bonita,
um dia você vai conseguir. E o BBB, já tentou? Ah, é que fez faculdade, né? Entendi, então é
mais da arte-educação, certo? Você sabe ministrar quais conteúdos dentro da área? Stanislavski, Brecht, Laban, Klauss Vianna, Grotowiski, Meyerhold, Eugenio Barba? Tai-Chi, Kung-Fu,
danças circulares, meditação ativa? Fez cursos fora? Domina alguma técnica específica?
(Pausa. Ela desliga e esmorece até o chão, como se estivesse em suspensão. Abruptamente
se ergue)
Precisa aprender a se colocar mais, falar em público, mostrar para as pessoas seu ponto de vista, tem que saber se colocar, tem que saber se posicionar. Na nossa área, você
precisa saber vender o seu peixe, e ao mesmo tempo manter o engajamento político.
Não adianta querer fazer demais, tem que deixar as coisas fluírem, tem que soltar, largar,
aprender a largar, aceitar, senão você vai enlouquecer. Tá vendo, você se cobra demais?
Tá vendo, você se cobra demais, para de se cobrar tanto. Para de se cobrar tanto, para de
se cobrar, para! Nathália, para! Para!
(Colapso, a atriz cai tombada no chão. Ao acordar, está sem memória, observa a sala não
reconhecendo nada)
Atriz - Eu…. Aí, dói.. Dói… Onde estou? Eu acho que eu esqueci quem eu sou… Eu perdi alguma coisa. Eu acho que eu esqueci… Que lugar é esse? Cadê, alguma coisa aqui precisa me
ajudar a lembrar. Aí, minha cabeça (põe a mão na cabeça) Acho que tinha fogo, lembro de
uma vela. Isso, e em volta eram várias mulheres. Acho que tinha uma sala de aula... Preciso de
algo que me ajude a lembrar (revirando as coisas no chão encontra uma caixa):
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Tem um monte de foto aqui, eu acho... É a minha família. Essa aqui é a minha família, é
uma foto típica da casa da minha avó, com essa parede do fundo.
(A atriz vê as fotos se emociona com as recordações e mostra para o público. Durante a
cena ela coloca as fotografias num mural ao fundo)
Aqui sou eu com a minha avó no centro, tá vendo? Todo mundo: meus primos,
minha mãe, meu avô, meus tios… Olha eu quando era pequena, aqui, minha irmã,
meus primos: Dany, Matheus, Alberto. Olha essa aqui: minha avó e os netos todos
em volta, na caminhonete… Olha o meu rosto. Acho que o meu rosto não mudou, está igualzinho. Essa foto é da minha mãe e do meu tio, no dia da primeira
comunhão. Ah, a cara do meu vô que esquisita… Ele comendo melância (risos).
“O grande banho. Ná e César, janeiro de 96”. Meu primo, eu e meu primo, quando éramos pequenos, tenho que mostrar pra ele! Essa foto é ótima, porque tem
movimento: minha avó correndo para o banheiro de bobs no cabelo, minha mãe
servindo o almoço para o meu avô e eu observando com fome. (se surpreende)
Ahhh essa foto aqui, tem uma história engraçada. Minha avó me contou um dia
desses, como é que era? Foi no dia do noivado de casamento, na pensão na João
Teodoro. Aqui está ela, o sogro dela, Vô Chiquinho, o cunhado, Tio Valti, a sogra,
Vó Nega (ih, ela tem uma história difícil com a dona Nega, foi um relacionamento
muito complicado durante a vida) e a mãe dela, a Vó Olga. Elas estão na pensão
segurando o frango. Dois frangos. Nossa... tanta foto da minha família. Aqui sou
eu e a minha avó de novo, na minha festa de um ano.
(a atriz se detém entre as fotos)
Por que tanta foto da minha avó? Pra que tanta coisa da minha família? Eu... Não
lembro…
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Já sei! Eu acho que eu estava estudando a vida da minha avó. Eu estava fazendo uma pesquisa
sobre a vida dela. E eu precisava falar sobre ela para vocês, sobre quem ela é! Isso! (enquanto ela cola no mural as fotos restantes) Minha avó é baixinha, tem cabelo curtinho e tingido,
num tom meio castanho claro/loira escuro. Os olhos dela são castanhos, ela tem várias
pintinhas pelo corpo e um nariz de batata. Minha avó anda sempre muito arrumada, com
as unhas pintadas, roupas coloridas e estampadas, maquiagem e batom rosa claro. Ah, ela
adora receber gente em casa, e detesta que vejam ela sem sutiã. Como ela vive em casa sem
sutiã, vira e mexe chega alguma visita e ela corre para o quarto para se trocar. Isso porque
os seios dela são desse tamanho (mostra em si), mas não foram sempre assim, só depois que
ela engravidou. Ah, uma curiosidade é que a minha avó tem um pé menor do que o outro por
conta de um erro médico quando era criança. Ela usa 36 num pé e 38 no outro. Como foi que
isso aconteceu mesmo? Eu acho que ela passou por 7 cirurgias. Foram 7 cirurgias por causa
de um tombo. Eu acho que ela começou a andar depois que fez 11 anos. É uma história mais
ou menos assim. Ela é em geral muito animada e receptiva, adora conversar, jogar truco (ela
é bem competitiva, já aviso), ela gosta de receber gente... Exceto quando está com dores ou
estressada por alguma razão...
Olha essa foto dela cortando o bolo no aniversário - tem meu primo zoando atrás - vocês podem ver que ela está sorrindo, ela está feliz. Ela mora numa casa na zona norte, no Lauzane
Paulista, que tem 2 andares e um quintal grande, com cachorro, gato e jardim. Vive cercada
de gente: neto, bisneto, filhos. E a casa dela tem uma dispensa cheia de comida (meu avô faz
questão, ele conta que quando chegou em São Paulo passou fome, então agora não falta alimento em casa). E ah… Minha avó adora viajar. Isso eu puxei dela. Todo ano ela anda de cruzeiro para Montevidéu e Buenos Aires. Então a vida da minha avó é muito boa! Ela é incrível e
a vida está ótima, Graças a deus. Então… Acho que não tenho mais o que falar… Acabou.
Na verdade eu acho que eu não tenho nada pra falar pra vocês. Porque eu acho que isso
não interessa. Eu acho que isso tudo não faz sentido. Porque a gente faz teatro para
instaurar discussões sociais, trazendo temas com relevância. E minha avó não tem nenhuma questão, que eu me lembre… Por que eu comecei a falar da minha vida? Por que
eu comecei a pesquisar a vida dela? Isso aqui não vai levar a lugar algum... Acabou. Que
vergonha! É inútil, chega. É inútil.
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(Trecho do áudio de Teresinha off):
Teresinha - “Ó, se eu nascesse hoje, gostaria de ser igual a Stella, sem compromisso, numa
boa, curtir a vida, certo? Gostaria de ser… Gostaria de ser uma pessoa útil”.
(Após este áudio, a atriz vai organizando a sala, que se encontra bagunçada, e escreve entre as
fotografias dispostas no mural as palavras: professora, ser útil, educação de mulheres. Durante
a execução desta ação, ouvimos a voz da própria atriz em off lendo a carta para sua avó ):
Vó,
Fico me perguntando porque iniciei essa pesquisa com você, porque voltar para a minha família nesse momento
tão conturbado da vida, onde me encontro com dúvidas e medos a mostra de mim mesma. Sempre penso na tia
para começar tudo isso, em como ela era um elo fundamental que me conectava com as histórias e personagens
do meu passado. E na importância de me localizar nesse redemoinho que a vida se tornou. E a única pessoa que
me vem à mente é você, que tem se tornado o portal das memórias que me ligam à minha própria origem. Olhando
para você, estou aprendendo cada vez mais sobre mim, e sobre a importância de sermos contadoras de histórias,
inventoras de nossa subjetividade, defensoras de nosso ser. No começo eu queria saber o que ser mulher significava para você. Na verdade, ainda quero, embora eu saiba que essa pergunta seja difícil de responder. Como você
se sente sendo quem você é? O que o fato de ser mulher impactou nas suas escolhas de vida? Deixou de fazer algo
que queria muito? E os filhos, e o casamento, o trabalho, e o dinheiro? Como lidou com tudo isso? E de todas as
conversas que a gente teve desde então, o que mais me marcou foi o dia em que você me disse que se nascesse de
novo, gostaria de ser uma “pessoa útil”, assim como a minha irmã. Como assim, ser uma pessoa útil, vó? Pensei,
revirei, mastiguei essa ideia e acho que ela me incomodou tanto porque reconheço em mim a sensação de inutilidade também. Vó, será que eu sou uma pessoa útil? Qual a utilidade de ser professora? Qual utilidade de ser artista?
Qual utilidade em ser mulher? Isso me fez pensar sobre outro assunto que gostaria de falar com você: o processo
de formação das mulheres no Brasil. Como fomos educadas? Se nosso país foi uma colônia por tantos anos, que
tipo de educação se inscreveu em nosso corpo-território-feminino? Qual a origem da pedagogia ministrada entre
mulheres? Como foi a escola para você? O que aprendeu e o que deixou de aprender? Quais marcas foram deixadas
em nossa auto-estima e na capacidade de acreditarmos em nós mesmas? Porque tantas de nós desistiram de
desenvolver papéis protagônicos em suas próprias vidas? Me interesso por saber como você pensa essas questões. Até porque acredito que poucas vezes nos foi dado um espaço para conversar com calma e sem interrupções
masculinas sobre o que e como pensamos. Acho cada vez mais que o que importa mesmo é estarmos juntas, em
contato, estudando algo e nos apoiando mutuamente.
Espero sua resposta.
Um beijo,
Ná
07/10/2019
(Mudança de luz, em outro plano vemos a professora)
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Boa tarde, desculpem o atraso. Que bom que vocês estão aqui! Por favor, peguem
papel e caneta, e caso vocês tenham vontade de escrever qualquer coisa, alguma
lembrança, uma sensação, uma imagem, fiquem à vontade. Esse espaço é de vocês, e
embora seja um curso teórico, é importante compreender que a partir da sensibilidade a gente também constrói conhecimento. O tema da aula de hoje partirá das questões: como as mulheres foram educadas historicamente em nosso país? Como foram
formadas pela família, pela instituição escolar e finalmente pela sociedade? Antes de
avançar a discussão, quero voltar alguns passos e partir da provocação: o que eu sei
do passado das mulheres da minha família?
Vou propor um exercício breve inicial: vou pedir para fecharem os olhos e se conectarem com vocês mesmas. Se recordem da mãe de vocês: o rosto, os olhos, o jeito de falar.
E agora, tentem se lembrar da avó - pode ser a avó materna ou paterna - seu nome, sua
casa. O tipo de comida que ela faz, o tipo de música que ela gosta. Como você se sentia
quando estava perto dela quando era criança? E se alguém conseguir lembrar de alguma
bisavó, pode lembrar também. E as tataravós… Qual era o nome da avó da minha avó?
Tentem pensar alguma coisa dela, ou delas que existe em você. Se elas estivessem aqui
hoje, o que elas te diriam? Quais vidas elas desejariam viver?
(A atriz escreve na lousa da professora a palavra “FAMÍLIA” e ao lado “DIA 1:
05/05/2019”. Mudança de luz, ao fundo toca a música Stand By Me. A atriz se arruma, animada: passa perfume, faz maquiagem, reorganiza o cenário, transformando-o num quarto).
Hoje é um grande dia! Hoje eu tenho um encontro muito especial, que eu demorei quase 30 anos para ter. Um encontro com o meu passado. Hoje é o dia de tirar todas as
dúvidas que tenho sobre a minha origem, de pegar o tempo pela mão e encarar meus
traumas de frente, dizendo: vem! Podem vir, estou aqui prontinha pra ficar cara a cara
com vocês, porque se vocês vão me acompanhar a vida inteira, consumindo até a última
gota da minha sanidade, então eu tenho o direito de entender quais são os contornos dos
meus medos e frustrações. E pra me ajudar neste processo todo de auto-escavação eu
tenho uma convidada muito especial: Teresinha.
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Eu tenho 29 anos e ela tem 79. Meio século de diferença. É um domingo ensolarado de
manhã, dia 05/05/2019. Eu fui buscar a minha avó na casa dela, de lá fomos para a casa
da minha mãe. Da casa da vó para casa da mãe. Subimos as escadas e conseguimos finalmente ficar a sós no quarto de Bete. Sentamos com as pernas esticadas na cama e começamos uma conversa que será longa. Sem marido, sem filhos, sem netos, sem bisnetos,
sem almoço, sem barulho da tv ligada na sala, no quarto e na cozinha, sem pedidos de
ajuda para qualquer coisa da casa. Apenas nós. Eu e ela. Nós duas em espaço de intimidade, coisa que poucas vezes tivemos na vida em família. Para muitas pessoas isso pode
ser algo comum - um encontro entre avó e neta - não para mim. Tem uma sombra que
sempre me acompanhou em relação à minha família: a sensação de viver entre segredos
e situações encobertas. Entre o não-dito pelo amigável. Conflitos não conflitados, mas
sentidos, aspirados, intuídos. Cresci com dificuldade em encarar situações de discordância. Até hoje fico nervosa quando preciso falar o que sinto. Desde pequena tinha uma
coisa de… O silêncio sempre pareceu mais fácil. A gente aprende pelo exemplo prático,
não pela teoria. E era assim que eu percebia elas… Então hoje é um grande dia, porque
eu vou encarar as brigas que sempre evitei. As mulheres da minha família precisam ser
ouvidas por mim mesma. Por elas. Eu preciso me ouvir. Ouvir minha história. Ouvir para
narrar. A janela do quarto estava aberta e o sol invadiu a cena.
(Ouve-se em off o áudio com algumas perguntas do processo. A atriz pega a foto da avó
junto com um espelho e gira em torno do próprio eixo. Olhando-se no espelho, no início está
feliz, e aos poucos fica visivelmente incomodada, até entristecer e cair no chão)
Você já desejou algo profundamente que não conseguiu realizar pelo fato de ser mulher,
mãe ou esposa?
Quando você engravidou, o que sentiu?
O mundo é mais masculino ou feminino para você? Porque?
Se você nascesse hoje, o que você escolheria para a sua vida?
Você já sentiu vergonha ou nojo da sua menstruação?
Como você vê o casamento?
Você acha que ser mulher foi algo que te trouxe vantagens ou desvantagens na sua vida?
Quais sonhos e expectativas você tem para o futuro?
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Às vezes as palavras vêm e passam em cima da gente como um trator. O que dizer ao
revirar as memórias de minha avó? Que direito eu tenho? Dizer que eu nasci numa família com uma estrutura desigual? Onde homens têm autonomia financeira e as mulheres
têm que se subordinar. Uma mulher que não podia dirigir, estudar, trabalhar, reduzir o
tamanho dos seios ou mesmo administrar a própria herança. Sou neta daquela que não
tem conta em banco. Sou neta daquela que pariu no fórceps com a violência dos médicos
obstetras. Sou neta da dor, do rancor, da violência do não-dizer, engolir a seco, do aceitar.
Sou neta das disputas entre sogra e esposa, e da mágoa do marido controlador. Sou neta
da dificuldade de locomoção e do desdobrar de uma vida manca numa casa de dois andares. Sou neta da tristeza da perda dos pais jovens. Sou neta das marmitas no centro de
São Paulo, das conversas na pensão, do amor no cemitério. Sou neta da Teresinha. Antes
dela, Olga, antes de Olga, Ambrosina. Uma pensão na Rua João Teodoro, 8 quartos. Um
restaurante que servia almoço e janta. Vó Ambrosina, tia Rosa, tia Ordália, a mãe Olga e a
filha Teresinha: todas cozinheiras. A vida na pensão explica muito do que sempre suspeitei: minha avó gosta de gente. De pessoas passando, comendo, se divertindo. Antes de
eu continuar tem uma coisa importante que eu preciso falar pra vocês: isso tudo que eu
estou dizendo é a minha leitura do encontro. Aliás, qualquer coisa que eu disse ou que
eu disser aqui é apenas a minha interpretação. Como eu interpreto. Essa peça trata disso.
Como eu leio e traduzo os encontros.
(vestindo-se de Teresinha, ao longo desta cena a atriz interage com o público) Tem coisas
que é melhor a gente nem dizer… Ou que a gente só diz quando se sente segura. Senão é
melhor não dizer.
Está bem, pode deixar. Eu começo do começo: nosso casamento começou no cemitério.
Fui para acompanhar uma viúva, coitada, ela apareceu um dia lá na pensão e estava
sozinha, não tinha ninguém pra ajudar a enterrar o marido. Estava tão nervosa a coitada. Tinha um copo de água com açúcar. Um escorregão numa cova. E...Um homem forte
me puxou pelos braços. Bonilha. O futuro marido resolveu a situação. Cinema. Namoro.
Dezembro: uma leitoa e jabuticabas no Natal vindas direto de Presidente Prudente. Fevereiro, carnaval, aniversário e noivado. Em julho, casamento: 9 de julho de 1960: dia do
casamento. Eu tinha 21 anos. Aí aconteceu um monte de coisas, eu não posso falar.
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Não. Não tenho direito de falar. Falar de filho fora do casamento é uma coisa delicada...
Eu não sabia que ele estava enroscado com outra antes de me conhecer. É melhor evitar
confusão, deixar quieto... (olha para alguém do público) Aliás, você está precisando de
alguma coisa? Você está se sentindo bem? Uma blusa, talvez? Olha, já sei, vou te dar uma
aqui. (Tira o próprio casaco e dá para o público).
Mas deixa eu voltar pra minha história. Teve muita coisa boa também, a ida pra zona
norte! Era mais barato para viver, lá a família encontrou uma casa grande, um quintal
com galinhas e plantação, tinha até o poço d’água no quintal que os vizinhos vinham
todos buscar água quando faltava da rua. A rua era de terra, uma ladeirona, que quando
chovia era difícil carregar as crianças… E os filhos? Ah, os filhos, que coisa mais linda!
O único detalhe é que… nem é tão importante... Eu fui obrigada a levar minha sogra de
acompanhante na hora dos partos. Ele não foi não. E além de tudo, ela achou que meus
filhos iam nascer defeituosos por conta do problema no meu pé. Ela era ruim, sabe? Mas
já passou… Você está precisando de alguma coisa, aliás? Olha, esse colar é a sua cara, vai
combinar com o seu cabelo e tom de pele. Vê se ele fica bom em você! (Tira o próprio
colar e dá para o público).
De resto tudo foi muito bom, meus pais sempre estiveram comigo, apoiando em tudo,
tudo, tudo. Com as crianças, principalmente. Ajudaram a gente a comprar um carro, ele
dirigia um táxi. Tinha a casa na praia de Caraguá, eu enfiava todo mundo no carro e descia pra praia. Era uma diversão só. Se eu dirigia? Ah, eu queria aprender, sabe? Mas não
precisava. Bobagem! Igual estudar e trabalhar, eu queria também, mas pra quê? Eu tinha
a casa, os filhos, o lar. Eu tinha outras coisas para me ocupar. Menina, você está precisando de calça? Ah, vou te dar uma aqui que eu sei que vai ficar linda em você! Veste, pode
vestir! (Tira as próprias calças e dá para o público)
A vida seguiu bem, muito bem, aliás, três filhos, duas mulheres e um homem. Lindos,
alegres. Fizeram a primeira comunhão, terminaram os estudos, foram trabalhar. Tudo
de bom. Para as mulheres a vida foi um pouco mais difícil, sabe? Uma apanhou muito do
marido, até que um dia ele veio na porta de casa e disse que ia devolver ela. A outra arrumou um traste. Coitada, foi traída com duas crianças pequenas. Mas acontece...
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Ser mulher não é fácil mesmo, minha filha. Tem coisas que é melhor a gente não dizer.
Tem coisas que é melhor nem lembrar também. Pra quê? Aliás, menina, olha só o que eu
tenho pra você! Separei um vestido que vai ficar lindo, você que é magrinha, tem esse
corpinho, vai ficar uma belezinha só. Pra mim não dá mais com esses meus peitos. Prova!
(Tira o vestido e dá para o público).
De resto tudo jóia. Ah, a Ná contou pra vocês né? Que ela recebe umas ligações no celular
todo dia...É, eu tenho uns crediários aí que ficam enchendo meu saco: Renner, Magazine Luiza, CeA, Itaú… O dinheiro. Eu não me ocupei muito em cuidar disso não. Não, ele cuidava por
mim depois que os meus pais morreram. Na verdade, até hoje ele me dá mesada. Está tudo
certo, e olha, eu gasto mesmo. Não tenho dó não. Hoje, quando vejo uma coisa que eu quero
por mais cara que seja, eu não espero a promoção não, vou lá e compro. Eu bato o olho e se
eu vejo que é bom pra você eu compro mesmo, pode ter o preço que for que eu não passo
vontade… Pode falar que eu sou gastona, não tô nem aí... Mas eu mudei. Mudei porque antes
eu não falava nada porque eu tinha as crianças. Agora eu falo. Eu falo, falo mesmo! Por isso
que está escrito no meu facebook “deixe a minha boca fechada”.
(Subitamente, a atriz se percebe seminua, vestindo apenas calcinha e o sutiã. Ela fica muito
constrangida, tenta tapar seu corpo e saí de cena para se vestir)
MÚSICA
(Após se vestir, enquanto canta a música, a atriz vai desenhando um quadrado com fita
crepe no chão, como se estivesse montando uma casinha. Ela faz os muros da casa com
docinhos que retira de um pote)
Era uma casa muito engraçada,
Tinha um teto e almofada
Você podia fazer xixi
Porque o banheiro estava ali
Você podia riscar paredes
Correr na sala
Mascar chicletes
Tinha um bolo e chocolate
Muita comida
Doce à vontade
Sobrava coca, cerveja e vinho
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Também lasanha e muita carne
Tinha família e muito amor
O que inclui conforto e dor
Computador e tv de plasma
Cachorro e gato, porta automática
Você podia comer ali
Sair da mesa e ir dormir
Minha filha, você está se sentindo bem? Você já comeu hoje? Quer que eu prepare algo?
Não é nenhum problema pra mim… Posso fazer um macarrão rapidinho. Ali na panela
tem frango com quiabo, é só pegar. Tem coca e guaraná, o que você prefere? Tem um
monte de congelados que guardei pra você: feijoada, feijão branco, pernil, carne assada,
lentilha, sobrou também bifê a rolê de ontem. Olha só o que eu trouxe: um bolo de cenoura, do jeito que você gosta! De sobremesa, se você quiser, abre a geladeira que tem
gelatina e no freezer sorvete. Já ia esquecendo, em cima da geladeira tem uma travessa
de brigadeiro, os docinhos estão do lado, beijinho e mini-bomba, fica à vontade, viu?
Não, não precisa lavar louça, pode deixar que eu lavo. Não, não precisa varrer, pode deixar que eu varro. Não, não precisa lavar a roupa, pode deixar que eu lavo. Vai descansar,
vai deitar, fica tranquila… Não, já falei que não, não precisa arrumar nada, vai fazer suas
coisas e se preocupa com você. Pode deixar que eu cuido de tudo!
Não, não fala de boca cheia,
Não mexe aí e tira o cabelo da boca,
Não é pra ficar correndo pela casa, senta aqui.
Não vai se arrastar pelo chão, depois sou eu quem lavo a roupa,
Não faz essa barulheira toda, ele tá dormindo,
Não senta de perna aberta, por favor né?
Não grita! Não precisa dar esses gritinhos.
Não, não contesta ele, pra que arrumar enguiço?
Não fala nada que possa gerar discussão, evita falar suas opiniões políticas aqui,
Não vai se indispor por causa das eleições.
Não... não... não.
Uma casa ou uma jaula?
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Gentileza ou censura?
Conforto ou prisão?
Quais são os limites que delimitam esses espaços na vida particular? Era um excesso de
coisas, sabe? E eu percebia que eu estava recebendo coisas demais e fazendo de menos. E que
as mulheres que estavam me dando, agiam assim porque faltava algo para elas. Quem não
tem tempo para cuidar de si, tem tempo para cuidar dos outros? Quem não pode cuidar de si,
pode cuidar dos outros? Quem é obrigada a cuidar dos outros é cuidada por quem?
(Mudança de luz, outro plano, voltando à professora na sala de aula)
Voltando ao tema da da aula, a formação das mulheres no Brasil, segundo a historiadora
Arilda Inês Ribeiro no texto “Mulheres educadas na colônia”, entre 1500 e 1822, por muitos
anos as mulheres não tinham acesso à educação institucionalizada, com exceção dos conventos. Inclusive, o sexo feminino fazia parte de uma categoria entendida como imbecilitus sexus
o “sexo imbecil”, que só pertencia às mulheres, às crianças e aos doentes mentais. Havia um
versinho português muito repetido aqui no Brasil que dizia assim: “mulher que sabe muito é
mulher atrapalhada, para ser mãe de família, saiba pouco ou saiba nada”. E assim, a formação
do ideal da família brasileira, ocorreu pelo fato dos jesuítas estarem muito preocupados com
a mistura étnica que estava acontecendo aqui nos estupros e violações. Então eles começaram a construir o mito de que “a mulher branca” era a representação de uma mulher superior às mulheres indígenas e negras. E as trouxeram de Portugal com o intuito exclusivo de
reprodução e de fixação do padrão étnico europeu: o branco. O mais curioso é que as mulheres que em Portugal não tinham nenhuma “utilidade social” - as órfãs, ladras, prostitutas, alcoólatras e mentalmente incapacitadas - aqui, na colônia, elas eram as grandes responsáveis
pela procriação e pela manutenção da família. Somos filhas das putas, das ladras, das órfãs,
das doentes mentais, e das inúteis que aqui se tornaram úteis. Tudo em nome da família.
Antes de finalizar, eu gostaria de fazer uma pergunta: alguém sabe a origem etimológica da
palavra família? (pergunta ao público) Família vem de uma expressão em latim que significa famulus (escreve na lousa), que significa “escravo doméstico”, ou escravo de um mesmo senhor. Numa sociedade escravocrata, capitalista e patriarcal, o que significa ser um
escravo doméstico? Ou melhor, quem é escravo de quem no núcleo familiar?
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MÚSICA
Agüita santa, agüita sagrada
Dame una bendición
Mójame el cuerpo, mójame el alma
Límpiame el corazón
(Enquanto canta, a atriz distribui papéis que tira de dentro de uma caixa entre as pessoa
do público, onde estão escritas as seguintes frases):
Atirar chuvas de abraços,
Caminhar no próprio tempo
Lutar pelo acolhimento
Abrir o peito com alegria
Desenvolver sem traumatizar
Educar sem prescrever
Amar sem competir
Perceber nossas fortalezas
Nos munir de nós mesmas
Nos embebedar de amor-próprio
Inventar nossas narrativas
Transformar os pesadelos
Escapar da culpa
Existir sem medo
Respirar alegria
Lutar sem matar
Conviver sem se submeter
Aprender com a intimidade
Despertar a escuta interna
Olhar além
Não duvidar das minhas vontades.
(No centro do palco, ela acende uma vela)

Elisabete, Teresinha, Olga, Ambrosina, Benedita, Nega, Zenira, Leonora e Santina. Eu reverencio a existência de vocês através dos tempos, agradeço pelos ensinamentos e vida.
Há que se aprender a permitir que as pessoas partam em paz.
Eu agradeço e eu me liberto por suas dores. São tempos de cuidados e recuperação. Tempos de recolhimento e fortalecimento de quem somos. Sigamos.
(Sai de cena)
FIM
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5. 14. 2. Das confusões que desatam nós: Bete sempre esteve aqui

É tolice eu tentar definir como foi a apresentação como se pudesse ter um olhar de
fora. Portanto, profundamente de dentro, digo que não sei quando foi a última vez que me
vi tão nervosa diante de uma apresentação teatral. Desde a noite anterior eu estava ansiosa,
mas muito feliz com o lugar de partilha em que havia chegado naquele momento. Depois de
repetidos ensaios no quarto de Stella, eu me sentia inquieta diante do feedback que Teresinha
e que Bete poderiam dar sobre a dramaturgia e encenação construídas. Ao longo do processo
tive muito medo de expor fatos que pudessem ferir minha avó, ou membros da minha família.
Por outro lado, sabia da densidade crítica intrínseca ao meu olhar de mulher-artista-neta dentro da estrutura familiar, e não poderia fugir de quem eu era e de como eu interpretava toda a
grande ficção que havíamos criado juntas naquele ano, eu e Teresinha.
Ao final das apresentações abrimos a roda para apreciar os trabalhos. Infelizmente, no
calor do momento, eu demorei 50 minutos para iniciar a gravação da conversa, que havia começado pelos trabalhos de Gi e Diane. Minha memória falha não me ajuda a lembrar o que foi
dito, embora carregue a sensação de calor, imagens de garrafas d’águas geladas enchidas no
bebedouro da Oswald e de uma roda no centro da sala. Olhando-nos nos olhos falamos sobre
o projeto, o processo, a fruição vivida naquela tarde.
Hoje, em 2021, quando retorno para a gravação ouço Teresinha:

Teresinha - Aquele negócio, eu acho que as mulheres têm que se dar ao respeito.
Tanto elas como os homens. Porque está tudo bagunçado, ninguém quer respeitar
ninguém. Não é verdade? É difícil você chegar num ambiente, igual nós estamos, todo
mundo conversando de igual, respeitando. Mas tem lugares que você entra, só de entrar, você já sente um negócio que pega. Igual, nós fomos num lugar onde eu falei “Ih
Beto vamos sair, vamos. Aqui não é para nós”. Né, dona Nathália?
Nat - É… É, e os homens têm que respeitar as mulheres. Acho que mais do que essa
coisa da gente pensar que “as mulheres tem que se dar ao respeito”, a gente respeita
eles o tempo todo. E a gente tem que ser respeitada também, né? É sobre isso!
Teresinha - A gente não pode ser capacho, a gente tem que enfrentar. Ou de um jeito
ou do outro. Certo? Porque se deixar, toma conta.
Fá - Eu tenho me incomodado muito, nos últimos tempos na família e em algumas
rodas masculinas, como tomar a palavra é uma coisa muito forte dos homens, né?
Toma a palavra e domina, né? Tem me incomodado muito. E eu sempre convivo muito
com heteros e gays, tal, mas muito com as pessoas dentro dos “padrões” aí. E essa
coisa do tomar a palavra e aí vai e aí começa a piada... Aquela brincadeira que não
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é brincadeira. É uma imposição que tem me incomodado. Eu até tenho saído, porque
é um ambiente que já não me agrada mais. Não é mais engraçado - nunca foi engraçado, né?
Di - Precisa se preservar né?
Fá - É.
Teresinha - Mas quando é assim, a melhor coisa que tem é a gente se afastar.
Fá - Às vezes dá pra dizer, enfrentar e dar uma provocada porque também precisa
né? Mas às vezes…
Teresinha - A melhor coisa é… Olha pra entrar na casa da gente, pra gente ter um
amigo, uma amiga a gente tem que convidar, certo? Tanto que eu falei pra elas, elas
foram na minha casa, almoçaram. Na minha casa não tem esse negócio de luxo, é
cada um pra si, é liberdade.
Di - É um luxo danado! Tem casquinha com sorvete!
Rafa - É, só tem muita comida, que a gente ouve falar.
Fá - É isso que eu ia falar. Quanta comideira lá! Porque a gente morou com a tua neta...
Di - Tem a casquinha com sorvete, eu nunca vi modernidade desse tanto. Você vai
pegar o sorvete no freezer e tem a casquinha.
Teresinha - Você tá falando, mas nem voltaram mais!
(Risos)
Di - Olha só, na lata!
Teresinha - (para o Fá) Você já não foi lá?
Fá - Já, fui algumas vezes, no aniversário da Nat. Faz tempo que eu não vou.
Teresinha - Você vê. Eu vou fazer 60 anos, não vou dizer que foi um luxo. Não foi. A
barra foi pesada. Eu estou muito feliz.
Ciça - 60 anos de casados?
Di - 9 de julho de 1960.
Teresinha - Tem as discussões, têm as briguinhas, tem aquele negócio que dorme tudo
junto, tem aqueles negócios, tem. Mas depois a pessoa se conteve. É aquele negócio,
as palavras tem que ser ditas, mas não magoar nem um e nem outro. Que às vezes
um sem querer magoa. Uma coisa a mais às vezes já é um tantinho pra você... Então
gente, a barra é pesada.
Di - (risadas) Eu tô sabendo.
Teresinha - Eu tô falando... Eu pra mim eu pensei que não fosse chegar nem a neto.
Já tem duas bisnetinhas que estão grandes. Eu achei que nem ia chegar, eu e meu
marido, a gente achou que nem ia chegar aos 80.
Fá - Pelas dificuldades?
Teresinha - É, pelas dificuldades, pelo machismo. Porque meu marido é oficial, então
você já viu... Todo militar. Mas graças a deus, os filhos não são.
(risadas, palmas)
Teresinha - E os netos também. Cada um seguiu o que quis. A irmã dela, ela. Eu acho
que a gente não tem que impor nada.
Fá - Liberdade, né? Isso é tão importante.
Teresinha - Liberdade.

Lá estava Teresinha a milhão, falando à vontade e com desejo de ser ouvida. Lembro
que me incomodei ao ouvi-la falar publicamente que “mulher tinha que se dar ao respeito”.
Sua fala deflagrou nossa diferença de geração e de pensamento político. Muito embora eu
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entendesse sua intenção, sabia que as palavras revelavam a mentalidade de um tempo
conservador e machista. Tempo que muitas vezes irrompeu em nossas conversas, porém,
até então, privadas.
Acredito no potencial autorregulador da coletividade, pois no debate em grupo, a conversa perde o peso de julgamentos sobre o outro, que muitas vezes carregamos de maneira
engessada das relações íntimas. De fato, ao ouvi-la eu coloquei meu ponto de vista, depois
Fábio, depois Diane, e assim fomos. E eu, ouvindo-me em 2021, reconheço a tremenda importância em conversar determinados assuntos com minha avó naquele 2019, por aprender a
ouvir, falar, exercitar a alteridade.
Por vezes, falar com as pessoas da minha família é difícil, doloroso, delicado. Talvez
assim como meu avô em sua juventude não devia admitir opiniões divergentes das suas, eu
por vezes, não admito opiniões diferentes de meu pretenso feminismo-esquerdista. Pregar
para convertido é fácil. E conversar com quem não acredita em deus? Ou com quem fala outra
língua? Ou com quem carrega em seu corpo-experiência os paradigmas de tempos passados?
Definitivamente não tenho respostas. Se eu desejava converter minha avó numa
idosa super feminista, fracassei. Que bom que eu nunca quis ser pregadora! Porém, sei
que diante de todas as fragilidades e dificuldades de comunicação, nós dialogamos, e
muito. Nos chocamos. E ela me ensinou muitas coisas, inclusive sobre feminismos, e sobre
como lidar com as diferenças.
Teresinha foi para longe com Fábio, narrando-se ao falar do matrimônio, da relação
com os filhos e chegando à palavra liberdade. Liberdade, vó.
No fluxo da conversa ouço por 30 minutos feedbacks de Rafael, Ciça e Fábio sobre meu
trabalho. Rafa comentou a abordagem autobiográfica, que lhe parecia fugir do individualismo
tão emergente nas estéticas e modos de produção dos teatros contemporâneos. Eu falei um
pouco sobre o que eu entendia por autoetnografia, e logo confessei o medo de fazer algo egocêntrico, na onda das autobiografias em cena, mas desvinculada de temáticas sociais mais amplas. Tinha medo de que falando de mim e de Teresinha, a criação se revelasse frágil e desinteressante de vir a público. Medo de expor Teresinha. Medo de ser muito auto e pouco etno.
Quando eu revelei meus temores, pude ouvir várias reações na gravação. Dentre as
quais, sobressai a voz de minha mãe, que se principia tímida e ganha tremendo espaço na sala.
Bete, finalmente Bete. Ela avançou e se fez ouvir:
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Bete - Tem formas e formas de fazer.
Sarah - É exatamente!
Bete - Tanto o que você faz como o que você mostra. Bom, mas eu não vou dar minha
opinião porque ela vai falar “você é minha mãe”.
Ciça - Fala, Bete!
Nat - É, mãe! Aliás, eu esqueci um texto fundamental, que na hora me deu branco, argh! Aquele texto “está escrito no meu facebook ‘deixa a minha boca fechada’,
porque eu falo, eu falo mesmo”,
Teresinha - Está escrito mesmo.
Nat - É isso… tem que falar! Fala, mãe.
Bete - Está forte. Talvez, se você vai rever alguma coisa, cuidado no que vai rever porque às vezes você vai pensar em alterar no intuito de melhorar uma coisa que já está
dando certo. Então, se tem que fazer alguns ajustes são pequenos - agora não é sua
mãe que está falando - mas respeite a ideia central que você colocou, porque eu acho
que todo mundo que está aqui conseguiu receber, entender, participar, pensar, tá?
Então, eu vejo como um retorno positivo, o que foi seu experimento de hoje. Não sei,
não vi ainda como foi finalizado o seu trabalho, tá? Mas eu só peço para ter cuidado
no que for alterar, com bastante delicadeza para não mexer na essência do que foi
apresentado aqui. É isso, meu modo de ver. Agora pra sua mãe, sua mãe amou. (risos)
Nat - E você, vó? Eu tenho uma pergunta!
Teresinha - Ah, lá vem você com “pessoa útil”. (risos)
Bete - Vocês duas dão um texto, que vocês não têm ideia!
Teresinha - Você me deixou que eu não dormi a noite inteira.
Rafa - Olha só!
Teresinha - Com aquela… Lembra que eu fiz a carta? Quatro folhas, cinco folhas, sei
lá… Eu falei “não, hoje eu vou pegar ela à noite” e fiquei à noite inteira. Pessoa ú...
Igual, você se incomodou porque eu falei que eu gostaria de ser útil igual à Stella.
Não quis dizer que você, ela, ela, ele, são inúteis. Entende? Porque toda pessoa é útil
para alguma coisa. Para alguém, toda pessoa é útil. E ela… Ah, eu fiquei muito magoada. Ela entendeu errado. E ainda você não falou do resto que eu falei depois. Porque
você viu, na carta eu pus embaixo.
Nat - Na peça você diz?
Teresinha -Eu tô falando na carta que eu te mandei… Você leu?
Nat - Eu não respondi ainda. Eu li, eu li!
Teresinha - Você entendeu o que eu quis falar?
Ciça - Mas Teresinha, isso que você traz, eu acho que a Nat entende enquanto neta
que você não está querendo dizer que nós somos inúteis, mas é uma frase, a forma
como você traz é muito interessante porque é um sentimento das mulheres. E isso é
importante trazer enquanto narrativa de uma peça que causa reflexão, porque entre
as nossas conversas isso veio à tona, né? E quando a minha mãe estava aqui, que
rolou o encontro com a minha mãe e a Nat foi, a minha mãe falou a mesma coisa
pra ela…
Teresinha - Não, é que eu não sei, aquele dia, quando nós conversamos…
Ciça - Você acredita? Minha mãe nem sabia de nada da pesquisa.
Teresinha - Porque ela mandou eu ler um texto lá que ela fez.
Nat - Uma carta, vó.
Teresinha - É, uma carta. E perguntou pra mim “vó será que eu sou tão útil quanto a
minha irmã?”.
Nat - Eu não perguntei isso, isso é uma interpretação sua. (risadas) Essa pergunta
eu não fiz.
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Teresinha - E eu coloquei que você entendeu errado.
Nat - Eu não me comparei com a minha irmã, eu não me comparei com a Teia.
Teresinha - Mas você ficou sentida de eu ter falado que eu gostaria de ser igual a ela.
Sabe porque eu gostaria de ser igual...
Nat - Mas eu não achei que você me chamou de inútil, vó.
Bete - Ó, não querendo interromper as duas, só uma colocação da Cris. Uma vez a
Cris falou - ela fez uma colocação assim que eu achei brilhante. É minha cunhada,
e a gente sempre se tratou como irmã, então a gente conversava muito. E uma vez,
mas não foi particularmente por causa dessa colocação não, no geral, é o contexto
de toda a nossa família. Talvez há um tempo atrás eu me colocaria no seu lugar,
com essa citação da vó, de utilidade ou não. Mas hoje eu entendo a colocação da vó,
porque lembrando do que a tia falou, não é que as mulheres da nossa família são
inúteis, são submissas, são… Mas, a tia Cris uma vez falou que a Stella realizou por
todas nós, o sonho de todas nós. Meu, seu da vó, da Dani, da tia Bi, das meninas, da vó
Zenira - que já faleceu -, da vó Marlene, entendeu? A Stella foi. Assim… Mas assim, ela
levou na bagagem dela, não pra humilhar a gente que ficou, não é nesse sentido, tá?
Nat - Mas não.
Bete - Ela tá lá por uma escolha dela. Quando a vó diz que gostaria de aproveitar a
vida como ela, talvez seria: ela não se arrepende de ter formado uma família, de ter
filhos, netos e bisnetos.
Teresinha - Não, de jeito nenhum.
Bete - Entendeu? Não é isso. Ela gosta desse lado - assim como a tia Cris gostava
do lado família - mas eu vejo minha filha lá, eu sinto falta dela aqui. Mas eu penso,
assim como eu falo pra você “você tem que se realizar”. Porque? Porque eu já tive as
minhas escolhas, as minhas oportunidades. As minhas... Tem gente que olha pra mim,
eu sei que me vê e fala assim: “pô, ela fez errado, ela”… tá. Você sabe disso? “Que eu
fiz errado com você e com a sua irmã”. Eu sei o que eu escuto dentro e fora, algumas
coisas que eu escutei a respeito disso. Então eu também me sentiria inútil, sabe? Mas
você sabe o que me deu a maior lição de que eu sou capaz de ser útil? Foi a sua tia
antes de morrer. Porque ela me fez prometer pra ela que eu não iria assumir o trabalho que eu iria na segunda-feira pra ajudar o seu tio e as meninas e ela. Porque ela
tava cansada e ela precisava descansar. Então ela queria ter a certeza que ela podia
contar comigo, e ela sabia disso (se emociona). Então por mais que tem gente que me
ache inútil porque eu não fui trabalhar onde estavam me esperando, a minha opção
de pessoa naquele momento foi dar um alívio pra ela (pausa). Eu acho que eu nunca
falei sobre isso. Porque eu tenho o último áudio que ela gravou me agradecendo por
tudo o que eu fazia pelos filhos e pelas netas e pelo meu irmão. Ela podia morrer em
paz por causa disso. Sabe? Quando as pessoas me julgam “que eu sou uma nada, que
eu fico em casa sem fazer nada, que eu isso, que eu aquilo”.
Teresinha - Mas isso todo mundo faz, Bete.
Bete - Elas não entendem o “útil”. Que esse se sentir “útil” vai do ponto de vista de
como cada um analisa isso. Cada coisa é importante para uma pessoa naquele momento. Naquele momento para mim - tá? - foi prometer para ela que ela podia ficar
tranquila. Às vezes as pessoas falam pra mim “você não tem obrigação de fazer isso”,
“você não tem que estar fazendo isso”. Eu gosto daquelas meninas, elas são tratadas como netas. A Sabrina hoje falou uma coisa que me deixou sem voz. Na hora
do almoço, ela virou e falou assim “Sabe, a gente não gosta quando a tia Bete viaja,
porque a gente sente muita falta dela”. Então, eu acho que eu fiz certo. Entende? Cada
um ajudou e se tornou útil como pôde. Essa palavra “útil”, pessoa útil, pra mim, tem
uma variação e um contexto muito grande. É muito amplo
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Fá - E ser questionado: que utilidade é essa, né?
Bete - Cada um tem que decidir o que é importante pra você naquele momento. O
que vai te dar sentido pra você continuar vivendo, pra você ter uma referência de
que você tem… Eu deito, eu durmo, eu sei que eu fiz a coisa certa. Pra muita gente eu
fiz tudo errado. Mas na minha consciência, eu falo com a minha mãe, a minha mãe
sabe disso. A minha mãe, foi a primeira a falar pra mim: “Faça o que você puder”. E o
meu irmão escreve pra mim: “Minha irmã, eu sei o que você faz pra mim e você está
presente sempre”. É isso, eu não quero me prolongar mais. Desculpa, gente.
(vozes de acolhimento)
Silêncio.

Qualquer tentativa de fala perde potência diante da voz de Bete, finalmente ouvida
neste trabalho.
Ouvindo o áudio, eu amo perceber a confusão que se instaura entre mim e minha avó
por conta da expressão “pessoa útil”. Amo o fato de minha avó achar que eu entendi errado,
que eu tive ciúmes da minha irmã e que eu não li direito sua carta. Enquanto eu, por outro
lado, acho que ela interpretou mal o meu questionamento, pois eu não havia me comparado
com a Stella. Adoro ouvir a Ciça falando para minha avó da importância desta expressão no
trabalho artístico por também tocar na vida de outras mulheres. Amo o quanto nós ficamos
acaloradas na conversa e amo, literalmente AMO, ouvir Bete, que até então havia se mantido
na coxia, pedir espaço para mediar nossa grande confusão. E amo profundamente (e choro) ao
ouvir minha mãe abrir seu coração, com a sensatez invejável que percebo nela desde criança,
e dizer como ela se sente diante de tudo isso. O que ela entende da expressão pessoa útil, o
que ela acha que minha avó quis dizer, o que a tia Cris lhe ensinou antes de morrer. Sem saber
o quanto tia Cris estava presente em mim e na movida deste trabalho, minha mãe evocou sua
presença para dizer sobre a importância dela ser quem ela é: Bete, a dona de casa, mãe, filha,
tia, tia-avó, Bete.
Em 2019 eu não tive a clareza que tenho hoje. Lembro de ver minha mãe chorar e
se emocionar ao falar sobre si e sua relação com a família. Lembro-me de me emocionar e
mais uma vez me preocupar, pensando se estava tocando em regiões que pudessem feri-las. Porém, o tempo - ah, o tempo - faz milagres e faz nossos olhos verem futuros diante
do passado. Quando ouço a gravação eu finalmente entendo que este trabalho é também
para e sobre minha mãe.
Bete é o elo que conecta Nathália a Teresinha.
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Bete é a “personagem da dona de casa” me arrisco a dizer, até mais que minha avó.
Bete é o ser humano que eu conheço mais altruísta e generoso. Bete é amor, puro amor. E
talvez eu não tenha falado diretamente com ela antes porque eu não conseguia aceitar as escolhas de minha mãe por ser mãe. Sei da complexidade que entrelaça nossas vidas, mas hoje
só posso dizer: “Bete, você é linda, importante, e muito, muito necessária neste mundo em
que vivemos. Agradeço imensamente por você ser quem você é”.
Naquele dia, com minha mãe emocionada, na sequência da conversa Teresinha muito
sabiamente mudou de assunto e trouxe suas narrativas para o foco - muitas já conhecidas por
vocês nesta altura do texto. Falou sobre as dificuldades do casamento, as discriminações pela
deficiência nos seus pés, o apoio de seus pais e a casa recém comprada no Lauzane Paulista
com a horta no quintal…
Histórias de Teresinha que agora eram ouvidas publicamente.
Eu achava em 2019 que aquela abertura de processo era para avaliar a produção artística feita por nós. Também foi, eu não posso desqualificar essa característica do encontro.
Porém hoje, dois anos depois, eu sei que desde aquele domingo de sol no dia 05/05 até a
tarde de quinta-feira do dia 12/12, esse trabalho existiu por elas, por nós, pelas trocas entre
todas nós. É sobre isso. Estar sozinhas e juntas ao mesmo tempo, neste mundão que nos ofusca as vistas e por vezes machuca o coração. Para curar: encontrar, trocar, nos amar e produzir
amor coletivamente. Só isso que nos resta, o resto é ilusão.
Volte à 15ª Provocação: página 139
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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6. BETE

Eu sou o templo do tempo
O tempo acontece em mim
No meu rosto, na minha pele
No meu modo de vestir
Sou um rio de horas
E um mar de segundos
Sou vazio agora
Amanhã eu sou profundo
Revejo o passado
Anseio o futuro
Procuro um relógio
Pra não ser vagabundo
Eu não enxergo o vento
Só sinto ele existir
O vai e vem do ar
É como o tempo que vivi
Já tive várias idades
E outras ainda vou ter
Será que saberei um dia
O que vou ser quando crescer?
(FERRO, e BRUNO, 2015)45

Eu queria, antes de descobrir através dos próprios passos do trabalho, que Bete fosse o final desta escrita. Não o final, mas uma porta aberta, uma passagem, um portal - assim como minha
mãe sempre foi para mim, abrindo passagem para que eu transitasse pelos lugares que eu quisesse
no mundo. Bete permitiu-me ser protagonista de minha própria história desde sempre: “Faça o
que você quiser; vai estudar, Ná; esfria sua cabeça; vai descansar; no final tudo vai dar certo; você

45. Música disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=ZWPgoVYyU4k>. Acesso em 02 nov. 2021.
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sabe que eu estou do seu lado, para o que der e vier”. Sempre ao lado: observadora, atenciosa,
silenciosa, sorridente, acolhedora. Seu silêncio por vezes quase me enlouqueceu: Por que não fala
nada? Por que não se posiciona? Por que não se revolta? Por que? Por que?
E eu? Por que eu sou quem sou hoje?
De Nathália à Teresinha, Bete sem dúvidas é o canal, o elo, a sustentação física e emocional de nossos encontros. Invisibilizar Bete desta escrita seria uma tremenda hipocrisia. Minha mãe toca em pontos muito profundos e desconhecidos meus. Talvez eu tenha precisado
conversar com minha avó, para falar comigo mesma, para falar com Bete, nessas voltas que o
mundo dá e que poucas vezes podemos compreender.
Depois daquele 2019 um jardim floresceu nesta pesquisa em meio às covas dos milhares de brasileiros vítimas do governo genocida. É no mínimo desconfortável analisar as belezas
que brotaram numa situação tão triste vivenciada coletivamente. O distanciamento social por
vezes me fez sentir impostora em minha própria pesquisa, que se propunha ser tão íntima e
presencial. No primeiro semestre de 2020 eu adotei uma postura rígida de isolamento domiciliar e fiquei mais de 6 meses sem ver minha mãe, minha avó e meus familiares ao vivo. A partir
de outubro comecei a fazer visitas espaçadas, sempre com muita cautela, até o momento em
que recebi a primeira dose da vacina (em junho de 2021), quando a paranoia deste tempo foi
se tranquilizando em mim, e me permitiu ver com mais frequência meus entes queridos.
A distância física gerou uma reclusão que ainda não sou capaz de avaliar as consequências, porém, sei que neste período eu tive o privilégio de emprestar meus ouvidos e olhos para
ver e ouvir com longos meses de distância, os registros da pesquisa artística de 2019. E em
casa, entre arquivos de word, encontros do meet, escritas e lembranças em infinitas madrugadas, pude dar voltas em torno de mim e chegar à minha origem, Bete.
Para caminhar em direção à minha mãe, estive acompanhada de boas companhias:
Neste delicado momento, entre 2020 e 2021, esteve ao meu lado a amiga, artista e
pesquisadora Diane Boda, e mais tarde, sua mãe, Lislane Santos Boda, que aceitaram participar de encontros online comigo e Teresinha. Precisarei voltar alguns passos e cometer o
violento gesto de sintetizar a preciosidade dos encontros realizados nestes anos pandêmicos.
Tenho consciência que abri-los em profundidade nesta escrita seria tema para um doutorado, porém, não mencioná-los está longe de me parecer uma opção, uma vez que avalio que
muitas das ações realizadas neste período acompanharam o processo de amadurecimento
intelectual, pedagógico e artístico do trabalho.
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Nestes encontros, ainda que mediado por telas, eu tive a oportunidade de provocar o diálogo direto entre as “nossas”, Lislane e Teresinha. Este desejo se tornou possível a partir do momento em que percebemos que poderia ser realizado remotamente, uma vez que no presencial
sempre pareceu difícil viabilizar a logística de tais encontros. Além do mais, foram muitos encontros e conversas com Diane, entre participações em eventos, ensaios, criação de vídeos, conversas
intermináveis de WhatsApp e inclusive escrita deste projeto em editais públicos. Foram nestes espaços que pude encontrar espontaneamente respostas que me contavam sobre a importância de
tudo aquilo que estávamos fazendo juntas.
Diane, Lislane e Teresinha se tornaram uma nova expressão de coletividade que sustentou os diálogos e caminhos da pesquisa. As três abriram novos portais, oportunidades e desejos criativos, muitos dos quais eu chego ao final de 2021 sem dar conta de realizar. Passando
por elas, cheguei novamente em Bete.
Resumidamente, em março de 2020, quando eu e as demais atrizes suspendemos o trabalho coletivo após o início da pandemia, eu comecei a fazer experimentações em minha casa
de “Conversas comigo mesma”. Segui sozinha, ensaiando e começando a rascunhar releituras do
trabalho para a linguagem audiovisual. Em junho, após passar por um problema técnico com a conexão da internet durante minha participação no Sarau da Jandyra46, me vi tendo que gravar uma
adaptação do trabalho, uma vez que minha participação ao vivo não havia dado certo. O registro
deste vídeo está no instagram do Sarau da Jandyra47. A experiência de gravar o vídeo, me satisfez
diante do cenário de trocas artísticas que se abriu com a pandemia. Logo eu convidei Diane para retomar a pesquisa comigo e participar da mostra do Coletive Ato de Resistência48 que seria em julho
de 2020, para que pudéssemos apresentar os fragmentos dos nossos solos no audiovisual. E assim,
nasceu a adaptação de “Minha avó era uma árvore” e “Conversas comigo mesma ou em busca da
pessoa útil que há em mim”49, neste processo de revisitação online dos trabalhos. Em setembro os
apresentamos no III Colóquio de Metodologias de Pesquisas em Artes50.

46. Coletivo de mulheres da cidade de Atibaia, coordenado pela artista parceira, Isadora Titto, que promove
saraus e encontros entre mulheres artistas da região. Durante a pandemia o evento passou a ser realizado de
modo remoto, pelo instagram do Coletivo @saraudajandyra.
47. O trabalho pode ser acessado no link da página do instagram do Sarau da Jandyra: https://www.instagram.
com/tv/CBwNXvWH_aR/?utm_medium=copy_link
48. Coletive artístico da cidade de São Paulo, formado em 2016, que reúne artistas de diversas regiões e companhias
já estabelecidas na cidade, com o intuito de investigar outras formas de rede e articulação cultural diante da produção de teatro independente da cidade. Além de participar da mostra com nossos solos autoetnográficos, eu e Diane
passamos a integrar o Coletive no ano de 2020, com a realização do espetáculo Contra AI-5: Mulheres em Luta.
49. A participação no evento pode ser acessada no link do canal do Youtube do Coletive Ato de Resistência:
https://www.youtube.com/watch?v=Mj9dHOquO3s
50. Os nossos vídeos podem ser acessados no link do Colóquio: https://coloquionme.wixsite.com/coloquionme2020
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Ao final do ano, promovemos uma ação que considero divisora de águas da pesquisa:
realizamos o primeiro encontro com Lislane e Teresinha, na live intitulada “Mulheres e suas
cria(çõe)s: conversas de avó, mãe, filha e neta”. O encontro fez parte do evento Colóquia “Arte,
pesquisa e escritas acadêmicas”, organizado pelo grupo de pesquisa ECOAR, no qual as pessoas integrantes do grupo convidaram outras pessoas para debaterem temas pertinentes às
suas pesquisas51. No meu caso, propus o bate-papo com Lislane e Teresinha.
Na live, após uma breve apresentação do percurso da pesquisa feita por mim, nós quatro nos apresentamos pelos olhos da outra, portanto, Diane apresentou Lislane, Lislane apresentou Diane, Nathália Teresinha e vice-versa. Neste gesto de apresentação partilhada, iniciamos o exercício de abrir a escuta de assuntos íntimos num espaço público. Algumas perguntas
organizadas previamente por mim e por Diane, mediaram o encontro: o que elas sabiam sobre
suas antepassadas? Quem foram suas mães, avós, e demais mulheres que as criaram? O que
elas aprenderam no processo de maternidade? Ao tornarem-se mães, que tipo de conhecimento foi construído em suas experiências de vida? O que elas gostavam de criar hoje?
A relação entre criação, maternidade e nossas ancestralidades se misturaram em suas
respostas, entre afetuosas recordações. Próximas do final da live, abrimos para perguntas do
público, quando a pesquisadora Renata Matsuo, lançou a questão “Gostaria de saber da avó e
da mãe como está sendo participar do processo da pesquisa. Como estão sendo esses encontros?”. Ao que elas responderam:
Lislane - Olha, pra mim foi muito importante essas pesquisas, porque foi um momento de sentar com as irmãs para ouvir histórias. Como eu já disse, como eu sou a mais
nova, tem muitas coisas que eu não sabia. Muitas histórias da família que eu não sabia, que eu não conhecia, coisas que elas vivenciaram e eu não. Então foi muito legal
isso, conversar, saber de coisas... até da minha avó, dos meus avós paternos, que elas
conheceram e eu não, histórias que elas contaram, foi super legal trazer isso para as
nossas vidas aqui. Eu gostei muito de participar disso aí.
Teresinha - Olha, prá mim foi uma experiência incrível, eu nunca ia esperar que você
me chamasse pra fazer esse processo e foi muito bom. Um aprendizado enorme,
gostei de conhecer as meninas, gostei de toda a sua... Como é que se fala? Do seu
trabalho com elas e elas com você. E participar, e estar junto, foi muito bom. Estou muito
orgulhosa de vocês. De vocês duas, tá? [...] É uma felicidade que a gente tem em participar com vocês, sendo da idade que somos - da minha idade - de estar com vocês.52

51. A live, realizada no dia 21 de novembro de 2020, está disponibilizada no link da página do facebook do
ECOAR: https://www.facebook.com/pesquisaqualiemcena/videos/2481995518776929
52. Informação verbal fornecida na live “Mulheres e suas cria(çõe)s: conversas de avó, mãe, filha e neta” como
parte da Colóquia “Arte, pesquisa e escritas acadêmicas”, organizado pelo grupo de pesquisa ECOAR em São
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Ouvindo a gravação um ano após sua realização, eu percebo muito reveladora a fala
da Lislane no plural, quando ela diz “essas pesquisas”, pois acho que no fundo, a engrenagem
construída ao longo desta investigação primou por ações multiplicadoras de novas ações. Encontros que geram novos encontros, conversas que abrem portas, percorrem quintais, e atravessam pessoas em suas percepções e sentidos, assim como Diane e Lislane fizeram no quintal
de suas tias. E que neste momento chegava ao aberto ciberespaço.
Por outro lado, a fala de Teresinha ao destacar a importância de fazer parte do trabalho
e conhecer as “outras meninas”, principalmente “sendo da idade” que ela é, me parece outro
dado fundamental que traz a importância de práticas intergeracionais na vida comum, nas pedagogias e fazeres que nos formam, transformam e alimentam o processo de envelhecimento.
Ao final, Teresinha olhou para Lis e disse:
Teresinha - Lis, nós somos famosas, hein? A gente precisa se encontrar para comemorar! Amo muito sua filha também.

Figura 22 - Nathália, Diane, Lislane e Teresinha durante a live

Fonte: ECOAR & PESQUISA QUALI EM CENA

Paulo, 21 nov. 2020.
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Somos famosas, somos importantes, vó!

No vídeo, me vejo afirmando em dado momento que uma das finalidades da pesquisa era
propor um trânsito mais fluido entre o universo acadêmico e a vida pessoal, os saberes comuns.
Ainda que eu acredite com convicção neste objetivo, reconheço em mim, no meu modo de falar,
olhar, me portar ao longo da live, o nervosismo que sentia no dia. Afirmar a importância do comum não é tarefa fácil. Escolher convidar minha avó e a Lislane para uma roda de conversa sobre
pesquisa acadêmica foi um gesto difícil e extremamente importante para a autoafirmação deste
trabalho e das potências que estes tipos de encontros podem nos gerar hoje e nos futuros porvir.
Recomendo a assistência do vídeo na íntegra, na página do grupo ECOAR, para quem deseja se
aproximar mais da pesquisa e das mulheres que estão por trás destas linhas.
Nós quatro amadurecemos juntas e remotamente: ao longo de 2021 fizemos novos
encontros, longe dos olhares do público, na intimidade do google-meet. No dia 20 de março
de 2021 tivemos a oportunidade de falar sobre o processo vivido por nós em 2019. Falamos
sobre as trocas de Diane e Lislane e de Nathália e Teresinha, mencionamos nossos trabalhos
solos, compartilhamos o vídeo “Passados: mulheres em busca árvores”53, produzidos por nós
para a participação no evento acadêmico “Jornada de Estudos Contra-Normativos”, promovido pela FFLCH/USP. Assistimos os vídeos e percebemos ali uma importância estrutural do
trabalho: mais do que a finalidade de fruição estética, nossa criação audiovisual apresentava a
importância de servir como dispositivo capaz de instaurar e mediar uma situação de conversa
a respeito das nossas ancestralidades.
Lis - Nossa, eu fiquei até emocionada de ver. Ahhh… Ficou muito bom, filha. Eu tava
chorando aqui vendo o vídeo.
Nat - O que você acha que te emocionou, Lis?
Lis - A história, né? A história falando da família. De como veio cada uma foi vindo.
Mudando de estado pra mudar de vida, pra tentar uma vida melhor. E tem coisas
muito tristes ainda que aconteceram, né? Eu queria que as minhas irmãs tivessem
uma vida melhor, mais confortável.
Teresinha - São coisas que tocam ainda a gente, né? Tem coisas em todas, na minha
família e na sua e que ainda tocam fundo. A gente tem aquela sensação de que não
está de acordo com o que a gente queria.

53. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1pfUqTwfG9P3v98r2WUdbTcaOvHZqy_95/view?usp=sharing
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Lis - Exatamente.
Teresinha - Mas vou te dizer, mesmo assim a gente é feliz. A gente está vivo. A gente
tem os filhos, têm as pessoas junto com a gente, que a gente ama. Então isso é tudo.

Lislane se emocionou ao ver o vídeo de Diane (que até então não havia tido contato) e
Teresinha se recordou de detalhes da apresentação de 2019, especialmente as passagens do
trabalho da Diane que cruzava mulheres e folhas, e da imagem de me ver usando seu vestido
e narrando sua história em cena. Compreender a criação do vídeo “Passados: mulheres em
busca de árvores” enquanto um dispositivo pedagógico de instauração de debate com outras
mulheres a respeito de suas histórias de vida, foi da maior importância por abordar a arte
como mediadora e multiplicadora de práticas artísticas, mais do que como um fim em si mesma. Neste sentido, produzir materialidades artísticas nesta pesquisa foi se desenhando como
recurso de instauração de situações de ensino-aprendizagem, de modo a construir um ciclo
contínuo entre aprender para criar, criar para aprender.
Pudemos vivenciar essa mesma conclusão no curso de inverno “Mulheres, memórias e
processos de criação em artes” na EACH/USP, ministrado por mim e por Diane remotamente
em julho/2021, com supervisão e apoio de Marília. Com 292 inscrições, tivemos a participação
de 35 mulheres sorteadas que puderam partilhar histórias com riqueza de diversidade das suas
ancestrais. O encontro foi dividido em três dias, nos quais disparamos propostas artísticas com
o intuito de fomentar a construção de narrativas autobiográficas a partir da pergunta “O que
sei das mulheres da minha família?”. No primeiro dia do encontro mostramos o vídeo “Passados: mulheres em busca de árvores”, com o desejo de apresentar a pesquisa. Na conversa
realizada posteriormente, percebemos o quanto o processo de assistir ao vídeo sensibilizou e
provocou as mulheres participantes do curso a falarem sobre si. Nossa criação abriu diálogos.
Acompanhada de Teresinha, Lislane e Diane e do coro de mulheres que contribuíram
para esta investigação, acredito que ao realizar a live pelo grupo de pesquisa ECOAR e ministrar o curso de inverno no programa de extensão universitária da EACH/USP, nós movemos
ações complementares que buscaram ao longo da pesquisa a radicalidade de criar fissuras na
universidade, borrar os limites da vida comum à vida acadêmica, defender a relação direta
entre arte, pedagogia e universidade no cotidiano além muros da academia.
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6. 1. Inconclusões acadêmicas: descolonizar como ato de fé, ou a universidade e as epistemologias do comum
2019.

2020.

2021.

Quem eu tenho sido no caminhar destes anos?
O que está acontecendo na sociedade neste momento, no tempo vivo-presente?
Quais políticas estão em curso?
Após 3 anos na pós-graduação, quais contribuições epistemológicas consigo tecer com
a formação que tive acesso na universidade?
Quantas pessoas efetivamente estão lendo esta dissertação?
Quantas pessoas são / serão impactadas pela pesquisa?
Como as pessoas pesquisadoras retribuem à sociedade as colheitas universitárias, os
títulos, carreiras, artigos publicados, editais ganhos, empregos garantidos, neste exato momento em que você me lê?

Aqui abre-se uma fenda terrível: aquela que separa os corpos que acessam, daqueles
que deixam de acessar o direito à educação. Corpos interrompidos aos estudos que garantem
direito ao tempo do pensamento.
Nós, que fazemos parte do corpo vivo da universidade, precisamos colocar como
tarefa cotidiana o gesto de seguir interrogando porque temos o direito de ocupar este
espaço no mundo, enquanto outras pessoas não. Para além de títulos e prestígio social,
em que consiste a relevância de ser pesquisadora no tempo em que vivemos? Sozinhas
não chegaremos a soluções milagrosas para que os altos muros da universidade venham
ao chão, garantindo a livre circulação das pessoas que desejam transitar pela academia,
porém, coletivamente, podemos organizar novas possibilidades de futuros e de fluxos,
ampliando a democratização no direito ao estudo e à ciência. Afinal, como lembra Marilena Chauí com suas flechas certeiras:
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Com as lutas sociais e políticas dos últimos séculos, com a conquista da educação e da cultura como direitos, a universidade tornou-se também uma
instituição social inseparável da idéia de democracia e de democratização
do saber: seja para realizar essa idéia, seja para opor-se a ela, a instituição
universitária não pôde furtar-se à referência à democracia como idéia reguladora. (CHAUÍ, 2003, p.5)

Por pensar no acesso, nas trocas, no fluxo de conversas que podem se desdobrar de
fazeres acadêmicos, me proponho a manter meus lábios firmes na simplicidade das palavras
- e não a falta de complexidade dos pensamentos, atenção! Sempre defendi como educadora
que pudesse travar diálogos complexos de modo empático a todas (os) estudantes presentes,
com suas variadas trajetórias, experiências de vida e vocabulários. Pois, lembrando bell hooks
“nenhuma teoria que não possa ser comunicada numa conversa cotidiana pode ser usada para
educar o público” (hooks, 2017, p.90). Hoje, olhando para minha trajetória, percebo também
o caminho inverso, pois entendo que nenhuma conversa da vida cotidiana pode ser tão banal
a ponto de não se configurar em material de pesquisa engajada...
Aproximando-me do pensamento feminista, percebo que o fortalecimento das publicações
e movimentos feministas ao longo do século XX foram fundamentais para pautar a valorização
de produções teóricas acessíveis, que efetivamente expressassem relação com as realidades vividas nas ruas e emergentes das demandas de vida das populações. Teorias que se opuseram à
hegemonia dos círculos acadêmicos viciados em reproduzir discursos criados majoritariamente por
homens cis, brancos, europeus, sob a capa da suposta “neutralidade” científica. No campo das humanidades, em especial das Artes, não há como desconsiderar que as pesquisas, assim como todo
processo pedagógico, são extensões das pessoas que as realizam: quem elas são, como pensam
e como agem durante seu percurso de execução. Toda pesquisa tem localização numa pessoa-pesquisadora, que por sua vez também carrega características identitárias, geográficas, sociais e
políticas. Não somos neutras, tampouco os autores que citamos há anos também o são. Expor os
aspectos que nos diferenciam umas das outras, talvez seja uma escolha fundamental na construção de uma investigação que se proponha transparente, ética e aberta ao diálogo franco com a
sociedade, e com as pesquisadoras futuras.
No começo de 2021 a filósofa Marilena Chauí realizou a fala na abertura do Congresso
Virtual da UFBA, intitulada “O exercício e a dignidade do pensamento: o lugar da universidade
brasileira”, que nos provoca a pensar em que consiste a formação e a pesquisa universitária
hoje, sobretudo num momento político em que o ódio ao pensamento é fomentado por um
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governo que existe sob a lógica da tirania, do extermínio das diferenças e da violência como
plano de gestão. Qual o lugar do pensar numa sociedade que diariamente estimula por seu
próprio governo discursos anticientíficos, que abdicam da reflexão? Com a palavra, a professora Marilena Chauí:
O que significa formação? Antes de mais nada, como a própria palavra indica,
uma relação com o tempo: é introduzir alguém ao passado de sua cultura (no
sentido antropológico do termo, isto é, como ordem simbólica), é despertar alguém para as questões que esse passado engendra para o presente, e é estimular a passagem do instituído ao instituinte. O que Merleau-Ponty diz sobre a obra
de arte nos ajuda aqui: a obra de arte recolhe o passado imemorial contido na
percepção, interroga a percepção presente e busca ultrapassar a situação dada
oferecendo-lhe um sentido novo que não poderia vir à existência sem a própria
obra. (...) Ao instituir o novo sobre o que estava sedimentado na cultura, a obra
de arte e a de pensamento reabrem o tempo e formam o futuro. Podemos dizer
que há formação quando há obra de pensamento e que há obra de pensamento
quando o presente é apreendido como aquilo que exige de nós o trabalho da interrogação, da reflexão e da crítica, de tal maneira que nos tornamos capazes de
elevar ao plano do conceito o que foi experimentado como questão, pergunta,
problema, dificuldade. A formação recolhe o passado – que foi pensado, dito,
feito -, o compreende em seu presente e no nosso; interroga o presente – o que
há para ser pensado, dito e feito; e abre o futuro como porvir – o que nossa interrogação deixa para os que virão depois de nós quando se puserem a pensar, dizer
e fazer. (CHAUÍ, 2021, online)54

Interrogar o presente e trazer ao plano conceitual o encontro de gerações vivenciado
nesta pesquisa não foi tarefa fácil, sobretudo, em meio ao colapso político, sanitário e humano
ocasionado pela pandemia e pela gestão do governo brasileiro. Porém, o exercício de recolher
o passado, olhá-lo de perto e questioná-lo frente ao presente, foi feito ininterruptamente desde o início da investigação. Passado de Nathália, de Teresinha, das mulheres no Brasil, da universidade. Espero que interrogações surjam com esta pesquisa, que segue repleta de portas
abertas para futuras obras de arte e de pensamento.
Diante do passado que localiza a estrutura colonial, patriarcal e escravocrata em que as
universidades brasileiras foram erguidas, o pensamento do sociólogo português Boaventura
de Sousa Santos, é muito bem-vindo quando aponta para os conhecimentos pertencentes ao
território das epistemologias do sul, com a perspectiva de estreitar o que o autor nomeia como
pensamento abissal. Ou seja, o fosso de desigualdades construído historicamente por linhas
visíveis e invisíveis, sobretudo pelo processo de colonização não apenas territorial e econômico, como também cultural e epistêmica. Segundo Boaventura, essa linha dividiu e classificou

54. Disponível em: https://ufba.br/ufba_em_pauta/o-exercicio-e-dignidade-do-pensamento-o-lugar-da-universidade-brasileira-conferencia
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saberes, ocasionando inúmeros epistemicídios nos países invadidos e colonizados (SANTOS, 2007).
Dado que, invariavelmente, reverberou em nossa identidade de colônia como países latino-americanos, e no modo hegemônico de pensar e atuar na universidade aqui, no Brasil, hoje. Daí a relevância de fomentar investigações que se lancem a novas aventuras metodológicas, bem como a
processos de construção e (re)instauração de saberes e práxis advindos de comunidades e grupos
sociais historicamente silenciados e marginalizados, pois, como aponta a filósofa Sueli Carneiro:
Para nós, porém, o epistemicídio é, para além da anulação e desqualificação
do conhecimento dos povos subjugados, um processo persistente de produção da indigência cultural: pela negação ao acesso à educação, sobretudo de qualidade; pela produção da inferiorização intelectual; pelos diferentes mecanismos de deslegitimação do negro como portador e produtor
de conhecimento e de rebaixamento da capacidade cognitiva pela carência
material e/ou pelo comprometimento da autoestima pelos processos de
discriminação correntes no processo educativo. Isto porque não é possível
desqualificar as formas de conhecimento dos povos dominados sem desqualificá-los também, individual e coletivamente, como sujeitos cognoscentes.
E, ao fazê-lo, destitui-lhe a razão, a condição para alcançar o conhecimento
“legítimo” ou legitimado. Por isso o epistemicídio fere de morte a racionalidade do subjugado ou a sequestra, mutila a capacidade de aprender etc.
(CARNEIRO, 2005, p.97, grifo meu)

Sueli compreende o conceito de epistemicídio como um processo contínuo que se mantém
vivo e disseminado em nossa sociedade, desqualificando intelectualmente gerações e gerações de
populações negras como forma de controle e poder sobre seus corpos e sua cultura. Adentrando as
consequências subjetivas, Sueli aponta que os epistemicídios constituem um aparato de tecnologias que integram o mecanismo de biopoder na sociedade, visando não apenas controlar os corpos
pessoais e coletivos, como também as mentes e os corações das pessoas (CARNEIRO, 2005).
Na condição de mulher branca, obviamente eu não posso falar a partir do mesmo lugar que Sueli traz. Porém, na medida em que olho para minha história ao lado da história de
minha avó e de outras mulheres, reconheço que o apagamento das histórias das mulheres, a
diminuição de suas capacidades cognitivas e saberes ancestrais (passados por meio da história
oral entre gerações), bem como a imposição naturalizada de uma cultura cis-heteronormativa
e patriarcal nos processos formativos, constituem alguma, dentre tantas, ferramentas antigas
de dominação. E é lamentável notar que tais ferramentas estão absolutamente enraizadas nas
estruturas curriculares de ensino, desde a educação básica até o nível superior. E não somente
na educação formal, mas na vida comum: nas ruas, transportes públicos, instituições, na intimidade do espaço doméstico.
Encontramos aí um conjunto de “sutis ações epistemicidas” que gerenciam o aparato
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de controle da cultura hegemônica patriarcal, ao fazer com que sejam absorvidas diariamente
expressões de violências contra culturas diversas que fujam às normas e padrões estabelecidos. Basta ser um corpo feminino, negro, trans, gordo, pobre, latino, portador de deficiência,
dentre tantos outros, em contextos que são regulados por relações de poder e dominação. Por
vezes, a sombra conservadora da história social faz com que apenas “ser” já incomode as estruturas - que precisam manter as engrenagens das instituições funcionando. Pois, evidenciar
as diferenças amedronta e desperta a covardia dos tiranos, aqueles que governam dominados
pelos egoísmos e medos, lembrando Marilena mais uma vez (CHAUÍ, 2021).
A feminista indiana Gayatri Spivak, no livro divisor de águas dos estudos pós-coloniais, publicado pela primeira vez em 1985, Pode um subalterno falar? diz “o sujeito subalterno colonizado
é irremediavelmente heterogêneo” (SPIVAK, 2010, p.57). O sujeito subalterno apresentado por
Spivak são as pessoas do “Terceiro Mundo” do sul global colonizado, que tiveram suas identidades
sociais invisibilizadas desde sua própria voz, de modo que a violência epistêmica se enraizou no
projeto de construção do “outro” nas produções intelectuais que insistiram em reproduzir o discurso do sujeito europeu.
Colocando na centralidade do problema o capitalismo global e as realidades periféricas
de sociedades colonizadas, Spivak apresenta as pessoas subalternizadas como grupos sociais
de camadas populares, cuja possibilidade de autorrepresentação legal e política lhes foram
tiradas, resultando em um tipo de emudecimento histórico. Como exemplo, a autora aprofunda a discussão na subalternidade feminina, com recorte de gênero e raça, apresentando o
exemplo da viúva que na ausência do marido não pode representar a si mesma legalmente,
primeiro pelo fato de ser mulher, segundo pelo fato de ser viúva (SPIVAK, 2010).
Olhando para as diferenças, encontramos o problema das identidades sociais que historicamente foram ouvidas ou silenciadas, de acordo com os interesses e relações de poder em jogo.
E nesse sentido, perceber a perspectiva interseccional de classe, raça, gênero e geração, faz-nos
refletir sobre a mobilidade das identidades em determinados contextos. Ser Teresinha nascida em
1939 é diferente de ser Nathália nascida em 1989. Ser negra é fundamentalmente diferente de ser
branca, assim como ser cisgênero e transgênero, latinoamericana, asiática, europeia... Perceber as
diferenças é fundamental para reconhecer que experiências de aprendizagem concebidas em localizações distintas delimitam a importância epistêmica das identidades, e tal característica faz parte
do projeto maior de descolonização epistemológica emergente em nosso tempo, como Djamila
Ribeiro apresenta em O que é lugar de fala? (RIBEIRO, 2017).
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No combate aos discursos perpetuadores de práticas epistemicidas, encontro a preciosidade do discurso de Sojourner Truth, uma mulher negra, abolicionista no cenário conservador dos EUA do século XIX, que se defronta com o feminismo branco:
Aquele homem ali diz que é preciso ajudar as mulheres a subir numa carruagem, é preciso carregar elas quando atravessam um lamaçal e elas devem
ocupar sempre os melhores lugares. Nunca ninguém me ajuda a subir numa
carruagem, a passar por cima da lama ou me cede o melhor lugar! E não sou
uma mulher? Olhem para mim! Olhem para meu braço! Eu capinei, eu plantei juntei palha nos celeiros e homem nenhum conseguiu me superar! E não
sou uma mulher? Eu consegui trabalhar e comer tanto quanto um homem
– quando tinha o que comer – e também aguentei as chicotadas! E não sou
mulher? Pari cinco filhos e a maioria deles foi vendida como escravos. Quando manifestei minha dor de mãe, ninguém, a não ser Jesus, me ouviu! E não
sou uma mulher? (TRUTH, apud RIBEIRO, 2017, p.13)

Percebo nas vozes feministas negras a exigência do exercício intelectual e comportamental de descolonizar a vida, travando embates diretos nas ruas, expondo a própria existência, tensionando teoria e vida prática no exercício de se autorrepresentar, tal como a corajosa
Sojourner Truth o fez antes mesmo de existir o nome “decolonial”. Sinto que a força da decolonialidade está não somente em palavras e publicações, mas sobretudo, nos corpos, nas vozes
que se levantam e na prática.
Olhando para uma perspectiva feminista mais próxima, encontro Lélia Gonzalez no Brasil e a nossa Amefricanidade (2019) ainda no final da década de 80, me deleito com Conceição
Evaristo e suas escrevivências (2014), esbarro nas vizinhas bolivianas, Silvia Rivera Cusicanqui
que me provoca com sua identidade aymara-europea chi’xi (2015; 2018), e a radical artista e
performer María Galindo, que me ensina a gritar que “Não se pode descolonizar sem despatriarcalizar!”(2013). São muitas teóricas, além das artistas, colegas, pessoas próximas que vejo
atuar desde uma perspectiva íntima, de modo a revelar as particularidades para não cometer
o equívoco histórico das generalizações. Pessoas com quem tenho me encontrado nesta pesquisa para provocar o desmonte da lógica falocêntrica e patriarcal de ser e viver no mundo.
Olhando para a beleza do tempo sombrio que vivemos, vejo passos de mudanças
nas políticas de cotas e inclusão, arduamente conquistadas, sobretudo pelo movimento negro nas últimas duas décadas; na expansão do campus da Universidade de São Paulo para a
zona leste há 15 anos, que abriga hoje o programa de pós-graduação do qual faço parte; nos
enfrentamentos dos movimentos sociais na América Latina nos últimos anos; nas elaborações
das pautas identitárias emergentes que reivindicam equidade de acesso e direitos; e nas lutas
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dos povos originários pela demarcação física e simbólica de suas terras, suas culturas, suas
ancestralidades cruelmente assassinadas e enterradas no país que pisamos. A beleza está nas
vozes de pessoas pesquisadoras diversas (como mulheres, pessoas negras, transgêneras, indígenas, velhas, latinas, dentre tantas), que se por um lado estiveram historicamente apartadas
das produções acadêmicas, ou tão somente foram consideradas desde a perspectiva extrativista da antropologia clássica que durante anos exotizou a cultura do “outro”; por outro, hoje
estão vivas denunciando as mortes das mulheres que não conseguiram sobreviver à misoginia
das sociedades patriarcais, questionando o funcionamento da universidade e reivindicando a
coerência entre o que se fala e o que se faz, quem se é e a pesquisa que se produz.
Eu me vejo no meio deste furacão temporal que me exige a postura ética de rever a
mim mesma e aos privilégios obtidos ou negados à mim, às pessoas que me antecederam e
àquelas que virão, pelo fato de ser quem eu sou, neste momento da história.
Portanto, não me parece ser uma tarefa fácil descolonizar o pensamento, reconhecer
os rastros da colonialidade de poder e do patriarcado em nossas histórias íntimas e lutas sociais, agindo no sentido de transformar as compreensões que fazemos sobre nós e sobre o
mundo. Porém, fortaleço-me ao encontrar o pensamento de Silvia Rivera Cusicanqui, a socióloga boliviana aymara:
Como podrá verse en el conjunto de trabajos que componen este libro, he
hecho profesión de fé de que la descolonización sólo puede realizarse en la
práctica. Se trataría primero de una práctica reflexiva y comunicativa fundada
en el deseo de recuperar una memoria y una corporalidad propias. (RIVERA
CUSICANQUI, 2015, p. 28, grifo meu).

Pensar na descolonização como um ato de fé, realizado diariamente em nossas práticas cotidianas, fundadas no desejo de reconstruir as memórias coletivas de um conjunto de
pessoas invisibilizadas no passado, se tornou uma atitude cotidiana desta pesquisa-vida acadêmica, que neste caso escolheu se centrar nas narrativas das mulheres mães, mulheres avós,
mulheres “dona de casa”.
Perceber o tempo caminhante e os lugares percorridos pela/na investigação foi, sem
dúvida, uma tarefa metodológica central desta escrita, que buscou primordialmente exercitar
o ofício de olhar para o passado para abrir espaço para outros futuros, onde não exista hierarquizações de saberes, genocídio de povos, apropriações de culturas e tecnologias. Desejei
pesquisar vivamente a arte de encontrar, dialogar, afinar presenças afetivas. Voltando a Den-
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zin, lembro que as pesquisas qualitativas radicais existem para fortalecer nossa capacidade de
resistir e suportar:
As vidas e histórias que escutamos e estudamos são dadas a nós sob uma
promessa, sendo essa promessa a proteção daqueles que as compartilham
conosco. E, em troca, esse compartilhamento nos permitirá escrever documentos de vida que falam sobre a dignidade humana, o sofrimento, as esperanças, os sonhos, as vidas adquiridas e as vidas perdidas pelas pessoas que
estudamos. Esses documentos se tornarão testemunhos da capacidade do
ser humano de suportar, prevalecer e triunfar sobre as forças estruturais que
ameaçam a qualquer momento aniquilar a todos nós. (DENZIN, 2018, p.116)

Penso que essa pesquisa não deveria ser uma pesquisa, mas sim um manifesto propondo possibilidades éticas de entrelaçamento de vida-arte-pedagogia-academia. Mas, em sendo
uma pesquisa acadêmica, espero que ela contribua para o fomento de futuras investigações
metodológicas que possam reconhecer os processos pedagógicos e artísticos que habitam e
se mesclam às epistemologias da vida comum.
6. 2. Os portais seguem abertos: o amor como prática diária
Nas últimas palavras desta escrita, volto ao encontro do google-meet com Lislane e
Teresinha, onde realizamos a leitura do conto Olhos d’água de Conceição Evaristo (EVARISTO,
2014). Durante a conversa com elas, entendemos que os “olhos d’água” simbolizavam as lágrimas que por vezes a mãe esconde dos filhos diante das dificuldades enfrentadas na vida,
lágrimas que podem empoçar e virar “cor de olhos”. Eu e Diane ficamos impressionadas por
não interpretarmos deste modo o texto de Conceição até o momento daquela conversa com
Teresinha e Lislane. E percebemos que muito provavelmente a nossa falta de compreensão
seria consequência de nenhuma de nós duas sermos mães.
Estar com elas, talvez tenha sido uma das ações mais frutíferas e conclusivas da pesquisa. Para o encontro seguinte, propusemos a atividade de escrevermos um texto a partir da
pergunta: quando penso nos olhos de minha mãe, o que lembro?
E assim seguimos, ouvindo Teresinha e Lislane entre as telas, no dia 24 de abril de
2021. Um dia antes, minha avó me ligou pedindo para eu ouvir o texto que ela havia produzido, me perguntando se estava faltando alguma coisa. Chorei ao ouvir sua narrativa. Eu lhe
disse que estava ótimo, mesmo assim ela insistiu que iria trabalhar no texto de madrugada, em
seus últimos detalhes. Era visível o quanto minha avó estava engajada na tarefa de conceber
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sua escrita, que foi compartilhada no encontro:
Teresinha - Bom, eu pus aqui “o nosso tema de debate hoje é muito importante,
porque falamos de mãe.” E mãe é um assunto muito delicado, muito sagrado, a
pessoa que é mãe. E, é o tal negócio, ó, eu pus, pois, aqui… Aqui, falamos de mãe.
(se emociona, pausa) Deixa eu dar um suspiro aqui (pausa) “Pois é, ter filhos,
qualquer mulher pode ter, mas ser mãe, esse dom é para poucas. A mãe verdadeira
é aquela que cuida do seu filho (ou filha), com carinho e respeito, não impondo
as suas vontades, mas apoiando aquilo que com certeza será melhor para os seus
filhos. Minha mãe, uma mulher de poucas palavras, mas de enorme sabedoria,
sempre foi meu porto seguro, desde criança cuidou de mim, com muita dificuldade, mas sempre com muito carinho e amor. Ensinou que dias melhores viriam, e o
quanto eu era importante para ela. Cuidou de mim como uma princesa, mostrando
três coisas fundamentais que devemos levar para a nossa vida: amor, humildade e
benevolência. Sou feliz por ter tido uma mãe sempre presente em minha vida, até
os seus últimos dias.
Gostamos, gostávamos de conversar e trocar ideias, suas sábias palavras certas,
sempre tinham razão, às vezes discordando, mas na maioria concordando. Tinha
um rosto angelical, transmitia muito carinho, uma doçura sem igual, era uma
fortaleza de emoções das quais eu me lembro com muita saudade (se emociona).
Saudades. Quando eu lembro dos olhos de minha mãe, eu vejo através deles que
eram lindos olhos castanhos, que transmitiam uma tranquilidade, segurança e
muita paz. Nas suas dificuldades às vezes rolavam lágrimas, e no seu silêncio,
ela enfrentava tudo sem sequer reclamar. Às vezes na alegria rolavam lágrimas
e risos, e ela nos abraçava com muito carinho. Através dos seus olhos, eu conseguia entender o que eles diziam “cultive o amor, a felicidade, não deixe de crer em
Deus, e tudo o que fizer, faça com carinho”. Ela dizia “a vida é linda, só depende
de nós”, que o amor a Deus e a família esteja acima de tudo. O maior tesouro foi
e será a minha família. Talvez não sejamos perfeitos. Ela dizia. Mas amo a todos
de coração. Daí, guardo na minha memória muitas lembranças. A macarronada
de domingo, as idas para a praia, que mesmo na cadeira de rodas, acompanhava
a turma com muito carinho e imensa alegria. As músicas que ela cantava para os
meus filhos, as festas de aniversário que ela preparava com todo amor e carinho.
Agradeço a Deus por ter tido essa mãe maravilhosa.” (para de ler) Agora vem o
seguinte. Eu não falei.

Após ler seu texto, minha avó iniciou uma narração cortante sobre o processo de falecimento de minha bisavó, Olga, nos anos que sucederam o acidente de carro. E então, a morte
e as saudades se tornaram assuntos principais da conversa. Visivelmente mobilizadas diante
da imensa responsabilidade de falar sobre suas falecidas mães, Lislane e Teresinha entregaram preciosas narrativas naquele fim de tarde. Afinal, lidar com a nossa vida e com a vida de
uma pessoa tão amada é assunto sério. O tom de voz, as pausas, as emoções manifestas, todo
o contorno deste encontro aflorou nossas sensibilidades. Sem qualquer tipo de combinação
prévia, as narrativas de luto se fizeram presentes.
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Não desejo analisar as palavras que foram ditas. Elas foram suficientemente fortes
independente de meu olhar. Sei que talvez - e humildemente talvez - me arrisco a dizer que
entender o processo de luto do vô Fausto e da vó Olga me faz compreender um pouco das
razões pelas quais sinto minha família tão cuidadosa. Nesta conversa chegamos num processo traumático, vivido coletivamente pelas pessoas da família. Reconheci naquela narrativa a
imensidão do amor que temos uns com os outros por valorizar a vida. Certamente a perda de
pessoas amadas marcam um “antes e depois” em nossas trajetórias, assim como a perda da
tia Cris marcou para mim o início deste trabalho.
Quando as percebi falando a respeito de suas mães, olhei para mim e pensei:
“E você Nathália, o que lembra quando pensa nos olhos de sua mãe? Bete, que esteve
na retaguarda deste processo do início ao fim, o que ela me ensina?”
Cuidado, amor e amor próprio.
O amor como prática diária.
Quando penso nos olhos de minha mãe, penso na importância de se teorizar sobre o
amor, colocando-o como atitude prática, longe de cair nos romantismos e no uso superficial da
palavra. Penso como o mundo está adoecido e o quanto é uma atitude ética e revolucionária
falar sobre o amor que sinto pelas pessoas envolvidas neste trabalho. O amor que nos coloca
em movimento em direção às nossas atitudes cotidianas, ao modo como nos relacionamos,
como habitamos o mundo. O modo como concebemos projetos e profissionalizamos atitudes
afetuosas em trabalhos que possam engendrar vida, resistência, cuidado e melhorias sociais.
É preciso colocar em prática o amor e falar sobre isso, especialmente com os mais
velhos... Quando crianças, recebemos manifestações de carinho o tempo todo, de muitas
pessoas, inclusive de quem temos pouca intimidade. Quanto mais velhos, parece que a
dosagem de afeto vai ficando espaçada nesta sociedade que reverencia a juventude e vincula
afetuosidade com infantilização das relações, como sinal de fraqueza, como sendo algo “menor”. Precisamos falar e ouvir o quanto somos importantes em todas as idades. Pois neste
convívio formamos nossa autoestima e reconhecemos a nossa importância, fortalecendo a capacidade de olhar para o mundo e se sentir parte responsável dele. É impossível fazer a revolução numa crise depressiva. Precisamos de cuidado, amor e afeto e não apenas por questões
pessoais, mas pelo bem do próprio convívio social.
Olhando para trás, reconheço que no processo de escuta das gravações, eu fiquei procurando momentos específicos em que pudesse destacar “o mais importante” na escrita deste
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texto. Porém, vejo que esses momentos nunca existiram. Por mais que eu tenha feito recortes
de temáticas que transitaram neste percurso, como o militarismo, o branqueamento da família, a dependência financeira, dificuldades no casamento e na maternidade, etc; reconheço
que nas linhas finais desta escrita eu desejo antes de tudo falar sobre o que estava por detrás
dos gravadores.
O que estava por trás das câmeras, o que construiu e transformou nossa relação neste período. Quero falar sobre o quanto que a gente cresceu fazendo essa pesquisa, eu e Teresinha. Sobre
o quanto somos mais amigas, mais próximas, mais íntimas. Sobre como eu a vejo feliz, colocando
sua voz nos almoços, e eu por outro lado me sinto mais madura para falar a respeito da minha
família, dos valores que me formaram e me colocaram em tensão constante no mundo além casa.
Sinto-me fortalecida reconhecendo que com todas as adversidades culturais, morais e políticas que
nos acompanharam ao longo dos anos, minha família é puro amor, cuidado.
Teresinha se cuidou para ir a todos os encontros. Ela fez a unha, maquiagem, colocou
brinco bonito, escolheu as melhores roupas, foi no dentista “consertar” os dentes para aparecer na câmera e para estar presente na “minha pesquisa da USP”. Teresinha se cuidou participando da pesquisa, e eu também estou cuidando de mim, uma está cuidando da outra no
processo vivo deste trabalho. E cuidar de mim me leva ao amor-próprio. Precisamos cultivar
momentos de amor com a gente mesma, pensar na importância desta prática na vida das mulheres, historicamente destinadas a “amar o outro”: amar ficar sozinha, amar o que você faz,
o que você pensa, o que você é, como você se relaciona, amar as próprias emoções. Se amar.
Tomar um banho com cheirinho de ervas, acender uma vela, se benzer, cuidar do ambiente em que você mora, do lugar que você ocupa. Ir para os detalhes de cada passo cotidiano. E precisamos ter a manutenção diária: o amor e o amor-próprio precisam ser cultivados
enquanto conceito ético de vida, pela manutenção de uma vida saudável (muito além das
propagandas enganosas e superficiais que somos bombardeadas) nos relacionamentos que
temos com outras pessoas, com o espaço, com o mundo, tendo decisões conscientes a respeito da vida comunitária de um modo justo e tranquilo. Porque o amor tem a ver com justiça.
Cheguei no amor de tanto procurar “um tema” na minha avó. Um tema central. E honestamente é neste beco que eu chego. Especialmente quando olho para quem estava por
trás das câmeras e gravadores: Bete.
Eu acho que em algum lugar dentro de mim eu fugi de falar sobre amor, pois tinha
medo medo de ser piegas, cafona, superficial, pouco acadêmica. Eu ansiava falar de outros
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conceitos, mas no fundo o que eu mais encontrei nelas foi o cuidado, a entrega e o amor que
fizeram as bases de quem eu sou e desta investigação.
Minha avó não escolheu ser mãe necessariamente. Minha mãe, por outro lado, teve a
opção de ter uma carreira profissional, de seguir a vida por outros caminhos, mas por muitas
razões ela quis ser mãe. Ela quis. Porque minha mãe é uma cuidadora profissional. Ela está por
todos: pelas crianças, pelos adultos, por todos, todos. Minha mãe é importante, e quando eu
lhe disse isso em seu último aniversário, dia 19 de julho de 2021, ela se emocionou muito. Eu
lhe disse que ela era importante para mim e para o mundo. Logo lembrei do “se eu nascesse
de novo, gostaria de ser uma pessoa útil” de Teresinha, e pensei o quanto que Bete, minha
mãe, faz parte da falange de mulheres cuidadoras que vieram ao mundo.
Os portais seguem abertos… Existe uma dramaturgia coletiva em processo, solos inacabados. Cursos para ministrar. Vídeos por fazer.
Bete e Teresinha seguem ao meu lado.
Trabalho não nos falta!
Aceitar que a reta final destas linhas não dá conta da imensidão que esta pesquisa
abriu em nossas vidas profissionais e pessoais não é tarefa fácil. Mas necessária. Eu não dei
conta, e eu não darei conta de nada sozinha.
Estamos juntas, partilhando a existência. Desejo que os olhos de vocês possam complementar e transportar as ideias aqui apresentadas para outras realidades em que seja possível sonhar uma sociedade com igualdade de direitos, representatividade e dignidade para
as mulheres. Com mais lucidez sobre os processos de envelhecimento, menos dor e mais
consciência daquilo que carregamos em nossas trajetórias. Com a força de saber que nossas
presenças, encontros, trocas e olhares podem servir ativamente como dispositivo subjetivo
libertário, que avança a passos largos para um mundo mais justo, amoroso e feminista.
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