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Apresentação
Sônia Caldas Pessoa
Ângela Salgueiro Marques
Carlos Magno Camargos Mendonça
Ninguém poderá jamais se aperfeiçoar,
se não tiver o mundo como mestre.
A experiência se adquire na prática
William Shakespeare
Os dois cavaleiros de Verona

Segundo semestre de 2019, as ideias fervilharam naquele encontro
na sala da coordenação do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da UFMG (PPGCOM) e, como estava se tornando hábito
desde 2017 quando este grupo informal se aproximou, um transitar
entre descobertas de pesquisa de cada um de nós e projetos de trabalho
conjunto se articulavam em uma cadência harmônica. Por vezes, o que
havíamos pensado e planejado era espontaneamente substituído por um
novo tema, uma proposta diferente, uma expectativa do que está por vir.
Um movimento constante não articulado previamente e com abertura
para o estranhamento que o não combinado poderia provocar a nós e
aos outros.
Éramos quatro naquele encontro: Ângela Marques (Grupo de
Pesquisa em Democracia e Justiça - Margem), Carlos Mendonça
(NEEPEC: Núcleo de Estudos em Estéticas do Performático e Experiência Comunicacional/UFMG), Sônia Caldas Pessoa (Afetos: Grupo de
Pesquisa em Comunicação, Acessibilidade e Vulnerabilidades/UFMG), e
o nosso parceiro Jean-Luc Moriceau (Business School do Institut Mines-Télécom). O que se delineava ali eram conteúdo e abordagem da confe-
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rência “Escrita dos Afetos: Escrita Performance”, que Moriceau faria no
dia 30 de outubro de 2019, no auditório Sônia Viegas, com tradução
simultânea do francês para o português e o curso “Afetos, Teses e Argumentos”, gratuito e aberto ao público, nos dias 06 e 07 de novembro, na
Sala da Congregação da Fafich. Os eventos têm o apoio da Diretoria de
Relações Internacionais (DRI) e da Embaixada da França no Brasil e
integram atividades das “Cátedras Franco-Brasileiras”, objeto de edital
elaborado pela Diretoria de Relações Internacionais da UFMG.

FIGURA 1: Debate após a conferência “Escrita dos Afetos Escrita Performance”,
no dia 30 de outubro de 2019, no auditório Sônia Viegas na UFMG.

Para além de falar com discentes e docentes, nosso objetivo desta
vez era provocá-los para uma participação efetiva em nosso projeto,
trazendo-os, pelo menos alguns, para reflexões sobre suas pesquisas em
diálogo com os processos de afetação que poderiam emergir a partir
destes encontros e do compartilhamento de experiências.
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Rapidamente, sob o calor que nos sufocava naquele outubro, ainda
na primavera com clima de verão, Jean-Luc Moriceau acolheu nossas
sugestões e elaborou o resumo do curso, que reuniria nos próximos dias
não só integrantes dos grupos de pesquisa envolvidos na Cátedra mas
também colegas de outros grupos e unidades da Universidade Federal
de Minas Gerais bem como graduandos interessados em ingressar na
pós-graduação e mestrandos e doutorandos de programas diversos.
Escrever hoje nas ciências humanas nos coloca frente a uma dupla
impossibilidade. Por um lado, a impossibilidade de não falar do vulnerável, de não ser abalado pelas situações contemporâneas, ainda
que reconhecendo a impossibilidade de descrever o todo de uma condição, de querer explicar ou mesmo compreender. Por outro lado, a
impossibilidade de falar do vulnerável, sem de uma certa forma falar
por elx, sem se colocar num centro que o/a exclua numa periferia,
sem subalternizar, reduzir, fixar. Examinaremos algumas possibilidades abertas pela virada afetiva para nos colocarmos em pesquisa, pesquisar frente a rostos, abertos ao estranho e ao estrageiro, sensíveis
ao frágil, numa postura modesta pronta para acolher, considerar e
aprender pela escuta e pelo encontro. Em primeiro lugar, interrogaremos-nos sobre as possibilidades de uma escrita-performance: motivada e guiada por afetos, escrita-movimento, escrita-tremor, escrita
feminina, escrita menor, preocupada com a sua ética e com a sua política. O que pode dizer uma escrita que se tenta fora do falogocentrismo, qual é a sua voz, a sua carne, o seu rosto, qual lugar e autoridade
para seus autores, que efeitos sobre seus leitores? (MORICEAU, 2019,
Resumo do Curso “Afetos, Teses e argumentos).

Esse curso buscava sintetizar algumas de nossas inquietações acerca
de como elaborar, em nossos textos e pesquisas, um gesto de escritura
marcado pela exploração das zonas liminares, de fluxos entre argumentos e afetos, de modo a encontrar novamente os corpos e seus rostos.
Explorar os limiares como forma de tornar os corpos visíveis e audíveis, configurando uma cena conflitual que permita seu aparecer, juntamente com a exposição de vulnerabilidades que, longe de destituírem
os sujeitos de agência, reconfiguram constantemente as redes intersubjetivas que amparam todas as formas de vida. “Aparecer” envolve sobretudo a alteração de um regime de legibilidade e audibilidade, evidenciando assimetrias, disparidades e litígio através de deslocamentos de
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determinadas hierarquias que organizam o sensível e que desestabilizam
situações de impotência e desrespeito.
Nosso intuito era produzir coletivamente alternativas de escritura
e textualidades capazes de produzir uma dramaturgia do excesso, uma
enunciação cuja potência seja também desmontar a operação de silenciamento e ilegibilidade da diferença em nossas formas de registrar o
percurso de pesquisa que construímos em seus múltiplos atravessamentos. Nesse movimento, acreditávamos também que poderíamos
mostrar como pesquisadores podem assumir o protagonismo de seu
“aparecer” no texto acadêmico, evidenciando também suas vulnerabilidades enquanto potência para a abertura, o avizinhamento e o acolhimento de tantos “outros” que conosco compõem a trajetória e a posição
ética, estética e política de “colocar-se em pesquisa”.
Produzimos, então, um chamado para explorar os limiares entre
afetos, teses e argumentos, porque entendíamos que entre eles não existe
propriamente uma fronteira, uma linha a ser cruzada ou reforçada, mas
da produção de um espaço de passagem, de fluxo, de contato entre
expectativas que entrelaçam movimento e espera.
Nosso chamado foi prontamente respondido por interessados que
lotaram a sala da Congregação da Fafich. A correria do dia nos remete a
uma pergunta de uma bolsista de iniciação científica no evento anterior
com o Moriceau:
Pensei que a gente chegaria para o evento e estaria tudo pronto. E que
os professores estariam aqui somente na hora de dar a palestra...

Quem organiza eventos científicos bem sabe que os professores
de universidades públicas se responsabilizam por todas as etapas dos
projetos. No nosso caso específico, com o apoio de mestrandos e graduandos, literalmente participamos de todas as etapas da organização que
se iniciam com as ideias, a redação de projetos para captar recursos
quando há editais disponíveis, arranjamos o espaço, arrastamos móveis,
providenciamos equipamentos, internet, tradução simultânea, servimos
água, tiramos fotografias (talvez vocês até já tenham visto essas imagens
que ilustram esta apresentação), emitimos certificamos, prestamos
contas, cuidamos de todos os preparativos antes, durante e após o
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evento. A obviedade dessa narrativa talvez seja um modo de desmistificar um certo glamour, com muitas reservas a esta palavra, que ainda se
imagina em eventos científicos.

FIGURA 2: Curso “Afetos, Teses e argumentos”, nos dias 06 e 07 de novembro de 2019,
na Sala da Congregação da Fafich/UFMG.

Um dos resultados pós-evento se materializa na publicação deste
e-book, que conta com 11 capítulos envolvendo o trabalho de 24 pesquisadores, que tiveram o formato original de seus textos preservado, isto é,
você vai encontrar uma diversidade temática, de perspectiva e também
de escolhas gráficas para apresentação dos nossos escritos: Escritura e
afetos, Jean-Luc Moriceau; Corpos, ontologias e políticas: argumentos
na pesquisa afetiva, Carlos Magno Camargos Mendonça; Inquietações
que nos movem: argumento e polifonia em pesquisa de dimensão afetiva,
Sônia Caldas Pessoa; O enigma do outro: contribuições do pensamento
de Emmanuel Lévinas para a pesquisa com afetos, Ângela Marques,
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Luis Mauro Sá Martino, Jean-Luc Moriceau, Frederico Vieira e Elisa
Hernandez; Cartografias afetivas: mapeamentos da experiência do corpo
no espaço, Daniel Melo Ribeiro; Mobilidades e afetos: movimentos que
transformam a pesquisa, Camila Alves Mantovani e Fatine Oliveira; A
potência do encontro: Corpos em movimento, corpos em argumento, Jude
Civil, Mariana Silva, Matheus Salvino, Stephanie Boaventura e Sônia
Caldas Pessoa; Tomar a palavra, ricos de uma voz pobre, Isabela Paes
e Jean-Luc Moriceau; Fetiche: sim ou não? Trajetória afetiva de uma
problematização sapatão, Joana Ziller, Gab Lamounier, Dayane Barretos,
Lídia de Paula, Isadora Fachardo e Leíner Hoki; Da semente ao fruto: a
pesquisa como transformação reiterada, Stephanie Boaventura; Testemunhos e memórias - O que houve com Lúcia quando ela nasceu? Experiências com o documentário Reminiscências e Afetos, Valéria Raimundo e
Thiago Rosado.
Este é o terceiro livro publicado pelo Selo PPGCOM com escritos
originários da parceria entre a UFMG e o Business School do Institut
Mines-Télécom. Do nosso primeiro esforço de reunir pesquisadores
articulados em pesquisas ancoradas em dimensão afetiva nasceu, em
2019, Afetos: pesquisas, reflexões e experiências em quatro encontros
com Jean-Luc Moriceau, com organização de Sônia Caldas Pessoa,
Ângela Salgueiro Marques e Carlos Magno Camargos Mendonça. Em
2020, ganhou vida, após três de trabalhos intensos nos bastidores para
transcrição, tradução e adequação dos textos dos quatro encontros que
deram origem ao livro anterior, o e-book “Afetos na pesquisa acadêmica,
por Jean-Luc Moriceau". E agora chega o nosso caçula em um momento
que nos impulsiona a pensar, cada vez mais, sobre o que nos afeta, o que
nos move e o que nos paralisa. Está entre nós a sensação de que vivemos
permanente e instavelmente na tentativa de equilíbrio de afetos contraditórios. Quiçá tudo isso seja o limiar de novos tempos.
O segundo ano da pandemia da Covid-19 transcorre com a vacina
ainda não aplicada a todos os brasileiros. Quando da finalização desta
publicação experienciamos atividades remotas de ensino e de pesquisa.
Não temos ideia de como o futuro afetará a nós e aos outros. Tampouco
sabemos o impacto dessa experiência no nosso pensar. Mas seguimos
com as incertezas que nos inquietam e nos movem, em perseverança,
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por uma ciência que se preocupa com os encontros éticos com o outro.
Agradecemos os autores que se lançaram nesta inebriante aventura
científica conosco e que tiveram liberdade para a concepção de textos a
partir de suas próprias experiências e dos modos como foram afetados
pelos nossos bons encontros.
Desejamos que vocês, leitores, também tenham um bom encontro
com os nossos escritos.

Capítulo 1

Escritura e afetos1
Jean-Luc Moriceau

O aprendizado da pesquisa configura-se frequentemente como um
treinamento para desgastar, ou mesmo eliminar, seus próprios afetos.
Sob essa perspectiva, o vínculo com o que estamos estudando deveria
ser unicamente cognitivo e distanciado, reduzindo-se apenas a uma
questão de conceitos. Os afetos seriam, na melhor das hipóteses, pré-conhecimentos, pouco confiáveis, infra-científicos e, acima de tudo,
uma fonte de vieses congnitivos e preconceitos. Porém, os afetos são
o que nos conectam com o mundo, eles têm muito a nos ensinar, a nos
oferecer elementos sobre os quais pensar. Eles nascem do encontro e da
experiência e nos colocam em comunicação com o outro, o estranho, o
vulnerável, o invisível e aquele destituído de voz. Eles nos conectam com
o que outras abordagens não exploram, geralmente por terem deixado
de ser sensíveis a essas dimensões do encontro e da transformação recíproca. Eles nos fazem tocar e explorar o que está no limite do conhecível, fornecendo-nos um rico material para repensarmos nossas posi1. Texto traduzido, com autorização do autor, pela professora Ângela Cristina Salgueiro
Marques.
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ções, nosso percurso de pesquisa e nossa maneira de torná-lo público
e partilhável. No entanto, os afetos não são apenas um instrumento de
produção de conhecimento, uma astúcia metodológica. Eles são geralmente o que dá sentido à investigação, o que desperta nosso desejo, ou
necessidade de pesquisar.
Se escrevemos sob o impulso dos afetos, é precisamente porque
fomos afetados, ou seja, fomos surpreendidos, tocados, transformados
- não porque buscávamos ver algo definido a priori, ou porque quiséssemos provar que tínhamos razão, ou ainda porque queríamos seguir
uma teoria. Eis que algo nos intriga, nos perturba, nos deixa com raiva.
Sentimos que há algo sobre o que podemos testemunhar, algo que nos
obriga a pensar. O encontro com os rostos, humanos ou não, nos ensina,
revela pistas, abre caminhos, produz avanços, possibilidades - e temos a
certeza de que gostaríamos de transmitir essa dádiva ao leitor. A escritura dos afetos busca, portanto, ser sensível, testemunhal, reflexiva, criativa e performativa. Mas o que distingue a virada em direção aos afetos
também é uma voz singular. O pesquisador passível de ser afetado é
um pesquisador vulnerável. A voz que se expressa, por ter sido invadida
pelos afetos, é a voz destituída da autoridade do cientista, é a voz de quem
ainda não sabe, de quem escuta, de quem acolhe para aprender. Uma voz
desamparada, desestabilizada. É o oposto da voz do pesquisador que se
sente seguro a partir da posse de seu conhecimento, que produz razões
e julga. O oposto da voz professoral. A voz em exposição sente que, no
que está acontecendo, nos rostos à sua frente, há algo maior do que ela
pode compreender.
Ela então só pode ser a voz frágil de um pesquisador vulnerável, que
experimenta os limites do que poderia saber, feliz em perceber que o
outro, a experiência, a situação lhe oferecem pistas preciosas para sua
investigação. Uma voz que não vem de fora, de uma imposição, de uma
autoridade, mas que revela um corpo, desejos e dores, que compartilham uma condição humana comum. Uma voz que postula a simetria.
Uma voz que, por mais que consiga, não quer ser majoritária, escorregando de um lugar central para se informar por outros lugares, margens,
devires, de modo a permanecer sensível ao que ali vive, se inventa e se
pense.
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É, ao mesmo tempo, a voz de uma pesquisadora que, se ela é afetável,
também sabe que está afetando. Que sabe que sua presença e suas palavras podem prejudicar, magoar, machucar e estigmatizar. Para quem
rostos, paisagens e situações vêm antes do projeto de conhecimento, são
eles que comandam o conhecimento, o que lhe conferem sentido, relevância e de onde fluirá o conhecimento. As questões éticas e políticas
não são o que limita e restringe a pesquisa, são o seu cerne, o que a estimula. Escrever é um ato, uma ação (e não apenas um trabalho ou uma
obra, para retomar a trilogia de Hannah Arendt, 2005).
Uma voz que não sabe como escrever, porque as palavras e conceitos
com os quais costuma descrever e falar parecem insuficientes ou passam
ao largo daquilo que deseja expressar. Diante da urgência de dizer,
de compartilhar e esclarecer por si mesma, ela busca uma forma de
comunicar e de testemunhar essa experiência. A busca por uma forma
de escrever faz parte da pesquisa, é parte integrante de seu processo.
A escrita guiada pelos afetos busca certa correção, quer fazer justiça à
experiência e às pessoas encontradas, gostaria de conservar a sua sensibilidade e respeitar a diversidade e a complexidade das trocas e formas
de vida. Gostaríamos de enfatizar aqui que (1) isso traz consigo um
conjunto de desafios, (2) que a escrita pode então ser pensada como
uma performance, (3) e que existem certos domínios para os quais a
escrita afetiva é particularmente adequada.

1. Desafios da escrita guiada pelos afetos
Como argumenta Stewart (2007), o afeto apresenta-se como algo que
acontece de repente, ele aparece tanto como um acontecimento, quanto
como uma sensação. Ele nos obriga a prestar atenção a um hábito, um
choque, uma ressonância ou um impacto. Sua ocorrência nos surpreende e nos captura. Se ele nos afeta, é exatamente porque desafia e desfaz
nossas expectativas. De repente, a investigação não está mais orientada
por aquilo que estava definido no desenho inicial, mas opta por se deixar
guiar pelo afeto. O que nos guia é, então, o que nos toca, o que nos incomoda ou nos revolta, o que nos tira da nossa atitude natural. Somos
encorajados a seguir o que é interessante e não o que estava planejado e
previsto.
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O afeto marcante raramente é aquele que se deixa domar por um novo
rótulo que gostaríamos de atribuir-lhe, mas aquele que vai trabalhar em
nós, que se apresenta como um enigma, um desafio, uma inquietação.
Algo que nos mobiliza. Que ressoa com outros afetos, outros engajamentos, que parece ocultar o sentido para si e para os outros. Ele desfaz
nossas expectativas, desfaz o método previsto em nossa pesquisa, não se
apega à teoria ou ao senso comum, nos questionando insistentemente.
A escrita ganhará textura e densidade ao recriar esse momento de
encontro, de elaboração, inquietação e desassossego, em que sentimos
que o que está em jogo não é apenas o conhecimento, mas as condições
humanas, as formas de vida, as existências vulneráveis, a possibilidade
do bem viver.
O afeto se apresenta realmente como um concentrado de significado
e de enigma. Trata-se de vê-lo como um encontro com o estranho e com
o estrangeiro (MORICEAU, 2020), com o incompreensível (BARBA,
2011), com o sutil. Ele pede que o escutemos, que nos exponhamos à ele
e que o experimentemos, que procuremos apreendê-lo antes de fingir
compreender. O afeto se perde, não tem mais força, se o categorizarmos
e classificarmos muito rapidamente em uma representação. Claro, tudo
nos leva a transformá-lo em algo conhecido, portanto inofensivo, que
não nos põe em movimento. É mais fácil, mais reconfortante, evitar que
ele nos contamine (STEWART, 1991) e inicie um trabalho em nós. É
mais confortável limitar-se apenas a um contato cognitivo e conceitual,
mas este estaria, de alguma forma, higienizado, insensível e anestesiado:
o afeto seria desativado.
A escrita afetiva tem ganhos ao transmitir essa sensação enigmática,
essa estranheza inclassificável, essa experiência eminentemente singular
- ela visa, por sua vez, afetar. O desafio, então, é recriar o todo da experiência no texto, com a ajuda de palavras comuns, sem arrastá-la para
uma representação ou fábula conhecida. Desestabilizados pelo afeto,
o que encontramos é rosto ou paisagem e não “dados”; enigma e não
prova; desafios e não respostas.
Imprevisto, estranho, o afeto é igualmente misturado. Ele é, ao mesmo
tempo, bloco de sensações, impressões, emoções, desejos e experiência
que ressoa com a memória, o histórico, o imaginário, o cultural, com
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as lutas do cotidiano e aquelas que não cessam de retornar. Embora à
primeira vista ele possa às vezes parecer familiar, tentar localizá-lo rapidamente mostrará sua parcela de “unheimliche” (infamiliaridade ou
estranheza, segundo o termo de Freud) e suas ramificações inesperadas.
O que a descrição busca é, então, outra forma de verdade e exatidão:
o “fato” só adquire sentido quando colocado em uma atmosfera, um
ritmo, uma iluminação, uma sensação. O que precisa ser recomposto é
uma verdade da atmosfera, uma verdade da experiência.
A precisão diz respeito, acima de tudo, aos efeitos sentidos, às origens
de pensamentos, mesmo os menos confessáveis. O afeto nos mergulha
em um estado potencialmente liminar, indeciso e incerto. O choque de
encontrar algo estranho; a experiência, a colocação em movimento, a
mudança que desloca; enfim, as atitudes, as perspectivas, as ideias que
emergem devem ser recriadas.
A escrita afetiva é, de fato, uma fonte de experiência. Ela retém um
elemento de estranheza e desestabilização, para precisão e autenticidade
do testemunho e para nos levar a (re)pensar. É a reflexividade do leitor
que é visada, não seu assentimento ao nosso ponto de vista e, portanto,
muitas vezes o texto não indica uma resolução. O autor pode indicar
aquilo sobre o que o encontro o fez pensar, mas nunca sob a forma prescritiva do que pensar sobre ele, apenas como uma proposição de sentido
a ser discutida.
De modo frequente, apenas os pontos de partida ou direções de
sentido são sugeridas, deixando ao leitor espaço e tempo para fazer
o trabalho, e para que o texto da pesquisa trabalhe nele, para que ele
tenha condições de criar seu “próprio poema” (para retomar a expressão
que Rancière utiliza no livro O espectador emancipado). Os afetos
perturbam conceitos estabelecidos, eles sugerem que há sempre mais
aspectos e diferentes nuances do que aquilo que está em nossas teorias
e do que acreditamos conhecer. Eles também questionam nossas formas
de vida. Não nos oferecem novos conhecimentos, mas despertam, põem
em movimento, demandam atenção e reflexão. Eles “nos colocam em
pesquisa” (MORICEAU, 2019).
O que nos coloca “em pesquisa” muitas vezes é esse duplo efeito de
ressonância e dissonância, de proximidade e distância, de reconheci-
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mento e de encontro com o incognoscível. A escrita busca escapar ao
máximo da representação, que mantém o pesquisador a uma distância
segura, que oferece a ilusão de ver tudo e, portanto, de saber tudo e,
assim, interrompe a pesquisa. A escrita nos transporta para o espaço-tempo mais próximo da experiência subjetiva, restituindo-a em seus
aspectos singulares e plurais, ela nos permite tocar a experiência, tenta
nos afetar.
Ao ler, estamos ali, diante desses rostos, vivendo o drama apresentado, compartilhando situações. Todos os sentidos são despertados para
tentar produzir sentido. E, ao mesmo tempo, esse momento único evoca
e convoca imaginários, mitos, a história, a cultura, ideias, lutas, traumas,
desejos, fantasmas. Este duplo movimento faz-nos sentir, ao mesmo
tempo, mais preocupados, mais desafiados e, ao mesmo tempo, mostra
os limites de todos os nossos pensamentos com os quais tentamos
produzir sentido. O afeto impede que o pensamento se feche em uma
representação, em um sistema, em uma verdade. Isso nos força a ocupar
uma posição em que sabemos que ainda há o que aprender, pensar,
debater, compartilhar.

2. Textos performances
Toda a dificuldade ligada à escritura dos afetos será a de manter vivo
esse poder dos afetos para colocar em movimento nossos pensamentos
e nossos engajamentos. Para isso, o texto não pode se limitar a ter como
objetivo apenas representar ou dar explicações. A escrita quer ter um
efeito, transmitir afetos, ela busca o tom adequado para ressoar com a
experiência, e não pode ser muito diretiva ou prescritiva, indicando o
que deve ser pensado, as conclusões a serem alcançadas, porque ela não
não estimularia o pensamento do leitor a funcionar, diminuiria as ressonâncias. Dito de outro modo, a escrita é performance, tentamos escrever
textos que “performam”.
A palavra performance possui muitos significados que competem
entre si e desafiam uns aos outros (MADISON; HAMERA, 2006). Esse
aspecto pode conferir aos nossos textos-performances possibilidades
ampliadas e maior potência. A performance tem como objetivo produzir
um efeito. Austin (1990) já havia nos feito perceber que as palavras não
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apenas constatam ou descrevem, que elas mudam as coisas e podem,
portanto, ser performativas. Rancière (1998) lembrará que as palavras
têm o poder de bifurcar existências, de separar ou unir, de seduzir, de
comandar, de confundir. Para isso, a escrita não fala apenas de afetos2,
ela visa afetar, colocar o leitor em movimento, para que ele se engaje
com o texto, para que o texto trabalhe nele, faça-o se mover.
A performance também pode expressar uma identidade minoritária
(DENZIN, 2003), fazer viver uma situação ou uma condição, mostrar
linhas de fuga com relação à norma. A performance visa tocar, sem
o distanciamento da representação. Lembramos aqui uma passagem
frequentemente citada, em que Deleuze descreve o teatro da repetição:
Trata-se de produzir, na obra, um movimento capaz de comover o
espírito fora de toda representação; trata-se de fazer do próprio movimento uma obra, sem interposição; de substituir representações
mediatas por signos diretos; de inventar vibrações, rotações, giros,
gravitações, danças ou saltos que atinjam diretamente o espírito. (DELEUZE, 2006, p. 29).

Dito de outro modo, trata-se de fazer o sujeito experimentar em
contacto direto com a situação, com as forças e potências que lhe são
subjacentes, com seu timbre singular, e de fazer sentir a sua ressonância
com outras experiências. Portanto, quando escrevemos um texto-performance, tentamos três direções de demarcação e diferenciação dos textos
acadêmicos usuais (baseando-nos na trilogia de Schechner sobre o que
é uma performance): o texto não busca imitar, representar ou comentar
à distância, mas a) recriar a experiência, a fim de manter seu poder de
afetar, de experimentar de explorar; b) produzir um efeito no leitor,
colocar o seu pensamento em movimento, para tentar engajá-lo em sua
reflexão; c) apresentar-se como experiência e uma reflexão subjetiva - e
não como uma verdade - para convidar o leitor a refletir sobre o sentido
da situação e sobre as lições que se pode tirar dela.
Trata-se, então, de buscar recursos criativos na escrita para recriar
o afeto, afim de mover o leitor em direção a novas sensibilidades,
2. Poderíamos pensar na distinção proposta por Schotter (2011) entre ‘aboutness thinking’
et ‘withness thinking’, ou seja, “falar sobre algo” e “engajar-se com”.
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tomadas de consciência ou aprendizagens. Para Linstead (2018), tais
“textos-performance criticamente afetivos” conduzem o leitor a quatro
momentos que conseguem permitir sua efetividade. Há, primeiro um
momento estético, no qual o afeto parece suspender o curso normal das
coisas. Não conseguimos classificar o que percebemos no quadro usual
de nosso pensamento e, por isso, ficamos bastante abertos à experiência.
Nos sentimos, ao mesmo tempo, tocados, intrigados e interpelados. Em
seguida, vem então um “momento poético”, durante o qual buscamos
recompor o sentido (e não apenas reconhecer ou atribuir sentido):
procuramos religar essa impressão estranha a outras experiências,
conceitos ou afetos, a fim de que a reflexão se desenvolva. Chega, então,
o momento ético, “o momento inevitável de contato com, de conexão
com, de resposta e responsabilidade pela experiência do outro” (p.14).
O rosto, a vulnerabilidade, a injustiça sofrida ou a força e a criatividade
exigem uma resposta. Tal resposta é tanto uma reação da nossa parte,
quanto um testemunho, um pensamento adequado, uma vontade de
transmitir. Enfim, chega o momento político, no qual por trás do que
nos afeta podemos sentir o jogo das desigualdades, da brutalidade dos
poderes, das vozes reduzidas ao silêncio, da opressão, e sentimos que
parece impossível não nos posicionarmos.
Pensar o próprio texto como uma performance não é buscar a representação certa, mas sim escrever um texto que produza três efeitos ao
mesmo tempo, os quais podemos nomear de acordo com os termos
gregos de mimesis, poiesis e kinesis (BELL, 2008).
Na mimesis, o texto procura não analisar, mas sim reproduzir a experiência, trazê-la de volta à vida. Ele a traz de volta à existência, como em
um palco de teatro ou no mais fascinante dos romances. Essa repetição
pode ser pensada, como nos textos de Lingis, como uma transmissão:
a passagem ao leitor daquilo que o encontro nos trouxe - impressões,
insights, reflexões. De outro modo, a repetição pode ser pensada como
subversão (podemos pensar aqui em Judith Butler): ao mostrar um
estilo, uma atitude, um universo, ajudamos a tomar consciência do que
se constrói e de como isso poderia ser construído de outra forma.
Na poiesis, o texto é escrito para produzir efeitos de presença e efeitos
de realidade, mas acima de tudo, fazer nascer pensamentos, sensibilizar
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para a dinâmica do poder e das subjetividades, tornar presentes o rosto
e a paisagem distante para solicitar responsabilidades. O texto toca,
seduz, horroriza, ridiculariza, causa admiração, preocupa, incomoda,
exulta. Ele implora para considerar, para ser sensível, para se engajar,
para reexaminar, para repensar, para responder e também para escrever
(e não apenas ser escrito).
A kinesis mostra como, às vezes, o texto consegue surgir como um
evento. Ele faz alguma coisa acontecer, com ele as coisas não parecem
mais como eram e, de certa forma, não nos sentimos mais como antes.
Portanto, ele não é apenas invenção, mas intervenção (CONQUERGOOD, 1998). Ele quer sacudir a ordem das coisas, o hábito de nossos
pensamentos, o conforto de nossas posições, a certeza do conhecimento
e do poder. Ele devolve a dinamicidade do jogo e da fluidez ao que
parece já ter sido finalizado, dado como certo, que parece se encaixar
bem em seu devido lugar por meio de uma representação.
Nunca é certo que a escrita seja sem bem sucedida a ser, ao mesmo
tempo, espelho, criação e movimento. Ela provavelmente não terá
sucesso da primeira à última linha do texto. Mas permitir-se tentar já é
recuperar certa liberdade e certo sentido de pesquisa. Isso requer tentar
combinar os três ‘a’s de Conquergood (2002): artisticidade, análise e
ativismo (ou seus três ‘c’s: criatividade, crítica e cidadania).

3. Diferentes formas de escritura com os afetos
Não há uma maneira específica de escrever com afetos, não há um
formato único correspondente a essa escrita. Mas, às vezes, reconhecemos um autor por um papel que ele atribui aos afetos. Listamos aqui,
de forma não exaustiva, cinco áreas para as quais a escrita guiada pelos
afetos oferece possibilidades incomparáveis.
Escrever de maneira orientada pelos afetos. Tal modo de escrita nos
auxilia a experimentar uma condição. Quando Kim Tsai (2015) investiga entre demandantes de asilo e refugiados, é difícil para ela ganhar a
confiança deles e ter confiança nos testemunhos que eles lhe oferecem.
No estado em que se encontram, a administração solicita constantemente que contem suas histórias, esquadrinha as narrativas de si que eles
apresentam e, todos sabem disso, seu destino e a mudança do quadro de
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vulnerabilidade em que se encontram dependem da história que contam
e de como ela é contada. Entrevistá-los teria levantado questões éticas
e metodológicas duvidosas. Ela decide, em vez disso, acompanhá-los,
para ajudá-los e, às vezes, para lutar junto com eles. Ela os encontra e se
deixa afetar por esses encontros.
Os afetos são um método: uma forma de estabelecer contato, uma
forma de ouvir o que eles não podem dizer e acerca do que Tsai está investigando. Mas para descrever este mundo no qual a palavra é controlada
e no qual os afetos são tão poderosos (tão potentes que os funcionários
administrativos da assistência social muitas vezes se desligam do relacionamento pela magnitude da carga emocional), sua escrita nos traz de
volta ao mundo estudado, em sua incerteza opressora, os destinos que
se desenrolam e as explosões de alegria e generosidade. Escrever nos
faz sentir sua condição. Ela nos conduz para a força desses encontros.
Lemos seu texto meio sufocados pela opressão e meio apaixonados pela
cor dessas personagens.
Da mesma forma, Carlos Mendonça (2019) descreve os afetos que
o arrebatam ao assistir à peça Cortiços da companhia de teatro “Luna
Lunera”, baseada na obra de Aluísio Azevedo. Ele mostra como a performance toma conta de seu corpo tanto quanto de seus pensamentos,
como uma máquina de sentir e lembrar, trazendo-o totalmente para
este universo. Os afetos que assim circulam a partir do romance para
a peça e, dessa forma, para o espectador, nos aproximam e nos tornam
mais próximos do destino desses personagens, tão desesperadamente
presos à sua condição e, ao mesmo tempo, tão cheios de humanidade
e potência de vida. Os afetos, sem dúvida, restituem com mais precisão
um mundo do que eixos de análise, eles nos levam a “sentir junto com”
o outro”, ao invés de abordá-lo à distância. Mendonça nos comunica
blocos de afetos e de conceitos, cujo emaranhamento reproduz os efeitos
maquínicos e a “jaula de ferro” que direciona as trajetórias.
Sentir as forças que se exercem sobre nossas vidas. Para Stewart
(2007), o capitalismo não pode ser totalmente compreendido por uma
definição ou um jogo de conceitos. Ele também atua como um conjunto
de forças e efeitos que atuam sobre nossas vidas. Os afetos, se conseguimos dedicar atenção a eles, traem e fazem sentir essas forças que
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não vemos mais: elas podem ser descobertas em uma angústia, uma
vergonha, uma raiva, um espanto, num acontecimento. Stewart descreve
suas experiências utillizando o pronome pessoal “ela”. Sua existência,
como a de muitos ocidentais, aparece, portanto, como controlada por
aquelas potências e intensidades acerca das quais ela oferecer seu testemunho e que ela nos permite reconhecer em nossa própria experiência.
Stewart nos oferece momentos de vida como fragmentos que não
poderiam convergir para formar um grande quadro. Os afetos nos
conectam com o mundo, nos fazem senti-lo, às vezes nos permitem
saboreá-lo, mas também transmitem suas estruturas, suas opressões,
seus pontos de fuga. Descrever os afetos pode ser uma forma de dizer o
mundo tal como o vivenciamos, antes de qualquer representação, antes
de qualquer sentido ou significado, não o mundo do outro, mas aquele
em que nos banhamos sem saber direito qual água enche nosso aquário.
Sentir essas forças não é o pré-requisito para poder resistir a elas ou
transformá-las?
Dizer a atmosfera. Com que frequência temos a impressão de que
as descrições factualmente justas parecem, contudo, um pouco imprecisas, ou carecem de algo essencial? Uma descrição afetiva, que promove
o tocar, o sentir (SEDGWICK , 2003) - o que pressiona o corpo e o
que conduz ao movimento, essa mistura de intuição e sensação que os
sentidos captam e o que sentimos - pode conseguir transmitir uma atmosfera, um tom, uma cor. Transmitir o que sentimos sem poder definir esse
sentimento, o que exige estarmos presentes para tocá-lo e compreendê-lo (GRIFFERO; MORETTI, 2018). É uma forma de dizer um lugar,
de torná-lo presente a partir da forma como ele nos afeta, de conferir
cores à atividade que ali se desenvolve. Michels e Beyes (2016) mostram,
por exemplo, a importância da atmosfera educacional na Universidade, e Pink (2009) descreve precisamente a experiência dos sentidos
e dos afetos para apreender o processo de “formação dos lugares” e de
nossos modos de habitar os espaços. Beyes e Steyaert (2013) ainda se
propõem a caminhar pela cidade, mantendo-se abertos aos afetos, a fim
de produzir uma experiência inusitada, capaz de suspender a familiaridade e descobrir os “espaços brancos” que se avolumam na cidade. Nos
lugares há atmosferas, pressões e impressões que os tornam singulares,
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que os tornam alegres ou pesados, que parecem lhes conferir uma marca
própria, que nos afetam de uma forma particular, que escapam à análise
ou a qualquer coleta de dados. Às vezes temos a impressão de que, se
a escrita não envolver o leitor na textura e no tom dessas atmosferas,
ele não será capaz de compreender totalmente determinado território,
grupo, momento ou vínculo.
Revelar os efeitos sobreas subjetividades. Essas forças, essas atmosferas agem sobre nossas subjetividades e, em parte, nos moldam e nos
direcionam. Letiche (2018), por exemplo, descreve como a corrida para
investir na publicação de textos científicos e o capitalismo acadêmico
geram afetos de medo nas universidades inglesas, levando a comportamentos irracionais ou condenáveis. O medo de um golpe baixo ou de
uma conspiração, de uma queda ou de um colapso, está muito presente,
mas nunca apresentado, ele age nos bastidores. O sistema de avaliações e classificações transforma identidades, as experiências subjetivas, conexões e divisões. Mas, à força de contar a si mesmo por meio
de pontuações e números, o pesquisador acaba se desligando de seus
próprios afetos. Flamme (2018) mostra como as condições da atividade
de modelagem profissional produzem um conjunto de afetos poderosos
com os quais constrói sua própria identidade. É uma questão de vender
sua aparência o tempo todo, mas o aparecimento de uma espinha pode
estragar tudo. O ego fica lisonjeado por ir a belos hotéis, se aproximar
de celebridades, mas o casting depois será abandonado sem recursos.
Os percursos afetivos forjam as almas, deixam marcas indeléveis, rastros
que reaparecerão como fantasmas.
Mas onde os afetos são incomparáveis, é onde ocorre o encontro com
o desconhecido, com o incognoscível. Para nos fazer sentir que, diante
do que acreditamos conhecer, dos olhares que construímos, das imagens
com que pensamos e julgamos, um encontro nos abala e imprime algo
de estranho em nós, uma perturbação que nos desconstrói e nos convida
a uma aventura de construir outra perspectiva, de elaborar outro ser-no-mundo. Lingis nos conta sobre esses encontros, em que um rosto o
confunde, tira-o do prumo e lhe oferece uma sabedoria terceira, vinda
do espaço entre ele e as alteridades que o interpelam.
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Conclusão
Escrevemos um texto afetivo para dizer e narrar o mundo conforme
o encontramos, sem a ambição ou a autoridade para explicá-lo ou aprisioná-lo em uma descrição. O texto mostra como o mundo se produz
aqui, no tempo presente; o que ele produz em nós, como se esse pedaço
do mundo nos confiasse a responsabilidade de cuidar do que ele nos
ensina – por meio de fragmentos, de enigmas, de sensações. Escrevemos
um texto guiado pelos afetos não para convencer os outros acerca do que
entendemos, mas para tentar entender. Escrevemos um texto emocionante, porque rostos, paisagens, acontecimentos enriqueceram nosso
próprio mundo.
Escrevemos um textos afetivo, porque não podemos deixar de
escrever. Porque a escrita nunca será o suficiente. Porque é preciso
transmitir. Porque é assim que nos parece certo e justo.
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Capítulo 2

Corpos, ontologias e políticas:
argumentos na pesquisa afetiva.
Carlos M. C. Mendonça

1. Introdução
Em uma definição corriqueira, argumentos são formas de raciocínio
que pretendem comprovar uma hipótese. Quem argumenta objetiva
convencer o outro. Para o convencimento é invocada uma quantidade
de enunciados, interligados entre si, capazes de demonstrar um pensamento lógico. Nesse tipo de raciocínio, os enunciados se referem a
dados comprováveis, organizados ao modo de balizas para um caminho
à conclusão. Estas balizas são as premissas do argumento – elas deverão
estar sempre articuladas à conclusão e assim garantirem a validez da
alegação. O argumento é uma ação, um movimento que tem o ponto
de partida nas premissas e de chegada na conclusão. A organização das
premissas e uma boa estruturação são responsáveis pela veracidade do
argumento. Em síntese, argumentos são ideias lógicas. Eles são materializações do raciocínio, que através de uma cadeia de enunciados, manifestam-se no discurso. Sob um primeiro ponto de vista, o argumento é
uma razão.
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A escrita acadêmica nos convida a observarmos os argumentos sob
uma outra perspectiva: aquela que reconhece que os mesmos podem ser
o fenômeno, o objeto, o tema sobre qual versará o trabalho investigativo da pesquisadora ou pesquisador; um olhar sobre os discursos e suas
racionalidades. No sentido aqui reivindicado, a racionalidade alude à
possibilidade da indagação, da elaboração da pergunta, da construção da
hipótese por parte de quem pesquisa. Por decorrência, a razão torna-se
um argumento ou mesmo oferece as condições de prova para a premissa
da investigação. Nesse sentido, a razão deixa sua condição de referencial
geral de certo aspecto e é encaminhada para um saber específico, tensionada pelas premissas da pesquisa. Em resumo, é possível para a razão
ser uma orientadora geral de certa conduta; tornar-se responsável por
estabelecer parâmetros para estas condutas; e, ao mesmo tempo, voltar-se sobre si e questionar as condutas estabelecidas.
Lembremos de uma frase corriqueira dita diante de um feito absurdo
praticado por alguém: “esta pessoa perdeu a razão!” Ao dizer isto, o
senso comum entende a razão como aquilo que governa o mundo e nos
organiza nele. A percepção de que a razão orienta o corpo tem uma
sustentação histórica. A filosofia grega clássica tratava de maneira dicotômica o mundo das ideias e o mundo dos sentidos. O mundo das ideias
oferecia lugar para o conhecimento verdadeiro, era único, imutável e
irredutível. O mundo dos sentidos é finito, incerto e recorrentemente
variável. Esta dicotomia serviu bem aos princípios cristãos. O cristianismo adotou a dualidade pensada por Platão (filosofia platônica-cristã),
renomeando os mundos para celestial e material. Seja nos escritos dos
filósofos da Patrística – que tentavam acomodar os haveres da filosofia
greco-romana às posições cristãs –, no pensamento neoplatônico de
Plotino ou nas proposições de Agostinho, perdura a crença na superioridade do mundo imaterial das ideias sobre o mundo dos sentidos. Era
o mundo material o local dos desvios, de infortúnios. Era o corpo lugar
de prisão da alma. Na Patrística, os filósofos se dedicavam às questões
teológicas, à relação entre a fé e a razão. O pensamento de Agostinho de
Hipona (354-430) ofereceu as condições para o refinamento da filosofia
cristã e o suporte para a teologia ocidental.
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Com o surgimento das universidades na idade média, a filosofia
escolástica angulava a fé e o pensamento racional de modo a formar um
arco para abrigar métodos de ensino e de pensamento crítico. Nas novas
escolas o conhecimento era sistematizado, arquivado e transmitido de
maneira ordenada. Porém, não havia um ponto de vista único sobre a fé
ou sobre o conhecimento científico. Nesses ambientes surgiu o método
da disputa, destinado ao descobrimento da verdade. O método consistia
em uma disputa oral de argumentos a partir da apresentação de uma
tese. O rigor do método exigia uma condição de autoridade presente na
fonte dos argumentos. Estes poderiam ser buscados em célebres pensadores da ciência ou da fé e deveriam ser conhecidos por ambas as partes
na disputa. A rigidez metodológica e dialética favoreceu o avanço da
pensamento científico, à época. Durante todo este período, um dado
evolui de maneira constante e regular: a divisão entre o corpo e a alma.
Para avançar na fé ou no conhecimento era preciso negar as vicissitudes
do mundo material, afastar-se das paixões do corpo e do afetos.
O racionalismo moderno, originado, dentre outros, no pensamento
de René Descartes (2005), promovia uma acentuada divisão corpo/
mente. O corpo (res extensa) pertencia ao mundo material e como tal
poderia ser investigado sobre os mesmos preceitos aplicados a qualquer
outra materialidade. A mente (res cogitans) era a substância da alma.
Destas maneira, tudo que pertencesse aos corpos deveria ser pesquisado
pelas ciências biológicas. Os estudos filosóficos seriam incumbidos de
pesquisar os temas da alma. Para Descartes, a dúvida era o primeiro
passo para se chegar ao conhecimento. A partir da dúvida, seria verdadeiro aquilo que se pudesse comprovar com clareza. O método cartesiano foi estruturado, basicamente, sobre quatro regras: verificar,
analisar, sintetizar e enumerar (DESCARTES. 2005). A primeira regra
objetivava indicar a existência de evidências sobre a coisa ou fenômeno
estudado. A segunda regra destinava-se para a decomposição, ao limite,
daquilo que era estudado e, a partir desta decomposição, analisá-lo. A
terceira previa a reunião do que foi decomposto em um todo verdadeiro.
A quarta reuniria as conclusões, de modo a preservar a organização do
pensamento. Para Descartes, as condições para o conhecimento partem
da mente. No método cartesiano a razão é a guia da vida humana, o
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caminho certeiro para o conhecimento do mundo. Nasceu ali uma visão
extremamente racionalista do humano e do mundo. Esta visão ocupou
lugar de destaque no pensamento científico até o final do século XIX.
Se no método cartesiano o conhecimento só é possível na racionalidade, nas abstrações e na consciência, não sendo possível alcançar
a verdade pelos sentidos, para Baruch Spinoza a mente e o corpo são
extensões da mesma substância, não sendo preponderante um sobre
outro (ROMANO. et. alii, 1994. SPINOZA, 2007).
Se, é verdade, que o muito celebrado Descartes, embora também
acreditasse que a mente tem um poder absoluto sobre suas próprias
ações, tentou aplicadamente, entretanto, explicar os afetos humano
por suas causas primeiras e mostrar, ao mesmo tempo, a via pela qual
a mente pode ter um domínio absoluto sobre os afetos. Mas ele nada
mais mostrou, em minha opinião, do que a perspicácia de sua grande
Inteligência(...) (SPINOZA, 2007, p. 95)1

2. De corpos e afetos
Para Spinoza, todo conhecimento chega até a mente por meio de
um corpo afetado. Os pensamentos são resultados das afetações entre
os corpos. São as afecções que possibilitarão o conhecimento intercambiado pelos corpos e consciências. Se perseguirmos as definições de
Spinoza encontraremos:
1. Chamo de causa adequada aquela cujo efeito pode ser percebido
clara e distintamente por ela mesma. Chamo de causa inadequada ou

1. Em uma nota de rodapé do artigo “Considerações acerca da noção de afeto em Espinoza”,
a pesquisadora Paula Bettani M. De Jesus ressalta: “Justifica-se, dessa maneira, o título dessa
parte da Ética: “De origine et natura affectuum”. A esse respeito, no entanto, Chantal Jaquet
afirma que não é uma novidade do pensamento de Espinosa o fato de pensar a afetividade
do ponto de vista da ação, isso porque, conforme afirma a comentadora, tal ideia já havia
sido defendida por Descartes. Percebemos o aspecto ativo da vida afetiva em Descartes
no momento em que ele propõe uma distinção entre as paixões causadas na alma pelo
corpo, e as paixões que são causadas pela própria alma, as quais são denominadas como
“emoções interiores da alma”. As emoções causadas pelo corpo são estritamente passivas,
pois atuam na alma como algo vindo de fora. As emoções interiores, por sua vez, têm
um duplo aspecto, pois a alma se coloca tanto como agente quanto como paciente dessa
emoção. (Cf. DESCARTES, 2005, art. 19 e 147 e JAQUET, 2011, p. 43-64)”. (JESUS, 2015,
p. 162)
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parcial, por outro lado, aquela cujo o efeito não pode ser compreendido por ela só.
2. Digo que agimos quando, em nós ou fora de nós, sucede algo de
que somos a causa adequada (...) (SPINOZA, 2007, p. 96)

Nestes termos, o conhecimento racional não reside nas ideias
confusas. É preciso avançar para além deste emaranhado para ir mais
fundo na essência e podermos expressá-las. O percurso até a razão é
traçado pela experiência dos corpos. Nas proposições de Spinoza, o agir
e o pensar não estão separados2. Este caminhar conjunto tem por função
a felicidade; o fim da ignorância e da miséria humana; a interrupção da
servidão por me reconhecer no outro corpo e assim buscar a liberdade;
a superação da ignorância uma vez que racionalidade encontra-se nas
noções comuns.
3. Por afeto compreendo as afecções do corpo, pelas quais sua potencia de agir é aumentada ou diminuída, estimulada ou refreada, e , ao
mesmo tempo, as ideias dessas afecções.
Explicação. Assim, quando podemos ser a causa adequada de alguma dessas afecções, por afeto compreendo, então, uma ação; em caso
contrário, uma paixão. (SPINOZA, 2007, p. 96)

Ser afetado, portanto, é sofrer uma ação e por ela ser transformado. A
afecção é uma transmutação da potência3 em ato. No mapa de nossa existência traçamos caminhos, pontos de chegada e partida, nos movimentamos enquanto vivemos. Durante as movimentações, seremos sempre
transformados, nosso corpo muda – pelo deslocamento no espaço e pela
2. “somos causa adequada do que se passa em nós ou fora de nós quando é nossa
própria potência que nos determina a agir – somos internamente dispostos –, isto é, sem
constrangimentos externos. Ao realizar sua potência a mente produz ideias adequadas, do
que se segue que somos ativos(...)” (JESUS, 2015, p. 162)
3. “Em metafísica, em Aristóteles, a potência opõe-se ao ato e designa o ser em devir ou
no estado virtual: potência ativa do ser que se desenvolve como o vivo, por exemplo, que
passa da infância à idade adulta; potência passiva que designa a possibilidade - entre outras
- que se oferece ao devir de um ser (por exemplo, a de um bloco de mármore se tornar
determinada estátua). Ademais a noção significa força ativa, causalidade eficaz, poder de
agir.” (DUROZOI, G. e ROUSSEL, A. 1993, p. 782)
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inscrição do tempo em nossos tecidos –, nossa mente muda. Vivemos
cercados de afetos e os utilizamos para habitar um mundo. Para deixar
a condição de servidão, nos ensina Spinoza (2007), é preciso admitir a
necessidade do conhecimento e a partir desta admissão entender que
o conhecimento é o afeto mais potente em nossa vida. À medida que
avançamos no conhecimento encontramos aquilo que se faz comum
entre nós e o mundo. Nossa essência está definida pela nossa capacidade
de organizar racionalmente o pensamento. A atuação conjunta entre o
corpo e a mente permite uma vida melhor, junto daquilo que nos faz
bem. Quando avançamos nos percursos do conhecimento, aprendemos
aquilo que nos serve como princípio, como a maneira próspera para
viver uma vida ética, para existir e resistir eticamente. O desenho ético
traçado pelo conhecimento e pela razão expressa nossa ontologia.
Entretanto, alerta Spinoza, para encontrarmos os caminhos que
levam à liberdade é preciso não confundir os afetos com as paixões. Os
afetos não são simplesmente os sentimentos. Eles são ocorrências em
nossas vidas que aumentam ou reduzem nossa capacidade de agir. Na
cartografia de nossa existência é preciso ter ações fortes, superiores às
paixões, que coloque em equilíbrio os afetos e a razão.
(...) Espinosa não apresenta ação e paixão como polos opostos, no
sentido de que a ação de uma coisa corresponde necessariamente a
paixão de uma outra, e também o oposto. Ao contrário disso, ele demonstra que a diferença entre ser ativo e ser passivo está no fato de
a coisa (neste caso o homem) ser ou não causa adequada do que se
passa nela. (JESUS, 2015, p. 165)

Spinoza deixou claro que um corpo pode ser afetado de diversas
maneiras – a potência de ação relaciona-se a possibilidade de ser afetado.
Ou seja, quanto mais relacionado com outros corpos estiver um corpo,
maior será sua complexidade, suas possibilidades de ação e suas afetividades. Nossa predisposição para nos abrirmos ao nosso exterior ofertará
transformará nossas afetações. Isto quer dizer que um corpo disposto ao
afeto é aquele que se abre ao mundo. Quanto maior for o fechamento do
corpo, menor será sua capacidade de ação.
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Podemos, portanto, dizer que a potência do homem – o que envolve
tanto a potência de agir do corpo, quanto a potência de pensar da
mente –, é tanto maior, quanto maior sua aptidão para o múltiplo
simultâneo, ou dito de outra maneira, tanto mais age e menos padece,
quanto maior for sua capacidade para afetar e ser afetado de inúmeras
maneiras. (JESUS, 2015, p. 167)

Ao conceber corpo e mente como um contínuo, ligados por coerência
e, portanto, sem interrupções, Spinoza (2007) entende que nada que
se passa em um poderia ser compreendido sem o outro. Esta perspectiva insere a presença da experiência do corpo nos modos de conhecer
seu externo. O conhecimento não se daria apenas na racionalidade da
mente, mas também nos modos pelo quais o corpo experimenta a vida
em comum. Esta é uma dimensão afetiva da experiência. Portanto, não
é possível saber o que pode a mente sem saber-se o que pode um corpo.
Se acreditarmos no contrário é porque ainda não sabemos o que pode
um corpo; e se ainda não sabemos o que pode um corpo é porque o
definimos mal, e parcamente o investigamos. Conhecer o corpo – o
que ele é, sua potencias e suas leis – é crucial para o conhecimento da
mente: seja porque o corpo é o objeto da mente, seja porque muito
daquilo que é atribuído à mente deveria ser deduzido do corpo. (FERREIRA, 2018, p. 157)

Pesquisador da filosofia de Spinoza, Giorgio Gonçalves Ferreira situa
a importância desta concepção de corpo e mente para uma reconfiguração no entendimento do desejo. “O desejo, segundo Espinosa, é o
apetite juntamente com a consciência que dele se tem; o apetite, por
sua vez, é o esforço (conatus) por perseverar na existência, quando este
esforço é referido simultaneamente à mente e ao corpo.” (FERREIRA,
2018, p. 158) O pesquisador sublinha o fato de Spinoza usar o termo
apetite. Ferreira nos explica que isto se faz com objetivo de colocar em
evidência “a falta de consciência das causas desse apetite.” (FERREIRA,
2018, p. 158) O desejo está para as determinações internas – como tal,
o movimento-, do corpo. Em movimento, o corpo é afetado de várias
maneiras. Se é o movimento o responsável por criar a permanência do
corpo na existência, será ele também a fonte de possibilidades para a
caracterização do corpo. As particularidades, bem como as potenciali-
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dades são reveladas pelos movimentos do corpo. Os corpos deixam ver
as cartografias de suas relações. Como seres finitos, os corpos são fragmentos de um todo, seres finitos sujeitos às potências, às forças presentes
nas relações que o rodeiam. A existência dos corpos está regida por
um regime de mútua e constante afetação. Remontando novamente ao
pensamento de Ferreira (2018), reside na concepção do desejo como
determinação interna a inversão, procedida por Spinoza, entre desejo e
juízo de valor. “É o desejo quem produz o juízo de valor, e não o inverso.
À mente cabe conhecer como esse juízo de valor é produzido, isto é,
conhecer suas determinações, suas causas; e conhecer as causas é alterar
o sentido daquilo que é afirmado ou negado.” (FERREIRA, 2018, p. 158)
Nossa capacidade de afetar e ser afetados conduz o percurso do desejo e
o desejo dirige nossa capacidade de ação. No pensamento de Spinoza, o
desejo não se faz pela falta, ele é uma ordem ativa.

3. Pesquisar com afeto
É fato que o debate sobre os afetos ocupou lugar na história da filosofia
ocidental. Ainda que em alguns momentos ele tenha ganhado nuances
positivas, os aspectos negativos do afeto fomentaram, na maioria das
vezes, a conversação filosófica. O conceito de afeto foi, não raramente,
equiparado aos comportamentos animalescos, pertencente a um mundo
material, finito, inconstante e distantes da razão. Desta maneira, os
afetos seriam um risco, uma fonte de vicissitudes para o humano.
O racionalismo moderno esforçou-se para submeter o afeto à
razão. A ciência moderna revolucionou os estudos científicos a partir
dos usos de métodos de observação e instrumentação técnica. A separação sujeito e objeto, conhecimento empírico e conhecimento científico foram validadas por um tipo de pensamento, seja ele cartesiano ou
empirista, amparado no rigor do método investigativo. A sistematização
do fazer científico em conhecimento científico – uma transformação
dos modos de conhecer que deixou de ser contemplativo para tornar-se instrumental-, foi efetuada por Francis Bacon. Batista, Mocrosky e
Mondine recorrem aos escritos de Alonso Bezerra de Carvalho (2010)
sobre Bacon e Descartes para sublinhar alguns aspectos do método
experimental criado pelo primeiro para analisar o fenômeno obser-
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vado. Bacon acreditava que era necessário afastar-se dos “ídolos” que
enganavam e impediam o sucesso do pesquisador na busca pela verdade
advinda de uma ciência pura. Em outros termos, os fenômenos pesquisados deveriam ser observados sem a interferência de quem pesquisa.
De acordo com Carvalho (2010, p. 04), Bacon apresenta quatro ídolos
que são responsáveis pelo impedimento de uma ciência pura e sem
erros, a saber:
a) ídolos da tribo: são os erros da raça humana, em que o intelecto baseia-se nos sentidos para conhecer, sendo que os sentidos distorcem
e corrompem as coisas. Isso significa que muitos dos nossos enganos
derivam da tendência ao antropomorfismo, considerando verdadeiras as percepções obtidas mediante os sentidos, generalizando-as;
b) ídolos da caverna: sãos os erros advindos de nossa leitura e interpretação dos dados da realidade, seja devido à natureza própria e
singular de cada um; seja devido à educação ou conversação com os
outros, o que quer dizer que cada pessoa possui sua própria caverna
particular, que interpreta e distorce a luz da natureza;
c) ídolos do foro: são os erros originários de nossas relações e discussões com os outros, em que as palavras se vulgarizam, se impõem e se
tornam inapropriadas, ineptas, bloqueando o intelecto e arrastando
os homens a inúmeras e inúteis controvérsias e fantasias;
d) ídolos do teatro: são os erros oriundos de nossa aceitação e permissão em ser conduzidos pelas teorias e escolas filosóficas que recorrem
a uma ordenação e elegância que mais retratam um mundo imaginário e cênico do que a realidade. (BARBOSA, et ali., 2017, p. 45-6)

A partir daquele momento, a ciência e o pensamento científico eram
validados por métodos que não deixassem dúvidas sobre os achados
e apontamentos, pelo afastamento dos pré-julgamentos e o distanciamento do senso-comum. Seja no empirismo de Bacon ou na racionalismo de Descartes, o objeto é o que pode ser investigado empiricamente
ou representado pelo intelecto.
Por assim ser, o sujeito que pensa encontra-se distanciado daquilo
que pode ser pensado, dando ênfase ao homem e seu interior sobre
a objetividade das coisas, inclusive do mundo. Entretanto, mesmo
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mantida a lógica que aparta sujeito e objeto, Descartes discordava
com veemência do método empregado por Bacon, por acreditar que
na valoração da experiência há o perigo de os órgãos dos sentidos
traírem o observador, uma vez que o ser humano pode se enganar ou
se deixar levar pelo percebido na experiência sensível. (BARBOSA, et
alie., 2017, p. 49)

Esta divisão estava amparada em uma concepção das ciências como
algo exato. Os saberes que não seguissem os métodos próprios às ciências exatas ou matemáticas não eram considerados ciência. Em muitas
situações acadêmicas esta percepção ainda perdura: as ciências extas
determinam o que é ciência e a maneira pela qual se produz conhecimento científico. Mesmo sendo realizadas séculos depois do nascimento do pensamento moderno, muitas pesquisas ainda acreditam em
uma maneira única de fazer ciência ou pensar cientificamente. Especialmente nos dois últimos séculos, estes princípios foram criticados,
questionados e revistos.
No século XX, novos saberes se dedicavam ao estudo dos seres
humanos. Fenomenologia, hermenêutica e estruturalismo inverteram
conceitos e métodos para compreender a humanidade, bem como para
diagnosticar a vida em sociedade. Tanto a hermenêutica, quanto o
estruturalismo herdaram da filosofia kantiana a divisão sujeito/objeto.
Lembremos que o questionamento a essa dualidade já era feita por
filósofos também racionalistas. Remontamos aqui às críticas feitas por
Hegel à filosofia kantiana. Para Hegel o conhecimento não está na dualidade sujeito/objeto, mas na relação entre sujeito e objeto4.
Simultaneamente a estes três grandes exercícios metodológicos,
ocorreram movimentos como a chamada Virada Linguística (Linguistic
Turn), que teve por objetivo os estudos das humanidades e da filosofia
e suas relações com a linguagem. Especialmente na segunda metade
do século XX, outras viradas afloraram. Dentre elas, interessa aqui a
4. “Superar o dualismo kantiano, para Hegel, é compreender que Kant separa fenômeno
de coisa em si, retirando a necessidade e a universalidade da razão, promovendo um
conhecimento formal e parcial, já que Hegel afirma que o conhecimento é a visão da
totalidade. Nesse sentido, Hegel irá afirmar que o a priori kantiano não é possível, uma vez
que o conhecimento em Hegel é resultado e não a busca da coisa em si que, segundo Kant,
não é possível de ser conhecida, mas ao menos pode ser pensada.” (GIROTTI, 2010, p. 01)
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chamada Virada Afetiva (Affective Turn). Surgida nos Estados Unidos
da América, ao final do Século XX, a Virada Afetiva oferece uma outra
perspectiva para a pesquisa acadêmica/científica. Desse ponto de vista,
as intersubjetividades são, antes de mais nada, o intercâmbio entre os
corpos e não apenas uma interconexão entre os intelectos. Interpretamos o mundo em que vivemos de maneira afetiva, o significamos a
partir dos afetos. Ascendemos ao mundo através de estados afetivos e
não somente pelas vias cognitivas.
Acatar a presença dos afetos na elaboração da pesquisa não significa
deixar de lado os argumentos e suas capacidades para validarem uma
hipótese. Muito menos significa assumir o lugar de juiz no tribunal dos
saberes, validando esta ou aquela maneira de investigar. No exercício de
aceitação dos afetos como uma via de conexão e reconhecimentos de
mundos está uma outra maneira de fazer perguntas, de produzir hipóteses de tratar o vivido, de reconhecer a vida ordinária, o banal como
fonte de saber. Kathleen Stewart, na abertura do livro Ordinary affects
nos diz:
Ordinary affects é um experimento, não um julgamento. Comprometido não com a desmistificação e com as verdades descobertas que
sustentam uma imagem bem conhecida do mundo, mas com a especulação, a curiosidade e o concreto, tenta provocar atenção às forças
que aparecem como hábito ou choque, ressonância ou impacto. Algo
se une em um momento como um evento e uma sensação; uma coisa
ao mesmo tempo animada e habitável. (STEWART, 2007, p. 1. - Tradução nossa.)5

A virada afetiva apresenta-se como uma nova ontologia diante da
divisão ontológica levada a cabo pela ciência moderna – o mundo das
coisas e o mundo dos seres humanos. A reivindicação sensível presente
nesta virada oferece um lugar central ao corpo. Portanto não se trata
de pensar um mundo estático onde tudo pode ser objetificado diante
5. Ordinary affects is an experiment, not a judgment. Committed not to the demystification
and uncovered truths that support a well-known picture of the world, but rather to
speculation, curiosity, and the concrete, it tries to provoke attention to the forces that come
into view as habit or shock, resonance or impact. Something throws itself together in a
moment as an event and a sensation; a something both animated and inhabitable.
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do dinamismo do intelecto. Estamos integrados e não divididos como
sujeitos e objetos. Conhecemos pela audição, pelo olfato, pelo paladar,
pelas sensações da pele. Se o empirismo de Bacon favorecia uma
dimensão oculocêntrica para as formas de observar e conhecer, nas
pesquisas afetivas todo o corpo e suas sensações se abrem para as experiência de mundo/vida. Uma concepção da realidade como plena e integralmente afetiva. Nas palavras de Denilson Lopes Silva:
a virada afetiva seria menos interessante por ser um conceito forte e mais por cristalizar, fazer emergir questões que talvez sem essa
nomenclatura cariam silenciadas ou pouco visíveis. (...)Trata-se de
pensar os afetos não só para enfatizar uma dimensão existencial e da
experiência do pesquisador na reflexão teórica, mas como base para
não só pensar formas de pertencimento, multidões, comunidades
(…) (SILVA, 2013, p. 256)

3.1 Vírus e políticas do estar juntos:
um curto exercício afeto/especulativo6.
Em um momento de reclusão provocado por uma pandemia, somos
afetados pelo vírus mesmo sem estarmos contaminados por ele. Não
é uma manifestação subjetiva apenas, é um fluxo global que nos atravessa. Um afeto advindo da ameaça pública (MASSUMI, 2010). Afetos
são potências capazes de alterar os movimentos dos corpos (SPINOZA,
2007; CLOUCH, 2010; STEWART, 2007). Diante de um vírus altamente
letal, para o qual não há vacina, todos as pessoas tornam-se transmissoras da morte. Diante disso, somos obrigados a nos isolarmos. O estar
junto se transformou em algo ameaçador. Confinados. Pessoas de todos
os lugares socializam, nas plataformas digitais, suas experiências na clausura. Uma descarga de tensões. O que vemos e lemos nas redes sociais
são manifestações de medo, de esperança, de insegurança, de buscar
formas para reduzir a solidão. Vemos e lemos as emoções – sentimentos
6. Este exercício foi publicado no Boletim Cientistas Sociais e o Corona Vírus, edição
nº 86, em 17 de julho de 2020. <http://www.anpocs.com/index.php/publicacoessp-2056165036/boletim-cientistas-sociais/2325-boletim-semanal>. Posteriormente, em
dezembro de 2020, foi publicado no livro de mesmo nome do boletim.<http://anpocs.
com/images/stories/boletim/boletim_CS/livro_corona/Ebook_Cientistas_Sociais_
Coronav%C3%ADrus_baixa.pdf>.
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manifestos de modo cônscio pelos sujeitos (CLOUGH, 2010). Catálises
intersubjetivas, expressões afetivas globais diante do reconhecimento
amplo de nossas vulnerabilidades (BUTLER, 2015). A vida em jogo.
Um jogo tem por finalidade o entretenimento e é composto por
regras que determinam quem ganha ou quem perde. Distintamente, no
jogo da pandemia não é o divertimento que se objetiva. Porém, ao final,
vencedores e perdedores já estão estabelecidos. O vírus parece ser um
jogador total, que abrange igualmente a todos. Entretanto, a partida é
desigual. De um lado há um sujeito parcial, que joga estimulando certo
tipo de experiência, de vivência. Mas esta vivência não é um todo. Ele
é a experiência de populações dotadas de recursos tecnológicos, econômicos e financeiros que as permitem ficar em casa e expandir para
além das paredes a moradia. No outro lado, há os despossuídos desta
condição, aquela parcela humana condenada ao sofrimento, à precariedade (BUTLER, 2015) a qual se junta as fatalidades da doença. Na
pandemia as experiências permanecem recortadas por condições de
classe, de raça, de gênero e sexualidade. As regras do jogo para muitos
grupos já estão pré-determinadas. Neste sentido, a pandemia apenas
joga o jogo da vida ordinária.
“O vírus não descrimina”, afirmou a filósofa norte americana Judith
Butler (2020, p. 60). Entretanto, avança Butler, a assimetria social
e econômica promete as condições de desigualdade ao vírus. Até o
momento, grande parte dos mortos pela enfermidade no EUA são
pessoas negras e pobres. No estado de São Paulo, segundo o relatório
do Fórum Brasileiro de Segurança Pública7 – publicado em abril deste
ano-, aumentou em 44,9% o número de atendimentos da Polícia Militar
às mulheres vítimas de violência no ambiente doméstico e em 46,2% os
casos de feminicídios, durante a quarentena. Diante de tanta mudança,
dentre aquelas coisas que mantêm-se iguais estão as forças do racismo,
do patriarcado, do capital e suas capacidades discriminatórias.
(...) todos dão testemunho da rapidez com a que a desigualdade radical, que inclui o nacionalismo, a supremacia branca, a violência contra as mulheres, as pessoas queer e trans, e a exploração capitalista
7. <https://www.ebc.com.br/forum-brasileiro-de-seguranca-publica>.
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encontram formas de reproduzir e fortalecer seus poderes dentro das
zonas pandêmicas.(BUTLER, 2020, p. 60)8

Em um cenário de terra devastada, grandes grupos padecerão por
fome, falta de empregos, falta de acesso ao atendimento básico de saúde,
falta de condições sanitárias, dentre outras muitas faltas. Outros tornar-se-ão ainda mais ricos. “Que aprendam de uma vez por todas: neoliberais não choram. Eles fazem conta, mesmo quando as pessoas estão
a morrer à sua volta” (SAFATLE, 2020). A esta altura nos postamos em
frente à pergunta que atravessa a obra de Butler: quais vidas importam?
No mundo da propaganda, o sujeito parcial modifica suas velocidades e intensidades tentando recuperar, ao final, aquilo que era
chamado normal. A publicidade do banco anuncia como é curiosa a
forma pela qual nos adaptamos ao novo, passamos a viver, consumir
e trabalhar. O comercial diz que criar soluções para adaptar-se é estar
preparado para viver os tempos vindouros. Depois de tanto louvar o
futuro, o vídeo é encerrado com uma promessa de passado: “Quando
tudo isso passar, tudo voltará ao normal”. Mas aquele “normal” já não
existe mais. “Coronavírus: OMS diz que é preciso alterar o estilo de vida
até o fim da pandemia”, dizem as manchetes dos jornais. A pandemia
coloca em jogo a economia, a política, a cultura, a ciência, o social, as
emoções. O movimento provocado pela pandemia não é local, é global,
sentenciam as reportagens.
A pandemia se apresenta como uma agente autônoma (MASSUMI,
1998) a colocar em cena sua ação direta sobre os corpos e suas repercussões sobre a sociedade. No jogo da pandemia os corpos estão submetidos à sensação. “Sensação é o modo em que o potencial está presente
no corpo que percebe” (MASSUMI. 1998). Este talvez seja o dado
comum: é preciso pertencer. Entretanto, isto deveria ser uma condição
comum a todos e não apenas aos donos da bola. No tempo do sequestro
de si, sem a previsão de um resgate, é preciso buscar formas de restituir o direito à vida. Precisamos encontrar formas de abertura a outros
8. “(...) todos dan testimonio de la rapidez con la que la desigualdad radical, que incluye el
nacionalismo, la supremacía blanca, la violencia contra las mujeres, las personas queer y
trans, y la explotación capitalista encuentran formas de reproducir y fortalecer su poderes
dentro de las zonas pandémicas.”
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corpos, encontrar um outro estar junto, uma outra ontologia em uma
política em devir – uma emergente consciência de que “pertencer é
tornar-se” (MASSUMI. 1998). Estas aberturas permitem composições
heterogêneas que são moduladas localmente com repercussões globais.
Em um mundo conectado, as repercussões não estão limitadas apenas
aos grandes movimentos governamentais. Elas nascem também das
micropolíticas, das pequenas habilidades de relacionar-se, de abrir-se
ao outro, de deixar afetar-se.
Um devir coletivo atravessa o mundo. Uma mistura de eventos, de
corpos, de emoções, de signos na direção de uma mudança efetiva.
Não serão apenas as ciências da natureza as responsáveis por dar conta
do evento vivido neste ano de 2020. Tampouco, serão os saberes sobre
saúde os únicos responsáveis por equacionar os problemas da enfermidade. A grande crise sanitária demonstra nossas interligações diversas.
Afecção dissímil sobre os corpos. Por tudo, os afetos trans-humanos do
vírus transformam os movimentos e consequentemente as ontologias e
as políticas dos corpos.
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Capítulo 3

Inquietações que nos movem:
argumento e polifonia em pesquisa
de dimensão afetiva
Sônia Caldas Pessoa
Quem já passou
Por esta vida e não viveu
Pode ser mais, mas sabe menos do que eu
Porque a vida só se dá
Pra quem se deu
Pra quem amou, pra quem chorou
Pra quem sofreu, ai
Vinícius de Moraes

Caros leitores, vocês estão diante de mais um texto meu que foi escrito
para ser falado. A mania de escrever para falar está em minha vida desde
que fui aluna da minha orientadora de doutorado, professora Ida Lucia
Machado. A responsabilidade sobre o dito a provoca no sentido de ter a
oportunidade de rever e refletir sobre discursos que podem ecoar para
além da sala de aula. Surpresa ela ficou quando me viu repetir o seu
gesto:
– Imaginei que você traria um power point estiloso já que é da comunicação.
Pois bem, no Curso Afetos, Teses e Argumentos, para uma sala
lotada, a responsabilidade de afetar recaía sobre nós que o organizamos.
Já era a articulação com os processos de afetação que me tomaram tão
logo percebemos o interesse e a motivação que levaram discentes e
docentes em busca de trocas sobre pesquisa em dimensão afetiva. Cabe
ainda informar a vocês que esse texto foi escrito com a reunião de várias
inquietações minhas, de meus orientandos, e de colegas que entendem a
dimensão afetiva na pesquisa como ponto crucial para a construção de
uma episteme própria para e por pesquisadores em situação de vulne-
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rabilidade e pesquisadores que se aventuram na deliciosa expedição da
ciência. Todas as falas que escutei e que escolhi trazer foram autorizadas
pelos pesquisadores.
Das vozes...
Os enunciados ainda ecoavam em mim quando desembarquei em
São Paulo, sensação térmica de 40 graus, dia abafado, suor na testa,
fila imensa para esperar o táxi. A viagem era para receber, junto com
meu orientando, um prêmio do Instituto Vladimir Herzog de anistia e
direitos humanos. Deveria estar exalando alegria, afinal, não seria um
dia comum em nossas vidas.
A voz do meu amigo estava ali comigo…
– Meu filho não é convidado para a maioria das festas dos colegas de
escola. Não são poucas, são muitas…
– Já tentei fazer a inscrição dele em diversas colônias de férias mas, ao
tomarem conhecimento da deficiência, a participação não é efetivada.
Uma ruga no meio da testa, que ressaltaria, nas fotos mais tarde,
as marcas da preocupação mais do que sinais do tempo, desenhavam,
talvez, essa reflexão que hoje proponho. E que traz também um ajuntamento de trocas com colegas.
Não estou aqui falando em nome deles nem dizendo que eles
concordam comigo. Estou sim assumindo que meu texto está associado
a reflexões em formação, inconclusibilidade, não acabamento, dialogismo e polifonia, em perspectiva bakhtiniana.
Já havia escrito este texto quando, no dia anteiror à minha fala no
curso, durante o X Historicidades dos Processos Comunicacionais,
uma pesquisadora comentou um artigo apresentado e disse ao pesquisador que só citamos Bakhtin quando temos nada mais a usar. Mantive
Bakhtin, com a proposta de polifonia, e com o meu movimento de
insistir e de resistir, acreditando nas interfaces entre comunicação e
análise do discurso.
Minha intencionalidade, então, não é ser monológica, como se todo
o processo de criação deste texto estivesse concentrado em mim e fosse
eu o centro irradiador de alguma consciência. Tomando de empréstimo
as palavras de Bezerra (2018), um estudioso de Bakhtin, reivindico para
mim, neste momento, o lugar de um regente de coral de vozes que parti-
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cipam de um processo dialógico no qual a conveniência e a interação
permitem que outros estejam aqui comigo convivendo com minhas
inquietações mas como sujeitos autônomos de seus próprios discursos
que, por vezes, também são meus. Se a metáfora regente pode parecer
esnobe, talvez a tenha assumido por ausência de melhor expressão, e por
remeter à minha incompetência musical. É com modéstia e certa frustração, mas não muita, então, que vou tentando estimular essa conversa
com vocês.
Voltando às narrativas que me afetaram, em tom sereno, pausado,
reflexivo, encadeadas por muitos episódios, sucessivos ao longo dos
primeiros 12 anos de vida do filho, dão conta de uma história de negação,
negação da experiência, negação de uma das experiências mais ricas da
vida de uma criança: fazer trabalho em equipe, convidar e ser convidado, frequentar os mesmos lugares, brincadeiras, festas e viagens que
os colegas, se sentir bem no grupo, poder conversar, não ser o único a
oferecer e a procurar parcerias e acolhidas, se sentir pertencente, sentir
reciprocidade, palavrinha danada de desgastada mas que me parece ter
peso imenso em nossas vidas, da infância à maturidade, da vida cotidiana à pesquisa científica.
Preocupado com o futuro do filho está esse meu amigo, conselheiro,
pesquisador, mestre em Ciências Sociais, pai de adolescente com deficiência, com larga experiência em trabalho com sujeitos em situação
de privação de liberdade, gênero, soropositivos e deficiência, com quem
compartilho inquietações de pesquisa e de vida. A reflexão dele evita
projetar o futuro mas instaura uma relação inevitável entre as experiências dos primeiros anos de vida, quando, nos lembra Spinoza (2018),
as crianças começam a desejar para si tudo o que imaginam deleitar os
outros. As imagens das coisas são as próprias afecções do corpo humano.
Aqui estamos em uma encruzilhada do ponto de vista da pesquisa científica, tendo em vista que o corpo humano, ao encontrar limites sociais,
é capaz de formar, em si próprio, distinta e simultaneamente, imagens,
que se não estiverem em relação com outras, correm o risco da redução,
da limitação, da negação. E essas imagens se interconectam às experiências do presente, com a memória de um passado que pode contribuir
para conformar bons e maus encontros. Uma definição de bom e mau

54

AFETOS, TESES E ARGUMENTOS

encontro seria dicotômica e limitante. Por outro lado, pode ser didática
e servir para a economia deste nosso encontro, para pensarmos, com
Spinoza, que no bom encontro há trocas de aprendizagens que revigoram o ânimo de viver, a potência do corpo; já no mau encontro o
corpo seria passivo, tomado por afetos de tristeza que gerariam o seu
adoecimento e enfraquecimento do conatus, ou esforço de perseverar
na existência. Eu diria o esforço de resistir e de um bom encontro com
a resistência. O mau encontro enfraqueceria também a espontaneidade
e a criatividade. Uma mesma pessoa, um mesmo objeto ou um mesmo
fato pode provocar afecções múltiplas e afetos conflitantes.

Das experiências...
Se nossa experiência pode ser limitada e, portanto, um finito de
imagens, necessárias para argumentos capazes de, na pesquisa científica, articular essa experiência e a investigação, para que o trabalho
não se limite, paradoxalmente e por mais estranho que esta minha afirmação possa parecer, assim localizada, vou arriscar completando: para
que o trabalho não se transforme, em uma história única, como a escritora nigeriana Chimamanda Adichi (2019, p.32) tão bem nos alertou:
“Histórias têm sido usadas para expropriar e tornar maligno. Mas histórias podem também ser usadas para capacitar e humanizar”... “Histórias
podem destruir a dignidade de um povo, mas histórias também podem
reparar essa dignidade perdida.”
Quero chamar a atenção para a implicação desta frase nos processos
de investigação científica de pesquisadores em situação potencial de
vulnerabilidade. Primeiro, gostaria de fazer uma ressalva. A fragilidade
na noção de vulnerabilidade nos interpõe um questionamento: estar em
um grupo social considerado à margem é, por si só, o suficiente para que
os argumentos, a partir da experiência do pesquisador, sustentem uma
pesquisa científica? Quais são os riscos de a experiência se tornar uma
história única, que teria vindo para reparar a dignidade despedaçada, se
torne um trabalho que tem uma visada terapêutica para “se limpar”, para
devolver ao outro o ódio que o pesquisador sentiu durante anos por ter
sido excluído em processos sociais diversos?
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Quais os desafios para que o pesquisador seja capaz de estar em
relação consigo, suas próprias vulnerabilidades, estar em pesquisa,
e dialogar, sem impor seu discurso ou sem querer que o outro sinta a
sua dor como tantas vezes fizeram com ele? Quando as experiências
estão em disputa com o conhecimento científico, se completam e se
tensionam, talvez seja importante refletirmos sobre o tema. Não se trata
de uma proposta de reflexão normativa, trata-se de tentar elencar aqui
pistas que encontramos sobre esta problemática.
– Eu acho importante que essa discussão chegue a mais pessoas, é
um risco grande o pesquisador em situação potencial de vulnerabilidade ficar assentado na cadeira ao lado, como pessoas com deficiência
ficaram por muitos anos, olhando as demais seguirem o curso da vida…
o lugar da vulnerabilidade é desconfortável socialmente mas pode ser
cômodo na academia, diz meu colega em situação de deficiência.
Se pesquisadores em situação potencial de vulnerabilidade reivindicam espaço, voz e lugar de fala (SPIVAK, 2010) na pesquisa científica
por que, quando aqui chegam e são recebidos por orientadores que os
estimulam a uma imersão na dimensão afetiva em todos os seus aspectos
e não apenas como ponto de partida, insistem em negá-la, permanecem
estáticos por alguns períodos na tentativa de impor metodologias que,
muitas vezes, silenciam suas próprias vozes ao invés de catapultá-las
para a construção de uma episteme própria?
– Se a vida inteira mais de cem pessoas te falaram que você não é
capaz, lá no fundo, uma pessoa só te dizer, no caso, a orientadora, que
você pode, deve e que é importante fazer esse movimento, você duvida e
se pergunta se deve mesmo se arriscar e potencializar a sua voz sufocada
por anos a fio, me diz uma orientanda de mestrado...
Tal como o silêncio constrangedor que irrompeu na conversa interrompida, suspensa momentaneamente, com minha orientanda em certa
ocasião, aqui, proponho um corte brusco entre as narrativas da experiência dela e algumas reflexões que acompanham meus passos no trajeto
desta escrita.
Situamos vulnerabilidades como conjuntos de relações sócio-políticas e comunicacionais engendradas por modos de exposição deliberada ao poder e, em negociação permanente, no cotidiano e nas práticas
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sociais. Neste sentido, compreendemos que sim, podemos ser todos
vulneráveis ou estarmos em situações de vulnerabilidade, não somente
em relação ao outro, mas, e também, por conta da interdependência e da
interseccionalidade, que modificariam a compreensão de corporeidade.
A vida humana é condicionada pelas vulnerabilidades. Virtualmente os
seres humanos estão expostos a condições materiais e físicas, doenças,
injúrias, ofensas, preconceitos, orientações sexuais questionadas, deficiências e morte, a finitude da vida terrena, como costumo falar, entre
tantas outras. Tudo isso depende de um conjunto de fatores engendrados pelo capitalismo e pelo poder para dizer de nossas nossas vidas
situadas no nosso país. Social e afetivamente, estamos sujeitos a condições de vulnerabilidades emocionais e psicológicas como negligência,
abuso, falta de cuidado, rejeição, ostracismo, humilhação. Social e politicamente, estamos vulneráveis à exploração, manipulação, opressão,
violência política e tantos outros abusos de direitos.
Assumir essa perspectiva nos alerta para o não esvaziamento das
discussões sobre vulnerabilidades. Mais do que nos colocarmos em
lugar confortável de que todos somos, estamos, podemos ser vulneráveis, parece-nos necessário reivindicar uma certa “segurança” em meio
à instabilidade do conceito, o que poderia torná-lo uma armadilha para
os próprios grupos que dele necessitam do ponto de vista do reconhecimento e da garantia dos direitos fundamentais.
Se tomamos as vulnerabilidades em uma relação direta com a corporeidade implica voltar o nosso olhar em busca de horizontes que o
tornem mais amplo, hospitaleiro e sensível, em relação ao corpo, meu e
do outro, de tantos outros, e seus movimentos e experiências cotidianas.
Significa que seria um gesto nosso, como pesquisadores, em reconhecer
que o corpo, comumente limitado pela normatividade, ultrapassa esses
padrões, sejam eles, relacionados à heteronormatividade, de doenças
transmissíveis, de raça, ou em relação às suas capacidades de se locomover, de realizar atividades, de autonomia e de se constituir como
“peça” mais do que performática na busca da cidadania, como advoga
Fiona Campbell, uma pesquisadora com deficiência da Universidade de
Queensland, Austrália.
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Campbell (2009) tem alertado há tempos para a importância de
olhares mais cuidadosos em relação às pessoas com deficiência, não no
sentido de tomá-las como fragilizadas ou incapazes. Pelo contrário, de
reconhecer que as suas capacidades devem ser consideradas em sua perspectiva plena, sem assistencialismo ou parternalismo, e eu acrescento,
sem supervalorização, sem superproteção e sem salvo conduto. É dela
a ideia de que ableism ou capacitismo, que reúne ações e relações que
consolidam o preconceito com as pessoas com deficiência como pessoas
não normais, inferiores, menores, incapazes, piores, não dignas de reconhecimento em sua cidadania. Mas podemos, por analogia e ampliação,
pensarmos também em pessoas negras, soropositivas, crianças de rua, e
mulheres gordas, por que, não? Cada uma com suas singularidades em
tensão com a coletividade dos próprios grupos e dos outros.
Ainda dialogando com Campbell, recorremos a Scully (2013), para
refletirmos sobre uma ideia largamente aceita de que pessoas com deficiência são especialmente vulneráveis e que as vulnerabilidades são de
ordem diferente das vulnerabilidades inerentes ao ser humano. Tomando
uma visão sócio relacional da deficiência, ela argumenta que vulnerabilidades e dependências de muitas pessoas com deficiência são relativas a
um contingente de fatores em vez de qualquer disfunção / insuficiência
/ limitação e, portanto, não uma particularidade unicamente da deficiência até porque, há deficiências múltiplas, perceptíveis, marcadas, e
cada uma a seu modo percebida socialmente. Portanto, é difícil falar
em deficiência, no singular e incluirmos em deficiência todas as pessoas
que assim se declaram ou são declaradas por laudos e avaliações da área
médica. Não obstante, como ela explica, deficiência é sempre ou usualmente equiparada com dependência e como correspondente a carência
de autonomia.
Aqui tento reestabelecer um pensar comigo sobre as minhas experiências de orientadora e pesquisadora e no universo da deficiência e
das situações potenciais de vulnerabilidade e, se me derem a chance,
pensar com vocês. Cheguei a me sentir incomodada por trazer a vocês
algo que possa soar como incoerente já que sou uma das fundadoras e
coordenadoras do Afetos: Grupo de Pesquisa em Comunicação, Acessibilidade e Vulnerabilidades. Mas paro por aqui de listar as minhas
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credenciais e, se assim o faço, é para evitar proposições que há muito me
incomodam por um desejo de sobrepujar um discurso em detrimento
do outro. Não vou buscar salvo conduto, como me exigiram certa vez
em uma palestra, quando precisei contar ter sido mãe de um garoto com
deficiência, para dirimir dúvida de uma pessoa da plateia se estava eu
apta ou não, de acordo com o crivo dela, a tratar, como problemática,
a deficiência. Também não vou fazer um exercício que tem se tornado
quase obrigatório nos últimos cinco anos, pelo menos, de pedir licenças
e desculpas para abordar temáticas sobre vulnerabilidades não estando
eu mesma em situação de vulnerabilidade neste exato momento em que
falo com vocês.
Neste sentido, estou assumindo a minha distância do badalado lugar
de fala, por entender que ele, dependendo do modo como o pesquisador
é afetado, seria pouco agregador e pouco hospitaleiro. Talvez ele seja
uma resistência necessária em determinadas ocasiões. Poderia levar os
próprios pesquisadores em situação potencial de vulnerabilidade a se
envolver em processos de culpabilidades desnecessárias que mais atrapalham do que colaboram para a pesquisa. Também não vou advogar
que falo de um lugar de privilégio para uma plateia privilegiada. Assim,
eu faço curvas à categorização dos pesquisadores, desfaço as caixinhas
com crachás e currículos, que vem sendo colocados em nós mesmos,
e direciono o meu discurso para o lugar que almejo; que seja do incômodo, que talvez eu queira mesmo provocar porque o sinta.
Por outro lado, compartilhar é me expor, é dar a mim mesma a
chance de ser ouvida, de tirar de mim o que me atormenta. É dar ao
outro também a oportunidade de me questionar, de discordar, de me
provocar, quem sabe, a pensar de outro modo. É também uma possibilidade de estar comigo, em pesquisa e em atitudes de vida. Talvez haja
aqui um quê de crueldade, o desejo que impele alguém a fazer mal a
quem amamos ou por quem sentimos comiseração. Talvez eu queira
mesmo trazer a vocês os males epistemológicos que estão comigo. E
a intencionalidade, me apoiando em Searle (2002), como direcionalidade ou aproximação, não rejeita, como parece, por engano para alguns,
o papel das experiências sensoriais e da intencionalidade na situação
perceptiva e nos nossos atos de fala. Consideramos, assim, ainda que
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com consciência de que seja confusa essa identificação, estados intencionais: crença, temor, esperança, desejo, amor, ódio, aversão, desagrado,
dúvida, só para nomear alguns identificados na Teoria da Intencionalidade de Searle e que estão, me parecem, em uma primeira aproximação,
em Spinoza como afetos possíveis descritos por nomes comuns facilmente identificados pela doxa.
Com Bakhtin, Ida Lucia Machado e Beth Brait (2008, p.26), procuramos integrar o sensível do mundo da vida (o vir a ser concreto do ato)
e o inteligível da elaboração da percepção para entendermos, para além
do discursivo, conteúdo e forma, significado e tema, elaboração teórica e
materialidade concreta, ser-no-mundo e categorização do mundo, repetibilidade e irrepetibilidade, as experiências e a pesquisa científica. Seria
um retorno às “coisas mesmas”, ao mundo da vida, como na fenomenologia de Merleau-Ponty, com ênfase na corporeidade, considerando
contexto e situação.
Datam de 2015 e 2018 os meus primeiros escritos sobre o que chamei
de corpus sensível, isto é, (PESSOA, 2015, p.28): um conjunto de materiais de pesquisa, como o do nosso corpus, é capaz de despertar sentimentos diversos em função dos sujeitos que o compõem, da fragilidade
ou vulnerabilidade social, da dificuldade para a obtenção de dados, dos
dilemas éticos e das reações institucionais que possam vir a surgir, entre
outros”.
Quatro anos depois, pensando junto com Mantovani e Souza, caminhamos mais um pouco:
O posicionamento científico que se constrói respeitando as emoções
e os valores do pesquisador nos apresenta questões importantes que
extrapolam o envolvimento do profissional com determinada causa
ou temática. A preocupação diz de uma iniciativa que permite ao pesquisador assumir o seu lugar de fala que, a nosso ver, é bem maior do
que a sua titulação, o seu cargo ou a sua filiação teórica. Isso significa
dizer que seria permitido, assim, revelar o instrumental epistemológico, e publicizar a sua consciência de um désir ou de um desejo
epistemológico bem como de suas emoções vistas através de um crivo
científico. Em uma perspectiva mais ampla, tal iniciativa admitiria
um diálogo consigo abrindo a possibilidade do pesquisador se desvelar ao leitor, em uma atitude ética, aproximando o esforço acadêmico
da vida pessoal e coletiva. (PESSOA, MANTOVANI e SOUZA, 2019,
p.26)
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Parece-me que nas encruzilhadas da pesquisa, o corpus sensível
(PESSOA, 2015), afeta, de modo direto e talvez inequívoco, o gesto epistemológico do pesquisador, exige dele posicionamentos e escolhas que
tragam a centralidade da investigação para os sujeitos, tanto os pesquisados quanto os pesquisadores. Por vezes, a reivindicação de sujeitos em
situações de vulnerabilidades se torna tão premente, no limiar entre a
existência e a sobrevivência literal, que exige do pesquisador um afastar-se para um reposicionar-se. Exige também das próprias pessoas em
situação de deficiência a compreensão de que a colaboração na pesquisa
não é uma solução de problemas cotidianos. É um equilíbrio da tensão
entre a suportabilidade do pesquisador do ser afetado pela suas próprias
experiências e pelo corpus sensível e a responsabilidade de afetar os
outros.
Plantin nos alerta que nas teorias dialógicas, o que nos parece produtivo para entender o argumento em ambientes discursivos controversos
contemporâneos, e na pesquisa científica, que:
o estopim da atividade argumentativa é a dúvida lançada sobre um
ponto de vista, que obriga o interlocutor a justificá-lo. Como a dúvida pede que seja justificada, a situação argumentativa típica caracteriza-se dialeticamente pelo desenvolvimento e pela confrontação de
pontos de vista em contradição a respeito de uma mesma questão
(PLANTIN, 2008, p. 55).

Estar em pesquisa sendo o pesquisador um sujeito em situação
potencial de vulnerabilidade poderia ser a chave para o enfrentamento
de uma vulnerabilidade discursiva. Paveau (2017) nos lembra que o
locutor vulnerável possui um ponto de vista singular sobre a sua própria
existência, produz um discurso próprio sobre ele mesmo e desencadeia
a potência de agir e de resistir à dominação em confronto com as desigualdades que lhe são atribuídas. Por outro lado, o locutor vulnerável
está suscetível aos imaginários e estereótipos que circulam socialmente
e o localizam em lugar menos privilegiado do ponto de vista social, político e discursivo (PESSOA, 2018). O locutor vulnerável seria julgado,
em suas relações sociais, a partir de suas capacidades de trabalho, de
saúde, de finanças, de gênero, de identidades e de adaptação a modos
de existência considerados normativos. Quando se torna pesquisador
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pode se confrontar com uma trilha com mais obstáculos do que poderia
supor: ao potencializar a própria voz, atravessada por tantas experiências de negação, não estaria ele próprio, sujeito a disputas sociais e
consigo mesmo sobre as quais não deseja dar o benefício da dúvida?
Não estar aberto ao diálogo?

Dos argumentos...
– O problema é que no Afetos vocês formam pesquisadores, não
é uma simples orientação, vocês abrem o grupo para quem ainda não
entrou na universidade e não tem experiência na pesquisa científica,
então os desafios são ainda mais intensos, afirma uma orientanda.
– A sociedade brasileira é racista…A sociedade brasileira é excludente, repete sempre um orientando
O argumento, atravessado pelas experiências, é evidenciado com
intencionalidade para o diálogo? A hipótese e o resultado da pesquisa
estão pré-concebidos, prontos a tal ponto que se fecha para a própria
pesquisa e experiências outras? Corremos o risco de negar mais uma vez
a experiência ao não permitir abertura ao outro, ao bom encontro? São
dúvidas que me perseguem nos argumentos conclusivos, bem próximos
da doxa, que sobrepõem possibilidades de articulação entre bons e
maus encontros eliminando a polifonia de tantos encontros possíveis
em pesquisa; quase um reafirmar de experiências singulares negando
tensionamentos necessários para exercícios reflexivos mais potentes
do ponto de vista da compreensão de fenômenos nos quais emergem o
singular e o coletivo. Não confundam, não estamos negando o racismo
na sociedade brasileira nem tampouco desconsiderando a importância
da doxa.
E por que o argumento da experiência atravessada pela pesquisa
científica e vice-versa faz diferença neste momento?
De outros argumentos que ouvi estando em pesquisa...
– Os constantes ataques às ciências humanas e sociais aplicadas, com
pessoas comuns advogando em prol de generalizações ou de que todos
temos opinião e que toda opinião deve ser respeitada, desde que não
discorde da minha, colocam em risco a problematização da experiência
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e o vigor científico de uma construção epistêmica que potencialize essa
experiência, me fala uma pesquisadora.
Cotidianamente em nossos espaços de pesquisa, nos deparamos, do
ponto de vista pragmático, com um incentivo de orientadores para que
os pesquisadores invistam na experiência como construção de episteme
e, paradoxalmente, nos deparamos com a resistência desses pesquisadores em situação de vulnerabilidade em assumir o tão reivindicado
lugar de fala e a autoridade de quem tem a riqueza da experiência. Intercaladas com estas experiências, estão narrativas de situações que, de tão
cruéis, se materializaram em ódio, como nos relatam alguns de nossos
orientandos. Para Spinoza, o ódio é uma tristeza acompanhada da ideia
de uma causa exterior. “A indignação é o ódio por alguém que fez mal a
um outro" (Spinoza, 2018, p. 145).
Meu conselheiro retorna à cena:
– O nosso grande desafio é que a experiência na universidade e na
pesquisa não seja transformada em ódio, Sônia…
Completo, com a ideia flutuante de esperança e de que possa emergir
perseverança:
– Que a experiência de negação de anos de vida não seja a negação
da própria experiência de pesquisa, não seja a negação de si próprio e
a negação de uma possibilidade epistêmica de ser, estar, se mover no
mundo da vida e da ciência…
Gratidão especial a Carlos Jota Guedes, Matheus Salvino, Jude Civil,
Stephanie Boaventura e Mariana Silva.
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Capítulo 4

O enigma do outro: contribuições
do pensamento de Emmanuel Lévinas
para a pesquisa com afetos
Ângela Marques, Luis Mauro Sá Martino, Jean-Luc
Moriceau , Frederico Vieira e Elisa Hernandez

Introdução
“...a subjetividade é a parceira do enigma,
parceira da transcendência que perturba o ser”
(Lévinas, 1987, p.70).

A filosofia de Lévinas nos apresenta desafiadores conceitos acerca
da alteridade radical que nos retira de nossa interioridade para respondermos responsavelmente à demanda do outro que nos interpela. Não
há como fazer pesquisa a partir de seu quadro reflexivo sem uma disponibilidade para os outros e para a tarefa ética exigida nesse contato: uma
aproximação da singularidade daqueles junto aos quais realizamos nossa
investigação, o que acarreta uma transformação singular da pesquisa, de
nós mesmos e daqueles com quem compartilhamos a pesquisa, sempre
em movimento e mudança. O outro traz diante de nós um chamado,
uma exterioridade radical que coloca em questão a soberania absoluta
do “eu” e de sua autoridade, seja como sujeito ou pesquisador.
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A nosso ver, é absolutamente instigante a proposição feita por
Lévinas de que o encontro com o outro se dá sob a forma de um enigma,
isto é, uma desarticulação de nossa interioridade a partir do momento
em que o outro manifesta a si mesmo diante de nós, preservando sua
radical singularidade. É enigmático o modo como o outro se manifesta
diante de nós, como conseguimos ouvi-lo, mas sem que ele possa ser
apreendido pelo conceito, por nossa tentativa de reduzi-lo a um padrão
conhecido de julgamento, uma vez que a razão suprime a alteridade
do interlocutor e do falante. Tal encontro enigmático é definido por
Lévinas como uma “relação sem relação”: o outro não é conhecido pelo
Dito, pela representação, mas respondido no Dizer, através do apelo que
nos demanda e sanciona nosso poder de agir e ser. É como se, através
do enigma, o outro interrompesse o jogo de sua redução ao mesmo. Ao
mesmo tempo em que a exterioridade se apresenta a interioridade se
forma: o eu é aberto e constituído pelo outro.
Nosso intuito neste texto é elaborar uma reflexão acerca de como
o enigma configurado pela proximidade do outro pode nos perturbar
e nos afetar de maneira a sermos transformados e, consequentemente,
transformarmos nosso modo de pesquisar e de acolher a alteridade na
pesquisa. Apostamos no fato de que a estrutura intersubjetiva do enigma
escapa ao modelo de conversação, de troca argumentativa e de resolução racional de problemas coletivos, requerendo uma outra maneira
de entender a modelagem da interação com a estranheza daqueles que
conosco interagem.
O enigma interrompe a tendência de ordenar a ordem, perturba toda
totalidade e permite a emergência da responsabilidade por outrem, favorecendo a ligação entre a ética e a justiça (LÉVINAS, 1987). Enquanto
buscamos a universalidade da justiça, o outro desestabiliza nossa perseverança e insistência em permanecermos em ser nós mesmos. Assim, a
socialidade está no centro da reflexão de Lévinas (2011, 1996): da ética
à justiça, da singularidade à universalidade, da resposta dada ao outro
à responsabilidade por ele - como construir passagens comunicativas
entre os indivíduos e seus universos, seus contextos, suas formas de
vida? Lévinas (1980, 1999) nos ensina um caminho possível – e afetivamente muito difícil – para a fraternidade e para a inquietação constante
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por aquele estrangeiro que de nós se aproxima. O enigma perturba o
ser pela proximidade; requer uma tessitura simultânea da singularidade
com a pluralidade; e demanda uma maneira de escapar à simetria, à
hierarquia e à ordenação racional dos seres e do mundo.

Enigma: interrupção e desarticulação da interioridade
Mencionamos como o enigma do outro pode ser interpretado como
o momento de desarticulação da totalidade que nos encerra em nós
mesmos a partir de uma demanda que nos é apresentada pela alteridade radical (LÉVINAS, 1987). Essa ruptura com nossa interioridade
é descrita por Lévinas como um chamado à responsabilidade ética que
introduz descontinuidade no processo do ser desejar se fechar em si
mesmo como interioridade. Assim, o enigma seria a desarticulação e a
despossessão do ser de sua totalidade, interrompendo o jogo de poder
ontológico da consciência.
Essa maneira que o outro possui de buscar meu reconhecimento enquanto preserva sua singularidade, desdenhando o recurso à imediaticidade do conhecimento ou da cumplicidade, essa forma de
manifestar-se sem se manifestar chamamos de enigma – voltando à
etimologia desse termo Grego (que significa algo obscuro ou equívoco), e contrastando-o com o aparecimento indiscreto e vitorioso
de um fenômeno... Um enigma não é uma simples ambiguidade na
qual dois significados possuem chances iguais e a mesma luz. Em um
enigma, o significado exorbitante está de antemão apagado em sua
aparição (LÉVINAS, 1987, p.66).

A experiência disruptiva de desarticulação trazida pelo enigma do
outro não pode ter um significado atribuído pelo conceito. A ruptura
ocorre justamente pela (i)mediaticidade do contato com o rosto do
outro. Em outros trabalhos (VIEIRA; MARQUES, 2016; MARTINO;
MARQUES, 2019b; MARQUES; VIEIRA, 2018a e b) apresentamos e
discutimos de maneira mais detida o conceito de rosto em Lévinas. Em
Totalidade e Infinito, na seção intitulada “Rosto e Sensibilidade”, Lévinas
nos esclarece o seguinte:
O rosto recusa-se à posse, aos meus poderes. Na sua epifania, na expressão, o sensível ainda captável transmuda-se em resistência total à
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apreensão. [...] O rosto, ainda coisa entre as coisas, atravessa a forma
que entretanto o delimita. O que quer dizer concretamente: o rosto
fala-me e convida-me assim a uma relação sem paralelo com um poder que se exerce, quer seja fruição quer seja conhecimento” (2000,
p.176).

Duas indicações feitas nesse trecho merecem nossa atenção:
primeiro, o fato de que o rosto não pode ser apreendido pela racionalidade dos conceitos e das representações. E, segundo, o fato de que,
mesmo inapreensível, o rosto fala, elabora uma demanda, instaura um
dizer e nos convida a uma relação que não pode ser aquela do conhecimento, da posse, da redução do rosto àquilo já sabido, já hierarquizado
pelo sentido do familiar (RAE, 2016). Portanto, o rosto do homem, ou
do outro homem, guarda tal dimensão de alteridade que excede toda a
descrição. Não se trata de descrevê-lo a partir da percepção dos seus
detalhes físicos; interpretá-lo desta maneira é ignorar o seu significado – ele, o rosto, convida-me, vulneravelmente, de pronto, a pôr-me
em relação com aquilo que o conhecimento conceitual não sabe, ou
não pode, transmitir: a distância invisível e infinita da alteridade
(MARQUES; VIEIRA, 2018a e b).
O rosto fala, ele se endereça a nós e nos convida a elaborar uma
resposta. A relação com o rosto é discursiva, mas não nos moldes de
uma troca argumentativa ou de um debate que requer construção justificada de pontos de vista. A exterioridade do rosto primeiro abala a interioridade de quem o escuta. Por essa via, o eu e o outro surgem juntos:
a subjetividade surge como parceira do enigma. Visto por Lévinas como
a “transcendência que perturba o ser”, o enigma do rosto é a única coisa
que nos permite a existência.
[...] o enigma diz respeito particularmente à subjetividade, que sozinha pode reter sua insinuação, essa insinuação é tão rapidamente
contradita quando alguém procura comunicá-la, que essa exclusividade assume o sentido de uma convocação que primeiro ergue esse
ser como subjetividade. Convocado a aparecer, chamada a uma responsabilidade inalienável – enquanto o desvelamento do ser ocorre
aberto à universalidade – a subjetividade é a parceira do enigma, parceira da transcendência que perturba o ser. (LÉVINAS, 1987, p.70)
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O enigma do rosto está além do conhecimento e da nossa tentativa
de organizar o mundo, de ordená-lo segundo normas e princípios racionais. Apalavra que vem em resposta ao rosto do outro não pode ser
entendida dentro de um modelo de conversação ou diálogo. A relação
estabelecida pelo enigma vem antes da linguagem entendida como troca
de signos. Dito de outro modo, a relação de fala com o outro não é o
enfrentamento de duas figuras, mas o acesso ao outro em sua estranheza
pela fala. Mas para manter essa estranheza é preciso a não reciprocidade
e a não compreensão. Com o outro, troco uma palavra sem compreensão, mas que preciso responder. Esse diálogo é impossível e, justamente por isso, recebe o nome de “relação sem relação”.
Em Totalidade e Infinito, Lévinas analisa o abalo da totalidade através
do enigma trazido pelo rosto do outro (o rosto define a ideia de Infinito) e da exterioridade. Ele descreve a relação ética demandada pelo
rosto como o questionamento e a perturbação imposta ao egoísmo e ao
isolamento do eu. A subjetividade como acolhimento de outrem, como
acolhimento da ideia de infinito que desorganiza o eu efetivam-se em
Outramente que ser (Autrement qu’être ou au-delà de l’essence), obra que
trata da responsabilidade como a estrutura essencial, primeira e fundamental da subjetividade (ALFORD, 2004; MARQUES; MORICEAU,
2019; MARTINO; MARQUES 2019). Pensada através de uma terminologia ética, nesta obra, a subjetividade organiza-se a partir da estrutura do para-o-outro antes mesmo de ser para-si, delineando, assim,
o sentido da subjetividade para além do ser, no dizer e na resposta ao
apelo trazido pelo rosto do outro.
O dizer que acessa o outro em sua estranheza, discurso fundante,
surge com a aparência do rosto e a desarticulação do self (existente) no
encontro com o outro e a escuta de seu apelo. É importante salientar que
o rosto apresenta um desafio singular ao ego, convidando ao encontro e
à hospitalidade, ou seja, a um tipo de sociabilidade em que aprendemos
a produzir relações que não sejam por meio vínculos que se produzem
via representação e redução avaliativa do outro ao mesmo (DERRIDA,
2004).
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Relação sem relação: acolhimento e hospitalidade
Vimos até aqui que o enigma do rosto nos apresenta uma forma de
ver o outro em sua singular alteridade, ou seja, ele não é reconhecido,
conhecido, mas respondido, por uma fala que é uma resposta. Ver o
outro é responder a ele. Desse modo, o discurso estruturado como uma
resposta é a modalidade de reconhecimento que reconhece a alteridade
irredutível (LÉVINAS, 1980, 1999, 2007). O enigma do rosto produz
então um apelo que me demanda, uma contestação que me sanciona.
Mas como é configurada essa comunicação com o outro, essa expressão
que não se define por meio de um diálogo tal como o conhecemos?
Segundo Lévinas (1987), a expressão não consiste em apresentar a
uma consciência contemplativa um signo, que é interpretado pela consciência olhando para o que ele significa. O que é expresso não é só um
pensamento que anima o outro, é também o outro presente naquele
pensamento. A expressão teria a capacidade de tornar presente o que
é comunicado e aquele que comunica. Mas isso não significa que a
expressão nos oferece conhecimento sobre o outro. A expressão não
fala sobre alguém, não é uma informação sobre uma coexistência, não
invoca uma atitude em acréscimo ao conhecimento: a expressão convida
alguém para falar com alguém. A mais direta atitude não é o conhecimento que podemos ter sobre o outro, mas o acolhimento. Ou seja, a
relação com o outro não se dá pelo conhecimento, pela representação,
pelo dito. Contrariamente, é no dizer que a alteridade exerce uma força
sobre o eu, um distúrbio, uma desestabilização em sua infinita e irrepresentável emergência. E o eu não é determinado pelo outro, mas aberto
para uma transcendência pela qual significa, para além de si e sustenta
o peso de totalidade em sua responsabilidade (MARQUES; MARTINO;
CHARDEL, 2019).
O encontro ético com o outro interrompe a tendência do self de
conceber o mundo como espaço de poder. Interrompe o jogo da
redução ao mesmo. Tal encontro instaura uma “relação sem relação”,
na qual o outro não é nomeado, ele é invocado. A visão não prevalece
no encontro com o rosto, pois ela é uma forma violenta de relação com
o outro,imobiliza seu sujeito/objeto como tema (RAE, 2016; VIEIRA;
MARQUES, 2016). A visão falha em fazer justiça ao outro. Como
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explica Lévinas (1993, 2011), o ser (existente) toma forma através de
uma “certa relação” com a existência, assume sua existência, a determina
a partir do dizer do rosto. O rosto interpela, inicia um movimento de
transcendência, dá origem ao processo que torna a vida de um sujeito
sua, tornando-se ele existente: ele se impõe, quebra uma continuidade,
começa, desvencilhando-se da totalidade e abrindo-se ao infinito.
Enquanto o dito promove um movimento contínuo de insistência, a
temporalidade instaurada no encontro com o rosto articula a relação
entre o existente e a existência, promovendo a transcendência (Lévinas,
2011).
A transcendência é descrita por Lévinas (1999, 1980, 2011, 1987)
como a abertura do ser para não ser possuído por si mesmo, como
despossessão. Como evidenciamos, o enigma do rosto dá orgiem a um
movimento provocado pela alteridade radical, abrindo no tempo uma
fresta “inapropriada” (por vezes até indesejada pela interioridade) e que
pode dar origem à experiência. Tal experiência, segundo a leitura que
Derrida (2004, 2005) faz de Lévinas é de hospitalidade, e pode ser indicada como a presença do feminino em nossa existência.

O feminino como acolhimento da alteridade
A noção de feminino em Lévinas é ambígua e recebeu várias críticas
ao longo do tempo. É preciso apontar que ele revisou essa noção diante
dos questionamentos a ele endereçados, mas ainda assim temos que
ter cautela com relação ao que, de fato, ele chama de feminino em suas
obras. Ora ele associa o feminino à iterioridade da morada, da habitação e da casa; ora ele aproxima o feminino do gesto ético de escuta
e acolhimento ao chamado feito pelo enigma do rosto (SANDFORD,
2002). Em Totalidade e Infinito, por exemplo, vemos mais fortemente
o desenho conceitual do lar como ambiente privilegiado de proteção
da interioridade do ser. Nesse contexto da morada, a mulher aparece
descrita como ser “silencioso”, que ampara o homem em suas desventuras. Contudo, ainda nessa mesma obra, Lévinas nos fornece elementos
importantes para considerarmos uma outra acepção do feminino em
seu pensamento: ele afirma que o feminino expressa as possibilidades de
relação transcendente com a alteridade, ou seja, o feminino como dizer
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singular do rosto que demanda e oferece acolhimento e não como ser
subaltenizado por meio relações de opressão de gênero.
A figura do Feminino associada à morada (casa) é uma forma Lévinasiana de dizer da condição do sujeito ético que, em Totalidade e Infinito, é responsável por acolher Outrem em sua absoluta alteridade.
Defender que Lévinas tenha assumido uma postura sexista significa
ignorar o sentido dos termos mulher e feminino em seus escritos. A
saber, eles só se compreendem se situados no face-a-face ético. [...]
O autor situa o feminino para além da descrição sociológica focada
na diferença de papéis determinados pela escala social em torno do
masculino/feminino e chancelados pela cultura, pelo ethos ambiente
cuja função seria a de normatizar os direitos/deveres dos sexos. [...]
O filósofo pretende assim enfatizar que essa primeira aproximação do
Feminino esboça o caráter eminentemente ético da vida social para
além do Ser, na bondade inaugurada pelo outro (RIBEIRO; RIAL,
2019, p.192-193)

O enigma que o feminino impõe sobre a totalidade da interioridade fica mais claro na obra De outro modo que ser (2011), uma vez
que aparece associado ao acolhimento à alteridade, reafirmando uma
ética da proximidade, na qual o feminino encarna o gesto de responder
à vulnerabilidade do rosto do outro.
O feminino, ainda que aproximado da noção ética de acolhimento,
não pode ser separado da mulher concreta. Rodrigues (2011, 2013)
ressalta que a leitura derridiana de Lévinas nos permite perceber
como o feminino não pode ser confundido com a mulher ou com uma
essencialidade da definição da mulher e de seus papéis sociais atribuídos. Sabemos que Lévinas afirma que falar de feminino não é falar
da mulher empírica. Lévinas também afirma, em Totalidade e Infinito
(1980, p.140), que a “ausência empírica do ser humano de sexo feminino
em uma morada em nada altera a dimensão de feminidade que nela
permanece aberta, como o próprio acolhimento da morada”. Contudo,
são várias as afirmações presentes em suas obras que nos levam a notar
que a “mulher empírica” não pode ser colocada em segundo plano. No
próprio livro Totalidade e Infinito, encontramos uma metáfora espacial
que faz o vínculo com uma das dimensões do “feminino” em Lévinas:
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a morada, a dimensão protegida do lar, do recolhimento do sujeito a si
mesmo, e também do acolhimento e proteção, do cuidado:
E o Outro, cuja presença é discretamente uma ausência e a partir da
qual se realiza o acolhimento hospitaleiro por excelência que descreve o campo da intimidade, é a Mulher. A mulher é a condição do
recolhimento, da interioridade da Casa e da habitação (LÉVINAS,
1980, p. 138).

Nesse espaço do já familiar, da morada e da habitação, localiza-se a
figura da mulher que é mãe, que cuida, acolhe, abraça e provê a segurança emocional e física. A mulher, aqui apresentada como condição da
interioridade da casa e da habitação, é também associada à mãe, àquela
que, em gesto de renúncia e despossessão, oferece sua atenção ao outro,
obliterando-se no silêncio. Tal silenciamento da mulher no âmbito
doméstido também é alvo de críticas ao pensamento do feminino em
Lévinas. Menezes (2008, p.26), mostra como Lévinas descreve a mulher
como “presença e ausência, linguagem sem ensinamento, por isso silenciosa, presença sempre discreta, segredo, mistério.” Ao afirmar que “a
casa é a mulher”, Lévinas indica, segundo Rodrigues (2011, p.373), “que
é a mulher quem torna a vida pública do homem possível, recuperando
a tradição judaica segundo a qual a mulher é responsável pela vida espiritual, pela paz doméstica e por tudo aquilo que dá suporte ao homem”.
Tal reflexão nos conduz, de fato, ao entendimento de que Lévinas valoriza as habilidades das mulheres na cultura judaica, mas define os limites
de sua atuação fora da vida pública.
No livro Difícil Libertad: ensayos sobre el judaismo, Lévinas afirma que
“presença discreta das mães, esposas e filhas em seus passos silenciosos
nas profundezas e densidade do real, desenhando a própria dimensão
da interioridade e tornando o mundo habitável” (p.55). É controversa
essa reiteração do silenciamento das mulheres no âmbito do lar. Ainda
que, segundo Chalier (1992, p. 167) a presença da mulher nos escritos
de Lévinas, quando se faz silenciosa, seja um exemplo prático da astúcia
feminina na arte literária da Bíblia – na qual a expressividade da mulher
é alcançada com a economia das palavras, que ensinaria mais do que a
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profusão de ações daspersonagens masculinas – é impossível não considerar as assimetrias e desigualdades despertadas por uma tal definição.
De um lado, Chalier (1992), Venâncio (2017) e Denis (1985) argumentam, que a doação silenciosa, o “ser para o outro”, no caso da figura
da mãe acionada por Lévinas, não se confunde com a submissão feminina. Pelo contrário, para elas, o gesto da generosidade livre e autônoma
de uma matriarca revelaria como sua feminilidade estaria mais próxima
da autoridade e não da submissão. Do mesmo modo, Ribeiro (2015,
p.58) afirma:
A figura feminina que de imediato aparece em um papel secundário
em um mundo masculinizado é referida como a protagonista que eleva tanto o mundo quanto o homem ao status de humanidade. O feminino, portanto, vem se apresentar como suavidade e abertura para
acolher o homem, tornando o mundo mais habitável.

Rodrigues (2011) retoma, de outro lado, a crítica feita por Simone de
Beauvoir a Lévinas em O segundo sexo, uma vez que, a seu ver, ele destinava à mulher um lugar de subalternidade e inferioridade em relação ao
homem. Para Beauvoir, a afirmação de que a mulher é mistério, faz com
que ela se constitua como mistério para o homem, submetendo-se à ele
e à sua avaliação e jugo, reiterando a supremacia machista. Nas palavras
de Rodrigues (2011, p.381), Beauvoir “tomou Lévinas como exemplo de
desvalorização das mulheres no contexto de um pensamento que afirmava o sujeito como o masculino, e secundarizava o outro como feminino”.
Como vimos, Rodrigues (2013) prefere investir na abordagem derridiana da noção de feminino em Lévinas, ressaltando-a para além da
mulher, como abertura ética, incondicional e responsável ao rosto do
outro. Entretanto, a autora não deixa de se questionar a respeito do
seguinte impasse: se a mulher é diferente do homem (e não inferior
a ele), como valorizar a especificidade feminina e, ao mesmo tempo,
questionar argumentos essencialistas tradicionalmente evocados para
definir o lugar da mulher como subordinado? Para ela, a contribuição
de Lévinas se encontra no modo como ele define a relação erótica: não
como o encontro entre homem e mulher como fusão entre duas metades
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que se completam, mas como contato, proximidade e oportunidade de
“sair de si e ir além”. Nessa visão do feminino, “o sujeito encontra-se
como o si de outro e não apenas como o si de si mesmo” (LÉVINAS,
1980, p.249).
O feminino aponta, portanto, para a estrutura intersubjetiva a partir
da qual a relação ética da responsabilidade por outrem demanda de nós
um investimento na fraternidade (CARRARA, 2010). Para Lévinas,
todos são iguais diante do apelo do rosto e todos os rostos são igualmente vulneráveis com relação aos termos com os quais formulam a
demanda de responsabilidade aos outros. Mas como responder aos
vários rostos e demandas? Esse não é um dilema que pode ser resolvido
apenas do ponto de vista ético, mas requer uma decisão no plano moral,
da justiça. Segundo Carrara (2010), a filosofia ética de Lévinas demanda
um entrelaçamento entre ética e moral, entre ética e política.

A comunicação com a alteridade: acolhimento, resposta e
responsabilidade ética
O outro já está em mim, mais perto de mim do que sou para mim
mesmo, mas o outro não sou eu: o outra é minha graça salvadora, uma
presença estrangeira que me permite me abrir para o mundo, um corpo
estranho, estrangeiro, que se fixa entre mim e meu ego, e assim permite-me escapar da minha interioridade narcisista, dedicando-me ao outro
que reside no mesmo (SANDFORD, 2002; RIBEIRO, 2015). Como faço
para realizar minha infinita obrigação para com o outro social? Isto é,
como eu distribuo minha infinita obrigação ao outro em um mundo de
tantos outros? Se passo apenas a ouvir e defender aqueles que a mim se
assemelham, não estarei eu contribuindo para uma forma de violência
que protege os “iguais” e pune os “diferentes”? Lévinas parece enfatizar
nossa obrigação não com um outro abstrato, mas com uma pessoa real,
que está perto de mim. Isso levanta algumas questões difíceis, tal como
essas apresentadas por Judith Butler:
Em termos filosóficos, Lévinas esboça uma cena ética na qual somos
obrigados, na maioria das situações, a preservar a vida do outro –
obrigados pela alteridade que ali encontramos. Sob uma análise mais
detalhada, no entanto, descobre-se que essa cena, que parecia nos
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obrigar universalmente, é restrita em termos culturais e geográficos.
A obrigação ética para com o rosto do outro não é uma obrigação
que alguém pode ou consegue sentir em relação a todo e qualquer
rosto. Aliás, Derrida afirmou que, se tivesse que responder a todo e
qualquer rosto, inevitavelmente acabaria se tornando irresponsável.
Se isso for verdadeiro, então a exigência ética não precede as noções
de autonomia cultural, e sim é enquadrada e restringida de antemão
por certas noções de cultura, etnia e religião. [...]Pode o rosto servir como injunção contra a violência direcionada a todo e qualquer
indivíduo, incluindo aqueles cujos rostos, no sentido literal, eu não
conheço? Será possível derivar uma política de não violência a partir
da injunção Lévinasiana, e será possível responder aos rostos dessa
multidão? (BUTLER, 2017, p.47 e 64)

Butler (2004, 2015) tem tentado refletir acerca de como o pensamento
Lévinasiano acerca do rosto pode ser vital para uma teoria da justiça
pautada pelo questionamento das condições de reconhecibilidade das
vidas como dignas ou indignas. Nos livros Vida Precária e Quadros de
Guerra, ela mostra como a noção de rosto pode nos ajudar a pensar
sobre como representações e enquadramentos midiáticos desumanizam
ou humanizam formas de vida. Ainda que o rosto não se confunda com
a face humana, o rosto fala, articula um apelo e o endereça aos outros. O
que acontece quando esse apelo é tornado legível ou ilegível pela semântica midiática? O que acontece quando o dizer do rosto passa a chegar
até nós por meio de um discurso que torna visível e legível apenas determinadas formas de vida? Segundo Butler, o rosto não é apagado quando
uma representação falha em mostrar seu referente. Pelo contrário,
o rosto e seu enigma só podem emergir quando a representação não
alcança seu intuito.
Esquemas normativos de inteligibilidade definem formas de atuação
de um poder normativo, afirma Butler (2004, p.157), traçando uma
biopolítica que governa por meio da violência:
Há dois modos distintos de poder normativo: um opera na produção
de uma identificação simbólica do rosto com o inumano, excluindo
nossa compreensão do humano em jogo; o outro funciona no apagamento radical, de modo que nunca houve um humano, nunca houve
uma vida e, portanto, assassinato algum ocorreu. No primeiro caso,
algo que já emergiu no reino da aparência precisa ser contestado
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como reconhecidamente humano; no segundo caso, a esfera pública
da aparência é constituída com base na exclusão dessa imagem. O
trabalho é, então, estabelecer maneiras públicas de ver e ouvir que
possam responder ao grito do humano dentro da esfera da aparência.

Há uma guerra delineada nesse esforço de tornar certas vidas ininteligíveis: a visibilidade e a audibilidade pode até ser alcançada pelo
apelo do rosto, mas o que impede o reconhecimento da humanidade
dessas vidas é o enraizamento de padrões normativos de julgamento e
valores que depreciam, ofendem, causam danos profundos à pluralidade
de formas de vida tecidas e retecidas cotidianamente nas experiências
singulares de grupos de indivíduos.
É certo que, para Lévinas, nossa responsabilidade para com cada um
seria infinita; mas como responder a tantos rostos que emergem diante
de nós distorcidos por enquadramentos da guerra biopolítica? Como
tecer respostas não violentas e fraternas quando o outro nos é ofertado
pelos “enquadramentos de guerra” como ameaçador, como inimigo,
como potencialmente perigoso? Lévinas não responderá a questões
semelhantes a essas, pois isso exigiria dele a proposição de uma ética
universal como aquela formulada por Habermas. Nossa obrigação
perante uma multiplicidade de outros é constantemente atravessada
pela atuação do poder biopolítico que produz quadros interpretativos
incapazes de serem modificados por leis universais.
Quando Lévinas nos fala sobre o enigma do rosto, sobre o modo como
a alteridade nos desarticula, ele deseja justamente mostrar que não pode
haver uma norma ou conjunto de princípios que regule os modos como
somos constantemente desafiados a renunciar a totalidade e acolher o
infinito manifesto no dizer do rosto. Todo o seu pensamento é contra
uma tendência a hierarquizar, organizar, normatizar o encontro com o
outro. Em vez da criação de princípios universais, a justiça seria, para
ele, fundado na tarefa política e ética de pensar o campo da pluralidade
social. É a ética que pode impedir o totalitarismo: “ela está em condições
de interromper a política toda vez que ela se afastar das exigências de
responsabilidade pelo outro tão presentes no face a face” (CARRARA,
2010, p.92).
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De acordo com Butler (2004, 2017), a fraternidade demandada por
Lévinas é parte de um pensamento ético acerca de uma política da não-violência que se opõe à biopolítica: seria preciso um novo imaginário
no qual todas as vidas possam ser igualmente percebidas como dignas
de serem vividas e reconhecidas como válidas. A interdependência que
articula as formas de vida poderia ser tecida a partir da fraternidade, da
vulnerabilidade e da hospitalidade. Contudo, como regular quais vidas
serão registradas como dignas de serem preservadas? Como a lei pode
funcionar para conter uma violência que nem mesmo é percebida como
tal? O trabalho recente de Butler nos convida a pensar em um imaginário político da igualdade, uma igualdade radical que enfrenta regimes
de poder tácitos que atuam na permanência de uma distribuição desigual da preservação das vidas.
A nosso ver é aí que talvez a perspectiva dos afetos possa trazer uma
contribuição importante, seja para a sociabilidade humana, seja para a
realização de pesquisas no campo das humanidades: os afetos ajudam
a fabular um imaginário político no qual não é o “eu” que constitui o
Outro, mas, ao contrário, o eu é constituído pelo enigma do rosto do
outro. Tal vínculo comunicativo é traçado pelo respeito que “consiste
justamente em me reconhecer comandado pelo rosto do outro, que, por
sua vez, também está sob meu comando” (CARRARA, 2010, p.127).
Os afetos nos instigam a refletir acerca dos motivos que nos levam a
lutar para preservar a vida dos outros: eles ativam sentimentos morais
de empatia que vão além do exercício de nos colocarmos no lugar dos
outros. De nada adianta nos projetarmos na situação de experiência do
outro se os quadros morais de julgamento das vidas permanecem os
mesmos. O enigma do rosto do outro, seu apelo pelo descentramento do
“eu” e seu grito só podem ser ouvidos se alterarmos o imaginário político de interdependência que define o contexto de nossa experiência da
alteridade. Acreditamos que uma abordagem igualitária da preservação
de todas as vidas requer também uma virada afetiva por meio da qual
preservar a si mesmo seja um gesto entrelaçado à preservação de todos
os outros, em sua enigmática e inquietante singularidade.
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Capítulo 5

Cartografias afetivas: mapeamentos
da experiência do corpo no espaço
Daniel Melo Ribeiro

Introdução
O mapa é um artefato semiótico de mediação do conhecimento espacial, traduzindo propriedades tridimensionais do espaço num plano
esquemático funcional, de fácil manuseio. Contudo, ainda que o mapa
seja um instrumento técnico de representação, suas aplicações não se
restringem ao registro de dados geográficos codificados em escalas,
meridianos, paralelos, legendas, projeções etc. O mapa apresenta um
notável potencial comunicacional não apenas como um recurso científico, mas também como um suporte cultural de mitos, de conquistas
coloniais, de disputas de poder e de expressão estética (HARLEY, 2001;
HARMON, 2009; NÖTH, 2007; WOOD, 2010). Nesse sentido, o interesse pela cartografia extrapola o campo da geografia e perpassa outras
aplicações e campos do conhecimento.
Levantamos a hipótese de que o mapa também pode ser um instrumento mobilizador de afetos. Partimos das seguintes questões: como um
mapa seria capaz de tratar registros que estejam associados a uma experiência afetiva com os lugares? Que outras propriedades espaciais seriam
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evidenciadas nesse tipo de mapeamento? Diante dessas perguntas,
interessa-nos explorar propostas de mapeamento que sejam capazes de
alcançar certas características afetivas da nossa relação com os lugares,
tais como memórias e emoções. Ou, em outras palavras, trataremos de
cartografias afetivas: mapeamentos que tentam traduzir experiências do
corpo com o espaço que não são priorizadas pela cartografia tradicional.
Podemos dizer que as cartografias afetivas se apresentam em diferentes
projetos de mapeamento, seja no âmbito das artes plásticas (HARMON,
2009), das narrativas ficcionais (CAQUARD; CARTWRIGHT, 2014), dos
mapeamentos indígenas (RIBEIRO, 2020) ou da arquitetura e do urbanismo (SOLNIT; JELLY-SCHAPIRO, 2016; MARQUEZ; CANÇADO,
2011). Tendo em vista essa diversidade de aplicações, identificamos
que as cartografias afetivas compartilham uma característica comum: a
ênfase em seu valores estéticos. Para desenvolver, metodologicamente,
esse argumento, vamos nos apoiar em conceitos da semiótica, teoria que
investiga os diferentes processos de mediação da realidade através do
signos.
Neste estudo, analisamos alguns exemplos de projetos cartográficos
que tratam das nossas relações afetivas com o espaço. Argumentamos
que a linguagem dos mapas pode ser capaz de traduzir propriedades
ligadas aos afetos, atuando como um signo mediador das nossas experiências estéticas e fenomenológicas com os lugares. Assim, nosso objetivo
é promover uma interpretação semiótica das cartografias afetivas, tendo
como objeto de estudos experimentos cartográficos alternativos que
lidam com o mapeamento de índices ligados às memórias e emoções.

Uma perspectiva semiótica dos afetos
O conceito de afeto tem sido recuperado com um certo vigor nos
estudos da comunicação (SODRÉ, 2006; FERRAZ, 2017). Por abordar
uma dimensão corporal e sensível, os afetos convocam um olhar para os
fenômenos que escapam à razão instrumental, tradicionalmente valorizada na modernidade ocidental como o mecanismo mais confiável para
apreensão da realidade. O estudo dos afetos, nesse sentido, desdobra-se
nas reflexões sobre linguagens, representações, percepção e na própria
fenomenologia, evidenciando os problemas da dicotomia mente e corpo.
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Os atuais usos do conceito de afeto partem das reflexões propostas
por Spinoza e que foram posteriormente recuperadas por Deleuze
(SODRÉ, 2006; FERRAZ, 2017). O afeto é um exercício direcionado à
sensibilidade do outro, sendo capaz de provocar uma mudança de estado.
Essa mudança implica um aumento ou diminuição da potência de agir
(SODRÉ, 2006, p. 28). Os afetos remetem, segundo Sodré, à “potência
sensível do sujeito ou do objeto” (SODRÉ, 2006, p. 11). Ou seja, o afeto
é um “sentido em potência”, algo singular que pode irromper num “aqui
e agora”, “isento de representação e sem atribuição de predicados a
sujeitos”. Os afetos, assim, atuam no âmbito da sensibilidade imediata,
antes mesmo da racionalização lógica que conduz à sua interpretação
como conceito.
Nos estudos da comunicação, Sodré (2006, p. 10) situa a reflexão dos
afetos nas chamadas “estratégias sensíveis”: uma espécie de negociação
entre interlocutores decorrente de um “ajustamento afetivo”. O autor
recorre ao modelo clássico da comunicação, no qual interlocutores (um
emissor e um receptor) trocam mensagens codificadas em um determinado suporte. Contudo, Sodré nos lembra que a relação comunicativa deve ser compreendida para além da análise racional e estrutural
da mensagem ou da “informação veiculada pelo enunciado” (SODRÉ,
2006, p. 10). Deve-se reconhecer os “jogos de vinculação” que ocorrem
nas relações entre os interlocutores. Nessa abordagem, cabe atentar
para o modo como os sujeitos são afetados no diálogo com o outro, e
não somente na interpretação racional dos componentes da mensagem
intercambiada.
Por se tratar de uma manifestação que apela ao sensível, o afeto
também pode ser analisado sob o ponto de vista da estética, uma vez que
pressupõe uma dimensão corporal e fenomenológica. Cabe lembrar que
a noção de estética não se reduz ao estudo do belo. A estética é a ciência
do conhecimento sensível, ou seja, uma forma de conhecimento que
se manifesta através da percepção sensória (BAUMGARTEN, 2015). A
estética, dessa maneira, se aproxima da própria fenomenologia. A capacidade de reconhecer qualidades admiráveis na natureza depende da
nossa rede de percepções físicas, responsáveis pela captação e triagem
dos fenômenos externos a nós (SANTAELLA, 1994). Ou seja, afetar-se
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num processo comunicativo requer uma abertura e uma porosidade dos
sentidos. Trata-se de uma habilidade típica dos artistas, treinados para
perceber qualidades no mundo sensível que frequentemente escapam
aos enquadramentos lógicos que habitualmente condicionam nosso
olhar.
Mas, em termos concretos, como seria possível identificar afetos
numa relação comunicacional, considerando essa dimensão estética
essencial? Para responder a essa indagação, buscamos o aporte da semiótica, teoria que trata dos processos de significação e suas respectivas
modalidades. A dimensão sensível das trocas sígnicas foi trabalhada,
por exemplo, no campo da semiótica discursiva por Eric Landowski
(2005). O semioticista parte do seguinte argumento: devemos contestar
a noção de que a experiência sensível se opõe à cognição. Acostumados
a valorizar os aspectos funcionais dos objetos com os quais interagimos,
acabamos por nos concentrar em seus efeitos práticos, afastando-nos do
contato singular com suas qualidades sensíveis. A própria semiótica, em
parte responsável por promover uma espécie de afastamento analítico,
deve resgatar, contudo, um “encontro estético”. Isso pressupõe que, entre
os pólos de uma relação semiótica, deve haver uma “intimidade efusiva”
(LANDOWSKI, 2005, p. 94). Em busca de uma “mediação do sensível”,
a semiótica deve se atentar aos chamados emitidos pelas “qualidades
imanentes das figuras do mundo sensível” (LANDOWSKI, 2005, p.
94-95), uma vez que o conhecer não se separa analiticamente do sentir.
Deve-se, ao contrário, procurar dar conta da maneira pela qual o sensível e o inteligível, essas duas dimensões constitutivas da nossa apreensão do real, essas duas formas complementares de um único saber
sobre o mundo, misturam-se e, provavelmente, até se reforçam uma a
outra. (LANDOWSKI, 2005, p. 95).

Numa outra vertente semiótica, desenvolvida por Charles Peirce, o
estudo dos afetos deve ser inicialmente compreendido à luz das categorias fenomenológicas primordiais que se manifestam na natureza
(IBRI, 2015). Peirce, um dos fundadores da semiótica moderna, propõe
que a investigação dos signos deve se embasar na fenomenologia - uma
ciência que provê os fundamentos conceituais para classificar os diversos
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fenômenos que se apresentam a uma determinada mente (EP12, p. 424).
Em outras palavras, todo tipo de pensamento - independentemente de
sua natureza - decorre de um fenômeno externo que passou por uma
percepção sensória antes de ser processado cognitivamente. Cabe à
fenomenologia, portanto, classificar esses fenômenos que batem à porta
da nossa percepção, indicando suas propriedades predominantes, para
então serem estudados no âmbito das outras ciências normativas (como
a estética, a ética e a lógica). Dessa maneira, a fenomenologia fornece as
bases para se compreender como os signos operam no mundo.
Peirce propõe três categorias fenomenológicas elementares, que ele
chamou (de maneira bastante abstrata) de primeiridade, secundidade
e terceiridade (EP2, p. 160). Assim, os fenômenos poderiam ser classificados, respectivamente, por suas (1) qualidades e possibilidades, (2)
singularidades e afirmações, bem como às suas (3) generalidades e regularidades. Essas categorias fenomenológicas compõem a base da extensa
gramática classificatória desenvolvida por Peirce em sua teoria dos
signos, uma das vertentes mais conhecida de sua semiótica (SANTAELLA, 1995).
Os afetos se encontram, predominantemente, nas categorias de
primeiridade e secundidade. No nível de primeiridade, destacam-se
suas qualidades sensórias: cores, formas, tons, contrastes, intensidades,
aromas, texturas. Tais qualidades, ainda que sejam apenas possibilidades de atualização, compõem a essência dos afetos. Por outro lado,
uma qualidade descorporificada não passa de uma mera possibilidade.
Para, de fato, afetar, é necessário que essa qualidade se manifeste em
um evento singular, um aqui e agora capaz de estimular um determinado aparelho sensório. É por isso que os afetos também compartilham
características de secundidade, a categoria da singularidade dos eventos.
Ambas as categorias, por sua vez, diferenciam-se da terceiridade justamente por não se concentrarem no domínio da razão, da lógica, das leis
e das regularidades da natureza.
A partir desse fundamento fenomenológico, seria possível situar
os afetos no contexto da semiótica de Peirce, mais precisamente, sob
1. A sigla EP corresponde à publicação Essential Peirce, editada por Nathan Houser. O
número ao lado indica o volume, seguido da página.
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a perspectiva de sua teoria dos signos. Peirce entende que os signos
funcionam como mediadores entre dois outros elementos: um objeto
(ou realidade externa) e um interpretante (um efeito interpretativo
provocado em uma mente) (EP2, p. 410). Os signos carregam propriedades que os habilitam a representar um objeto ausente, podendo afetar
uma determinada mente. Peirce entende que qualquer coisa estaria apta
a funcionar como um signo: não somente as palavras, mas também
as imagens, os sons, os aromas, os fenômenos naturais e até mesmo o
próprio pensamento podem compor uma relação sígnica.
Há, contudo, diferentes maneiras como os signos operam no mundo,
o que irá, por consequência, provocar determinados efeitos interpretativos. Uma mesma realidade externa (ou objeto) pode ser representada por diferentes signos sob diferentes ângulos, o que certamente irá
influenciar a maneira como o interpretante é lido por uma mente. Os
distintos modos como os signos operam foram minuciosamente classificados por Peirce, tendo em vista as articulações entre os elementos dessa
relação signo-objeto-interpretante (SANTAELLA, 1995). A classificação
de signos que ficou mais conhecida é a tríade ícone, índice e símbolo,
que trata da relação entre o signo e o objeto (CP2 2.274). Um ícone é
um signo que opera, predominantemente, por relação de semelhança
com seu objeto, seja em função de suas qualidades ou de sua estrutura
interna. Por exemplo, o desenho de uma casa pode ser um ícone na
medida em que compartilha características similares com uma casa de
verdade. Um índice é um signo que opera por uma relação de causa-e-efeito com seu objeto, estabelecendo com ele uma conexão existencial.
Um termômetro, um painel indicador e um grito de socorro poderiam
ser entendidos como índices. Já os símbolos operam, predominante, por
uma hábito ou convenção. Seu poder de significação se dá pelo estabelecimento prévio de uma regra. As letras do alfabeto, a maioria das
palavras e os símbolos da matemática são exemplos desse tipo de signo.
Não há dúvidas de que os afetos podem ser compreendidos como
um signo: o afeto é algo que provém de uma fonte externa, diferente de
si mesmo, e que, por sua vez, é capaz de gerar um efeito interpretativo.
2. A sigla CP se refere aos Collected Papers de Peirce, seguida de número do volume e
número do parágrafo.
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Esse efeito é predominantemente de ordem emocional e energética, e
não de ordem lógica3. Além disso, podemos dizer que os afetos ocorrem
numa dimensão indexical (ou indicial). São os índices que nos afetam,
na medida em que somos interpelados (e interpelamos o mundo mutuamente) por signos que operam “para além dos conceitos” (SODRÉ,
2006), ou seja, para além de sua dimensão simbólica da mediação
em nível de terceiridade. Ao mesmo tempo, por proporcionar efeitos
emocionais, os afetos também possuem uma dimensão icônica: afetos
guardam qualidades que atravessam nossos corpos e deixam marcas
efêmeras em nossa percepção.
(...) os fenômenos da simpatia, da antipatia, do amor, da paixão, das
emoções, mas igualmente nas relações em que os índices predominam
sobre os signos com valor semântico, algo passa, transmite-se, comunica-se, sem que nem sempre se saiba muito bem do que se trata.
(SODRÉ, 2006, p. 13, grifo nosso).

No entanto, mesmo com o apoio conceitual da semiótica e da fenomenologia, a identificação clara e precisa de um afeto não é uma tarefa
trivial. Justamente por escapar à rigidez dos conceitos, a delimitação
dos afetos em uma determinada estrutura já comprometeria sua própria
natureza sutil e fluida. Não podemos nos esquecer de que uma comunicação por afetos não pode ser estudada fora do contexto de afetação dos
interlocutores. Ou seja, estamos diante de um problema: como nomear
um afeto, ou seja, como “encontrar palavras para o que escapa à fixidez?”
(FERRAZ, 2017, p. 34). Ou ainda, como seria possível aplicar um olhar
analítico e semiótico sobre os afetos sem esvaziar a sua riqueza semântica?
Estamos de acordo com o argumento de que uma das alternativas
para o enfrentamento desse problema consiste em trabalhar a representação dos afetos através de um exercício de tradução de linguagens,
típico das artes e da poesia. À luz das reflexões de Deleuze e Guattari,
Ferraz (2017) nos lembra que os afetos convocam estratégias que “transbordam” a linguagem comunicável. Nesse sentido, a lógica dos afetos
3. Aqui, refiro-me a outra tríade classificatória de Peirce, a dos interpretantes emocionais,
energéticos e lógicos (EP2, p. 409).
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requer do pesquisador uma postura investigativa atenta “às transmutações artísticas” e à “invenção de novas linguagens” (FERRAZ, 2017,
p. 34). Assim, as artes constituem um campo privilegiado para o
estudo das comunicações afetivas. E é por essa razão que fomos buscar,
nesse campo, exemplos de cartografias afetivas como experimentos de
tradução de linguagens.
Contudo, antes de adentrarmos imediatamente o tema das cartografias afetivas, é necessário apresentarmos um breve panorama dos
conceitos de espaços e lugares, fundamentais nas atuais discussões sobre
a cartografia. Como veremos, o mapeamento de relações afetivas pressupõe uma noção de espaço que inclua um significado mais íntimo,
particular. Daí a relevância de destacarmos o conceito de lugar. A interação corporal com os lugares é uma condição essencial para a viabilização de uma cartografia afetiva.

Espaços e lugares4
No campo da geografia, a discussão sobre as diferenças entre espaço
e lugar são recorrentes e já foram trabalhadas por diversos autores
(MASSEY, 1993; CRESSWELL, 2008, 2014). O espaço foi tradicionalmente interpretado pelos geógrafos em seus aspectos objetivos por meio
de critérios quantificáveis. Por sua vez, a noção de lugar demanda uma
perspectiva mais humanística. Esse entendimento sobre os lugares considera os significados associados aos espaços que são criados e percebidos
por meio da experiência dos seres que ali se relacionam. Em outras
palavras, “o espaço indiferenciado torna-se lugar tão logo o conhecemos
melhor, dotando-o de valor” (SANTAELLA, 2010, p. 104).
O lugar encarna as experiências e aspirações de pessoas. O lugar não
é somente um fato a ser explicado em um enquadramento mais amplo
do espaço, mas é também uma realidade a ser esclarecida e compreendida a partir das perspectivas das pessoas que lhe atribuíram um
significado. (TUAN, p. 387, 1979).

4. A reflexão sobre espaço e lugares foi anteriormente desenvolvida por este autor em
Ribeiro (2021).
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Ainda segundo Tuan (1979), lugares são caracterizados por uma
certa “personalidade” que é composta tanto por um aspecto espacial
físico quanto pelas sucessivas intervenções promovidas por gerações
de indivíduos que ali habitam. Lugares evocam uma relação de afetividade, um certo “contorno familiar” que são adquiridos com o passar do
tempo. Assim, “pode-se argumentar que engenheiros criam localidades,
mas, para se criar um lugar, é necessário tempo” (TUAN, 1979, p. 421).
A apreciação das qualidades de um lugar requer, portanto, um contato
próximo e uma longa associação com esse ambiente.
Cresswell (2008) também está de acordo com a afirmação de que o
conceito de lugar é um dos principais tópicos da geografia. A compreensão desse conceito é fundamental para endereçar temas atuais, como
planejamento urbano, políticas de imigração, uso de mídias digitais
móveis ou mesmo ambientes virtuais imersivos. Cresswell afirma que,
em sua essência, o lugar envolve a atribuição de significado a um determinado segmento geográfico. Dessa maneira, as definições de lugar
na geografia normalmente combinam as noções de local – como um
ponto objetivo e definido no espaço – com significado. Em outras palavras, “lugares são locais com significado” (CRESSWELL, 2008, p. 134).
De acordo com Santaella (2010, p. 101), “um lugar tem um endereço
geográfico que implica alguns traços físicos (localização), mas possui
também uma identidade histórica e cultural (local) e essas duas dimensões facilitam uma evolução da ligação dos humanos com o lugar”.
Costumamos dizer que áreas familiares de cidades como, por
exemplo, bairros, praças ou ambientes públicos são lugares. Lugares
também apresentam variações de escala. Assim, poderíamos imaginar
que um “lugar favorito” seria uma poltrona específica, um restaurante,
um bairro ou mesmo um país. Além disso, os lugares não se restringem
a espaços fixos: certos ambientes móveis, como os meios de transporte,
também poderiam ser tratados como lugares (como, por exemplo, o
“lugar favorito no ônibus”). Por também apresentar uma conotação
pessoal, um único lugar terá significados particulares para diferentes
pessoas. Dessa maneira, os lugares estão intimamente relacionados a
histórias pessoais e às impressões que eles deixaram em nossa memória.
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Cresswell afirma que os lugares seriam formados por basicamente
dois elementos: além de apresentarem uma paisagem física – que poderia
ser composta de edifícios, infraestrutura de transportes, bosques, placas
de sinalização etc. – os lugares também evocam o que o autor chama
de “senso de lugar” (sense of place), ou seja, os significados individuais
ou coletivos associados àquele lugar. Cresswell lembra que esse senso
de lugar passou a ser particularmente relevante a partir dos anos 1970,
quando estudiosos da geografia manifestaram um maior interesse pelas
experiências subjetivas das pessoas com o espaço. Até então, os geógrafos
da ciência espacial estariam mais interessados em tratar o espaço como
algo mensurável e os indivíduos como objetos que ocupavam esses
espaços. Em contraste, uma perspectiva mais humanística da geografia
“precisaria estar mais atenta às formas nas quais trazemos uma particular variedade de emoções e crenças para nossas interações com o
mundo físico. Central a esse reconhecimento está o conceito de lugar”
(CRESSWELL, 2008. p. 135).
Sob um viés fenomenológico, Tuan (1979, p. 390) afirma que a
combinação dos nossos sentidos, do movimento e do pensamento
nos daria a capacidade de atribuir significado ao espaço. Assim, nosso
conhecimento do mundo e o reconhecimento do lugar que ocupamos
nele depende de uma complexa trama de interpretações que se inicia
pela captação dos fenômenos exteriores pelos nossos sentidos. A relevância da percepção sensorial na experiência dos lugares está de acordo
com a ideia de que nossos processos de pensamento nunca estão divorciados de nossos corpos (FARMAN, 2012). “É essa noção de experiência
que se encontra no núcleo da abordagem humanística sobre os lugares”
(CRESSWELL, 2008, p. 135).
Tendo em vista essas questões fenomenológicas, torna-se imprescindível ressaltar que a percepção sensorial desempenha um papel relevante no “senso de lugar”. É comum nos referirmos às nossas experiências em lugares por meio de sensações que evocam não somente as
impressões visuais – como a beleza de uma construção arquitetônica
ou as cores de um parque –, mas também por meio de outras sensações, como, por exemplo, o cheiro de uma determinada padaria, os
ruídos de uma avenida, a textura de uma parede, o sabor de uma gulo-
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seima vendida na esquina. A combinação dessas sensações acrescenta
camadas de profundidade à nossa experiência com os lugares, indo além
do mero reconhecimento visual de um objeto localizado no espaço.
Como veremos adiante, esses índices sensórios se tornam registros de
grande interesse para uma cartografia preocupada em enfatizar nossa
relação afetiva com os lugares. Nessa experiência, o corpo desempenha
um papel que não pode ser ignorado. A relevância do corpo na nossa
relação com os lugares é, nesse sentido, o vínculo indispensável para
pensarmos os afetos.

Uma cartografia sensível e profunda
Nos tópicos anteriores, apresentamos um breve panorama dos
conceitos de lugares e de afetos. Notamos que ambos os conceitos
possuem uma estreita ligação: para que um determinado espaço seja
associado a um sentido particular, é necessário que um corpo seja
afetado por certas experiências sensórias daquele local. Essas experiências nos afetam como signos indiciais, deixando rastros qualitativos
em nossa memória. No entanto, a dúvida ainda persiste: seria possível
mapear esses índices e, dessa maneira, criar uma espécie de cartografia
afetiva? Como poderíamos traduzir essas experiências afetivas com os
lugares? Uma das pistas levantadas para esse desafio aponta para exercícios de linguagem que extrapolam seus usos habituais, tal como na
poesia e na arte.
A possibilidade de incorporar em um mapa elementos que remetem
à uma experiência qualitativa com os lugares tem sido problematizada
por uma vertente conhecida como mapeamento profundo (RIBEIRO,
2019). Artistas, designers, cartógrafos e pesquisadores discutem a viabilidade de se mapear emoções, memórias e sensações referentes às nossas
relações afetivas com os lugares. Nessa vertente, entende-se que o mapa
poderia funcionar como um suporte narrativo, capaz de contar histórias
relevantes sobre um lugar, seja um bairro, uma praça, uma rua. Para
isso, o cartógrafo deve se engajar na coleta de dados que não somente
dizem respeito às propriedades físicas do espaço - tais como clima, vegetação, relevo, distâncias - mas também índices que evocam significados
particulares daquele local - tais como documentos históricos, fotogra-
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fias, sons, texturas, objetos pessoais, depoimentos etc. Enfim, rastros que
apontem para a relação afetiva que construímos com os lugares ao longo
da história. Essa abordagem cartográfica poderia proporcionar uma
leitura mais profunda dos lugares, empregando recursos interativos de
navegação por camadas e incorporando linguagens artísticas mais radicais.
É o caso da chamada Cartografia Sensível5 proposta por Élise Olmedo
(2011), geógrafa pesquisadora da Paris-1 Panthéon Sorbonne. Após
conviver por cerca de um ano com um grupo de mulheres da periferia
de Marraquexe, no Marrocos, a pesquisadora se engajou em buscar uma
representação cartográfica que fosse capaz de explorar o sentimento e
os afetos dessas mulheres ligados ao seu ambiente espacial. Diante dessa
motivação, Olmedo criou um “modelo cartográfico que pudesse transcrever toda emoção contida em suas narrativas, semeadas de imagens
mentais profundamente vividas, e por isso, necessariamente, desviar
da cartografia convencional” (OLMEDO, 2011). Um dos desafios da
pesquisadora foi articular essa proposta em duas escalas: o microespaço íntimo e privado de cada uma das mulheres e sua relação com os
espaços mais amplos do bairro e da cidade. Olmedo reconhece que a
cartografia sensível questiona certos padrões da cartografia tradicional,
mas, ao mesmo tempo, procura evitar dicotomias improdutivas entre a
arte e ciência.
Ao refletir sobre uma cartografia mais sensível e a possibilidade
de representar dados emocionais como sentimentos, Olmedo lança a
seguinte pergunta: “Se a cartografia se abrir para outros processos de
representação (numa ampla gama de possíveis suportes e de materiais),
teríamos mais chances de obter uma representação mais convincente
desses dados, dessas emoções?” (OLMEDO, 2011). A cartografia sensível,
resultado dessa investigação6, foi composta a partir de um trabalho artesanal de costura em tecido, utilizando recortes de panos, fitas, linhas e
adereços. Trata-se, portanto, de um processo de montagem, no qual tais
mulheres buscaram expressar seus sentimentos em relação ao lugar que
5. A análise desse projeto também pode ser encontrada em Ribeiro (2021).
6. Disponível em: <https://visionscarto.net/cartographie-sensible>. Acesso em: 27 fev.
2020.
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vivem por meio de técnicas e materiais que lhe são familiares. O “mapa
têxtil” gerado mostra a junção de dois universos, atados por uma fita
amarela: o ambiente doméstico e o ambiente de trabalho. Os elementos
costurados sobre esses dois universos dizem respeito não somente
aos lugares físicos do cotidiano dessas mulheres, como os ambientes
domésticos (cozinha, sala, quarto) e os lugares de socialização (parques
e lugares de costura e bordado), mas também às questões envolvendo
opressão de gênero (representadas pela cor marrom escura) (Figura 1).

FIGURA 1: Carte Sensible, de Élise Olmedo.
FONTE Medkjian e Olmedo (2016).

A cartografia sensível de Élise Olmedo pode ser considerada um tipo
de cartografia afetiva que adota distintos suportes materiais para romper
com convenções da cartografia e provocar um outro tipo de leitura sobre
o espaço. Explorando mais intensamente a iconicidade das formas, dos
materiais e das texturas e, ao mesmo tempo, questionando as convenções simbólicas da cartografia, a cartografia afetiva pode tentar alcançar
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aspectos mais qualitativos, como emoções e memórias – essenciais para
o entendimento mais profundo dos lugares.
Essa estratégia radical de rompimento com os padrões de uma certa
linguagem é típica das artes contemporâneas e há muito tem sido explorada pelas vanguardas artísticas como recurso estético. A própria cartografia foi objeto desse tipo de releitura artística, originando um movimento conhecido como map art (WOOD, 2010). Na cartografia sensível
de Olmedo, o estranhamento provocado pela inusitada aplicação de
recursos alheios às técnicas cartográficas “tradicionais” nos conduz a
um outro tipo de interpretação, de caráter mais sensível e afetivo. Não
se trata aqui de questionar esse mapa sob o olhar técnico de escalas,
proporções e precisões (elementos que operam no âmbito simbólico das
convenções, regras e leis da razão), mas de pensar como a linguagem dos
mapas foi ressignificada.

Uma narrativa cartográfica e afetiva da cidade
A tentativa de se mapear outras camadas de significado que emergem
das relações afetivas com os lugares também passa pela junção entre
as narrativas e a cartografia (CAQUARD; CARTWRIGHT, 2014). As
narrativas, em geral, possuem um componente espacial relevante, na
medida em que contam histórias e descrevem acontecimentos que ocorreram em um determinado local, mesmo que se trate de um mundo
ficcional. Nesse sentido, destaca-se a chamada cartografia literária, ramo
da cartografia que trata das inúmeras interseções entre os mapas e a literatura. Os exemplos mais comuns dessa vertente são os livros de fantasia
que incorporam mapas que auxiliam o leitor a compreender a dimensão
espacial dos fatos narrados, incluindo o deslocamento de personagens e
a distribuição geográfica dos locais (RIBEIRO, 2021).
Por outro lado, a cartografia também se interessa pelas narrativas
orais: relatos e histórias de vida de personagens não-ficcionais cujo
deslocamento espacial se configura como parte integrante de uma
narrativa. Essa categoria inclui, por exemplo, os relatos de imigrantes
e a reconstrução de trajetórias de figuras históricas em seus deslocamentos corporais, muitas vezes transgredindo fronteiras e estabelecendo
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vínculos afetivos por onde passam. Neste estudo, em particular, destacamos os mapeamentos que evidenciam as narrativas locais de personagens da cidade, cujas histórias de vida se vinculam a seus deslocamentos
e perambulações através do labirinto urbano.
É o caso do Atlas Ambulante, projeto desenvolvido em 2011 por
Renata Marquez e Wellington Cançado, pesquisadores da UFMG
(MARQUEZ; CANÇADO, 2011). O projeto destaca vendedores ambulantes de Belo Horizonte, que, em suas perambulações cotidianas,
acabam criando uma espécie de cartografia informal da cidade. O Atlas
Ambulante apresenta as histórias dos personagens Osmar, Marlene e
Agnaldo, Jefferson, Antônio e Robson, respectivamente, um amolador
de facas, um casal de empalhadores de cadeiras, um vendedor de
algodão-doce, um vendedor de biju e um vendedor de pirulitos (Figura
2). Além dos mapas dos deslocamentos desses personagens (Figura 3),
o projeto inclui registros fotográficos, descrição técnica dos seus instrumentos de trabalho e até as “partituras visuais” dos anúncios sonoros
emitidos por suas vozes e instrumentos musicais (Figura 4). Segundo
os autores, o Atlas Ambulante é uma “tentativa visual de representar
identidades através das histórias contadas e de geografias praticadas”
(MARQUEZ; CANÇADO, 2011, p. 10).

FIGURA 2: Personagens do Atlas Ambulante.
FONTE: Marquez e Cançado (2011).

De maneira discreta e quase invisível, esses personagens “singularizam a experiência urbana” e testemunham uma relação corporal com a
cidade que desafia a precisão dos satélites, o rigor dos sistemas de informação geográfica e mediação por dispositivos móveis de geolocalização.
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Dessa maneira, são “sujeitos cartográficos” que constroem um conhecimento ímpar da cidade e compõem a paisagem urbana, ainda que às
margens dos mapas oficiais (MARQUEZ; CANÇADO, 2011, p. 8).

FIGURA 3: Um dos mapas dos deslocamentos dos vendedores ambulantes na cidade
de Belo Horizonte. FONTE: Marquez e Cançado (2011).

FIGURA 4: Diagrama técnico da máquina de amolar (esq.) e representação gráfica do
som emitido pelo vendedor de algodão-doce (dir.).
FONTE: Marquez e Cançado (2011).
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Pretendemos, então, pensar uma cartografia que se encarregue desse espaço outro, que seja também uma prática sociocultural e não
um caminho de instrumentalização de tudo e todos. Essa cartografia fragmentada produziu o Atlas Ambulante: atlas voluntariamente
inconcluso, atlas-plataforma de memórias, estrutura aberta, pronta
para ser acrescida de novos protagonistas. (MARQUEZ; CANÇADO,
2011, p. 8)

No Atlas Ambulante, a afetividade se revela no mapeamento da
relação corporal que os vendedores possuem com a cidade. Trata-se também de uma espécie de transgressão de padrões da cartografia,
na medida em que valoriza um mapeamento que se origina no gesto
singular da caminhada urbana, em contraste com a mediação algorítmica das populares plataformas digitais de mapeamento. Em outras
palavras, o Atlas Ambulante presta uma homenagem aos cartógrafos
anônimos do cotidiano: personagens que possuem um conhecimento
espacial da cidade que é único, mas que permanece invisível aos registros dos satélites e algoritmos.
Ao conectar o corpo com o espaço, o gesto da caminhada retoma a
tradição estética do flâneur urbano, personagem analisado por Walter
Benjamin em suas reflexões sobre a cidade moderna (RIBEIRO, 2021).
Benjamin sugere que a ação do flâneur não se resume a um mero vagar
despretensioso: trata-se de uma forma de percepção da cidade, sensibilizando seus sentidos para gerar uma experiência estética sobre o
espaço percorrido. O olhar desenvolvido pelo flâneur procura superar
a mera constatação visual dos estímulos da cidade para dotá-lo de uma
dimensão fenomenológica que está receptiva à surpresa e à curiosidade.
Ao explorar as experiências sensórias da cidade e sobrepor espaços para
alcançar novos sentidos interpretativos, o flâneur pode ser visto como
inspiração para outros movimentos estéticos que também se apoiaram
na caminhada urbana, tais como o dadaísmo, o surrealismo, o situacionismo e a chamada arte radicante (FABBRINI, 2015).
Além disso, a proposta do Atlas Ambulante reforça a ideia de que o
formato gráfico de um atlas não necessariamente se resume a um manual
técnico com uma coletânea exaustiva de mapas. Ao mesclar mapas com
fotografias, retratos, desenhos, diagramas, narrativas e relatos, o atlas
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se torna um rico suporte semiótico, bastante apropriado para tratar de
afetos, uma vez que reúne tanto “o paradigma estético da forma visual”
como o “paradigma epistêmico do saber” (DIDI-HUBERMAN, 2011, p.
12). Segundo Didi-Huberman, a leitura de um atlas quase nunca ocorre
de maneira linear, como um romance ou um filme. Invariavelmente,
navegamos nas páginas de um atlas através de saltos, seduzidos pela
atração das imagens ali organizadas. Assim, o atlas:
[...] introduz no conhecimento a dimensão sensível, o diverso, a característica lacunar de cada imagem. Contra toda pureza estética, ele
introduz o múltiplo, o diverso, a hibridização de toda montagem [...].
Ele inventa, entre tudo isso, zonas intersticiais de exploração, intervalos heurísticos. Ele ignora deliberadamente os axiomas definitivos.
Ele coloca em relevo uma teoria do conhecimento consagrada ao risco do sensível e de uma estética consagrada ao risco da disparidade.
Ele desconstrói, por sua própria exuberância, os ideais de unicidade,
de especificidade, de pureza, de conhecimento integral. Ele é uma ferramenta, não somente do esgotamento lógico de possibilidades dadas, mas da inesgotável abertura para possibilidades que ainda não
foram dadas. Seu princípio, seu motor, não é outro senão a imaginação. (DIDI-HUBERMAN, 2011, p. 13).

Dessa maneira, Didi-Huberman argumenta7 que a própria maneira
como o atlas é organizado se constitui em um princípio heurístico: a
montagem dos mapas e as relações que as imagens estabelecem entre si
provocam a descoberta pela imaginação (ou seja, a capacidade de se criar
imagens de pensamento). É curioso também notar que a própria origem
do altas remete a uma analogia com o trabalho dos vendedores ambulantes. Atlas é o personagem mitológico que foi condenado por Zeus a
carregar o mundo em suas costas. Esse mito acabou perpetuado como
sinônimo de livro de cartografia. Ao perambular pela cidade portanto
seus instrumentos e produtos pelas ruas, os ambulantes estão, de certa
forma, condenados a permanecer às margens da cidade, enquanto
traçam suas vidas e tecem suas narrativas.

7. Neste trabalho, Didi-Huberman (2011) refere-se ao Atlas de imagens de Aby Warburg.
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Conclusões: por uma cartografia mais afetiva
Este estudo procurou problematizar a questão da representação dos
afetos. Argumentamos que a aparente contradição levantada pela tentativa de se delimitar os afetos em um modelo semiótico poderia ser superada no âmbito da estética. A fluidez, a sutileza e a plasticidade dos afetos
requer um estudo sobre como as linguagens (visuais, sonoras, táteis)
operam em sistemas mais receptivos às nuances qualitativas das formas,
cores e suportes. Assim, apontamos que o exercício de transgressão de
padrões, típicos das artes, poderia ser uma estratégia de tradução dos
afetos.
Para situar essa discussão em um contexto mais preciso, trouxemos uma reflexão sobre as cartografias afetivas: projetos que desafiam a linguagem cartográfica a traduzir outros tipos de registros,
normalmente ignorados por esse tipo de suporte sígnico. As cartografias afetivas seriam um exercício de apreciação estética sobre a própria
noção de lugar, entendido como um espaço repleto de significados. A
partir desse ponto de vista, os projetos analisados procuraram mobilizar
estratégias de mapeamento que exploram nossa experiência corporal
com os lugares, oferecendo uma outra compreensão sobre o papel da
cartografia. Essas estratégias incluem, por exemplo: a experimentação
de outros suportes materiais para construção do mapa, a incorporação
de conceitos da narrativa e a ousadia para romper com certos padrões
da linguagem cartográfica. Nesse sentido, a cartografia afetiva seria uma
proposta que não se opõe às conquistas recentes da cartografia científica.
Por outro lado, não nos deixa esquecer que os lugares são compostos de
narrativas e personagens que também merecem um olhar mais sensível
e afetivo.
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Capítulo 6

Mobilidades e afetos: movimentos que
transformam a pesquisa
Camila Alves Mantovani e Fatine Oliveira

O verbo movimentar pode significar deslocamento de um lugar ao
outro, uma ação provocada por uma força capaz de retirar um corpo
ou objeto de sua condição de repouso. Pode também ter o sentido de
dar vida, animar. A temática do movimento inspirou filósofos a pensar
a nossa relação com o mundo, a partir de perguntas como “O que nos
move?” ou “Como nos movemos?”. Para Aristóteles, por exemplo,
seria impensável a recusa ao estudo do movimento se o que se deseja é
compreender a natureza, pois, para ele “a natureza é princípio de movimento e mudança” (Phys. iii 1, 200b 14-15, apud PUENTE, 2010)
Da Filosofia aos campos disciplinares contemporâneos, questionamentos acerca do movimento ainda permanecem. No entanto, quando
o foco recai sobre os sujeitos, um elemento importante para a análise se
destaca, a saber, a intencionalidade. Pesquisadores da Geografia Humana
tomam a intencionalidade do movimento como um traço partilhado
por animais e humanos, pontuando que o estudo desses movimentos
intencionais se mostra fundamental para compreender a “dinâmica dos
ecossistemas, cidades e ambientes.” (MILLER et al., 2019). Ou seja, na
potencialidade abarcada pelo movimento humano (poder mover-se ou
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não), há que se pontuar uma dimensão estratégica que organizaria as
ações e, com isso, seria capaz de revelar dinâmicas sociais, culturais e
econômicas.
Bauman, por sua vez, no seu livro “Globalização: as consequências
humanas” (1999), já nos alertava para as assimetrias do movimento
tendo por base, justamente, a questão da intencionalidade, pois, ao
observar as mobilidades contemporâneas, via nelas mais movimentos
compulsórios (ou mesmo a proibição total do movimento), que um
livre ir e vir. A partir dessas desigualdades, estabeleceu as categorias do
turista e do vagabundo.
Nessa relação, o turista seria aquele que se move por escolha, e essa
escolha pode ser efeito da “sedução operada pela mítica do movimento”
ou pode estar baseada em uma racionalidade estratégica, tendo em vista
as “circunstâncias” que se apresentam. Sendo assim, para o autor, nem
todos estão em movimento por escolha e, talvez, muitos preferissem
levar uma vida menos nômade ou ir para outros lugares. “Se estão se
movendo é porque ‘ficar em casa’ num mundo feito sob medida para o
turista, parece humilhante e enfadonho e, de qualquer modo, em longo
prazo não parece uma proposta factível.” (BAUMAN, 1999, p. 101).
Aqueles que se movem contra sua vontade, seja porque foram empurrados ou desenraizados, são, na categorização de Bauman (1999), os
vagabundos.
Turistas e vagabundos habitam mundos diferentes. Para os primeiros,
a experiência da mobilidade é uma experiência temporal, já que o
espaço pouco importa. Não há fronteiras ou muros que impeçam seu
movimento pelo território, assim como as mercadorias e o capital, eles
também se tornaram fluxo. Já o mundo dos vagabundos é denso. A dificuldade do movimento ou mesmo a imobilidade são combinadas ao
movimento compulsório que, muitas vezes, força-os a se moverem de
um determinado território que não lhes foi autorizado habitar.
Os turistas têm horror dos vagabundos pela mesmíssima razão que
os vagabundos encaram os turistas como gurus e ídolos: na sociedade
dos viajantes, na sociedade viajante, o turismo e a vagabundagem são
as duas faces da mesma moeda. (BAUMAN, 1999, p.105)
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Para o autor, a caracterização do movimento contemporâneo nas
figuras do turista e do vagabundo tem ainda a importante função de
dissipar o efeito homogeneizador que o termo “nômade” parece produzir
quando aplicado a todos os “contemporâneos da era pós-moderna”.
Para além dessas figuras emblemáticas, desejamos introduzir outros
sujeitos para ampliar as noções aqui apresentadas. Pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, grávidas ou mães com crianças de
colo, idosos ou mesmo pessoas acima do peso, nos permitem perceber
e refletir sobre as diferentes formas de mobilidade, em especial, aquelas
que se dão nos espaços urbanos que, muitas vezes, não foram planejados
de forma acessível para todos.
Dessa maneira, pensar a mobilidade é, de saída, reconhecer assimetrias (SHELLER, 2018). Identificar a relação de diversas formas de
vulnerabilidades com o movimento, pode nos ajudar a compreender
como preconceitos de raça, classe social, gênero e corpo estão presentes
nas formas de ocupação das cidades, nos meios de transporte, no direito
de ir e vir, nas formas de participação política e econômica.
Quando as pessoas vivem no cruzamento de múltiplos vetores de
opressão, o acesso irrestrito à mobilidade e ao espaço público não é
garantido. Racismo, sexismo, classismo, capacitismo, xenofobia, homofobia e as restrições impostas a pessoas em não conformidade com
o gênero podem tornar o espaço público hostil a muitos1. (SHELLER,
2018, p. 17, tradução livre)

No contexto das práticas de pesquisa, o movimento pode ainda
indicar caminhos metodológicos. Aproximações com sujeitos, culturas
e histórias, ressaltando o contato e as experiências, adotando, assim,
uma “ética do encontro”, ou seja, uma postura de construção do saber a
partir dos afetos presentes nessas trocas, em detrimento do isolamento
proposto pela objetividade científica. Para Moriceau (2019, p.45), “a
relação ética aberta pelos afetos nos força a repensar nossas certezas e

1. When people live at the intersection of multiple vectors of oppression, unfettered
access to mobility and public space are not guaranteed. Racism, sexism, classism, ableism,
xenophobia, homophobia, and constraints imposed upon gender-non-conforming folks
can make the public space hostile to many.
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nosso ser de pesquisador. Nós aprendemos muito, mas esse conhecimento vem da ética e não o contrário”.
Nossa proposta aqui é refletir sobre como as questões trazidas pela
mobilidade, em especial a que se dá nos espaços físicos e que permitem
determinadas sincronicidades, podem atuar no processo da pesquisa,
tornando possíveis alguns encontros e, em certos momentos, impedindo outros. Para isso, tomaremos a experiência com a deficiência e os
desafios envolvidos no deslocamento e participação de uma das autoras
do texto, em um evento, na cidade de São Paulo, em 2020. Esperamos,
assim, poder levar os leitores e as leitoras a observar e refletir sobre
como esses movimentos influenciam e contribuem para a construção do
olhar sobre as (i)mobilidades.

Afetos em circulação
Cena 1: Deslocamentos e partilhas: ouvir e se deixar levar
A unidade do SESC (Serviço Social do Comércio) de São Paulo
realizou no período dos dias 04 a 07 de março de 2020, a segunda
versão do “Nós Tantas Outras: Mulheres e Novos Imaginários”2, um
encontro internacional com coletivos feministas do Brasil e América
Latina. Diversas pesquisadoras, representantes de grupos de mulheres
de diversas pautas se reuniram em conferências e grupos de trabalho
com o intuito de apresentarem suas formas de organização e atuações na
defesa dos direitos da mulher.
Participei do evento como ouvinte e palestrante, representando o
“Coletivo Feminista Helen Keller”, um grupo integrado por mulheres
feministas com deficiência, advindas de diversas partes do Brasil, que
dividem o anseio por uma agenda política mais inclusiva, com respeito a
diversidade corporal, de classe, raça e, principalmente, gênero. Compreendendo a deficiência como o resultado da interação de um corpo com
impedimentos em contato com barreiras de natureza física, social,

2. Disponível em: <https://www.sescsp.org.br/programacao/210839_
NOS+TANTAS+OUTRAS>. Acesso em: 12 de março de 2020.
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econômica, dialogando com a perspectiva do modelo biopsicossocial3,
o coletivo denuncia a existência de uma forma de opressão que incide
principalmente sobre corpos com deficiência.
Conhecido como capacitismo, termo correspondente ao ableism
(CAMPBELL, 2011), este tipo de preconceito segmenta indivíduos
considerados incapazes de participar ativamente na sociedade a partir
de discursos sustentados por “uma rede de crenças, processos e práticas
que produz um tipo particular de eu e corpo (o padrão corporal) que
é projetado como o perfeito, típico da espécie e, portanto, essencial e
totalmente humano. A deficiência é então moldada como um estado
diminuído de ser humano.”4 (CAMPBELL, 2001, p. 44)
Essa condição de vulnerabilidade favorece o surgimento de desigualdades provocadas pela distribuição de renda entre a população com deficiência, conforme verificado pelo censo realizado pelo IBGE em 2010. A
pesquisa revela que apenas 23,6 % da população com deficiência possuía
algum tipo de ocupação de trabalho, porém 26,2% deste total tinham
rendimento correspondente ao valor de meio ou um salário mínimo5.
Em resumo esses dados nos mostram a situação de baixa renda, proveniente de empregos informais ou provisórios, da maioria da população
com algum tipo de deficiência.
Imprescindível destacar que um terço desta renda (ONU, 2015)6 direciona-se aos custos de vida provocados pelos gastos com saúde – medicamentos e tratamentos especializados para determinadas doenças,

3. O modelo biopsicossocial busca conciliar as dimensões sociais da deficiência preconceitos, barreiras, falta de acessibilidade - às dimensões biomédicas - questões
ligadas ao corpo, dores e tratamentos requeridos para melhor qualidade de vida. Tal
modelo caminha para “uma abordagem que considera a individualidade da pessoa com
deficiência, mas não a penaliza por sua condição” (PESSOA et al. 2020)
4. A network of beliefs, processes and practices that produces a particular kind of self and
body (the corporeal standard) that is projected as the perfect, species-typical and therefore
essential and fully human. Disability then is cast as a diminished state of being human.
(CAMPBELL, 2001, p. 44)
5. No período da pesquisa o salário mínimo tinha o valor de R$ 510,00.
6. Disponível em: <https://www.un.org/disabilities/documents/sdgs/infographic_
statistics_2016.pdf>. Acesso em: 15 de março de 2020.
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compra de órteses, cadeira de rodas –, educação, transporte, moradia,
alimentação envolvidos no cuidado de pessoas com deficiência.
Diante de um cenário tão hostil, sou tomada por uma inquietação
que me provoca a partir de vários lugares: sou mulher, pessoa com deficiência e pesquisadora. Quais são os limites impostos à nossa participação nos mais diversos espaços? Da ida à universidade, ao Congresso
que se realiza em outra cidade, que elementos se apresentam e se interpõem a esses deslocamentos? Ao residir em um bairro na região metropolitana de Belo Horizonte, lido, cotidianamente, com a precariedade
dos transportes públicos, as ruas cheias de buracos e mal asfaltadas, as
calçadas irregulares e outros tipos de barreiras físicas, que me impedem
de realizar alguns deslocamentos pela região. Quando necessário,
porém, lanço mão do transporte próprio, a partir da disponibilidade de
um familiar em me conduzir nesses deslocamentos.
Pensar essas (i)mobilidades - que são minhas e de tantas outras
pessoas em situação de vulnerabilidade - e suas implicações para uma
efetiva a participação em sociedade, revela a necessidade de se colocar
em pauta a discussão sobre formas mais equânimes de mobilidade.
As mobilidades justas não se referem apenas ao transporte nas cidades, embora isso seja uma parte importante, mas também às micro
mobilidades, que se dão em escala corporal e que são influenciadas
por processos raciais e de classe, por práticas de gênero e pelas conformações sociais da deficiência e da sexualidade7. (SHELLER, 2018,
p.21, tradução livre)

No primeiro dia do evento, participei como ouvinte no grupo de
trabalho “Saberes, ciência e tecnologias”. A partir da fala das apresentadoras, pude perceber que o que estava em jogo ali era uma discussão
sobre a construção de saberes de povos tradicionais, oriundas de tradições, que atuam como formas de resistência, em interação com conhecimentos científicos e novas tecnologias. Apesar de uma aparente dispari-

7. Mobility justice is not just about transportation within cities, though that is an important
part of it, but also about the smaller micro-mobilities at the bodily scale that are inflected
by racial and classed processes, gendered practices, and the social shaping of disabilities
and sexualities.
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dade, as histórias se conectavam como se fizessem parte de uma mesma
narrativa.
A fala de uma mulher indígena, pelo direito de ter acesso ao conhecimento dos xamãs, exclusivo aos homens de sua tribo, permitiu-me
perceber como as questões de gênero permeiam diversas culturas e
formas de vida. A questão da formação profissional, como um fator
importante para a independência financeira e conquista de autonomia
pelas mulheres, foi um tema também bastante presente nas apresentações. A questão da maternidade também foi abordada, com foco na
violência obstétrica de mulheres na Argentina. A intenção do projeto era
dar visibilidade às diversas maneiras de se violentar as mães - de forma
física e psicológica - durante o parto. Questões como licença maternidade, abandono de projetos pessoais, recusas em entrevistas de emprego
foram trazidas como formas de controle sobre o corpo feminino.
Neste dia, o tema da deficiência também apareceu, a partir da fala
de uma mulher, cadeirante, que representava um coletivo de mulheres
com deficiência. Seu ponto de partida era a invisibilidade das mulheres
com deficiência nos movimentos feministas. A sua fala me foi muito
próxima, tocando em pontos que vivencio no meu cotidiano, promovendo uma dinâmica de afetação que se dava, justamente, pela proximidade e pelo reconhecimento.
Quando todos os grupos finalizaram suas apresentações, a mediadora
abriu a roda de debates, permitindo que o público realizasse perguntas
ou considerações sobre os trabalhos. Naquele momento, senti a necessidade de falar para reforçar a importância da presença de mulheres com
deficiência naquele espaço. Precisava falar, dizer do meu lugar, reiterar
experiências, sentimentos, vivências, trazer outros pontos de vista. A
partir da minha fala outras vieram e pude também perceber a riqueza de
um debate interseccional, destacando a mobilidade como um exemplo
de relação os múltiplos corpos que ali se apresentavam.
Ao final, enquanto o público presente confraternizava, apreciando
cafés e trocando contatos, fui abordada por uma das ouvintes que se
identificou com a minha fala. Mulher negra idosa, ela me surpreendeu
ao compartilhar que algumas das suas inquietações referentes as formas
de locomoção nas cidades eram similares as que vivencio. Outro tema
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que esteve presente em nossa conversa foi a percepção em torno das
diferentes dinâmicas de tempo para realizar pequenos - ou grandes deslocamentos. Nesse momento, o espaço de fluxos e o espaço de lugares
entravam em fricção.
Para Milton Santos (2008), a percepção acelerada e simultânea do
tempo gera alguns lugares comuns como as ideias de aldeia global e
de supressão do espaço. No primeiro caso, o autor sugere que, em vez
de trabalharmos com a ideia de aldeia, melhor seria lidarmos com o
conceito de cidades globais: “cidades interligadas eletronicamente
através de uma rede por onde fluem informações diversas.” Já a noção de
que o tempo suprime o espaço advém de “uma interpretação delirante
do encurtamento das distâncias” (SANTOS, 2008).
De acordo com o autor, resguardando-se as questões referentes às
distintas possibilidades de acesso aos novos meios de circulação, mesmo
os indivíduos privilegiados não experimentariam a eliminação do
espaço, mas sim a possibilidade de um “novo comando à distância”.
Nessa dinâmica de distintas velocidades e temporalidades, temos o
espaço de fluxos e seu tempo intemporal que, segundo Castells (2007),
representa a fragmentação da noção de tempo, o que transformaria a
experiência da temporalidade em algo da ordem da simultaneidade e da
intemporalidade. Esses dois elementos são percebidos em relação aos
fluxos infocomunicacionais que circulam nas redes. A simultaneidade
é vivenciada quando, via mediações digitais, compartilhamos eventos
e situações distantes no espaço. Já a intemporalidade diz de uma forma
de acesso à informação que não privilegia um mecanismo linear de
organização e recuperação de dados, mas se relaciona aos “impulsos do
consumidor ou às decisões do produtor”. Assim que, “o tempo intemporal ocorre quando as características de um dado contexto – paradigma informacional e a sociedade em rede – causam confusão sistêmica na ordem sequencial dos fenômenos sucedidos naquele contexto”
(CASTELLS, 2007, p. 556).
Voltando a Castells (2007), se o tempo intemporal pertence ao espaço
de fluxos; o tempo biológico e a sequencialidade, que estruturam e caracterizam os lugares em todo o mundo, pertencem ao espaço de lugares,
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local onde o efeito desordenador do tempo, causado pelas tecnologias de
informação e comunicação, é percebido e vivenciado.
[o espaço de fluxos] dissolve o tempo desordenando a sequência dos
eventos e tornando-os simultâneos, dessa forma instalando a sociedade na efemeridade eterna. O espaço de lugares múltiplos, espalhados,
fragmentados e desconectados exibe temporalidades diversas, desde
o domínio mais primitivo dos ritmos naturais até a estrita tirania do
tempo cronológico. Funções e indivíduos selecionados transcendem
o tempo, ao passo que atividades depreciadas e pessoas subordinadas
suportam a vida enquanto o tempo passa (CASTELLS, 2007, p. 559).

Essa “densidade” atribuída ao espaço na fala de Castells (2007)
encontra ressonância nas palavras de Bauman (1999) ao descrever a
relação estabelecida entre o vagabundo e o local que, pelo efeito desordenador das tecnologias e seus espaços de fluxos, se vê esvaziada de
sentido. Habitantes do primeiro mundo (turistas) e do segundo mundo
(vagabundos), assim são caracterizados os tipos que se configuram em
relação à capacidade ou não de se moverem. Os primeiros, de acordo
com o autor, vivem no tempo, não importando o espaço. Já os segundos
vivem no espaço, “pesado, resistente e intocável”.
[...] em vez de homogeneizar a condição humana, a anulação tecnológica das distâncias temporais/espaciais tende a polarizá-la. Ela
emancipa certos seres humanos das restrições territoriais e torna extraterritoriais certos significados gerados de comunidade – ao mesmo
tempo que desnuda o território, no qual outras pessoas continuam
sendo confinadas, de seu significado e de sua capacidade de doar
identidade. (BAUMAN, 1999, p. 25)

Em comparação a velocidade dos atuais fluxos de informação, redução
de distâncias com o uso de novas tecnologias e novas modalidades de
transporte alternativo, pessoas com mobilidade reduzida vivenciam um
outro ritmo para realizar suas atividades cotidianas de cuidado, movimentos diários que fazem emergir outras formas de observar a vida.
Essas disparidades colocam em conflito as formas de poder envolvidas no direito de ocupar determinados espaços públicos ou privados,
permanecer em territórios e circular livremente. Segundo Mimi Sheller
(2018), explorar outras políticas que relacionem as (im)mobilidades
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indicam novos caminhos para repensar sustentabilidade, formas de
planejamento urbano mais igualitária, uso de alternativas de transporte
dentre outras. Portanto,
O uso do termo “(i)mobilidades” visa sinalizar que a mobilidade e a
imobilidade estão sempre conectadas, associadas e co-dependentes,
de modo que devemos sempre pensar nelas juntas, não como opostos binários, mas como constelações dinâmicas de múltiplas escalas,
práticas simultâneas e de significados relacionais8. (SHELLER, 2018,
p.21, tradução livre)

Cena 2: Com a palavra: apresentar, representar,
experimentar e compartilhar
No dia 06 de março, no grupo de trabalho “Representatividade,
representação e identidades”, pude me apresentar. Nesse GT, a ideia era
debater sobre a diversidade feminina, suas diferentes formas de agrupamento e o esforço para se colocar em diálogo face a necessidade de uma
organização mais igualitária.
Comecei a apresentação com uma pergunta: “Seu feminismo reconhece mulheres com deficiência?”. Confesso que queria provocar, tirar
as pessoas de seu lugar, causar certo desconforto para promover reflexão.
Não esperava por respostas, a pergunta era um pretexto para iniciar uma
conversa e trazer informações sobre o coletivo que eu ali representava.
Falei sobre suas principais campanhas e os objetivos de suas atuações em
outros eventos. No entanto, dessa vez havia algo diferente na minha fala,
dessa vez eu não me colocava ali só como uma mulher com deficiência,
que falava em nome de um coletivo, naquele momento eu me apresentava também como pesquisadora, citava referências teóricas, discutia e
problematizava minha experiência em relação a conceitos e autores.
Dentre os referenciais trazidos, um deles pareceu interessar mais
aos presentes: a categorização da mulher com deficiência em relação ao
masculino e às outras mulheres feita por Rosemarie Garland-Thomson
(1997). Nas palavras da autora, a mulher com deficiência
8. The use of “(im)mobilities” is meant to signal that mobility and immobility are
always connected, relational, and co-dependent, such that we should always think of
them together, not as binary opposites but as dynamic constellations of multiple scales,
simultaneous practices, and relational meanings.
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(...) é um terceiro termo cultural, definido pelo par original da figura
masculina e da figura feminina. Vista como o oposto da figura masculina, mas também imaginada como a antítese da mulher normal, a
figura da mulher com deficiência é, assim, ambiguamente posicionada dentro e fora da categoria de mulher9. (GARLAND-THOMSON,
1997, p.29, tradução livre)

Após a minha fala, seguiram as apresentações de três mulheres com
narrativas diversas, abordando as formas de resistência de mulheres
negras peruanas, organização solidárias de mulheres que tiveram experiências no cárcere e, por fim, relatos de uma das lideranças do grupo de
mulheres prostitutas do estado do Pará.
Das experiências trazidas, com toda a sua riqueza, força, coragem e
dor, a da violência sofrida pelas mulheres em situação de cárcere, exposta
pela companheira presente, foi das mais marcantes. O descaso que se
faz perceber na superlotação das celas, na falta de produtos de higiene
pessoal e no abandono familiar, reverberou muito fortemente. Outros
elementos que apontam para situações de vulnerabilidade, vivenciadas
no cárcere, são a questão racial - a maioria das detentas é negra - e as
denúncias sobre maus tratos com mulheres grávidas e com deficiência.
Chama a atenção as estratégias de linguagem utilizadas para
contornar ou distensionar os estereótipos que se vinculam à experiência
no cárcere. Em tom jocoso, a apresentadora nos conta que, quando
interrogada sobre o tempo em que permaneceu presa, costuma dizer
que estava “em viagem a Paris”. Assim como ela, as integrantes do seu
coletivo lançam mão desta ideia, dizendo incorporá-la em suas falas
corriqueiras, ao receberem o mesmo questionamento.
Após as apresentações, tive oportunidade de conversar mais com essa
companheira, que demonstrava muito interesse em conhecer mais sobre
a vivência com a deficiência. Foi um momento em que pude notar o
valor daquelas trocas. Os debates eram importantes, porém, os contatos
mais intensos aconteciam nas pausas. Nelas, tínhamos a oportunidade
9. She is a cultural third term, defined by the original pair of the masculine figure and the
feminine figure. Seen as the opposite of the masculine figure, but also imagined as the
antithesis of the normal woman, the figure of the disabled female is thus ambiguously
positioned both inside and outside the category of woman.
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de nos relacionar com um pouco mais de intimidade e abertura, nós nos
dávamos mais a conhecer, partilhávamos gostos em comum, ouvíamos
as histórias pessoais.
Nesses momentos, o outro já não era mais um estranho a mim, mas
tornava-se parte da minha existência. E os afetos podiam ser entendidos
não apenas como sentimentos, sensações, mas também como modos
de se perceber a existência. Afetos singelos, verdadeiros e de muita
potência.

À guisa de conclusão
Todos nós experimentamos, de diferentes maneiras, as múltiplas
dimensões, dinâmicas e interconexões da mobilidade. Enquanto finalizamos este capítulo, o mundo se vê às voltas com uma ameaça que,
de forma bastante pungente, aponta para os riscos da mobilidade: a
Covid19.
Junto com as narrativas que ressaltam as dimensões épicas do movimento e um desejo quase utópico de transformar o mundo em “um só”,
sempre esteve presente o alerta para o fato de que a circulação física
de pessoas e objetos, pode também tornar-se uma ameaça, ao mover
“riscos e doenças pelo mundo” (HANNAM, et al., 2006).
Sendo assim, para sujeitos cuja liberdade de movimento parece não
conhecer limitações, enfrentar dinâmicas que amarram seu movimento
ou que, de maneira mais incisiva, buscam exercer controle sobre ele,
podem ser bastante perturbadoras. No entanto, para alguns indivíduos,
a convivência com o controle e o cerceamento do movimento fazem
parte da vida.
Partindo do pressuposto de que há um padrão de mobilidade disseminado social e culturalmente, e de que, nos últimos tempos, a capacidade de se mover, não só por redes informacionais, mas também por
redes físicas, tornou-se um valor propagado e, por conseguinte, também
almejado por diferentes parcelas da sociedade, buscamos, aqui apresentar e refletir sobre algumas assimetrias que se fazem presentes nos
encontros e nas possibilidades e impossibilidades do movimento.
Tais assimetrias são mais bem percebidas a partir do conceito de
motilidade. Segundo Kaufmann et al (2004, p. 750, tradução livre),
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A motilidade pode ser definida como a capacidade que as entidades
(por exemplo, mercadorias, informação ou pessoas) têm de se movimentar no espaço social e geográfico, ou ainda, a forma como as entidades acessam e se apropriam de uma capacidade para exercer uma
mobilidade sócio-espacial de acordo com as suas circunstâncias10.

Nesse aspecto, Kaufmann et al (2004) pontuam que a motilidade
incorpora elementos interdependentes, que se referem ao acesso a diferentes formas e graus de mobilidade, à competência para reconhecer e
fazer uso desse acesso e, por fim, à apropriação de uma escolha particular que pode, em alguns casos, incluir a opção pelo não-movimento.
Sendo assim, aprofundar a análise a respeito de sujeitos que não
vivenciam o padrão de mobilidade contemporâneo, seja por escolha ou
por imposição, buscando compreender os desdobramentos e afetações
dessa imobilidade, numa sociedade que cada vez mais se pauta pelo
movimento e pela fluidez, parece-nos ser fundamental.
Mais que tensionar a relação mobilidade/imobilidade por si (ou em
si), há que se pensar o desejo em relação à capacidade de decisão. Eu
quero me mover e posso ir ou eu desejo ficar e assim permaneço. Nesse
jogo, a dimensão compulsória da mobilidade/imobilidade nos parece
ser um elemento central.
A partir dos encontros aqui narrados, podemos perceber que os desafios cotidianos que se apresentam para pessoas em situação de vulnerabilidade, em especial as pessoas com deficiência, são múltiplos. Cada
um deles, a partir de seus corpos, sente, experencia e (re)significa as
experiências de uma determinada maneira. Assim, parece-nos imprescindível observar, vivenciar, recontar e refletir sobre essas vivências e
suas assimetrias para que possamos avançar em termos conceituais e
metodológicos nos estudos sobre deficiência, afetos e mobilidade.

10. Motility can be defined as the capacity of entities (e.g. goods, information or persons)
to be mobile in social and geographic space, or as the way in which entities access and
appropriate the capacity for socio-spatial mobility according to their circumstances.
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Capítulo 7

A potência do encontro: corpos em
movimento, corpos em argumento
Jude Civil, Mariana Silva, Matheus Salvino, Stephanie
Boaventura e Sônia Caldas Pessoa
[...] E o rio de asfalto e gente
Entorna pelas ladeiras
Entope o meio-fio
Esquina mais de um milhão
Quero ver então a gente, gente
Gente, gente, gente, gente, gente [...]
Clube da Esquina – Lô Borges e Milton Nascimento

Uma reflexão sobre semelhanças em processos trilhados por
corpos diferentes
Pensamos ser necessário pedir licença aos leitores para que comecemos. Fazemos isso porque este texto é, sobretudo, um experimento. Somos aqui, nesta escrita, cinco pessoas: quatro pesquisadores
(Stephanie, Matheus, Mariana e Jude), em diferentes fases de pesquisa,
orientados por uma mesma professora (Sônia). Os afetos que atravessam
os nossos corpos durante toda a vida certamente deixaram marcas,
que carregamos assim como os nossos nomes, que fizemos questão de
inscrever nesta página. Somos, com todas as nossas experiências singulares de vida, seres diferentes, com referências de mundo díspares entre
si. O que nos cabe, ou pelo menos o que intentamos, é estabelecer na
escrita uma aproximação com o outro. Se, por um lado, nossas afetações
podem ser distintas, levando-nos a movimentos diferentes de vida e de
pesquisa — e por que vida e pesquisa seriam somente duas palavras sem
qualquer relação? —,por outro, a experiência do encontro tem potência
para revelar uma constante tessitura textual. Avisamos, portanto, que
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começaremos ao narrar e problematizar essa reunião de corpos-pesquisadores, para depois partilhar nossas vivências de pesquisa, não como
causa e efeito, mas como deslocamentos de sujeitos em relação.
...
Os entusiastas da fotografia certamente estão acostumados com
a “abertura de lente”. Em linhas gerais, a abertura de lente determina
a quantidade de luz a entrar e atingir o sensor. O constructo técnico
que regula essa funcionalidade é chamado “diafragma”, assim como
o músculo que é de fundamental importância para a preservação das
funções vitais do corpo humano. Não só do que recebe luz — e, portanto,
é visto — cuida a abertura de lente. A depender do quão aberto ou
fechado está o diafragma, determinados planos da imagem estão embaçados, menos visíveis que um outro plano escolhido. Segundo Lakoff
e Johnson (2002), as convenções de uso de expressões metafóricas no
cotidiano dão indícios de como as pessoas tendem a pensar de modo
metafórico ao representar o real. As nossas lentes, com o uso da metáfora, certamente forjadas no calor de referências prévias, determinam
como vemos o desenrolar da vida, o mundo, os encontros e os desencontros.
O encontro específico ao qual nos referimos1 se deu no Edifício
Arcângelo Maletta, construído em 1957 sobre os poucos restos de
demolição do Grande Hotel, no centro de Belo Horizonte. Em uma
noite de um dia de semana como outro qualquer, estávamos os quatro:
Jude, Mariana, Matheus e Stephanie. Nossas lentes, os nossos olhos e
corpos, se ajustaram cada qual a sua maneira para que recebessem os
contornos daquele prédio e fizessem dele uma materialidade possível.
Na verdade, esse encontro, e a conformação dessas imagens que viveríamos, começou dias antes, em uma reunião na qual decidimos ouvir
e partilhar experiências de pesquisa. A concretização desses corpos em
contato se deu em um dos mais barulhentos e movimentados prédios da
cidade, por escolha nossa, ainda que não imaginávamos o quão afetivo
esse ambiente pudesse ser. Dizemos “afetivo” pensando na leitura que
Deleuze fez de Espinosa (2002), onde afeto é uma potência sobre os
1. O encontro ocorreu em janeiro de 2020 e este texto foi produzido logo em seguida, em
fevereiro daquele ano.
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corpos. Sendo assim, os sons, as pessoas, o movimento, tudo isso afetou
nos afetou.
Não apenas nossos corpos são afetados, eles também afetam os
outros. Pessoas que vivem dentro de materialidades atravessadas por
fenômenos específicos – HIV, imigração, gênero, raça, deficiência –
despertam atenção, já que podem ser o assombro ou a alegria de alguém
apenas por estarem em lugares públicos (BARTHES, 2018) dando-se a
ver e sendo vistos. Corpos são produtores de discurso (FOUCAULT,
2013), mas também são atravessados por vários discursos (CLOUGH,
2010).
Algumas afecções dos corpos se dão imediatamente enquanto
outras acontecem em processos. Um processo foi se afetar. Outro foi
se inquietar. Outro, posterior, se deu quando compartilhamos nossas
inquietações em várias reuniões do grupo de pesquisa Afetos ou no
curso Afetos: Teses e Argumentos. Ou seja: os processos dos afetos
se dão nos processos que acontecem muito antes dos encontros e das
partilhas, mas são esses movimentos que constroem novos pensares e,
também, trabalhos como esses, escrito por muitas mãos e com vários
pontos de vista.
“Quando um corpo ‘encontra’ outro corpo, uma idéia, outra idéia,
tanto acontece que as duas relações se compõem para formar um todo
mais potente, quanto que um decompõe o outro e destrói a coesão das
suas partes” (DELEUZE, 2002, p. 25). Nessa colisão e, por conseguinte,
na composição e decomposição dos corpos, os nossos e os de vários
outros, nossas potências de agir são potencializadas ou refreadas. Não
só as pupilas, as sensações do tato, os cheiros ou os ruídos, mas também
as nossas lentes interiores reguladas por um diafragma que pode determinar aquilo que terá visibilidade e aquilo que será esquecido, é afetado
por uma variável incontável de corpos e fatores. Com esse encontro e
nesse ambiente, partilhamos todos, um a um, nossas experiências de
pesquisa, deixando ver, na medida em que nossos corpos eram potencializados, as nuances afetivas dessa jornada que é fazer-se pesquisador
em relação constante com o que pesquisamos. Afetados, apresentamos a
seguir nossas partilhas de pesquisa (e de vida).
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Stephanie
Eu sou mestre. Ou mestra, como comunica o meu corpo - inclusive
enquanto corpo político (SAFATLE, 2015). Após essa comunicação,
penso necessário dizer que não planejo aqui uma nova dissertação, nem
tampouco um relato de experiência, mas uma partilha que coloca as
minhas experiências singulares de ser mulher feminista e pesquisadora
(inclusive as privadas, como veremos a seguir) na fronteira entre o que
é político e o que pode não ser. Nesse sentido, crio este capítulo como
um espaço de impressões, afetações (DELEUZE, 2002), incômodos e,
sobretudo, indagações.
Não há um início muito bem delimitado para que as minhas motivações enquanto pesquisadora impulsionassem o meu corpo em direção
à pesquisa, mas me recordo de exercer uma atividade tida socialmente
como privada, relativamente íntima, voltada para a família, quando
um “estalo mental” me atentou para uma possibilidade concreta. Eu
fazia faxina quando uma ideia me ocorreu. Há um tempo pensava em
ingressar em um programa de mestrado, inclusive já havia participado
de processos seletivos para isso, todavia agora, ao conjugar o verbo
faxinar com o meu corpo feminino em exercício, via o cenário onde
colocar-me em comunidades online, em uma pesquisa de inspirações
etnográficas (PESSOA, 2018), permitiria a observação sensível das interações ali desenvolvidas.
Mas em que direção observaria? Ou, sendo mais específica, para
onde, para quem ou para o que eu direcionaria o meu olhar? De
que modo faria isso? Essas e muitas outras questões permearam não
somente a tessitura da minha dissertação de mestrado, mas o processo
de pesquisa e, certamente, o meu modo de construir e construir-me
coletivamente. As dúvidas — quase sempre elas a motivar tanto as e os
pesquisadores — foram sanadas ou não, mas estiveram quase todas (ou
todas) no lugar da fronteira (MARQUES, 2011). Conseguia enxergar
diversos contrastes entre mim e os meus colegas, a universidade e,
inclusive, outras mulheres feministas. Destaco um, em especial, que me
empurrou para o conflito, ainda que interno, por diversas vezes: sou
uma feminista radical em um ambiente em que tantas e tantos podem
até desconhecer as teorias dessa vertente.
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Retorno àquela cena na qual fazia o que tantas pessoas — em boa
parte mulheres — fazem diariamente. Eu fazia faxina quando um “estalo
mental” me indicou possibilidades. Atento-me para esse verbo, “faxinar”,
sobretudo pela singularidade dessa atividade. Eu, sozinha a faxinar.
Parece um exercício privado, mas, nesse movimento, há política. Como
disse Biroli (2018), a “configuração das fronteiras entre esfera pública
e esfera privada implica lugares distintos para mulheres e homens” (p.
11). Hanisch (1970), de certo modo, já havia nos atentado para isso ao
cunhar, ainda na década de 1970, a expressão “o pessoal é político”. Na
fronteira entre mim e o outro, ou os outros, eu colhia mais um fruto da
contingência, ou plantava mais uma semente. Estariam sob meu olhar
textos que relatavam, até mesmo, as experiências mais cotidianas de
outras mulheres.
Nesse trajeto fronteiriço entre uma pesquisadora feminista que se
atenta às experiências privadas (e políticas), não só o meu próprio corpo
estava em relação à pesquisa, mas experimentava as alegrias e angústias que parecem recorrentes a muitos pesquisadoras e pesquisadores.
Para mim, é evidente que a dissertação de mestrado — que, aliás, não
considero um resultado da pesquisa, mas um recurso didático — não
foi desenvolvida em um ambiente de plena concordância, o que parece
assemelhar a minha experiência de pesquisa com a de outros pesquisadores. Penso que a experiência de relação entre corpos possa estar em
protagonismo na coletividade. Se teimo na insubmissão, na companhia
de outras companheiras, e em relação a elas, fazemos do dissenso uma
possibilidade (MARQUES, 2011). Se não concordo, ou não concordamos, outros horizontes hão de se formar.

Matheus
Quando se opta por pesquisar fenômenos tão entrelaçados com a
própria vida, é difícil precisar quando iniciamos a trajetória que nos
conduziu até a pesquisa. O percurso que me trouxe até aqui não teve
início na matrícula no curso do Mestrado, nem mesmo em seu processo
seletivo. Tampouco posso dizer que começou durante a graduação: eu
já trilhava esse caminho muito antes de fazer as primeiras laçadas da
costura a que dou seguimento nesta pesquisa. Poderia recuar alguns
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anos, para quando, em um momento de intensa vulnerabilidade social,
após uma longa internação hospitalar, fui comunicado, por uma equipe
de médicos, de minha sorologia positiva para HIV. Ou poderia convocar
memórias muito mais antigas, de quando fui apresentado, pela primeira
vez, a esse outro invasor, esse inimigo intolerável, a quem deveria temer,
de quem deveria me afastar – especialmente porque trazia, em meu
pequeno corpo de criança, sinais que ofendiam a moral heterossexual. O
mover é contínuo e um corpo, mesmo quando dá seus primeiros passos
no mundo, não se desloca sozinho.
O caminho não seguiu à risca um planejamento prévio – como
não costuma mesmo ser o ritmo da vida. Meu roteiro preliminar me
conduzia a outro prédio, outro curso, cujo currículo teria referências
mais próximas às minhas: por ter um histórico de envolvimento com
movimentos sociais e com as lutas por mudanças em políticas públicas,
minha base teórica é materialista. Raízes no concreto, solidez do todo,
relações tangíveis: corpos que se movem em contexto. Entretanto, a vida
acontece além dos planos e o inesperado me trouxe de volta à Comunicação, para dar continuidade ao trabalho que iniciei anos antes no curso
de Jornalismo. A pesquisa, como propõe Moriceau (2017), acontece
também no tempo da vida, com todos os seus imprevistos – especialmente para o pesquisador que, mais que exercer uma atividade enclausurada nas horas de trabalho, se coloca em pesquisa, em relação com os
fenômenos do mundo. O corpo da pesquisa também pode – e deve – se
mover.
Em uma perspectiva que se propõe o acolhimento do incalculável,
daquilo que escapa à categorização, do que foge de qualquer roteiro e se
impõe sem aviso, é preciso estar atento ao que parece caminhar paralelo
à pesquisa, mas que, na verdade, está enredado em seus circuitos. Isso
significa considerar as múltiplas convergências que participam dessa
construção e, no meu caso, a experiência do estágio docente foi uma
delas. Embora possa ser encarado, em nosso ofício duplo, como uma
etapa a ser cumprida no curso para nossa formação enquanto futuros
professores, o estágio docente atravessou minha formação como pesquisador e a construção desta pesquisa. Meu projeto nasceu no diálogo com
os estudantes da graduação que também faziam nascer seus próprios
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projetos para a conclusão do curso. Corpos que se encontram, colidem
entre si, entrelaçam-se. E no encontro, impulsionam-se ou desviam de
suas rotas: movem-se juntos, ainda que em direções distintas.
Na contabilidade oficial das matrículas e registros, estou prestes a
entrar na segunda metade do curso de Mestrado, o que significa, na
prática, que estou há quatro anos em pesquisa, já que este processo
teve início na preparação do meu trabalho de conclusão de curso. Um
projeto inicial propunha a criação de um grupo no Facebook com outras
pessoas que vivem com HIV, a partir de uma suspeita – embasada, entre
tantas referências, também em minha experiência particular – de que
as trocas entre as pessoas nesse grupo permitiriam vir à tona afetos que
servem à macroestrutura da economia política do HIV/Aids. Macroestrutura que configura discursos, instituições e corpos em uma metáfora
militar de combate ao vírus e mobiliza o medo da infecção como afeto
central. Como um dos desdobramentos desse processo, confundem-se
com o inimigo pessoas cujas identidades foram, historicamente, vinculadas à epidemia pelo discurso frio e pretensamente neutro da perspectiva médico-científica. E mais que compreendida, essa macroestrutura
deve ser enfrentada por uma ciência comprometida com a promoção de
modos mais hospitaleiros de viver em sociedade. O corpo formado por
todos os corpos é sólido, mas não é estático.
A proposta da criação do grupo de Facebook, no entanto, se mostrou
pouco viável. Não é simples a tarefa de relatar o desenvolvimento de
um projeto que ainda está em curso. No momento em que nos encontramos, revela-se como potencial a ser explorado no futuro próximo
um mergulho na literatura: o fazer literário, que atravessa minhas
vivências acadêmicas e biográficas, dialoga ainda com o tipo de escrita
que queremos convocar para comunicar ao outro os encontros que o
pesquisar nos proporciona. Não convém, entretanto, antecipar demasiadamente o horizonte, sob risco de perder das vistas o correr da vida que
nos coloca – nós e a pesquisa – em movimento.
Apesar de ainda serem desconhecidos os próximos passos, sou
movido pelo desejo de renunciar ao lugar do pesquisador que apenas
observa, repousado, o mover de um outro. De minha parte, escolho me
colocar em presença sensível diante desse outro. A proposta de inven-
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tariar os afetos que circulam em torno do HIV/Aids guarda o compromisso de costurar minha experiência nas experiências de outras pessoas
que compartilham a sorologia positiva. Mas não se trata de tomar as
vivências individuais como medida incondicional para o fazer teórico:
bell hooks2 já alertava, em 1989, que seria insuficiente olhar para as vidas
de indivíduos para compreender sua situação política. Para ela, o importante processo de nomear a experiência precisa vir combinado com a
análise crítica da realidade na qual essas experiências são engendradas
(HOOKS, 1989). Valendo-me também de minhas raízes, é preciso que
sejamos capazes de costurar as experiências individuais não apenas
umas nas outras, mas nas condições materiais que as determinam, especialmente se desejamos a transformação dessas condições. Porque um
corpo não se move no vazio.

Mariana
É difícil estar num lugar sem ser percebida, porque meu corpo sempre
fala mais do que eu. Parece que esse corpo se torna uma identidade,
eu sempre fui a única mulher com deficiência, na escola, na universidade, no trabalho, no aniversário dos meus amigos entre outros. Então,
fui uma pessoa especial para algumas pessoas e incapaz para outras,
por conta dos estereótipos e das imagens de fragilidade que a sociedade constitui sobre as pessoas com deficiência. Assim, minha situação
congênita é vista como uma identidade do meu corpo.
Minha entrada no Programa de Pós-Graduação em Comunicação
Social da UFMG (PPGCOM) e no Afetos: Grupo de Pesquisa em
Comunicação, Acessibilidade e Vulnerabilidades torna-se um espaço
para refletir sobre olhar que a medicina tem sobre as dificuldades das
pessoas com deficiências e as dificuldades que enfrentamos no dia a dia.
Partindo as minhas experiências em espaços diversos, e do transitar
entre corpo, deficiência e afetos, mais do que palavras, são conceitos
fundamentais na minha pesquisa. Sendo assim, defini como proposta de
trabalho analisar vídeos de um canal no YouTube que tratam do corpo
2. O nome artístico da teórica é grafado em letras minúsculas por uma preferência pessoal
e política da própria.
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feminino das mulheres com deficiências e as questões de belezas. Além
disso, penso sobre o espaço social dessas mulheres na sociedade.
Então, a produção do trabalho está relacionada às minhas experiências e à problematização da questão da deficiência através dos vídeos
do canal que foi escolhido para a realização da pesquisa. A exemplo de
outros sujeitos, tais como pessoas negras, mulheres lésbicas e pessoas
trans, as mulheres com deficiência são cotidianamente relacionadas a
imaginários sociodiscursivos e estereótipos, quase sempre de cunho
pejorativo, em diversos ambientes sociais.
São corpos que são marginalizados de forma diferente na sociedade,
essa marginalização nos coloca numa situação de inferioridade. De
acordo com Spinoza (2017), nosso corpo pode ser afetado de muitas
maneiras, então aos doze anos realizei meu primeiro consultório ginecológico, depois das análises do médico, ele me disse que não vou ter filho.
Não estava preparada para ouvir isso, fiquei profundamente chocada
com essa triste notícia. Tive um olhar de inferioridade sobre meu corpo
em relação com outras mulheres, insegurança e medo sobre a questão
da gravidez. Isso me incomoda tanto na minha adolescência parece era
uma menina diferente, porque minhas expectativas para o futuro eram
diferentes das minhas colegas.
Sendo assim, esta pesquisa nos permite compreender que a deficiência de qualquer pessoa não é sua identidade, principalmente das
mulheres. Não podemos resumir as pessoas com sua deficiência, nosso
futuro não depende dela, então, não reduza uma mulher só à sua deficiência ela não simbolizar nossas características humanas. Além disso,
através da deficiência nós criamos uma imagem de que essas pessoas
são incapazes, no sentido de que não têm capacidade de realizar sonhos.
Respeitar a diferença dos corpos nos permite de viver nossos direitos
plenamente. A questão da deficiência não pode ser usada como um adjetivo de incapaz porque qualquer ser humano que nasceu neste mundo
deve ter seus direitos garantidos para viver uma vida digna.

Jude
Se entender como pesquisador negro num país onde a maioria
das pessoas é negra, mas não se reconhece como tal, é tarefa compli-
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cada. As pessoas que carregam a pele negra no corpo vêm de um lugar
onde a ancestralidade é extremamente potente. Ainda assim, toda essa
potência é deixada de lado no intuito de não sofrer preconceitos tais
como o racismo. Afinal, quem quer se ver atrelado a um estereótipo
carregado de preconceitos? Porém, como nos lembra o filósofo Michael
Foucault (1992), as relações de poder podem ser diversas e se dar em
diversas configurações a depender da sociedade que se enxerga. Se de
onde se vem a norma é ser uma pessoa negra, que ocupa seus espaços
e fala por si, chegar em uma realidade onde a cor da pele é definidor de
caráter pode ser um choque. Afinal, se antes se vive uma vida onde a
norma é ser como se é, onde carregar um certo tom de pele é o que todos
carregam, por tanto não existe peso nisso, mudar para um país onde é
pesado ser apenas o que se é, carregar o tom de pele que se carrega, É
preciso um processo de recriação da identidade. Não é fácil entender
que a pele que se carrega não é a pele “bem vista” pelos outros. E requer
um entendimento grande sobre onde se está e para onde se pretende ir.
Vir do Haiti foi viagem necessária para que uma outra vida se construísse. A migração nunca é tarefa fácil porque aquelas pessoas que estão
à margem têm sempre a existência desconsiderada em alguma medida.
(MACÊ, 2018).
O movimento de não abraçar para si a ideia de ser uma pessoa negra
em sua completude pode se dar em vários graus; nos pequenos gestos
do cotidiano como nas grandes escolhas de vida. A vida acadêmica não
escapa de tal lógica. Fazer pesquisa, sendo uma pessoa estrangeira e
negra requer uma movimentação de afetos que requer energia e dinamismo. Mudar toda a ideia inicial de uma pesquisa para falar sobre
como é ser uma pessoa negra e estrangeira no Brasil também requer
grande responsabilidade no entendimento dos movimentos abraçados.
É necessário, novamente, entender de onde se vem, para onde se vai
e onde se quer chegar partindo do princìpio de que se é um homem
negro e estrangeiro vivendo bem longe de suas raízes confortáveis. Os
movimentos que fazem com que alguém se torne hóspede (DERRIDA,
2003) em terras estrangeiras são sempre bruscos. Talvez um furacão,
como o que atingiu o Haiti em 2010, seja o mais brusco de todos. Nesses
momentos de trânsito é difícil pensar sobre quem se é e onde se quer
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chegar, ainda que seja preciso correr. Por tanto, produzir uma pesquisa
em dimensão afetiva que seja capaz de compreender todos esses movimentos é tarefa que requer cuidado, autocuidado e ética.
Se abrir para se entender como pesquisador negro e estrangeiro em
um paìs onde os negros nativos sofrem tantos tipos de preconceito é
um passo muito importante em direção a pesquisas que tragam novos
pontos de vista para assuntos fartamente debatidos. É preciso entender
que, por mais que a história seja contada, pela mídia e por quem coleta
retratos, esta não é a realidade de todos os haitianos atingidos pelo
terremoto. Este é um recorte. Mas, o que diz o pesquisador também é
um recorte dessa mesma realidade. Talvez a diferença esteja nas cores
usadas para trazer tantas histórias à tona.

Os afetos são sempre meus
A pesquisa afetiva, aberta ao acolhimento da experiência e do
sensível, coloca poucas exigências prévias para os pesquisadores. Não
nos impõe percorrer caminhos já traçados e empregar métodos já estabelecidos, não nos ordena que sigamos planejamentos à risca ou que
sejamos capazes de antecipar processos futuros. Em sua imensa generosidade com os pesquisadores, não institui freios para a nossa capacidade de nos deixar afetar pelo decurso dos nossos estudos e tampouco
impede que sejamos profundamente transformados, enquanto sujeitos,
por eles.
Entretanto, a pesquisa de dimensão afetiva nos solicita o exercício da
reflexividade (MENDONÇA; MORICEAU, 2018). Precisamente porque
não demanda que a voz do pesquisador seja contida na voz neutra de
uma pretensa objetividade científica, ela nos convida a nos posicionarmos e a refletir a respeito dessa posição. E dizer quem somos, de onde
partimos, com quais pares dialogamos, são formas de transferir à leitora
ou ao leitor a generosidade que nos foi concedida, para que ela ou ele
também se deixe afetar, ciente das nossas experiências que nos conduziram até ali. Para que nossas vozes não sejam lidas como transmissoras
de verdades, mas como partes em um circuito contínuo e multifacetado
de afetos. Este gesto nos dá a sensação de um estar em pesquisa resguardando a articulação que propomos entre as experiências, um permitir-
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-se experimentar em pesquisa, e uma consciência, em amadurecimento,
sobre teorizar a partir de nossos processos de afetação.
Foi justamente do desejo de problematizar nossos caminhos de
pesquisa, distintos, mas interligados, que nasceu este texto. Nasceu do
encontro de quatro jovens pesquisadores em formação, que vivenciam
etapas distintas do curso de Mestrado, mas que compartilham a família
acadêmica – a mesma orientadora e o mesmo grupo de pesquisa – e
o interesse por pesquisar com afetos. Quatro pesquisas com inserções,
métodos, sujeitos e fenômenos distintos e singulares, mas que dialogam
entre si por recusarem, todas, o lugar de autoridade que observa a realidade a partir de um ponto neutro. A realidade, ao contrário, é encarada
como o conjunto polifônico de variados pontos de vista, tão magnificamente complexa que se torna irredutível às dicotomias tradicionais
certo/errado, verdadeiro/falso.
Embora tenhamos nos encontrado incontáveis vezes entre aulas,
reuniões, grupos de estudo e corredores, promovemos um encontro
inteiramente dedicado a essa polifonia, a uma partilha de relatos de
processos que nos permitisse costurar nossas vozes. O objetivo era, de
antemão, que o artigo produzisse uma reflexão a respeito de como esse
compartilhamento de caminhos, que resultou em tantos encontros, nos
colocou em uma posição de ser afetado pela pesquisa do outro enquanto
ela acontecia. No entanto, decidimos, ao longo dessa reunião, que levaríamos essa partilha ao extremo e faríamos um exercício de transgressão
para tratar desse movimento de afetações. Assim, no lugar de narrar de
que maneiras o encontro com a pesquisa do outro nos afetou, optamos
por demonstrar essa circulação de afetos na escrita.
Nesse encontro, todos falamos de nossas pesquisas e, ao fim, foi
feito um sorteio para determinar quem trataria do trabalho de quem. O
sorteio, por coincidência, gerou duas duplas: Jude e Mariana, e Matheus
e Stephanie. A partir dos relatos partilhados na mesa, do que já conhecíamos dos caminhos uns dos outros e dos documentos que, cada um em
seu tempo de curso, já foram produzidos a respeito das pesquisas, em
um delito acadêmico, decidimos confundir nossas identidades no texto:
em cada dupla, trocamos de lugar um com o outro. Desse modo, Jude
escreveu sobre a pesquisa de Mariana que, por sua vez, escreveu sobre a
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pesquisa de Jude. Com Matheus e Stephanie, a troca se deu nos mesmos
termos. Escrevemos, em primeira pessoa, relatos de processos que não
vivenciamos, a partir dos afetos que nos foram mobilizados ao ouvirmos
uns aos outros naquele encontro. Afetados pela partilha, recontamos,
em nossas próprias palavras, o que o outro experimentou, dando vida a
leituras sensíveis – e atravessadas pela alteridade – das nossas pesquisas.
No processo de tecer esta reflexão, acordamos que a professora Sônia
Pessoa, orientadora de todas as quatro pesquisas, atuaria como uma voz
afetada que, embora apareça mais pontualmente no texto, propõe questionamentos a partir das afetações suscitadas pela leitura e pelo acompanhamento de todo o processo. O objetivo, aqui, foi valorizar o percurso
individual e a troca, tornando-o coletivo e não isolado nas vivências de
cada um. E, ao mesmo tempo, evidenciar os jovens pesquisadores, que
se aventuram rumo a universos desconhecidos a partir de seus próprios
mundos.
A experiência deste texto e desta troca é algo a que todos nós, que
fazemos parte desta família acadêmica, nos propomos ao dialogar com
tantos sujeitos em nossas reuniões do Afetos – Grupo de Pesquisa em
Comunicação, Acessibilidade e Vulnerabilidades, em nossas orientações
e no próprio estar em pesquisa, por acreditarmos na dimensão afetiva
das investigações. Pode ser que, em um segundo momento deste mesmo
processo, sejamos atravessados pela necessidade de um outro movimento de reflexividade, para refletir sobre a tessitura coletiva do texto e
dos modos escolhidos por cada um para escrever sobre a experiência do
outro. Para que a dimensão afetiva não se encerre na escrita, buscando
um retorno tão esperado por alguns sujeitos que nos emprestam, com
generosidade, suas experiências para nossas pesquisas. Quem sabe, em
um amadurecimento destas investigações, essa não seja uma atitude
ética possível ao se estar em pesquisa?
Convocamos aqui o que Favret-Saada expôs, em um relato de sua
pesquisa sobre feitiçaria no Bocage francês publicado em 1990 e traduzido para o português em 2005, a respeito da diferença entre ser afetado
e executar “uma operação de conhecimento por empatia” (FRAVET-SAADA, 2005, p. 158). Explorando definições enciclopédicas para o
termo empatia, ela explica que, enquanto uma definição pressupõe uma
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distância entre os sujeitos – imagino como deve ser estar em seu lugar
precisamente porque não o estou – outra acepção trata de uma operação
de identificação com o outro, que permitiria conhecer seus afetos. Seu
argumento, por outro lado, convoca um estar presente no lugar do outro:
Se afirmo que é preciso aceitar ocupá-lo, em vez de imaginar-se lá,
é pela simples razão de que o que ali se passa é literalmente inimaginável, sobretudo para um etnógrafo, habituado a trabalhar com representações: quando se está em um tal lugar, é-se bombardeado por
intensidades específicas (chamemo-las de afetos), que geralmente não
são significáveis. Esse lugar e as intensidades que lhe são ligadas têm
então que ser experimentados: é a única maneira de aproximá-los.
(FRAVET-SAADA, 2005, p. 159)

Como seria inviável ocupar o lugar do outro em seus processos de
pesquisa– ainda mais quando esses processos são tão entrelaçados com
os fatos da vida – decidimos trocar de lugar na escrita. Uma troca que
evidencia aquilo que é próprio das relações humanas e que é patente no
domínio dos afetos: só se pode falar do outro a partir do nosso próprio
universo (MORICEAU, 2017). Com efeito, essa troca “não me informa
nada sobre os afetos do outro; ocupar tal lugar afeta-me, quer dizer,
mobiliza ou modifica meu próprio estoque de imagens, sem contudo
instruir-me sobre aquele dos meus parceiros” (FRAVET-SAADA, 2005,
p. 158). Não se trata de imaginar os afetos que mobilizam um outro, mas
de se permitir ser afetado por ele. Os afetos são sempre meus. São seus.
E também nossos. O que resulta disso é uma leitura que já nasce atravessada por um corpo que foi afetado. E que, enquanto essa leitura pouco,
ou nada, diz dos afetos do outro, diz, sim, do circuito de afetos no qual
cada um de nós está inserido, das lentes que cada um de nós utiliza para
entrar em contato sensível com o mundo.
Falar dos afetos com o conforto das teorias é uma tarefa com certo
grau de dificuldade. Já aplicar os afetos e materializar todas essas contaminações em texto requer abertura, partilha sensível, generosidade e
consciência de que uma experiência é válida quando abre espaço para
o aprendizado. Nós aprendemos com os encontros, marcados ou não, e
partilhamos. Talvez a beleza dos afetos esteja em transformar o que se
vive em redes de conhecimentos materializados.
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Capítulo 8

Tomar a palavra, ricos de uma voz pobre
Isabela Paes e Jean-Luc Moriceau1

Queremos que nossas pesquisas sejam rigorosas, embasadas em
uma abordagem que garanta sua qualidade, sua cientificidade. Mas essa
preocupação pode nos distrair do que consideramos ser o aspecto mais
importante da pesquisa. Na verdade, muitas vezes, tal preocupação nos
leva a começar o estudo já muito “ricos”, com todo um dispositivo que
pré-constrange nosso trabalho, limitando e orientando nossas opções
para entrar em contato com o fenômeno, para pensar sobre ele e para
comunicá-lo. Vamos à pesquisa “ricos”, já munidos de uma pergunta
que frequentemente nos diz, cedo demais, o que precisamos examinar,
já armados com as teorias que vamos tentar reencontrar, comprimidos
pelo método que nos guia e nos legitima, canalizados pelos formatos das
revistas, levados pela pressa de ter que publicar e carregando o peso da
nossa própria imagem, do que queremos que digam de nós.
Chegamos assim sobrecarregados, saturados de todo um aparato
que se acumulou e se reforçou ao longo do tempo. Existe uma certa
1. Alguns elementos de nossa reflexão encontram-se desenvolvidos em um texto publicado
em francês: Moriceau Jean-Luc & Paes Isabela. "Vers une recherche pauvre", Revue
Française de Gestion, 285 (8), 2019, p. 161-168.
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teatralidade nesse percurso: é preciso performar o pesquisador. Quando
vamos escrever ou fazer uma apresentação, nós acumulamos sinais que
mostram que respeitamos as normas e convenções do mundo acadêmico. Paradoxalmente, esse modo de agir tem por objetivo garantir o
rigor de um trabalho acadêmico mas, muitas vezes, nos afasta do que
nos parece estar no centro da ideia de pesquisa: um desejo sincero de
aprender e compreender, um esforço de pensar o contemporâneo e a
condição humana - em relação às situações e dispositivos de comunicação, com os rostos e dinâmicas que povoam e animam as organizações,
assim como os múltiplos espaços de nossas experiências cotidianas.
Gostaríamos aqui de nos inspirar no gesto de Grotowski e seu “teatro
pobre”, que nunca deixou de lutar contra certa teatralização, em busca
de formas mais autênticas. Se inspirar em Grotowski seria avançar em
direção a uma “pesquisa pobre”. Pesquisa pobre, evidentemente, não
se refere à atual condição universitária brasileira, mas a uma tentativa,
que deve a cada vez se reinventar, de se esquivar do tão rico aparato de
pesquisa para tentar encontrar certa forma de “ser em pesquisa” (MORICEAU, 2019). Esquivar-se do rico aparato é, na verdade, uma maneira
de eliminar uma distância protetora, de se deixar afetar. Trata-se de, até
onde conseguirmos, até onde pudermos suportar, remover certas coberturas que nos protegem do contato com os outros e com o campo, que
nos protegem do questionamento e da individuação que esse contato
suscita, e que limitam a relação com o leitor, as formas de se endereçar
a ela ou a ele.
Quando o pesquisador se propõe a caminhar despido de uma certa
teatralização, sem a proteção de certas formas impostas, por um longo e
exigente percurso que prossegue de uma investigação a outra, o que está
em jogo é a construção de uma voz singular, uma voz capaz de tomar
a palavra. Uma “tomada de palavra” que só pode ser paradoxal, pois se
trata, ao mesmo tempo, de tomar e de não tomar, de falar e de se apagar.
Paradoxo que se insere em uma preocupação ética, para não reduzir o
outro aos nossos termos e temas, e não usurpar o seu lugar; e em uma
preocupação política, para que nossa voz seja sobre os outros e rica das
vozes dos outros, sem autoritariamente dizer os outros ou, ilegitimamente, falar no lugar dos outros.

TOMAR A PALAVRA, RICOS DE UMA VOZ POBRE

137

Recordaremos aqui alguns pontos-chave da proposta e da prática de
Grotowski em busca de um teatro pobre, a fim de imaginar uma abordagem “pobre” da pesquisa, que consiste notadamente em eliminar uma
distância protetora e dar lugar a um trabalho exigente de individuação.
Propomos, então, que tal abordagem pode ser propícia à tomada da
palavra, à criação de uma voz singular, mas que essa voz esteja sempre
atrelada a esse paradoxo e suas preocupações éticas e políticas. Essa é
uma tarefa difícil, mas estimulante.

O teatro pobre de Grotowski
Grotowski é um dos mais influentes reformadores do teatro do
século XX, ao lado de Stanislavski, Meyerhold e Brecht (SCHECHNER,
1999). Diante do desenvolvimento do cinema e da televisão, ele se
pergunta qual seria a essência do teatro. Para ele, certamente não seria a
maquiagem, os cenários, os efeitos de iluminação ou a edição das cenas,
toda a técnica na qual o cinema e a televisão podem ser superiores a ele.
Pior, essa riqueza técnica poderia até mesmo camuflar certas fraquezas
(que deveriam ser trabalhadas) ou fazer com que nos desviemos do
que é mais fundamental. Ao despojar o teatro do que não o é essencial, ele chega ao que constitui sua essência: “o que acontece entre ator e
espectador” (GROTOWSKI, 1971, p.31). Assim, em seu pequeno Teatro
Laboratório em Wrocław, na Polônia, sem maquiagem, cenário ou
efeitos de iluminação, a presença viva dos atores, seus corpos expostos
e a expressividade de suas vozes produzem uma intensidade dramática
excepcional. Atores e espectadores são colocados a trabalhar em um
encontro que disseca a alma dos atores assim como a condição da sociedade européia e convida os espectadores a reconsiderar muitas de suas
posições (SCHECHNER, 1999).
Este teatro pobre, ou seja, esse teatro despojado do que não lhe é
essencial, não é um método ou uma técnica, é para Grotowski e para
os atores uma pesquisa. A potência do encontro depende de um longo,
difícil e exigente treinamento do ator. Trata-se menos de uma questão
de adquirir uma técnica do que de eliminar bloqueios, removendo tudo
que possa impedir a presença sincera e viva do ator em cena. A imagem
é a do escultor que remove, não a do pintor que acrescenta (GROTO-
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WSKI, 1992). Trabalhar o papel e trabalhar sobre si mesmo andam de
mãos dadas. O treinamento direciona-se menos à técnica que ao ser
humano, que é transformado por esta aprendizagem (BROOK, 1991) e
aprende a viver mais plenamente do que no dia-a-dia (GROTOWSKI,
1992). A tecnicidade, a arte da composição, o que o público verá, não
pode, assim, ser desvinculado de um trabalho paralelo sobre a pessoa do
ator, sua trajetória, sua imaginario, seus afetos. O processo é trabalhado
muito mais do que o produto, e este processo se prolonga de uma peça
a outra, pode-se dizer de uma pesquisa a outra. Tornar-se um ator é a
obra de uma vida toda.
O espetáculo, justamente por ser construído a partir da experiência
viva dos atores aqui e agora, vai refletir os tempos contemporâneos:
... o sistema integral de símbolos construído na montagem deve apelar para a nossa experiência, para a realidade que nos surpreendeu e
nos modelou, para esta linguagem de gestos, murmúrios, sons e entonações extraída das ruas, dos trabalho, dos cafés - em suma, de todo
comportamento humano que tenha deixado uma impressão em nós.
(GROTOWSKI, 1992, p. 45).

O ator não deve imitar ou simular essa experiência, a ação deve vir
dele mesmo em estado de total presença. O papel é como um instrumento que permite estudar o que está escondido sob nossa máscara
cotidiana, a fim de expô-lo. Se necessário, o ator comporá uma máscara
com seu rosto, a música virá dele mesmo, as palavras do texto poderão
ser alteradas para serem fiéis à experiência. E o espectador é testemunha e participa do efeito. Na citação, deixar uma impressão significa
perturbar, afetar, mexer a fim de provocar a reflexão (LOMBI, 2010).
Assim, mesmo quando criado a partir de textos clássicos, o teatro
pobre é uma investigação do tempo presente, do que Stewart (2007)
chama de nossos afetos ordinários. Atores e espectadores são levados a
refletir sobre a nossa situação. No entanto, mesmo que territorializado,
pois parte de experiências situadas, o teatro pobre é aberto a outras
tradições, sem pressupor a sua superioridade. Ele é intercultural.
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Eliminar a distância protetora
O que o teatro pobre nos lembra é que às vezes há certa riqueza,
um excesso de recursos que nos protege, e assim nos poupa do trabalho
exigente de nos expormos, de nos individuarmos, de pensarmos com os
leitores. Este trabalho é, porém, fundador da tomada de palavra e um
dos pilares de certa ética e política de pesquisa.
Buscar uma pesquisa pobre é desconfiar dos dispositivos que possam
se interpor no caminho. É desejar um contato tão aberto, múltiplo,
sem cobertura quanto possível. Há várias barreiras que nos mantêm à
distância, que permitem que não sejamos afetados, mas que assim nos
afastam do que os afetos poderiam nos ensinar. Para simplificar, há
tantas camadas que nos protegem do contato com o campo, de ver rostos
e condições; quanto as que nos protegem das inquietações e do percurso
de individuação que esse contato requer; e finalmente, há ainda camadas
que limitam a relação com o leitor, as formas de endereçar-se a ele ou
ela.
Vamos começar com as primeiras. Vir pobre ao campo é abrir a
possibilidade do encontro com o inesperado, com o vulnerável e com
o minoritário, ou ainda com o que se expressa numa outra língua que
não a das nossas teorias. É não querer controlar tudo à distância, situados fora e acima, mas aproximar-se, expor-se, tentar experimentar ou
ouvir uma experiência. E tentar oferecer hospitalidade ao que vem, ao
estranho e ao estrangeiro, ao que ainda não conhecemos. Experimentar
desta forma o efeito de uma condição, percebendo a estranheza inquietante e a ameaça latente de uma situação, encarar os rostos dos protagonistas, experimentar no próprio corpo a materialidade do lugar tanto
quanto sentir nos afetos que nos invadem os laços com a memória e
o esquecido, o soterrado, o fantasmático (MORICEAU; MENDONÇA,
2016).
Teoria, método, experiência pessoal são nossos recursos, mas recursos
que podem nos proteger desse contato. A tomada de distância só pode
vir depois de nos termos aproximado, depois de nos termos exposto. Ao
invés de serem impostos antecipadamente, os conceitos ganham em ser
(re)acordados, colocados em ressonância com a experiência do encontro
com o campo, o método ganha a ser desviado para acolher o inesperado.
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Para Grotowski (1971, p.20), o texto em si não é teatro, “só se torna
teatro pelo uso que o ator faz dele”, assim como a teoria e o método em
si não são pesquisa, só se tornam pesquisa pelo uso que o pesquisador
faz deles. Nós trazemos sempre convicções e pressupostos, e o papel da
pesquisa é justamente desafiá-los, dar-lhes nuances ou complexificá-los.
Expor-se, encontrar o rosto nu dos outros, pesquisar não sobre objetos
mas face a rostos, acolhê-los como totalmente outros e não como um
exemplo ou uma amostra, é aceitar que a ética é primeira, que a relação
ética vem antes da questão epistemológica. A pesquisa é ordenada pelo
encontro com o outro, em sua dimensão também precária, vulnerável,
sempre ainda estrangeiro. A procura pelo conhecimento não prevalece,
ela decorre desse encontro. É também aceitar que a pesquisa é sempre
igualmente política, é inquietar-se com a nossa posição e a nossa voz,
inquietar-se com os efeitos que ela tem sobre os outros. É escutar particularmente os estudos feministas, LGBTQI+ ou pós-coloniais quando
eles nos lembram que nossa voz é muitas vezes autoritária, majoritária e
central, e que, como resultado, nossa voz tem dificuldade em acolher e
incluir as vozes outras.
Assim como Stewart (2007), que decide evitar conceitos muito carregados como capitalismo ou globalização e, em vez disso, prefere abrir-se aos afetos que surgem no dia a dia da vida dentro do capitalismo
globalizado. Sua descrição, o mais próximo possível da sensação, tenta
manter a potência, a estranheza e o caráter (co)movente da experiência
aqui e agora. Ela se expõe aos afetos, se deixa contaminar, sem rapidamente imobilizá-los através de etiquetas ou representações. Assim como
Macé (2017), que frente aos migrantes nos convida a evitar as descrições comuns imbuídas de sideração, que separam nós e eles e congelam
os lugares determinados para cada um, que repetem clichês, para que
possamos manifestar mais consideração, ou seja, mais hospitalidade,
cuidado (care) e escuta. E assim como finalmente Jeanpierre (2019),
diante do imprevisto do movimento dos coletes amarelos (gilets jaunes)
e sua denúncia de qualquer palavra intelectual que quisesse falar em seu
lugar, decide deixar de lado os antigos esquemas explicativos e, em vez
disso, “deixar-se abalar” pelo movimento, ficar junto a eles e ouvir suas
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palavras de outra forma, e não como sintomas de um mecanismo do
qual eles não têm consciência.

Individuações
A abordagem de Grotowski fundamenta-se num treinamento constante. Algumas sessões eram às vezes difíceis e perturbadoras para os
atores. É muito difícil tirar as camadas, com suas muitas formas, que
nos protegem. Admitamos, para nós pesquisadores, é difícil aceitar que
o que pensávamos, que a teoria na qual acreditávamos, que às vezes
nossas mais profundas convicções podem ser abaladas, ameaçadas,
questionadas pelo que se nos apresenta. Ora, é justamente pelo que há
de estranho e inquietante, de desconhecido e de singular, de enigmático e de desestabilizador que há possibilidade de ensinamento, que há
alimento para pensar. Acolher justamente o que não esperávamos, o que
não poderíamos prever, nos obriga a um constante trabalho de reflexividade. Deixar-se afetar é aceitar que algo se move dentro de nós, em
nossas concepções, em nossas posições, em nossas relações. Trata-se de
deixar que aquilo que encontramos afete não só o que tínhamos planejado, nossa abordagem, mas igualmente também o que pensávamos,
certas coisas firmemente ancoradas em nós mesmos.
Buscar uma pesquisa pobre leva-nos então a pensar que os métodos
já são demasiadamente ricos se eles pretendem prescrever um conjunto
de regras e etapas a serem seguidos, em vez de favorecer um encontro, se
eles permitem que nos esquivemos assim do trabalho da reflexividade.
Retirando essas balizas de um caminho a seguir, o método se torna ele
mesmo parte da pesquisa, uma arte, uma busca do pesquisador. Muitas
vezes imaginamos o método como uma forma definida que aprenderíamos e que teríamos que aplicar a uma matéria (um campo). Mas é
sobretudo quando confrontado com um campo e uma obrigação de
escrever que o método se forma, e o pesquisador se transforma. Pensada
desta forma, a pesquisa é individuação. Esta palavra, emprestada de
Simondon (1989), significa que o método se torna mais preciso, que se
singulariza, de acordo com o que encontramos, com a nossa sensibilidade e com o nosso projeto. O método nos força ao encontro, ou seja,
a nos abrirmos até mesmo ao que não esperávamos, e ele também atua

142

AFETOS, TESES E ARGUMENTOS

contra nós mesmos (BOCHNER, 2000), contra nossa crença de que já
sabemos ou nosso desejo de ir rápido demais. O fato de a pobreza do
dispositivo nos impedir de esconder certas fraquezas pode então ser
positivo. Assim como os atores do teatro pobre mudavam de personagem diante do público, nós podemos mostrar ao leitor nossas dificuldades, bifurcações, apostas ou saltos sem rede. Não poderíamos fingir
encontrar, acolher e ouvir o estranho e o estrangeiro se todos os passos
já estivessem fixados e o vocabulário para falar sobre isso já tivesse sido
escolhido.
O afeto não é um dado a ser coletado ou colocado em um modelo. Seu
efeito não é mecânico. Os afetos, em sua estranheza, em sua resistência
justamente a serem etiquetados ou enquadrados, nos informam antes
de tudo ao nos desestabilizar, ao se apresentar como um enigma, como
um problema. Eles não requerem interpretação, mas individuação. Para
que eles nos (in)formem, trata-se antes de mais nada de deixá-los trabalhar, trabalhar dentro de nós, trabalhar para fazer nossa abordagem se
mover. Ao mesmo tempo, é vital deixá-los trabalhar e fazê-los trabalhar
pela reflexividade e pela busca de uma escrita adaptada. Mas esse é um
trabalho contra nós mesmos, ao qual nós oferecemos resistências. Idealmente, seria necessário deixar descansar por muito tempo este trabalho,
e deixar que as observações dos participantes ou dos colegas desafiassem nossas tentativas de reconstrução. É claro que a pesquisa que
parte do que já é conhecido (a revisão bibliográfica ou nossas convicções, o método previsto...) requer um caminho singular e adaptado. No
entanto, os afetos nos convidam a um caminho de individuação, sem
dúvida, mais exigente.
É, assim, o próprio pesquisador que se individua, e que resiste a tal
individuação. Acreditar que já se sabe, que desde já se está dotado da
teoria e dos bons conceitos, acreditar-se já rico de uma voz e das expressões justas, seguro do seu lugar e da sua posição, é o que nos impede
de nos individuarmos. Pensar compreender seria não ter mais que
aprender. E se o encontro com um campo, com um livro, com um rosto e
com uma paisagem nos ensina algo, então não podemos mais considerar
a questão como no início. Na pesquisa presente, que está sendo construída e que nos constrói, é o nosso pensamento que se individua, assim
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como a nossa arte de pesquisar. Aprendemos no encontro com outras
experiências e outras humanidades. O que não significa que viemos sem
nossas leituras e experiências passadas. Para enfrentar as problemáticas
que encontramos, existe toda uma herança das ciências humanas e das
humanidades para nos ajudar a inventar uma solução possível e original,
mas é uma herança a ser reconquistada e individuada. Há assim um
devir-pesquisador que se constrói a cada pesquisa, mas também a cada
leitura, a cada abertura para o que nos é outro, a cada vez que recolocamos o pensamento em movimento. Devir pesquisador é um trabalho
sobre si mesmo, para si mesmo e contra si mesmo. Devir pesquisador é
a obra de uma vida toda.
Construir uma voz é, assim, fruto de uma longa individuação.
Ou, para retomar a imagem do escultor, é uma questão de remover e
cinzelar bastante. Na verdade, não se pode ensinar como encontrar e
tomar a palavra, só se pode acompanhar um caminho onde talvez uma
voz própria se criará. Essa individuação, e o fato de que tudo não seja
controlado antecipadamente pelo método e pela teoria, significa que o
caminho e a pessoa do pesquisador importam. Assim como dois atores
treinados por Grotowski não poderiam ter a mesma interpretaçao ou
presença, dois pesquisadores não chegarão ao mesmo texto. Significa
também que, ao lado de uma trajetória individual, uma pesquisadora
européia, africana ou americana, uma pesquisadora negra, uma mulher,
da classe trabalhadora, uma pessoa deficiente... construirão, sem dúvida,
vozes parcialmente diferentes.

Tomar a palavra...
Mas ainda falta tomar a palavra
No teatro pobre, a peça quer ser encontro, partilha, e o espectador
faz, de certa forma, parte do espetáculo. Os efeitos teatrais, as convenções, são evitados para favorecer a copresença viva e a circulação dos
afetos. Querer uma pesquisa pobre é também questionar a forma de se
endereçar ao leitor. Não se trata de reproduzir teorias premastigadas,
mas, sobretudo, de restaurar a experiência do campo e as reflexões
que ela gerou: transmitir os afetos, tornar sensível o que, estranho, não
se enquadra nos quadros conhecidos, colocar o leitor na presença de
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rostos estrangeiros, propor interpretações, conexões e conceitos. Mais
do que uma representação ou um sistema acabado, onde o pensamento
é apresentado como finalizado e o conhecimento adquirido, trata-se de provocar o leitor a pensar, colocá-lo em movimento, convidá-lo
a perseguir ou contestar a reflexão, a partir de seu próprio percurso,
para prolongá-la por transdução. Para Lingis (LETICHE; MORICEAU,
2018), trata-se de transmitir os insights oferecidos pelas pessoas encontradas no campo, e buscar uma forma performática de transmiti-los ao
leitor faz parte de uma ética de pesquisa. Os textos são então considerados como performances, que transmitem os afetos e reflexões que
eles provocam (LINSTEAD, 2017). A teoria é espetáculo (SOLÉ, 2000),
a pesquisa é performance, a reflexão é compartilhada. Escrever um tal
texto performance não é pretender ter a verdade, é tomar a palavra, uma
palavra nascida do encontro com o campo, formada pelo percurso do
pesquisador, e que ao mesmo tempo o forma por sua vez. É tomar a
palavra e propô-la, de uma maneira que respeite tanto a experiência
quanto o pensamento e o leitor, que lhe dê a pensar.
A palavra do autor fica assim presa num primeiro paradoxo, um
paradoxo ético, tal como apontado por Lingis (LETICHE; MORICEAU,
2018). Tomar a palavra significa, em grande parte, apagar-se, para que
o dizer do outro, na sua própria linguagem, na sua capacidade de afetar,
seja transportado ao leitor - sem ter sido traduzido, explicado, re-enquadrado, de modo que o leitor, por sua vez, seja colocado em movimento.
Como afirma Lingis (idem, p. 255), “um escritor não deve fornecer ao
leitor insights prontos ou pensar pelo leitor. Se eu tiver sido capaz de
recontar com precisão e vigor o encontro no qual surgiu um insight, o
leitor formulará o insight em suas próprias palavras”.2 Há aqui uma certa
ética de pesquisa que consiste em não traduzir, não interpretar – e se
sim, somente propor uma interpretação como uma entre outras a serem
construídas. Respeitar o rosto do outro seria assim não atribuir-lhe uma
signficação; respeitar o leitor seria confiar-lhe a sua parte de trabalho e
de pensamento. É então em se apagando que uma palavra é tomada. No
entanto, isso requer um esforço para remover o excesso de presença do
autor e, sobretudo, para recriar no texto o encontro e os afetos, para que
o insight circule não de acordo com uma etiqueta, mas em sua potência
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de afetar. O pensamento do leitor não é, portanto, exatamente o seu,
não é o do autor, não é aquele eventualmente desejado pelo outro, ele
é ao mesmo tempo comum e de cada um, abrindo a porta para futuras
reflexões.
Pobre, tal pesquisa não tem todos os aparatos para alegar deter a
verdade. Ela é, antes de tudo, a tomada da palavra, informada por uma
abertura com o mínimo de proteção, de cobertura possível no campo,
individuada pelo pesquisador, endereçada ao leitor como uma performance que o impele a dar continuidade ao pensamento. A voz precisa
ser ainda melhor trabalhada quando não tem efeitos teatrais para camuflar suas fraquezas. Pobre, ela impõe as mesmas exigências aos laboratórios mais ricos e menos dotados.

Por uma voz desprovida de autoridade
Na virada afetiva, nesta concepção de uma pesquisa pobre, tomar a
palavra é, no entanto, enderaçar-se com uma voz insegura. Nua e frágil.
Uma voz sem as roupagens e os adornos da autoridade do professor
ou daquele que roubou a palavra. Não a fim de impor a própria voz ou
monopolizar a fala.
A escrita é, assim, presa num segundo paradoxo, desta vez um paradoxo político. Trata-se de escrever sobre o outro, a partir de uma voz
que foi enriquecida pelo encontro com o outro, mas que não procura
representar o outro, dizer quem é o outro ou falar pelo outro. Querer
representar o outro é, de fato, muitas vezes cortar elementos do que ele
nos diz ou faz para instalá-los em nossa ordem, em nossa narrativa ou
imagem, classificá-los e explicá-los – com uma voz investida da autoridade da ciência ou, pelo menos, com um selo acadêmico. Se é de fato
uma questão de tomar a palavra, uma palavra enriquecida pelo outro,
é sobretudo para criar uma cena onde algo gerado pelo encontro com
o outro possa aparecer, e que perturbe nossas certezas, nossos sistemas,
que desafie uma certa ordem ou um pensamento majoritário. É, assim,
uma tentativa de mover os lugares atribuídos a nós e a eles, de descentrar o dizer sobre o outro, de inquietar até essa distinção demasiadamente fácil e segura entre eles e nós, eu e o outro.
Tomar a palavra é, para Rancière (2018), criar uma cena onde aqueles
que não eram considerados dignos de serem escutados tomem parte
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no que é partilhado em comum. A comunicação sustenta-se sempre
numa partilha do sensível que atribui lugares, dignidades, legitimidades
(Rancière, 2000). O rico dispositivo da pesquisa significa muitas vezes
que os membros do campo sejam só questionados ou observados, e
que os leitores só julgar ou apreciar um pensamento final: o conhecimento e a reflexão seriam domínio exclusivo do pesquisador. Querer
uma pesquisa pobre é acreditar em outra partilha do sensível, na qual o
pesquisador compõe sua voz à partir do encontro, junto aos atores do
campo e junto aos leitores, e a trabalha em seu caminho de individuação. Significa acreditar que uma tal voz terá, assim, mais legitimidade
para tomar a palavra.
Trata-se de tentar fazer nosso texto criar sentido, um sentido que
nasce no encontro e que abala a nossa certeza de saber. A pesquisa deve
ser pobre afim de ser enriquecida por outros recursos. Especialmente
atenta a todas aquelas vozes que não ouvimos, ou ouvimos muito pouco,
vozes que não são majoritárias, que vêm do sul, das periferias, de todas
as liminaridades. Vozes que gritam de outros lugares de fala (Ribeiro,
2019), que propõem outros conceitos, afetos e perceptos, mantidas
subalternas por não lhes ser permitido estar em cena. Pobre, assustada
com a insuficiência do que ela sabe, estarrecida pela nossa tão partilhada presunção, talvez a pesquisa conseguirá se enriquecer com outros
mundos conceituais (Viveiros de Castro, 2015), com epistemologias do
Sul (Santos, 2011) e com a “potência dos pobres” (Rahnema e Robert,
2008). Pobre, mas possivelmente polifônica, talvez conseguirá acolher
outras vozes excluídas por nossos dispositivos demasiadamente ricos. É
a nossa capacidade de pensar sobre o contemporâneo que está em jogo.
E tentar, talvez, torná-lo melhor.
Trata-se então de tomar a palavra, para afirmar algo que nos parece
importante, mas com uma voz insegura e não autoritária, uma voz que se
constrói, que constrói nosso caminho de pensamento no encontro com
o que nos desafia, que transmite algo de um dizer estrangeiro mas sem
falar pelo estrangeiro, que não diz um sentido fechado em um sistema
mas transmite pistas, afetos, frases, que encara rostos para transmitir
aos outros o que assim aprendemos. E ainda tomar a palavra, a partir de
uma voz enriquecida por uma pesquisa pobre, para criar novas cenas de
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fala, novos diálogos, em busca de novas formas e horizontes de pensamento.
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Capítulo 9

Fetiche: sim ou não?
Trajetória afetiva de uma
problematização sapatão
Joana Ziller, Gab Lamounier, Dayane Barretos, Lídia de
Paula, Isadora Fachardo, Leíner Hoki

O que mostram as imagens que retratam as lesbianidades? A quem
se voltam? Que visibilidade alcançamos e que redes se constituem ao
nosso redor? Foram essas algumas das perguntas que impulsionaram
a pesquisa que nos reúne1. As discussões, que primeiro se voltaram ao
Instagram, encontraram terreno fértil no YouTube, plataforma em que
mapeamos e analisamos vídeos com os termos “lésbicas” e “sapatão”.
Dessa análise, surgiu a pergunta que ainda nos move: até que ponto
podemos classificar na categoria “fetiche” vídeos que ao mostrarem
mulheres lésbicas, supostamente o fazem para um típico olhar masculino? O artigo se constitui das narrativas particulares das seis autoras,
que partindo de sua trajetória de vida e de pesquisa, às vezes defendem
pontos de vista diferentes.

1. A pesquisa Tática e estratégia no YouTube: redes de mulheres não-heterossexuais,
desenvolvida no Grupo de Estudos em Lesbianidades (GEL) do Núcleo de Pesquisa em
Conexões Intermídia (NucCon/UFMG), é financiada pela Fapemig (APQ-03164-16), à
qual agradecemos.
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Lídia de Paula: apresentação da pesquisa
Nasci em um lar cristão e desde muito cedo fui condicionada a seguir
o padrão único e intransferível de desejo de uma mulher: um homem.
Cresci com o medo de nunca ser capaz de alcançar esse objetivo e sob
constante vigilância sobre meu corpo. A expectativa sobre meu desejo e
performatividade sempre foi alta e, quando negada, teve como resposta
a violência. Entrei na pesquisa no mesmo mês em que fui expulsa de
casa por ser sapatão. E justamente assumi ser eu meu objeto de pesquisa.
Inicialmente, éramos eu e Joana colhendo perfis no Instagram com a
palavra “lésbicas”, mapeando e tentando entender aquele território para
nós desconhecido. Um tempo depois, Dora entrou e acabou se tornando
minha companhia para além da pesquisa.
As coletas tinham no total 862 vídeos, assistidos e categorizados um
a um. Foi um período difícil porque ver todas aquelas produções trazia
uma mistura de muitas sensações, cicatrizes e traumas, mas ao mesmo
tempo reafirmava lugares de resistência e busca por representação.
Dependendo do conteúdo visto, eu e Dora parávamos no terceiro vídeo
do dia. Ainda assim, foi um pouco mais fácil com ela.
“Violência”, “fetiche”, “senso comum”, “preconceituoso”, “casais”,
“narrativas e experiências lésbicas”, “movimento LGBT+”, “filmes/séries/
novelas”, “eleições”, “visibilidades” e “outros” foram as categorias levantadas. Foi possível estabelecer, então, duas categorias que predominavam
em cada coleta. As categorias violência e fetiche foram as mais frequentes
em “sapatão” e “lésbicas” respectivamente, o que nos dizia muito sobre
os dados. O que os vídeos nos mostram é que a performance da feminilidade ligada a um corpo branco, jovem e magro é desejável, enquanto
o desvio de algum desses marcadores de raça, performance e peso
aumenta a chance de agressão. Em alguma medida, ambos os territórios
estão lidando com a violência. Em uma tentativa de entender um pouco
mais sobre essa dinâmica, tentamos diferenciar a maneira como ocorria
a agressão nos vídeos, chamando de “violência simbólica” agressões que
se davam verbalmente e “violência física” quando o vídeo era o registro
de tapas, chutes ou socos. Apesar desta diferenciação metodológica,
acreditamos que seja muito difícil traçar hierarquias de violência - tal
qual afirmava Audre Lorde (1983), não existe hierarquia de opressão.
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Diferentemente da categoria “violência” que vimos nos vídeos, que
não deixa margens de que sua natureza é reafirmar lugares de poder e
de subalternidade, os vídeos de “fetiche” passaram a apresentar certa
inquietação em um segundo momento da pesquisa, quando o grupo já
havia aumentado de três para oito sapatonas. Qual o conceito de fetiche
estávamos considerando até ali? Talvez no início o conceito fosse usado
para definir o conteúdo das produções que nos causavam sentimento de
objetificação: em uma leitura que também levasse em conta o número
de visualizações e o título (como encontramos em “Lésbicas gostosas”
ou “Lésbicas se beijando” e suas variações). Foi reavaliado que não é
possível determinar a intenção de quem vê. É também preciso considerar o desejo da própria lésbica em acessar esse tipo de conteúdo. O
que vimos, na verdade, foi uma grande quantidade de meninas manifestando o desejo de ver mais dessa categoria de vídeos e também em
realizar essas fantasias.

Isadora Fachardo: afetações do campo
Eu era recém integrante do grupo quando nos propusemos a realizar a
coleta “lésbicas”, e em sequência veio a ideia de fazer uma para “sapatão”
também. Com o resultado em mãos, a análise ficaria comigo e Lídia, na
época havíamos acabado de nos conhecer. Acho que o plano, inicialmente, era assistirmos uma vez juntas e depois disso cada uma seguiria
seu caminho com os vídeos. Tínhamos um prazo e concordamos que
seria melhor cada uma desembolar sua parte o mais rapidamente
possível. Mas, depois da primeira tarde, esse plano nunca se concretizou: eu entendi que não daria conta de assistir esses vídeos sozinha e
acho que houve um acordo silencioso entre nós, que mesmo não muito
próximas iríamos ter de passar por isso com a companhia uma da outra.
O acordo com a Joana, nossa orientadora, era que levaríamos para a
reunião apontamentos dos vídeos que mais nos chamassem a atenção,
exemplos, e principalmente padrões/repetições, para entendermos
melhor como categorizar. Lembro que passamos por algumas fases:
primeiro, a gente queria dar conta de tudo, reportar tudo, encaixar
tudo. Queríamos olhar para os vídeos, os temas gerais, os comentários,
as pessoas que produziam os conteúdos, a plataforma do YouTube, o
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algoritmo, os grafos no Gephi… Relembrando agora, entendo porque
ficamos atordoadas com os vídeos: mergulhávamos muito em cada um,
com tudo que nele tinha. Me lembro de às vezes acordar pensando em
um vídeo e a primeira coisa que eu fazia no meu dia era mandar uma
mensagem para a Lídia com um pensamento.
Depois, ficamos mais metódicas, pensamos várias formas de registrar o importante sem afogar todo mundo em informações (obrigada,
Joana, por alinhar nossas cabeças e acalmar nossos corações), enxugamos categorias e entendemos melhor alguns conceitos. Lembro de ter
uma conversa sobre a finada categoria “casais”, que tomou todo o tempo
de uma das nossas reuniões, em um debate sobre o olhar fetichizante
(principalmente masculino), o tabu social sobre o tesão das mulheres e
a invisibilidade do afeto entre lésbicas.
Por fim, quando terminamos a coleta “lésbicas”, já entendidas sobre
nossa metodologia e treinadas a olhar para os vídeos sem nos afetar
tanto, fomos para a amostra “sapatão” e tudo virou de cabeça pra baixo.
Esses vídeos não cabiam nas categorias já pensadas, seu conteúdo era
todo diferente. Foi no processo de pensar sobre essa diferença que sinto
que eu e Lídia cansamos (por mim digo com certeza). As conversas, os
vídeos, as questões que tirávamos das nossas discussões, era tudo desanimador. Me lembro que um dia fomos, como costume, nos encontrar
para ver os vídeos. Assistimos algo como cinco, olhei pra Lídia, e ela,
entendendo o que aconteceu, disse “quer lanchar?” Fomos e naquele
dia nunca mais voltamos pros vídeos. Ficamos sentadas na cantina, na
(nossa) mesa de cimento, conversando sobre a vida, compartilhando
histórias de família, namoradas, faculdade entre outras mil coisas.
Demoramos mais para completar a análise da coleta “sapatão” do que
a da “lésbicas”. Me lembro de ficarmos mais silenciosas nas reuniões e
devido à nossa demora em terminar a análise, tivemos mais encontros
com a Rafa2 para falar sobre leituras teóricas.
Depois, começamos a focar em vídeos da categoria “Narrativas e
Experiências” - e, por uma identificação com nós mesmas, começamos
a levar mais material pra Joana assistir. Acredito que foi quando demos
2. Rafaela Vasconcelos Freitas é pesquisadora e foi Bolsista de Apoio Técnico da pesquisa
que deu origem a este artigo entre julho e dezembro de 2018.
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conta de lidar com esses conteúdos repetidamente sem que nos afetasse
tanto.
O processo foi um pouco dolorido, mas acho que foi bonito, várias
pessoas e com elas múltiplos olhares e existências. O percurso pra mim
foi mais sobre isso, as power sapa visões que nos somaram, nos levantaram.
Penso também nas afetações na minha vida pessoal e amorosa. Na
época, minha namorada e eu, que já sou um pouco medrosa de andar
na rua manifestando amor, ficamos um pouco mais medrosas, passei a
me preocupar mais com ubers, com homens bêbados, em estar em bares
com muitos homens etc. Conversei sobre o fazer da pesquisa diversas
vezes com minha namorada, mas só agora entendo que essas conversas,
na minha cabeça, não eram para contar sobre a pesquisa em si, mas para
me ajudar a lidar com os efeitos disso na minha relação com ela, comigo
e com outras amigas lésbicas. Em um quadro mais geral, e também mais
pessoal, a história que eu me lembro da análise dos vídeos no fim das
contas é minha história de amizade com Lídia, e por ela sou feliz.

Gab Lamounier: experimentando outras lentes
Quando cheguei para participar da pesquisa, as amostras já haviam
sido coletadas e categorizadas por Isadora e Lídia. A partir da plataforma YouTube DataTools, elas selecionaram vídeos que continham as
palavras “lésbicas” ou “sapatão” no título e sistematizaram as mais de
800 produções.
No primeiro momento de análise foram criadas categorias autoemergentes que diziam dos conteúdos e dos formatos dos vídeos. Elas
assistiram a todo o material e foram descrevendo o que viam: “casais”,
“preconceituoso”, “narrativas”, “fetiche”, “religioso”, “senso comum”,
“sensual”... No começo do trabalho, tive dificuldades para entender o
que cada categoria significava e me apropriar das definições: elas me
pareciam íntimas e subjetivas, vinham de referências diferentes das
minhas. Por exemplo, a partir dos olhares das meninas (HARAWAY,
1995), a classificação para “casais”, “fetiche” e “sensual” surgiram como
diferentes entre si. Haveria tipos de conteúdo específicos para cada um
desses grupos? Qual o critério de delimitação entre o que seria “fetiche”
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e o que seria apenas “sensual”? Existiriam “graus” para medir a erotização de uma cena? Se sim, como identificá-los objetivamente?
De acordo com os primeiros rascunhos a que tive acesso, a categoria
“Casais” tem a ver com a representação de mulheres demonstrando
“carinho”3, entre si. “Sensual” se referia aos vídeos com “conotação
sexual maior”, que mostram mulheres “se pegando”. E por fim, “fetiche”
identifica os vídeos direcionados para a (suposta) satisfação masculina,
retratando a relação entre mulheres sob uma visão objetificada, desumanizada. Essas definições foram criadas por duas mulheres lésbicas
jovens, estudantes universitárias, com trajetórias de discussão sobre
teorias feministas. Considerando a produção de conhecimento localizado (HARAWAY, 1995), o olhar com o qual assistiram as produções
estava influenciado pelas suas histórias de vida, concepções a respeito
de sexualidade e relações de poder.
Busquei questionar qual lugar estava sendo colocada a sexualidade
“legítima” das lésbicas, uma vez que as meninas pareciam considerar
apenas a cena erótica mais “baunilha” como não-violenta. Além disso,
como era possível afirmar quais vídeos eram produzidos para um
público masculino (me pergunto se isso, por si só, já é um atestado de
violência?) e quais eram autênticos, voltados para um público verdadeiramente lésbico (por acaso as mulheres heterossexuais podem consumir
esses vídeos? Ou seria objetificação tal qual quando homens cisgêneros
o fazem?).
O erótico tem sido freqüentemente difamado pelos homens, e usado
contra as mulheres. Tem sido tomado como uma sensação confusa,
trivial, psicótica e plastificada. É por isso que temos muitas vezes nos
afastado da exploração e consideração do erótico como uma fonte de
poder e informação, confundindo isso com seu oposto, o pornográfico. Mas a pornografia é uma negação direta do poder do erótico, uma
vez que representa a supressão do sentimento verdadeiro. A pornografia enfatiza a sensação sem sentimento. (LORDE, 1984. s.p.)

Lésbica é uma categoria identitária que se refere tanto à vida afetiva
quanto sexual. Ou seja, ela parte de uma definição da vida erótica para
3. As palavras entre aspas e itálico indicam expressões usadas pelas pesquisadoras para
descrever o conteúdo dos vídeos e, assim, estabelecer os possíveis limites de cada categoria.
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construir os limites de um grupo. Ainda assim, uma das principais
representações normativas a respeito desse grupo é que: “lésbicas não
transam”. Não transam com quem?
Conhecemos o debate histórico que identifica a diferença no tratamento destinado a homens e mulheres, especialmente no que diz
respeito à sexualidade. Os homens, de modo geral, são mais incentivados à experimentação erótica, não sem limitações, é claro. A sexualidade e o prazer das mulheres, ainda no século XXI, são tratados como
um tabu, um mistério, ou tidos como inexistentes, uma vez que seriam
seres apenas destinados ao cuidado e à reprodução. E o paradoxo já está
colocado: se as mulheres são consideradas pessoas sem desejo, como sua
imagem é tomada como objeto-mór para satisfação sexual dos homens?
Se por um lado há certa liberdade nas performatividades de gênero de
meninas durante a infância, permitindo a incorporação de algumas
características e comportamentos ditos masculinos (a muleca, a tomboy), será na adolescência e juventude que outras regulações se tornarão mais precisas. A sexualidade daquelas designadas como mulheres
passa a ser controlada e incitada ao mesmo tempo Não se deve ser
promíscua, porém é preciso se apresentar sempre como uma mulher
atraente para outros homens, reprodutivamente saudável e desejosa
de relacionamentos heterossexuais estáveis (FREITAS, 2019, p. 200).

Antes mesmo da indústria pornográfica hegemônica objetificar essas
pessoas, mulheres cis e trans já eram consideradas menos humanas,
muitas vezes sendo vistas como pedaços de carne para o consumo.
Considerando as especificidades da perversão racista, sabemos ainda
qual a carne mais barata do mercado. Não se vê a pessoa ali, apenas o
corpo como penetrável, sua bunda e peitos como instrumentos decorativos. Mas mulheres não são pessoas sem desejo, como eles prescrevem.
Mulheres também gozam, também transam, também buscam por referências eróticas. Muitas vezes, buscam as mesmas referências. Por isso,
fica difícil classificar um vídeo como mais ou menos “agressivo” a partir
do seu suposto público-alvo. Quando reparamos os comentários dos
vídeos, fica ainda mais complexo moralizar essas produções eróticas.
Como vemos nas declarações e postagens que mulheres de diversas
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gerações e territórios, a plataforma YouTube se torna uma possibilidade
de conhecer pessoas, criar laços, experimentar a sexualidade.
Depois que assisti aos vídeos, minha inquietação a respeito da “objetividade” das categorias autoemergentes ficou ainda maior. Percebi, com
minhas próprias lentes, como era difícil criar um limite entre as definições. Quando um vídeo que mostra duas mulheres se relacionando se
torna violento? Quando percebemos que a produção as desumanizou?
É quando ele se volta para um público masculino? Então, quando são
mulheres consumindo essas imagens, elas deixam de ser objetificantes?
Para ser considerada sexualidade lésbica legítima tem que ter “afeto”?
Mas isso não seria um tipo de moralização da nossa vida erótica (RUBIN,
2017)? A busca por esses conteúdos poderia ser um efeito da invisibilidade cotidiana e o apagamento das existências lésbicas? Como complexificar essa conversa para que o seu foco não seja uma simples crítica à
indústria pornográfica, mas se proponha a investigar as nuances entre as
possíveis representações do erotismo entre mulheres?
Acredito que para definir se determinado conteúdo representa
uma mulher a partir de um viés erótico “legítimo” ou de objetificação
é preciso encarar o paradoxo que faz coexistir a representação lésbica
(autonomia, agência, atividade, empoderamento) e a sexualização desses
corpos femininos (exposição, objetificação, passividade e controle). Ou
seja, no mesmo material podem coexistir autonomia para se mostrar e
exposição sem consentimento; agência para se gravar e objetificação dos
corpos; empoderamento a partir do uso do erótico (LORDE, 1984) e
controle masculino sobre a sexualidade.

Joana Ziller: normatividades
Cresci vendo os meninos ao meu redor usarem a existência do
próprio pênis como um troféu. Bastava ficarem irritados para segurarem
a genitália ou apontarem para ela dizendo coisas como “aqui, ó”. O pênis
era um escudo, uma proteção, algo como “não mexe comigo, pois sou
muito macho”. Ao se locupletarem em uma situação qualquer, fosse ao
derrotar o amigo em uma aposta ou ao ver seu time vencer uma partida,
o mesmo gesto era acompanhado por algo como “chupa”, numa inegável
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referência à cultura do estupro e ao papel subalterno daquelx que está
em função do troféu fálico.
Imagino que muitos dos meninos que repetiam esse gesto o faziam
mesmo sem saber, nas primeiras vezes, o que significava. Aprendiam por
mimese. Ou, se pensarmos na significação, o gesto tinha caráter simbólico, se convertia em algo reafirmador do poder masculino mesmo para
quem não conhecia seu fundamento.
É óbvio que, para um menino que cresce tendo cotidianamente
reafirmada a centralidade de sua genitália - e tendo em vista que o ápice
de sua genitália deveria se dar no ato sexual -, a concepção de uma
transa que dispensa a presença do pênis pode ser difícil de alcançar.
A ideia, cis e heterossexual4, de que algo falta a duas mulheres que
transam, que elas estão de fato à espera de que o macho irrompa a cena
para premiá-las com seu troféu fálico, é pano de fundo à classificação
que conferimos a alguns vídeos como de fetiche. Eu mesma, cansada
de ouvir a pergunta “mas não falta nada?” em relação ao sexo entre
mulheres, reconheço em várias cenas de cinema a noção de mulheres
que fazem sexo de maneira a agradar um olhar masculino, o que Mulvey
(1989) denomina male gaze. Esse jeito masculino de ver o mundo – e
o decorrente mundo produzido para o olhar masculino -, do qual Azul
é a Cor Mais Quente é um exemplo fácil de entender, está presente nos
vídeos de nossa amostra.
Em muitos dos vídeos que coletamos, mulheres se beijam, se
abraçam e indicam corporalmente que vão transar de uma forma que
parece apontar para um jeito masculino de ver o mundo. Em alguns, elas
se acariciam olhando para a câmera, como se esperassem a chegada de
um terceiro. Em outros, a falta de entrosamento físico parece demonstrar uma ausência de desejo, como se estivessem se “aquecendo” para a
chegada daquele que dará início à “partida”.
A tais vídeos, conferimos em nossa pesquisa a classificação de
“fetiche”. E eles não são poucos. Na coleta feita com o termo lésbicas,
essa categoria abrange 58% dos vídeos; quando a tag utilizada é sapatão,
4. Dizemos que se trata de uma ideia cis e hétero porque 1) pressupõe que entre mulheres
não existiria pênis, partindo exclusivamente de corpos cis; e que 2) define que entre
mulheres existe a falta de homem.
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42%5. Para chegar a esses números foi preciso assistir aos vídeos diversas
vezes e debater sobre eles. Estávamos certas de que tais vídeos não seriam
“adequados” às lesbianidades - uma vez que voltados aos homens, não a
nós, mulheres lésbicas, seriam assistidos predominantemente por eles e
apenas serviam para mostrar como parte da coleta reafirmava a homofobia que enfrentamos cotidianamente.
Ou seja, ao nosso olhar, vídeos da categoria “fetiche” reafirmavam
o lugar subalterno da mulher em geral e desvalorizavam a sexualidade
das mulheres que transam com mulheres. Apontavam, assim, para a
heteronormatividade e a heterossexualidade como sistema, nos moldes
descritos por Rich (2019) e Wittig (1980).
Qual não foi nosso espanto ao perceber que os comentários desses
vídeos eram prioritariamente de perfis identificados como de mulheres
lésbicas. E elas não estavam criticando, mas demonstrando gostar e se
excitar com aquilo que entendíamos que se voltava a um olhar masculino desvalorizador. No vídeo “Lésbicas se beijando”, vimos falas como
“- Quem Qizer Me Chamar No Whats , XXXXXXXX”, “alguma menina
pra dançar em mim?”, “Quem faz CMG?” ou ainda “Alguma menina pra
ser a de baixo e eu a de cima? , “Meu maior fetiche uma dança sensual
dessas” e “Deu tesão” no vídeo de título “Lésbicas dança sensual - Lap
Dance”.
Há duas formas de ler tal relação com os vídeos. A primeira - e
mais óbvia - é de que o olhar das mulheres em geral e de nós, mulheres
lésbicas, também é colonizado pela heteronormatividade. Suspeito que
Rich (2019) e Wittig (1980) tenderiam a concordar. A heterossexualidade, se vista como sistema, não exclui as mulheres e afeta mesmo as
lesbianidades, que Wittig aponta poderem se livrar de tal fardo.
Mas seria desonesto da nossa parte não apontar outra possibilidade. As mulheres, mais próximas ou mais distantes das lesbianidades,
precisam ser respeitadas em sua liberdade de apreciar aquilo que lhes
convém. Nesse sentido, Rubin (2017) faz um alerta fundamental: “uma
moralidade democrática deveria julgar os atos sexuais pelo modo
5. O que justificaria essa diferença? As violências identificadas nas amostras estariam
relacionadas com a performatividade de gênero das lésbicas? E, desse modo, os signos da
feminilidade interessam mais aos(às) espectadores(as) de conteúdos eróticos?

FETICHE: SIM OU NÃO?

159

como um parceiro trata o outro, o grau de consideração, a presença ou
ausência de coerção e a quantidade e qualidade dos prazeres que eles
proporcionam”. Se tomarmos tal afirmação com respeito à sexualidade,
não apenas ao ato sexual, teremos que é preciso entender como igualmente legítimas as práticas libertadoras e conservadoras, as politicamente corretas e as incorretas, as bem vistas e as mal vistas, desde que
haja consideração, consentimento e prazer de forma equilibrada para
todas as pessoas envolvidas.

Dayane Barretos: a fetichização de corpos lésbicos
Dito de forma simplista, o fetiche nada mais é do que uma cena,
imagem, comportamento ou prática que tem como intuito provocar a
excitação e o prazer.
O que essa conceituação parece esconder, me parece, são as múltiplas
possibilidades para o prazer visual, tendo em vista que o que é atraente
para algumas pessoas não é para outras e o mesmo ocorre no que diz
respeito à excitação. Por outro lado, ao atrelar o fetiche e a atração única
e exclusivamente a uma subjetividade, podem nos escapar os diversos
atravessamentos sociais, as dimensões mais complexas.
Ainda que seja uma lacuna no que se refere a produções acadêmicas,
a fetichização dos corpos lésbicos é tema recorrente em discussões cotidianas acerca das lesbianidades. E é exatamente a dimensão social que é
acionada aqui, uma vez que partimos do princípio de que há um olhar
masculino que volta seu desejo ao corpo lésbico6, principalmente às
imagens de relações afetivas e eróticas entre lésbicas. Nesse aspecto, o
corpo da mulher serve, novamente, aos desejos do homem, ainda que
o seu próprio desejo não se direcione a esse homem, seu corpo ainda
permanece como objeto de consumo masculino. É como se não pudéssemos escapar deste lugar que nos objetifica. Toda essa questão me
remete às discussões de Rich (2019) e Wittig (1980) sobre a heterossexualidade compulsória, em que as duas autoras, ainda que a partir
de reflexões que se afastam em certa medida, propõem a identidade
lésbica como revolucionária, uma fuga do poder patriarcal. No entanto,
6. Acredito que nem todo corpo lésbico ocupa esse lugar! Muitas sapatonas são colocadas
no lugar de nojo e abjeção, a depender de suas outras marcações corporais e identitárias.
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ao observarmos as dinâmicas que envolvem a fetichização do corpo
lésbico, o que vemos é que as coisas não são bem assim.
Lembro da discussão de Rubin (2017) em que a autora nos diz que a
mulher sempre foi o objeto das relações de trocas entre sujeitos homens,
que tem como propósito a manutenção do poder masculino e patriarcal.
Nesse sentido, a fetichização do corpo lésbico é parte dessa lógica.
No entanto, me parece que há uma linha tênue que merece atenção.
Ao conceituar o fetiche, em momento algum está posto que o prazer
visual é apenas masculino. O fato disso parecer implícito aponta para
um invisibilidade da sexualidade feminina que também é problemática.
Sendo assim, debater o fetiche é como caminhar em uma corda bamba
com o risco de cair em um abismo moralista que cerceou nossa sexualidade ao longo do tempo.
Uma vez que existe uma subjetividade atrelada ao desejo, à excitação e ao prazer visual, nossa própria experiência nos ajuda a definir
uma imagem ou cena que é feita para o olhar masculino, objetificador,
e aquela que nos atrai enquanto lésbicas. O problema que se delineia é
que não há um padrão para todas nós e o desafio é exatamente definir os
motivos dessa categorização.
Para mim, há uma espécie de estética específica das imagens que
objetificam sexualmente os corpos lésbicos que me incomoda. Tratam-se
de cenas que denotam uma artificialidade, em que os corpos representados possuem marcas explícitas e, de certa forma, exageradas de uma
feminilidade, sendo que para mim o marcador principal nesse aspecto
são as unhas extremamente longas. Ou seja, há um determinado padrão
de corpo feminino que é alvo do desejo cismasculino. Nesses casos, a
produção parece ter como intuito se direcionar ao olhar de um terceiro
que, sendo homem ou mulher, objetifica esses corpos.
Em contrapartida, lembro de momentos em que determinadas cenas
despertaram em mim um prazer visual de caráter erótico. Um exemplo
foi a cena de sexo do filme Desobediência, que diferente da estética que
descrevi acima, me pareceu marcada por uma naturalidade, o contato
sexual não ganhava um close, a fluidez da cena foi outra característica
que contribui para essa naturalidade.
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A nossa amostra de vídeos que analisamos contém produções dos
dois tipos, que chamarei aqui - muito instintivamente, uma vez que não
irei conceituar adequadamente os termos - de cena-produto e cena-representação. Basicamente, elas se diferenciam da seguinte forma:
1. Cena-produto: a imagem serve como um produto a ser consumido
tendo como finalidade a excitação sexual e, portanto, torna os corpos
apresentados na cena meros objetos.
2. Cena-representação: a imagem representa com naturalidade uma
cena de caráter sexual e tem por finalidade representar uma relação
real. Os corpos, portanto, não são objetos a serem consumidos, mas
acionam uma identificação minha enquanto lésbica.

Nesse sentido, torna-se menos importante se o olhar a que a imagem
se direciona é masculino ou feminino, tendo em vista que diversos
comentários de vídeos que categorizamos como fetiche em nossa coleta
eram feitos por mulheres lésbicas. O que parece central é quais imaginários são acionados e como eles dialogam com uma problemática social
que nos coloca como produto-objeto destinado ao prazer masculino. De
que formas é possível subverter essa lógica?

Leíner Hoki: apropriações e resistências
I) Existe uma expressão, “dar de mão beijada”, que quer dizer entregar
algo sem esperar nada em troca. Entregar sem pestanejar, porque você
acredita que a pessoa, a quem se está entregando alguma coisa, é mais
que merecedora do presente.
Quando estamos analisando os vídeos da categoria lésbicas da nossa
coleta no YouTube, com frequência o mesmo vídeo aparece mais de uma
vez. Imagine a cena: um casal de garotas, as duas de moletom e cabelo
preso em rabo de cavalo, se beijam dentro de um quarto, que parece
pertencer a uma das duas. A diferença deste beijo em comparação a
qualquer outro desse casal é que, especificamente desta vez, o beijo está
sendo filmado e por elas mesmas.
Como no ato de se olhar no espelho, se filmar pode ser uma forma
de se reconhecer. Comparado aos espelhos dos motéis, filmar-se pode
ser uma ferramenta erótica banal. E no caso das lésbicas e bissexuais, –
ou, mais democraticamente, das mulheres que transam com mulheres
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– registrar seu afeto e sua sexualidade pode ser uma forma de documentar sua própria existência, disputar o vazio da representação de sua
sexualidade dissidente.
Assim, digamos que seja o mesmo vídeo, que seja perceptível que as
duas se filmaram por diversão: o que acontece é um beijo, um carinho.
Possivelmente as duas postaram o vídeo em alguma de suas redes sociais
e depois ele foi copiado e espalhado por aí. Em uma das postagens o
vídeo aparece com a legenda “lésbicas perfeitas”, na outra é “amor de
verdade (lésbicas)”. O “lésbicas perfeitas” bate as 16 mil visualizações,
o “amor de verdade” é mais modesto, tem umas 500. Categorizar esses
vídeos como fetiche não é entregar de mão beijada nossas representações ao male gaze, ao olhar masculino fetichizador?
II) Uma amiga, sapatão e feminista, me contou que quando ela era
criança uma coleguinha de escola disse: você é lésbica! Ela guardou a
palavra, dita como insulto. Quando chegou em casa pesquisou, furtivamente, lésbica na internet. O que ela encontrou ( XXXXX LESBICAS
GOSTOSAS METENDO xxx porno GRÁTIS/ BOCETA COM BOCETA
FREE VIDEO pornhub novinha chupando amiga… clube. lésbica se
divertindo.Videos Porno de Sexo com Lésbicas/ LÉSBICAS-VIDEO
lésbicas gostosas fodendo. XVIDEOS.COM) fez com que ela se decidisse: não era lésbica.
III) Certa vez escrevi um poema sobre imagens da lesbianidade na
história da arte. Nele, há um trecho no qual escrevi sobre a imagem de
Madonna e Britney Spears se beijando no palco do VMA em 2003. É a
quarta parte do poema:
4.
Em 2003 madonna
beijou a britney spears no palco
do vma
o beijo durou
dois breves segundos e teve
uma repercussão
gigantesca virou notícia no mundo inteiro eu lembro

FETICHE: SIM OU NÃO?

163

desse beijo madonna de calças pretas britney de saia branca
botas mostrando as coxas
eu lembro de todos os beijos
carinhos entre duas mulheres que eu vi criança não é
uma tarefa muito complicada
porque não foram muitos
beijos raros meio falsos o beijo
entre a madonna e a britney foi o primeiro
beijo entre duas mulheres
que muitas meninas viram em 2003
uma amiga me contou
ela devia ter uns dez anos e estava fazendo um trabalho de artes na
escola
com colagens
ela abriu uma revista caras a madonna estava lá beijando
a britney spears na boca
minha amiga
aos dez anos escondida
recortou a foto e guardou
no bolso da calça
pra colar na agenda quando chegasse em casa
uma garota escondida com uma tesoura o coração do tamanho de um
punho ainda
acelerado
guardando uma imagem no bolso
para colar na agenda
depois uma manhã inteira a mão
no bolso da calça

Apesar da heteronormatividade, da falsa lesbianidade para chamar
uma atenção sexualizada para duas cantoras pops, eu escrevi sobre essa
imagem para contar a história dessa minha amiga: não importava de
onde veio, se era real ou não, a imagem ganhava outro destino. Esse
gesto de apropriação retira a dimensão fetichista de Madonna e Britney
Spears se beijando no palco do VMA em 2003?
Eu sei que as apropriações (o male gaze e a tesoura sem ponta da
minha amiga recortando a revista Caras) têm dimensões muito diferentes. Mas isso quer dizer que vamos perder sempre?
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Capítulo 10

Da semente ao fruto: a pesquisa
como transformação reiterada
Stephanie Boaventura
i stand
on the sacrifices
of a million women before me
thinking
what can i do
to make this mountain taller
so the women after me
can see farther
Legacy - Rupi Kaur1

Disclaimer
No dia 11 de março de 2019, eu apresentava para uma banca de
professoras doutoras o texto da minha dissertação de Mestrado, encerrando uma desafiadora jornada de dois anos de intensa transformação.
Encerrava uma trajetória que começou com o desejo, motivado por
minha própria inserção militante, de compreender melhor o ativismo
online feminista e de resgatar um corpo teórico produzido por mulheres.
Corpo teórico esse que, em uma forma de compreender o mundo que
confunde progresso com a linearidade da passagem do tempo, é muito
frequentemente considerado ultrapassado, superado por modelos mais
atuais. E concluía esse processo todo convocando, diante de lágrimas de
minha mãe e irmãs, o saber não feminista e não acadêmico da minha
avó, que até deixar esta vida costumava dizer que “um homem não deve
bater em uma mulher nem com uma rosa”, na tentativa de nos ensinar
que muitos homens batem, sim, em suas mulheres.

1. Disponível em: <https://goo.gl/hAXsQm>. Acesso em 15 de março de 2020.
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Os desafios mais difíceis que me foram colocados nesse caminhar
eram da ordem do pessoal: eu me sabia capaz de estudar, de pesquisar e
de escrever, mas o medo me levou, na metade do segundo ano, ao limite
da exaustão e do adoecimento mental. Até ali, o medo – sobretudo da
morte, em todas as suas muitas formas, definitivas ou cotidianas – figurava como afeto central da minha vida adulta. Ele me permitia alguns
movimentos e restringia muitos outros, controlava meu sono, redirecionava minhas energias, limitava minhas escolhas. Esse medo, que me
formou mulher, ganhou muitos nomes, foi descrito em diferentes diagnósticos e eu o reconhecia em outras mulheres da minha família: foi
herdado, passado de mãe para filha, como ferramenta de sobrevivência.
E precisei enfrentá-lo para conseguir chegar ao curso, para cumprir
cada etapa daquele processo e, sobretudo, para apresentar dois anos de
trabalho para professoras, colegas e amores naquele 11 de março.
Se opto por abrir este texto com informações da minha trajetória de
vida, é porque acredito, hoje bem mais que quando terminei a escrita da
dissertação, que tudo que aconteceu no decorrer da pesquisa tinha como
premissa – e como propósito – uma pesquisadora em transformação. Foi
necessário, mais que qualquer outra coisa, gestar uma coragem adormecida para fazer essa travessia que narro neste texto. E foi preciso me abrir
ao encontro com outras mulheres, além daquela no espelho: as mulheres
dos ventres feministas que se juntavam em uma página de Facebook,
mas não apenas elas; também as mulheres que conheci no curso e que
participaram da construção desta pesquisadora, seja no ofício de orientação, ou na composição de bancas e grupos de estudos; as mulheres
radicais das gerações feministas que abriram caminho para a minha, que
só fui conhecer realmente por meio do esforço de pesquisa; e, principalmente, as mulheres que elaboram conhecimento para outras mulheres
no espaço comum do cotidiano, as mulheres minhas amigas, a mulher
minha mãe e as mulheres que vieram antes dela. Seria uma injustiça
falhar em reconhecer o papel que esses encontros exerceram, mais que
na construção do texto da dissertação, na minha formação como uma
outra pessoa.
Este artigo, de caráter ensaístico, me vem como uma sequência pouco
sistematizada de recordações, um exercício de memória. Enquanto
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relato de pesquisa, buscarei narrar com alguma fidelidade – a que for
possível – processos que não tiveram nem começo nem final preciso,
e eventos que simplesmente aconteceram, sem planejamento e sem
explicação. Assim como o fiz no texto dissertativo, convido a leitora, ou
o leitor, a sentar-se ao meu lado em um pequeno barco que atravessa
um rio, com o aviso prévio de que essa travessia não mira um ponto
exato do outro lado e não há garantias quanto ao local de desembarque.
Desvios, imprevistos, a força da correnteza que nos arrasta, tudo isso
pode ocorrer, como ocorreu, de fato, no suceder das coisas que serão
narradas a seguir.

Primeiro ato: A semente se nutre no tempo
Parece óbvio começar pelo começo, mas não é uma tarefa tão simples.
É comum, em nossos relatos de pesquisa, omitirmos os preâmbulos, os
pródromos, as sequências de acontecimentos que nos colocaram em
movimento na direção daquele estudo. Acontecimentos acadêmicos,
acontecimentos da vida. É certo que quase sempre será preciso fazer
algum recorte mais ou menos arbitrário no tempo, já que os gatilhos que
modulam nossas trajetórias costumam ser sutis. Afinal, estamos sempre
começando, mesmo quando não nos damos conta disso.
Esse recorte arbitrário que estabelece um ponto de princípio, em
outros relatos, pode vir como o início do curso da pós-graduação, um
momento de conexão com o(a) orientador(a), um experimento bem
sucedido, as primeiras linhas escritas. Mas é bastante provável que a
pesquisa tenha começado antes de tudo isso dentro do pesquisador. Este
relato, no entanto, pretende se guiar em outra direção – ou, melhor, em
todas as direções. A pesquisa, aqui, não é entendida como uma ocorrência com duração determinada e oficializada em documentos, contabilizada em matrículas, assinaturas e prazos cumpridos. Não é medida em
entrevistas realizadas, em publicações alcançadas ou páginas grafadas.
A pesquisa é um modo de ser, de se colocar, humilde e inteiramente, a
serviço do conhecimento humano. Mais que realizar uma pesquisa, nos
posicionamos – ou nos encontramos – em pesquisa (MORICEAU, 2017,
informação verbal). Longe de acontecer apenas em horário comercial,
ela acontece no tempo da vida, sem aviso, sem pedir licença. Não é algo
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de que se possa desligar durante o tempo de descanso. O fluxo do aprendizado, o movimento do pensar, não pode ser plenamente representado
em tabelas e gráficos sem o risco de reduzi-lo.
A semente do estudo que gerou a dissertação intitulada “Quando
Ventres Feministas se encontram: Ativismo e afeto em uma página de
Facebook” (SOUSA, 2019) já estava plantada em meu futuro desde muito
antes de eu me dar conta de que queria empreender o ofício de pesquisar.
Estava adormecida, em estado de latência, aguardando o momento
propício para germinar. Já estava plantada em minhas primeiras experiências acadêmicas, muitos anos antes, quando cursava o ciclo básico do
curso de Psicologia e tive aulas estimulantes de metodologia científica.
Ali, eu sequer sabia o que era um mestrado, não concebia o fazer acadêmico como modo de vida para alguém como eu, mas a semente estava
ali, nutrindo-se de aulas, textos, conversas, encontros e tudo mais que
aquele novo universo – a universidade – tinha a me oferecer.
Anos depois, a mesma semente foi regada por vivências de pesquisa
em artes durante a graduação que, efetivamente, cheguei a concluir, nas
Artes Visuais. Como quando criei, inspirada pelo trabalho de Arthur
Bispo do Rosário e pelas reflexões do psicólogo social Antônio Costa
Ciampa2 a respeito do conceito de identidade, meu próprio Manto da
Apresentação3 (FIG 1 e 2), um trabalho de fotografia autoral para uma
exposição de alunos em 2011. Após meditar sobre o que singulariza
cada indivíduo e concluir que nossas identidades são sínteses das redes
de relações que nos produzem, costurei, com fotografias do meu acervo
pessoal impressas em tecido, o manto da minha identidade, um mapa
visual dos laços que me constituem, coordenadas que me localizam. Eu
sou em relação ao outro, sempre.
O inferno não são os outros, pequena Halla. Eles são o paraíso, porque um homem sozinho é apenas um animal. A humanidade começa
nos que te rodeiam, e não exatamente em ti. Ser-se pessoa implica a
2. CIAMPA, Antonio da Costa. Identidade. In: W. Codo & S. T. M Lane (Orgs.). Psicologia
social: o homem em movimento (pp. 58-75), São Paulo: Brasiliense, 1984.
3. BOAVENTURA, Stephanie. Manto da Apresentação. 2011. Disponível em: <https://
stehboaventura.weebly.com/autorais/manto-da-apresentacao>. Acesso em 15 de março de
2020.
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tua mãe, as nossas pessoas, um desconhecido ou a sua expectativa.
Sem ninguém no presente nem no futuro, o indivíduo pensa tão sem
razão quanto pensam os peixes. Dura pelo engenho que tiver e perece
como um atributo indiferenciado do planeta. Perece como uma coisa
qualquer. (MÃE, 2017, p. 24)

Vestida com meu manto, envolvida por uma capa costurada com
minha história e meus afetos, posso me apresentar ao outro, assim como
Bispo se apresentaria à Virgem Maria no dia do julgamento final.

FIGURAS 1 e 2: Manto da Apresentação, 2011.
FONTE: Acervo pessoal.

Foi o processo de confecção desse trabalho que me mostrou que já
existia, público, um outro mapa visual da minha identidade, alinhavado
não apenas pelas minhas mãos, mas pela arquitetura de uma plataforma
de rede social. Lembro-me bem do momento em que compartilhei essa
inquietação com o professor responsável pela mostra de alunos, como a
primeira vez em que figurou no meu raciocínio o interesse de compre-
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ender mais a fundo as muitas formas pelas quais aquele site se inseria na
realidade, co-construindo-a.
Mas foi em uma tarde qualquer do ano de 2016 que aquela semente
germinou, enquanto eu passava aspirador de pó em minha casa e pensava
no recém-aberto processo seletivo do Mestrado do PPGCOM (UFMG).
Naquela altura da vida, tornar-me pesquisadora já era um projeto e
também já sabia que queria investigar o fenômeno do ativismo feminista
online, no qual estava implicada pessoalmente, como militante. Mas
quaisquer detalhes do estudo que proporia no processo seletivo ainda
me eram desconhecidos. E foi como em um lampejo de clarividência,
como que um sopro em meu ouvido, que me veio a ideia de fazer um
estudo etnográfico no Facebook. Não sendo graduada em Comunicação,
por ignorância e ingenuidade acreditei, até, estar intuindo uma nova
metodologia para o campo, tamanho era meu desconhecimento da área.
Trago aquele instante de inocência para este texto porque ele teve
importância para tudo que veio a seguir. A partir daquela intuição,
cheguei à netnografia (KOZINETS, 2002), método que eu pouco
compreendia naquele momento, mas que inseri no plano de estudos
para o processo seletivo. Essa escolha fez com que a orientação da minha
pesquisa fosse atribuída, pelo colegiado, à professora Sônia Pessoa, que
pouco depois fundou o Afetos – Grupo de Pesquisa em Comunicação,
Acessibilidade e Vulnerabilidades, grupo de que passei a fazer parte e
que organizou, ao final do meu primeiro ano de curso, o minicurso “Os
afetos na pesquisa acadêmica e na comunicação organizacional”, com o
professor Jean-Luc Moriceau. Durante quatro encontros, mergulhamos
em uma perspectiva que reivindica os afetos no fazer acadêmico, que
demanda a contaminação, a proximidade, rejeitando a distância que, sob
o pretexto de garantir uma inalcançável neutralidade, posiciona pesquisador e pesquisado em uma relação desigual, desnivelada. Naquele minicurso, uma porta foi aberta para mim, descortinando possibilidades,
mudando os rumos da minha pesquisa em curso e de todo caminho
intelectual que eu vier a trilhar no futuro.
E é precisamente essa perspectiva que me autoriza a – ou mesmo me
exige – olhar para a pesquisa como uma trama muito mais ampla do
que aquela que tradicionalmente figura em nossos textos acadêmicos.
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Trata-se de uma forma de olhar para a construção do conhecimento que
convida a acolher e reconhecer os imprevistos, os trancos e os barrancos
no percurso, os desvios, os recuos e avanços, as ideias intuídas e os
acasos sem explicação. Uma maneira de se colocar em contato sensível
com a realidade que pressupõe, antes e depois da pesquisa, sujeitos em
construção permanente. A semente que precisava germinar para fazer
nascer a pesquisa não era uma ideia, era eu.

Segundo ato: No meio do caminho, havia os ventres feministas
Somente após muito debate com a professora orientadora, muitas
dúvidas e conversas sempre temperadas por um certo desespero existencial que me configurava naquela fase da vida, que consegui direcionar meu olhar para algum ponto concreto em que o fenômeno que
eu queria compreender se manifestava. Eu sabia que queria entender o
ativismo feminista do meu tempo, que floresce nas redes sociais online,
se alimenta delas e é ora sustentado, ora envenenado por elas. Da minha
inserção militante, eu reconhecia, ainda que de modo difuso, sem
conceituação ou embasamento, algumas das dinâmicas sociais que são
introduzidas pelos atributos da arquitetura dessas redes (BOYD, 2010).
E sabia que queria, especificamente, estudar as redes que se constituem
no e pelo Facebook. Mas não houve, até quase o final do primeiro ano do
curso, qualquer definição de empiria: onde focar nosso olhar para ver
por fora esse ativismo que eu conheço por dentro? Ou seria o inverso?
A escolha da página Ventres Feministas4 não foi feita sem hesitação –
aliás, de início, a decisão foi motivada mais pelo prazo para a entrega da
versão definitiva do projeto de pesquisa que por um interesse genuíno
de minha parte. Meu olhar de fora para aquele espaço já vinha carregado
de preconceitos e expectativas: ideias a respeito do que constitui o movimento feminista, de uma forma “certa” de fazer ativismo, um desejo
apaixonado por tornar ouvidas as vozes das feministas radicais. Foi
preciso me colocar em relação com a página para enxergar além do que
eu já tinha. E não uma relação de pesquisadora, mas a de uma usuária,
de uma feminista e, principalmente, de uma mulher aprendendo a olhar
4. Disponível em: <https://www.facebook.com/ventrefeminista/>. Acesso em 15 de março
de 2020.
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para o mundo pelo ponto de vista de outras mulheres. Não se tratava,
no entanto, de ignorar esses preconceitos e expectativas, varrê-los para
debaixo do tapete, simular neutralidade – ao contrário, o movimento
que a relação exigia era dignificá-los, ouvir o que tinham a dizer, para
conseguir ouvir também tudo aquilo que não me diziam.
E mesmo depois de escolher a página, de empreender duas observações sistematizadas, por bastante tempo não ficou nítido, para mim, o
que exatamente estava vendo ali. Foi um outro golpe do acaso, do imprevisível, que me ajudou a entender. Em uma tarde qualquer, ao final do
primeiro ano do curso, tivemos a última aula da disciplina que orientava a produção do projeto de pesquisa, a poucos dias do prazo para
a entrega desse documento. Aquele encontro quebrou meu espírito.
Percebi que estava muito aquém dos meus colegas e que havia avançado pouco em relação ao plano de estudos com o qual ingressei no
programa muitos meses antes. Ainda tinha páginas confusas, quando
deveria ter um projeto quase pronto. Voltei para casa em prantos e segui
chorando até a hora de deitar; quis desistir do mestrado e fui consolada pelo cuidado dedicado do meu companheiro. Na manhã seguinte,
com os olhos vermelhos e inchados, enquanto estava no ônibus indo em
direção à universidade, pensava naquela aula e peguei meu celular para
pesquisar, no Google, uma referência que queria mandar para um colega.
Entre os primeiros resultados, a plataforma de busca me retornou um
livro do final da década de 1990, digitalizado e publicado no serviço
Google Books, e que trazia um termo que eu desconhecia até então: consciousness-raising (HOGELAND, 1998).
Aquelas duas palavras, que nomeiam um método de ativismo e de
pesquisa utilizado pelas feministas da segunda onda e que optamos por
traduzir como conscientização, revelaram uma outra rota diante do meu
olhar. Até então, parecia-me artificial estabelecer um diálogo entre as
formas mais tradicionais – se é que se pode chamar assim – de ativismo
online e as trocas que aconteciam entre as mulheres dos ventres feministas: elas não promoviam lideranças políticas, não convocavam atos,
não endossavam marchas, não construíam movimentos. Sua atuação,
muito mais simples, consistia principalmente em oferecer um espaço
seguro para que mulheres pudessem trocar relatos, formar laços e desco-
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brir juntas uma outra forma de ler a realidade. Sem pretender afirmar
que estivessem reproduzindo, ou resgatando o método empregado a
partir da segunda onda, foi possível compreender, no entanto, que a
dinâmica ativista daquelas mulheres consistia em elaborar um novo
entendimento do mundo. O foco do trabalho se transformou: mais que
simplesmente um exercício da política, o que estávamos testemunhando
acontecer era um exercício do saber.
A multiplicidade característica dos fenômenos midiáticos impregnados na vida cotidiana, bem como aquela que é própria de movimentos
sociais – em que é preciso estudar, ao mesmo tempo, os movimentos
em si e suas condições existenciais, ou aquilo que os torna necessários
– implicou, para nosso empreendimento, uma profusão de entrecruzamentos. Para dar conta de tantos fios distintos na trama que estávamos
traçando, tivemos que caminhar em vários sentidos. Em busca de ver
a página e suas seguidoras em contexto, mergulhamos na história do
movimento feminista na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. Estudamos aspectos dos ativismos online; examinamos as variadas interfaces da etnografia com o universo virtual; observamos as políticas e
arquiteturas das plataformas, que repercutem em sua semântica e nos
modos de sociabilidade que conformam. No meio disso tudo, os afetos:
o indefinível, o que escapa e, ao mesmo tempo, exerce forças capazes de
alterar o formato e a direção das nossas trajetórias.
E, sobretudo, entreguei-me, apaixonada, às teorias produzidas pelas
mulheres radicais de luta, que construíram conhecimento a partir das
dores reais das mulheres violadas, agredidas, mutiladas, mas também da
fúria das rebeldes e de um amor transbordante por outras mulheres. Nos
chamados grupos de conscientização, essas mulheres se encontravam
para se ouvir e elaborar coletivamente uma compreensão do mundo
que considerasse as violências que elas sofriam no resguardo da esfera
privada. Tratava-se de um compromisso, sobretudo, epistemológico,
sustentado por uma convicção de que mulheres são sujeitos de conhecimento.
As mulheres sempre experimentaram as realidades do eu e da comunidade, as conheceram e compartilharam entre si. No entanto, vivendo em um mundo em que são desvalorizadas, suas experiências
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carregam o estigma da insignificância. Assim, elas aprenderam a desconfiar de sua própria experiência e a desvalorizá-la. Que sabedoria
pode haver na menstruação? Que fonte de conhecimento há no seio
cheio de leite? Que alimento para a abstração há na rotina diária de
alimentar e limpar? O pensamento patriarcal relegou essas experiências tão definidas por gênero ao reino do “natural”, do não-transcendente. O conhecimento das mulheres se tornou mera “intuição”, a fala
das mulheres se tornou “fofoca” (LERNER, 1986, p. 224).

Ainda que o termo “conscientização” possa ser problematizado, a
proposta nunca foi “iluminar” mulheres ignorantes como o nome do
método pode sugerir. As teorizações feministas nasceram das experiências mundanas e, se o método foi útil para o feminismo, foi porque as
mulheres sabiam que as violências que atravessavam suas vidas particulares eram frutos de uma injustiça – e não da nossa natureza, como a
ideologia patriarcal tenta nos convencer. O objetivo desses grupos não
era ensinar o feminismo para as mulheres, mas costurar uma experiência na outra, estruturando um conhecimento que servisse de base
para o movimento. Assim também jamais foi nosso intento conceber
categorias analíticas inquestionáveis, mas simplesmente testemunhar
a capacidade de mulheres para construírem juntas, nos encontros, na
sobrevivência, um conhecimento que, ainda que não ganhe as páginas
dos grandes tratados, resiste, quase que miraculosamente, no cotidiano.
A extraordinária escritora bell hooks5 escreveu: “I came to theory
because I was hurting”6 (HOOKS, 1994, p. 59). Assim como ela e muitas
outras mulheres que se envolveram com a construção de um mundo
mais justo para as mulheres, eu também busquei na teoria respostas
para minhas dores particulares. E, ao fazê-lo, encontrei minhas dores
refletidas em outros corpos, corpos que não são iguais ao meu, senão
no fato de que compartilham com ele uma atribuição: a de gestar – seja
no ventre ou no cuidado como trabalho doméstico gratuito, classificado
como uma qualidade da nossa natureza – o futuro da humanidade.

5. Seu nome artístico é grafado em iniciais minúsculas por uma preferência da própria
autora, para que o foco seja dado a suas ideias e não a sua pessoa.
6. “Eu cheguei à teoria porque estava sofrendo”, tradução nossa.
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Desenvolver uma teoria desse tipo é como ler os padrões variados
do clima de uma paisagem atribulada. As observações que se fazem
no terreno não são usadas como dados, em qualquer sentido estrito
da palavra, mas fornecem pistas. Procede-se mais por algo como um
senso estético para padrões ou temas do que pelo método científico
clássico. Dependendo do que já se sabe, um único detalhe anedótico
da experiência de uma mulher pode ser uma pista tão fértil quanto o
resultado estatístico cuidadosamente obtido e totalmente documentado de um estudo com mil mulheres [...] (FRYE, 1983, p. XII, tradução nossa).

A historiadora Gerda Lerner (1986) explica que vozes femininas
do passado, anônimas por sua insignificância social, sobreviveram nas
tradições orais, em canções folclóricas, histórias infantis, contos de fadas
e de bruxas, e a força simbólica da capacidade de criação das mulheres
foi materializada em costuras, bordados, cartas, diários, orações.
Também no campo do conhecimento a respeito das relações sociais
entre os sexos, as mulheres sempre partilharam sua sabedoria, erguida
sobre suas dores, em segredos passados de mãe para filha, em conversas
entre amigas na cozinha, na mesa de bar ou nas redes sociais online.
Por fim, penso ser importante sublinhar que foi necessário buscar na
metodologia de pesquisa em artes a amarração para os tantos fios que
surgiram e se somaram no processo de tecedura do texto. Vim para o
mestrado na Comunicação Social fugindo de um contexto de desemprego que a graduação não me preparou para enfrentar: foram cinco
anos, entre o diploma de bacharel em Artes Visuais e o ingresso na pós-graduação, sem conseguir um trabalho formal. Essa circunstância me
afastou do campo das artes, às vezes por necessidade, mas também por
desilusão. No entanto, em via de concluir minha dissertação, resgatei
do fundo do armário textos de Lancri (2002) e de Sandra Rey (1996),
autores que não compreendi bem quando os li, anos antes, na Escola de
Belas Artes. E encontrei neles a costura de que precisava, no gesto de
assumir a posição da encruzilhada como potência, de assumir o meio
como ponto zero (LANCRI, 2002). Mergulhada na reconciliação com
minhas escolhas passadas, costurei, sobre uma foto antiga que mostra
cinco gerações de mulheres da minha família, a capa do meu trabalho
final (FIG 3). Entre as tantas mulheres que encontrei na pesquisa,
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estavam também minha mãe, minha avó e sua mãe e sua avó. E encontrei também a mim mesma, sentada sobre seus ombros, vendo mais
longe do que foi permitido a cada uma delas ver.

FIGURA 3: “Coisas acontecem quando mulheres se encontram”,
capa da dissertação, 2019.

Terceiro ato: Ter que morrer para germinar
Que, ao cruzar esse rio, tenhamos chegado em outro ponto muito
diferente daquele que, de início, pretendia-se alcançar, nos permite ver
o caráter processual da busca por conhecimento: nunca está pronta. E,
assim como não é possível definir com precisão o ponto da vida em que
a pesquisa teve início, já que acontecimentos muito anteriores ao curso
do mestrado exerceram papel importante no fluxo que me levou até ali,
também não há um ponto final. O resultado de uma pesquisa não é o
texto de uma dissertação ou tese: afirmá-lo equivaleria a nos contentar
com um recorte de um processo de significação que segue seu curso
indefinidamente.
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Quase que exatamente dois meses depois daquele 11 de março, minha
mãe morreu. Aos 49 anos, seu corpo sucumbiu à invasão de um câncer
que, de acordo com as estatísticas do saber médico, tem grandes chances
de cura. A segunda dose da quimioterapia, que estava marcada para
ocorrer naquele mesmo 11 de março, foi reagendada para o dia seguinte
para que ela pudesse assistir à defesa. Já muito frágil, muito magra, ela
não conseguiu participar da rápida comemoração que fizemos depois,
me pediu desculpas por precisar voltar para casa. Duas semanas depois
da minha apresentação, ela precisou ser internada e assim permaneceu
por cerca de 40 dias. A magreza progressiva e a restrição ao leito, aos
poucos, reduziram sua capacidade de se mover sem ajuda.
Nos quatro meses que transcorreram entre o diagnóstico e sua morte,
minhas irmãs e eu nos dedicamos integralmente a cuidar dela. Em meio
à rotina de hospital, de privação de sono, de medo, não havia espaço
para dar qualquer seguimento à vida acadêmica, ao processo que, na
contabilidade oficial, eu havia concluído um pouco antes. Tentei, muitas
vezes, estudar enquanto ela dormia, mas as palavras não encontravam
solo fértil no meu corpo cansado e amedrontado. Com muito custo
consegui fazer as correções no texto final da dissertação. Nunca senti
tanto medo: entre os procedimentos que a faziam chorar de dor e a piora
nos exames laboratoriais, a lembrança dos desafios enfrentados durante
o percurso do mestrado ganhavam tons de banalidade. Em seus últimos
dias, ela morria aos poucos sem que os especialistas nos avisassem da
gravidade da situação. Terminou de morrer, enfim, uma hora e meia
depois do dia das mães.
E, como a vida segue seu curso sem demonstrar qualquer sinal de
piedade, um mês depois de sua morte, ainda sufocada pelo luto, ainda
batalhando para reaprender a respirar em um mundo que não tinha mais
minha mãe, eu engravidei. Aquela gravidez me veio como um respiro,
como um encanto, como se a vida me presenteasse com um pouco de
magia depois de me oferecer tanta dor. Desejei e recebi com alegria a
possibilidade daquele filho, neto de minha mãe, embora me assustasse a
perspectiva de aprender esse novo ofício sem ela. No meio de um turbilhão de emoções e hormônios, ainda sem qualquer perspectiva sólida de
trabalho, também não consegui voltar à pesquisa. Entretanto, a gravidez
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não vingou: meu corpo ainda não sabia fazer e o embrião parou de se
desenvolver com pouco mais de seis semanas. Mais uma vez, a vida
cedeu espaço à morte e, pouco depois de entregar à terra o corpo que
fez o meu corpo, entreguei à água o corpo que meu corpo tentou, sem
sucesso, fazer.
Durante o ano de 2019, não houve campo e não houve tempo para
trabalhar no plantio de novas ideias, de novas aventuras acadêmicas.
Naqueles meses sombrios perdemos, ainda, uma tia querida, uma outra
figura materna, irmã de minha avó, que caiu doente algum tempo
depois da morte de minha mãe, a quem ela amou como a uma filha.
Sentindo-me atacada pelo curso implacável da vida, sem forças para
aguardar a chuva e vislumbrar um amanhã mais doce, sem energia para
nutrir e regar sementes, aquele processo de estar em pesquisa parecia
ter chegado ao fim. Não conseguia voltar à dissertação: minha mãe, de
repente, estava em todas as suas páginas.
Cheguei a me inscrever, naquele ano, no Colóquio Discente do
programa para apresentar aos meus colegas o mesmo que exponho aqui,
mas não encontrei palavras quando tentei preparar uma apresentação.
Era tomada por ondas de ansiedade em cada vez que abria o arquivo
da dissertação. Na segunda metade do ano, mergulhei nas artes visuais,
como quem trabalha para reatar um relacionamento conturbado, carregado de história, de mágoas antigas que, de tão mal resolvidas, caducaram. Na pintura, no bordado e no desenho, buscava elaborar o que
me doía no corpo. Em outubro, um ímpeto de coragem me levou a uma
palestra do professor Jean-Luc Moriceau. Encantada, mais uma vez, pelo
movimento do pensamento, senti que era hora de voltar. Estava pronta,
enfim, para retomar o caminhar.
Mas há algo que eu não entendia ainda e percebo agora, ao fazer
este registro: algumas sementes se nutrem também da falta, da tristeza,
da saudade. Há um tempo para plantar, para regar, para brotar, para
colher e há um tempo para morrer. E não deixei de estar em pesquisa
mesmo quando não suportava olhar para as mulheres entre as quais
estava minha mãe. Quando tentava elaborar aquelas novas dores, de
outra ordem inteiramente, na linguagem das artes visuais, eu seguia em
pesquisa. Buscava exatamente o mesmo que busquei nos ventres femi-
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nistas: mulheres, suas descontinuidades e suas permanências. Durante
o mestrado, encontrei o que procurava nas trocas entre desconhecidas
em um site de rede social. Depois, encontrei na falta que me faz minha
mãe, minha tia e no desalento por minha semente que não vingou. Estar
em pesquisa implica que a pesquisa vive e pulsa no tempo da gente, nas
nossas luzes, mas também nas nossas sombras.

Ato contínuo: A raiz, a árvore, o fruto e a semente
Perto de uma semana antes da minha defesa, fui assistir à banca de
um amigo e, enquanto aguardávamos a deliberação dos professores,
ele foi indagado pela pesquisadora Isabela Paes – que participaria da
avaliação do meu trabalho em alguns dias – de que formas ele havia
sido transformado pessoalmente naquele processo. Lembro-me de
achar curiosa a pergunta e de me sentir autorizada, antecipadamente,
a estar presente inteira, na qualidade de pessoa completa e não apenas
de pesquisadora, na apresentação que faria em 11 de março. Me custou
mais tempo que aquele disponível para um curso de mestrado, mas
compreendo melhor, agora, que mais que fornecer um retrato fidedigno
da realidade, a pesquisa forma um pesquisador que vai dialogar com o
mundo e se movimentar com ele, participando de sua construção e reinvenção. Que ele amadureça junto com seu estudo é parte do objetivo.
Comecei este relato abordando o medo como afeto central da minha
vida adulta e como precisei forjar uma coragem para cumprir os desafios que a possibilidade de fazer um mestrado me colocava. Essa mesma
coragem me preparou para enfrentar desafios muito maiores, colossais. Sem que eu intentasse ou mesmo me desse conta, o mestrado me
ensinou a encontrar minha mãe no mundo, aprendizado que se tornaria
vital bem pouco tempo depois. Imprevisivelmente, me reconciliou com
o passado que eu tentava abandonar de vez ao migrar para a Comunicação Social e me deixou pistas que apontam para o futuro, como
uma exploração mais dedicada às conexões possíveis entre a pesquisa
em artes e nas humanidades. E, em seus desdobramentos, me equipou
para enxergar que a árvore, suas raízes, seus galhos, seus frutos e suas
sementes, embora vivam vidas singulares como entes separados, são,
integralmente, um só, em um processo continuado de renovação.
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Capítulo 11

Testemunhos e memórias – O que houve
com Lúcia quando ela nasceu?
Experiências com o documentário
Reminiscências e Afetos
Valéria Raimundo e Thiago Rosado
[...] só se explica a história quando se ompreende,
mas compreender não é aceitar, entender, é exatamente
pensar as fases que tornaram possíveis uma fala se fazer
documento, tornar-se testemunho e ir para o arquivo1.

Narrativa para o não esquecimento
Reminiscências e Afetos (2019) é a forma sensível que encontrei de
trazer à cena reflexões sobre narrativas de traumas, memórias e ressignificações de sujeitos invisíveis aos olhos da comunicação pública da
ciência, que seguem a vida construindo sentidos frente às não - respostas,
em seus tempos, às perguntas que fazem à ciência.
O antropólogo Bruno Latour foi uma das minhas importantes inspirações para que eu me investisse de coragem e aceitasse o desafio de
abraçar essa temática pelos caminhos da pesquisa e da extensão. O autor
faz uma provocação sobre o que ele considera como a falta de interesse
das pessoas pelo processo de construção do conhecimento científico e
defesa de maneira contundente a necessidade de se “abrir a caixa-preta
da ciência”. Para Latour (1998, pág.24),
[...] quase ninguém está interessado no processo de construção da
ciência. [...] A defesa da ciência é da razão contra as pseudociências,
1. (VEYNE, 1998, RICOUER, 2007 apud SILVA, S. Vanuza, 2010, pág. 3)
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contra a fraude e da irracionalidade e mantém a maioria dessas pessoas ocupadas demais para estudá-la. Como ocorre com os milhões ou
bilhões de leigos, o que elas sabem sobre ciência e tecnologia provém
apenas de sua vulgarização. Os fatos e artefatos que esta produz caem
sobre suas cabeças como um fado externo tão estranho, desumano e
imprevisível quanto o Fatum dos antigos romanos.

A idealização do documentário surgiu a partir de um encontro
em minha casa, no qual eu e a Dona Silvinha, protagonista do filme,
nos vimos pela primeira vez, em um encontro de família. Na ocasião,
sentadas lado a lado, conversamos sobre os ingredientes e os cuidados
necessários ao preparo da torta holandesa que ela fez questão de levar.
Era sua maneira delicada de agradecer a acolhida dos donos da casa.
Ficamos horas a fio tecendo prosas, até que ela começou a me contar
a história da sua filha primogênita, Lúcia, que nasceu em 1955, com um
quadro de deficiência. Embora, na ocasião, os médicos tivessem dado
à criança uma expectativa de vida de no máximo 10 anos de idade, ela
faleceu aos 45 anos.
Desde então, Dona Silvinha, que tem hoje 88 anos, segue buscando
alento às suas perturbações sobre o diagnóstico preciso da doença que
comprometeu a capacidade cognitiva e o desenvolvimento físico da
Lúcia. Em busca das prováveis causas da morte da filha, ela segue com a
seguinte ruminação:
Eu me cerquei de tantos médicos, tantas pessoas qualificadas, e uns
falavam que era mongolismo, outros diziam que era paralisia cerebral
ou síndrome de Down. Que médicos são esses que não me deram
uma resposta quando eu perguntei? (Reminiscências e Afetos, 2019)

As provocações da Dona Silvinha me acompanharam até em casa,
até as aulas que lecionei na Universidade Federal de Minas Gerais, nos
grupos de pesquisas e conversas de corredores, e desaguou, por fim, no
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Observatório da Comunicação Pública da Ciência2. Enveredei-me por
caminhos em que a memória remete à capacidade de julgamentos e, no
percurso, vi que ao narrar sua vivência com a filha, Dona Silvinha acionava outras tantas memórias e, feito um mosaico, compunha uma narrativa que conformava as (re)significações.
Entendi que era preciso ver o seu testemunho como um encontro
entre o meu desejo de escuta e a necessidade dela de falar das suas vivências, afinal era algo que ela se negava esquecer. Assim, fomos das memórias às reminiscências.

Construindo afetos...
Afeto é, em primeiro lugar, uma exposição, a capacidade de se
deixar impressionar por aquilo que se manifesta. É nossa maneira de
entrar em contato, não por meio de explicações, mas pela
experiência. (...) Ele é a sensibilidade que nos abre ao outro,
a outros sentidos. O encontro sensível com o outro,
para Lingis (Letiche & Moriceau, 2018), é um dom3.

Quando foi apresentada a mim, pela primeira vez, a história da Dona
Silvinha, fiquei curioso e me chamou a atenção a ideia de uma pessoa
fazer perguntas à ciência de forma explícita. Fui criado no interior de
Minas na década de 1990 e não eram incomuns casos de crianças com
2. O Observatório da Comunicação Pública da Ciência é uma plataforma de acesso público
que congrega diversas ações de divulgação e comunicação pública da ciência. Quando me
propus a desenvolver o projeto de criação do Observatório fui motivada, entre outras,
causas pelo reconhecimento da cultura científica como uma temática de apropriação
social e que, portanto, torna-se cada vez mais necessária à ampliação do debate com a
sociedade. Ele é uma das ações do Programa de Ensino Pesquisa e Extensão Pensar a
Educação, Pensar o Brasil - FaE/UFMG. Também atua de maneira integrada com o Núcleo
de Estudos de Recepção e Mediações em Comunicação Pública da Ciência - NERCOPC,
que desenvolve estudos de recepção e mediações em comunicação pública da ciência,
abordando os fatores culturais, políticos, históricos e sociais que afetam a inserção de
outros sujeitos no debate sobre ciência e sociedade, sobretudo aqueles que se encontram
às margens da cultura científica.
3. GUIDO, D.; MORICEAU, J-L.; PAES, I. Sobre Viver. In: (Orgs.) PESSOA, S.; MARQUES,
A.; MENDONÇA, C.M.C (orgs). AFETOS - Pesquisas, reflexões, experiências em 4
encontros com Jean-Luc Moriceau. Belo Horizonte, MG: PPGCOM-UFMG, 2019. Cap.
1, p. 3.
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deficiências não diagnosticadas ou mesmo com diagnósticos imprecisos
dados à família. Das lembranças que tenho, as mais contundentes são a
dor e a frustração causadas pela dúvida e pela falta de informação dos
pais, além das inúmeras idas e vindas dos familiares a diversos hospitais e médicos. Ao longo do processo de construção do filme, percebi
que a ciência, neste caso a medicina, tem algumas dificuldades de se
comunicar com a sociedade, por exemplo, é bastante frequente que em
uma consulta o médico prescreva um medicamento sem explicar quais
as consequências no corpo ou que fale mais profundamente sobre algum
sintoma ou doença.
Era interesse do Observatório da Comunicação Pública da Ciência
conversar com o outro lado, ou seja, com aquelas pessoas que de
maneira geral sofrem impactos causados pelas pesquisas e produções
do campo da ciência, o dito “cidadão comum”, inclusive essa é uma dificuldade declarada que temos ao nos referirmos às pessoas que não estão
ligadas à prática científica, ou pelo menos não de forma institucional
em universidades e laboratórios, comumente chamadas de “sociedade
em geral”, “cidadão comum”, “população”, evocando uma hierarquia
e um status de alto poder ao fazer científico em relação aos cidadãos
que não são ligados a essa prática. Essa proposta foi apresentada a mim
devido ao fato de eu ser um dos responsáveis pela produção audiovisual do projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil (1822-2022), à qual
o Observatório é vinculado como uma ação de extensão. Entretanto, na
ocasião eu não podia dar início à produção do filme, pois vi que seria
um processo denso e complexo e, dentro das vinte horas semanais de
trabalho no Pensar, eu deveria dividir tarefas com outras demandas.
Mencionei à professora Valéria a necessidade de se ter um bolsista dedicado ao processo do filme, e, alguns meses depois, conseguimos viabilizar uma bolsa para o aluno de cinema, Matheus Philipp, que dirigiu
o filme junto comigo. A partir da chegada do Matheus começamos a
nos reunir e pensar a estrutura do documentário. A equipe do filme foi
composta, além de mim e da Valéria; pelos bolsistas Matheus Philipp,
Bruna Donini, Rafael Trindade, Thayse Menezes, Gustavo Mazzeti e
Pedro Cabral. Havia certa urgência e preocupação por parte de todos,
já que as primeiras conversas com Dona Silvinha haviam sido estabele-
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cidas há alguns meses, evocando inclusive memórias que traziam sentimentos fortes sobre a sua vida, havíamos criado expectativas com ela e
seria prudente desenvolver o processo o quanto antes.
Antes dessa etapa, outra equipe iniciou o processo tendo gravado
uma entrevista com Dona Silvinha e, esse era um ponto delicado do
processo, ou seja, retomá-lo um ano e meio depois, com uma nova
equipe.
Tínhamos uma personagem: uma senhora de oitenta e sete anos,
recentemente viúva, moradora de um bairro comum da zona norte de
Belo Horizonte, morava sozinha, mas tinha a presença de uma cuidadora que também cuidava da casa, além disso uma filha morava na parte
debaixo da casa. Tínhamos também uma história para contar: a história
da Dona Silvinha, que tivera sua filha, Lúcia, no interior da Bahia; em
um parto complicado, no qual constatou-se uma deficiência na criança,
não sabendo se em decorrência do processo de parto ou não.
Dona Silvinha e o marido vieram morar em Belo Horizonte para
tratar o problema da filha no Instituto Pestalozzi, que na época era referência para tratamento de pessoas com deficiência. Os médicos, imprecisos em seus diagnósticos, ora falavam que a filha tinha síndrome de
Down, ora mongolismo, e alguns não se arriscaram a dar qualquer diagnóstico, mas era unânime para os médicos que Lúcia não viveria por
muitos anos, o que se mostrou também uma inconsistência, visto que
ela viveu quarenta e cinco anos.
Um dos desafios do filme era a maneira como essa história deveria
ser contada, sabíamos que seria na forma de um filme documentário,
mas caberia a nós pensar mais precisamente do que lançar mão, quantas
câmeras usar? Onde seria? Quais personagens? Tamanho da equipe?
Quantos dias? O que falar? O que mostrar? Qual contexto? Quais protocolos usar? Como mencionado, já havia algumas imagens de uma entrevista com Dona Silvinha contando sua história, cerca de uma hora de
gravação com duas câmeras fixas em um ambiente que não era a sua
casa.
Apesar de consistente, esse material foi pensado, na época, apenas
como um registro inicial do processo, que fora interrompido por falta
de recursos. Matheus debruçou sobre essas imagens e fez uma pesquisa
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relacionando as datas, as informações que Dona Silvinha trazia e mais
detalhes que poderíamos investigar. Nas reuniões, sempre comentávamos que Dona Silvinha estava animada para as gravações e que dizia
para levarmos muitas pessoas e que ela prepararia um café da tarde para
todos.
A partir das nossas reuniões, das imagens gravadas anteriormente, da
pesquisa feita pela equipe sobre a figura da Dona Silvinha, observamos
que a nossa protagonista era uma boa narradora e se valia das memórias
de sua vida como recursos principais para se apresentar e contar suas
histórias. Nesse sentido nos pareceu haver três pilares importantes para
a produção do filme, sendo eles: Testemunho documental, Memória e
História Oral.

Aproximações com o cinema de Eduardo Coutinho
Consuelo Lins (2002, pág. 44), em um artigo intitulado O Cinema de
Eduardo Coutinho: uma arte do presente, diz que “filmar o que existe é
filmar a palavra em ato, o presente dos acontecimentos e a singularidade
dos personagens, sem propor explicações ou soluções.” Essas são metodologias utilizados pelo cineasta brasileiro Eduardo Coutinho, que em
seu cinema valoriza o instante, o aqui e o agora dado pelo encontro com
o outro. Em seus filmes, os personagens geralmente são pessoas ordinárias que têm muito a falar, aliás, até desejam falar.
Nessas produções de Coutinho, a performance da fala, o contexto,
o espaço e a evidência de que está se fazendo um filme são aquilo de
mais valioso na construção da narrativa. Sem propor explicações ou
soluções e juízos de valor, para o cineasta, não importa se uma personagem diz que “na grande maioria, eu adoraria matar as pessoas que
esbarram em mim, os ambulantes, o caso do trânsito” (trecho do filme
Edifício Master), pelo menos não do ponto de vista da moral, do julgamento, Coutinho não propõe melhoria ou questionamento, ele apenas
escuta o outro, se vale do poder da palavra para a construção de seu
filme e o espectador deve lidar com sua própria moral, com suas escolhas e convicções. Como o próprio Coutinho disse em uma entrevista
publicada na revista Galáxia, “Tudo que filmo é baseado na captação
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do instante” (FIGUEIRÔA, A.; BEZERRA, C.; FECHINE, Y. Revista
Galáxia, 2007, pág. 19).
Sobre sua maneira de fazer cinema, o autor afirma que “adotando a
forma de um ‘cinema de conversação’, escolheu ser alimentado pela fala-olhar de acontecimentos e pessoas singulares, mergulhadas na contingência da vida.” (COUTINHO, E. In: (org.) Ohata, 2013, págs. 15-16,
grifo nosso) e foi exatamente assim com Dona Silvinha, uma mulher
singular, que passou por muitas contingências na vida, questionando
até hoje a ciência sobre qual diagnóstico correto a filha deveria ter, além
de todos os anos de vida a mais do que previstos pelos médicos. Sabíamos que havia força na narrativa de Dona Silvinha, que sua indignação,
protesto, lamento, afeto e memória perpassariam por sua fala.
Guardadas todas as proporções possíveis, Coutinho, em Cabra
Marcado Para Morrer também encontra com uma mulher, recém-viúva,
carregada por contingências da vida, com protestos e questionamentos e
muito a dizer sobre sua existência e sobre sua lua por direitos.
No filme, que precisou de dezessete anos para ser concluído, podemos
ver, inicialmente, a protagonista Elisabeth Teixeira, uma mulher tímida,
que acabara de perder o marido, um líder camponês, sozinha com seus
oito filhos, em uma cidade do interior da Paraíba. Coutinho tem a ideia
de fazer uma produção sobre a história do líder camponês, utilizando as
mesmas pessoas da vida real (sua esposa, filhos, amigos) para interpretarem a si mesmos no filme. Vemos Elisabeth intimidada pela câmera,
em um andar coreografado a fim de cumprir o roteiro do filme. Sem
respostas sobre o assassinato de seu marido, ela se encontra à deriva pela
justiça e à mercê da opressão dos latifundiários e da ditadura militar que
se inicia no meio das gravações, obrigando a personagem a fugir com
apenas um de seus filhos sem dar notícia.
Dezessete anos depois, Coutinho retoma o filme e vai atrás de Elisabeth, neste momento usando outro nome para se proteger e dando aulas
particulares de alfabetização para um grupo de crianças em outra cidade
do estado de Pernambuco. Agora bem diferente, mais espontânea, receptiva, narrando a própria história, evidenciando seus protestos e questionamentos sobre a conjuntura política, Elisabeth Teixeira diz uma das
frases mais icônicas na história do cinema brasileiro:
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Democracia sem liberdade, democracia com salário de miséria, de
fome, democracia sem o filho do operário e do camponês ter direito
de estudar (Cabra Marcado Para Morrer, 1984).

Muito influenciados pelo trabalho de Coutinho, foi importante para
nós fazermos um “cinema de conversação”, ou seja, substituir a tradicional entrevista pela conversa de forma mais livre, sobretudo porque
já haviam sido estabelecidas relações de afeto entre a equipe e Dona
Silvinha, que ao decorrer de todo o filme tece comentários e demonstra
estima a todos da equipe, como, por exemplo, quando, ao sair do quarto
após ter mostrado fotos de sua família, diz: mas essa menina é bonita!
(trecho do filme Reminiscências e Afetos) ao mesmo tempo em que
abraçava uma das pessoas da equipe.
É importante destacar que ao longo do filme Dona Silvinha é vista
em dois momentos diferentes, o primeiro em imagens gravadas em uma
casa que não era a sua e pouco tempo após o falecimento de seu marido.
O objetivo desse registro não era o de aproveitar as imagens para fazer o
filme, mas o de alimentar o processo criativo da equipe naquela ocasião.
O segundo, um ano e meio depois, foi realizado por nós e pelo restante
da equipe, dessa vez Dona Silvinha se encontra no conforto de sua casa.
Não era nosso objetivo inicial utilizar as primeiras imagens, mas, ao
decorrer do processo de montagem do filme, sentimos a necessidade
de usá-las por entender que essa temporalidade poderia contribuir para
apresentar mais nuances das histórias contadas e ressaltar os desconfortos e confortos causados pelas espacialidades e contingências da vida.
Essas duas temporalidades beiram a oposição e trazem algumas aproximações ao filme Cabra Marcado Para Morrer. Em uma podemos ver
Dona Silvinha contida, tímida, sentada em uma cadeira, em uma casa
que não é a sua, com roupas escolhidas especialmente para ocasião, há
bastante silêncio na casa e sua fala é rigorosa e precisa, se estabelece
muito mais uma dinâmica de entrevista do que de conversa.
Essa gravação se deu nesse contexto, pois o marido de Dona Silvinha
havia falecido há poucos meses e foi entendido por todos, inclusive
pela protagonista, que falar sobre o passado e ativar memórias em sua
casa seria muito doloroso. Um ano e meio depois, agora em sua casa,
Dona Silvinha se encontra muito mais disposta, enérgica, animada
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com a presença da equipe e ao mesmo tempo agitada com a casa cheia,
foi preparado um lanche para o café da tarde, inclusive uma torta sem
cebola, já que ela sabia que o Thiago Rosado não gostava de cebola.
No processo do filme, na etapa anterior ao dia da gravação, se tornou
impossível para nós criarmos um roteiro, porque nos importava de fato
o que surgiria com o encontro, aliás havíamos decidido que não seria
apenas um filme sobre a história de Dona Silvinha e sua filha Lúcia, mas
que seria um filme sobre o encontro com essa personagem que tem algo
a dizer sobre acontecimentos da sua vida. Assim, nos valemos da entrevista de história oral sabendo que tal decisão, como muito bem nos alerta
Verena Alberti (2004, pág.19, grifo nosso) iria requer da equipe uma
interpretação criteriosa, que nos transformasse em interlocutores à altura
da nossa personagem, “capazes de entender suas expressões de vida e de
acompanhar seus relatos.” Para isso foi preciso nos colocarmos em um
lugar de escuta, no qual o encontro com Dona Silvinha nos permitisse
fazer uma imersão em suas vivências com um olhar hermenêutico que
nos levasse à compreensão. Contudo, foi preciso considerar que
[...] o tornar a vivenciar a experiência do outro nunca será completo.
A compreensão é um processo de elevado esforço intelectual que jamais chega ao fim, diz Dilthey. Quando retenho o enredo, só me resta
uma visão geral das cenas. E assim se passa a compreensão da vida: a
hermenêutica nunca produz a certeza demonstrável. O Jamais chegar
ao fim a que está fadada a compreensão está na base do fascínio da
história oral (ALBERTI, 2004, pág.19).

No processo do filme, na etapa anterior ao dia da gravação tornou-se
impossível para nós criarmos um roteiro, porque nos importava de fato
o que surgiria com o encontro, aliás havíamos decidido que não seria
apenas um filme sobre a história de Dona Silvinha e sua filha Lúcia, mas
que seria um filme sobre o encontro com essa personagem que tem algo
a dizer sobre acontecimentos da sua vida. Um encontro em sua casa
com uma equipe da qual ela conhecia alguns integrantes e outros não,
um encontro mediado pela conversa e pelas câmeras. Um encontro que
revelaria o contexto, as dificuldades, espacialidades, a equipe, as relações de afeto, os silêncios e a conversa com a personagem. Que traria a
verdade da filmagem, como disse Coutinho:
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A verdade da filmagem significa revelar em que situação, em que momento ela se dá e todo o aleatório que pode acontecer nela. Há mil
formas de mostrar isso, desde a presença da câmera, do diretor, do
técnico de som, até a coisa sonora da troca de palavras, incluindo
incidentes que aparecem, como o telefone que toca, um cachorro que
entra (COUTINHO, In.: Ohata, 2013, pág.23).

Era essencial para nós deixar explícita a verdade da filmagem, registrar o encontro, ao longo das gravações tudo foi revelado, a fachada da
casa, a dificuldade no andar da Dona Silvinha, suas urgências, a preocupação de ser uma boa anfitriã, o espanto com as pessoas da equipe que
não saíam atrás das câmeras, a refeição, as fotos de família, a equipe, os
equipamentos, os choros, as perguntas que pareciam ser inconvenientes,
enfim, nos interessava todos os elementos que surgiram a partir do
encontro, da fala e da escuta, pois acreditamos que isso traria potência
para a palavra e para as histórias.
Antes do dia da gravação, Valéria sugeriu que fossemos (eu, Matheus
e a própria Valéria) encontrar Dona Silvinha, tomar um café da tarde
com ela a fim de ganharmos intimidade e confiança, o que nos pareceu
muito coerente e assim marcamos um encontro. Às vésperas e até
mesmo momentos antes de entrarmos na casa, eu e Matheus ficamos
atemorizados ante à possibilidade de Dona Silvinha nos contar toda a
história de forma bem detalhada sem estarmos munidos dos equipamentos. Ironicamente foi exatamente o que aconteceu, chegamos e nos
apresentamos, logo ela sentou em sua cadeira na sala e nós no sofá, parecendo muito feliz, sempre sorridente, teceu elogios a nós, perguntou se
eu queria casar, ao que respondi negativamente, fazendo com que ela
se horrorizasse ao mesmo tempo em que brincava conosco. Nossa anfitriã disse que breve haveria um lanche especial para desfrutarmos, eu
comentei algo sobre não gostar de cebola e isso foi motivo suficiente
para que ela fizesse declarações do tipo: “esses meninos criados com vó”,
“enquanto existir vó no mundo…” “pois eu vou fazer uma moqueca sem
cebola para você”. Dona Silvinha tratou logo de falar de suas origens no
sertão baiano, de seu casamento, da gestação e do parto complicado de
sua primeira filha, Lúcia, contou detalhes do parto, dos primeiros anos
da filha, da migração para Belo Horizonte, das dificuldades, da relação
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entre a filha e o pai, dos irmãos que escolheram medicina como carreira,
nos mostrou fotografias e a todo momento trazia os questionamentos
aos médicos que sempre davam diagnósticos, mas nunca com precisão,
falou da perda de seu marido, da sua prática docente no Instituto Pestalozzi4, da vida atual, enfim, uma narrativa rica e cheia de camadas. Nós
escutamos com deslumbre, e, vez ou outra, nos entreolhamos com certo
lamento por estarmos de “mãos vazias”.
Após muito tempo de conversa, Dona Silvinha nos envolveu em afeto
e carinho, atenta e curiosa acerca de nossos cursos, profissões, futuro e
famílias. Nos levou para a copa onde aconteciam as refeições, chegando
lá se orgulhou do banquete que havia solicitado a Catarina (sua cuidadora). Na mesa havia suco, pão de queijo, pedaços de pizza, uma torta de
frango, guardanapos e copos de vidros, além dos talheres.
Sentamo-nos para comer e conversar e não passou muito tempo até
que ela nos levasse casa a dentro para conhecer os quartos, banheiros,
mobília, quintal, etc. A casa, antes cheia com os filhos e seu marido,
agora parecia gigante para apenas uma moradora. Os móveis pareciam estar no mesmo lugar que eram utilizados pelos filhos, havia uma
melancolia no olhar de Dona Silvinha e na disposição daqueles móveis.
Há com certeza um esforço para a materialização da memória da
vivência com seus filhos e de um passado que certamente é precioso para
a nossa entrevistada. Essa experiência nos remeteu às reflexões Márcio
Seligmann Silva (2008, pág.66) em artigo no qual ele aborda a memória
dos traumas e o ato testemunhal de sujeitos que vivenciaram catástrofes
históricas como genocídios. Ele traz à cena Primo Levi (1988) e destaca
o seguinte trecho do prefácio da sua publicação É isto um homem:
[...] o testemunho como uma atividade elementar, no sentido de que
dela depende a sobrevida daquele que volta do Lager (campo de concentração) ou de outra situação radical de violência que implica esta
necessidade, ou seja, que desencadeia esta carência absoluta de narrar.

4. Instituto Pestalozzi - Instituição voltada para a educação de crianças com deficiências,
criada em Belo Horizonte, em 1935, inspirada em Johann Heinrich Pestalozzi, considerado
precursor da pedagogia moderna e um grande defensor da educação para a formação
integral do homem. Fonte: Wikipédia
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A experiência do primeiro encontro com a nossa personagem, sua
memória, história e sua casa foi muito profunda para mim. A figura de
Dona Silvinha lembrava, em alguns aspectos, a minha avó, com a qual
fui criado e que também se tornou viúva há alguns pouco anos. Eu me
emocionei diversas vezes pelas histórias contadas me imaginando no
lugar daquela mulher, ao irmos embora, senti certa tristeza por ter que
deixar Dona Silvinha sozinha naquela casa gigante, mas questionei se
não era pretensão e arrogância minha achar que ela não daria conta. A
verdade é que aquela mulher vive ali há muitos anos.
No carro, já longe da casa, eu, Matheus e Valéria tivemos as mesmas
reações e lamentos, Dona Silvinha nos entregou a história de sua vida
de forma brilhante, com detalhes, emoção, silêncios, materialidades,
atenta. Era exatamente o que queríamos registrar. Todavia reconhecemos o valor daquele encontro para nossas experiências individuais.
Alguns dias depois, no livro que Milton Ohata (2013) organizou
intitulado Eduardo Coutinho, li algo que o próprio Coutinho disse em
debate no seminário “Ética e história oral” coordenado por Daisy Perelmutter, realizado em 1997 na PUC-SP, que representou meu lamento
por não ter registrado aquele encontro:
[...] porque quando filmo, por exemplo, eu jamais permito que uma
pessoa diga uma coisa para mim pela segunda vez. Só para dar um
exemplo, se uma pessoa que eu vou filmar e não conheço, chega para
filmar e começa a contar alguma coisa interessante com a câmera desligada, peço imediatamente que ela não me conte, porque, quando
alguém lhe diz algo particularmente, isto é, sem a câmera, e depois
vai contar com a câmera, esse depoimento é como pão amanhecido
(COUTINHO, In.:Ohata, 2013, pág. 20).

Estava perturbado com a ideia de ir gravar na casa de Dona Silvinha
após esse primeiro encontro, afinal de contas ela já havia contado a
história para boa parte da equipe, porque eu iria novamente ouvir a
história, talvez fingindo ser a primeira vez e com câmeras ligadas quase
que montando um cenário?
Eu sabia que seria difícil fazer isso novamente, que, no segundo
encontro Dona Silvinha poderia não se sentir estimulada a falar, ou,
contar a história com mais lacunas, já que seriam os mesmos interlo-
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cutores do primeiro encontro. Essa era uma preocupação não somente
minha, mas de todos da equipe.
Decidimos não ignorar esse fato, mas levá-lo ao registro, aceitar a
potência que isso poderia ter e, além disso, nos deu fôlego saber que no
dia da gravação estaria presente o restante da equipe. Confiamos que,
na presença de pessoas que ainda não a conheciam, Dona Silvinha teria
mais ânimo para recontar suas histórias.
No dia da gravação, estávamos ali naquela casa por um motivo e com
um acordo entre nós e Dona Silvinha, as câmeras estavam ligadas para
captar tudo quanto fosse possível. Éramos três operadores de câmera,
um técnico na captação de som e duas pessoas principais mediando
a conversa, a sala se mostrou pequena para todos e Dona Silvinha se
assustou, à primeira vista, sentou-se em sua cadeira preferida e ficava
com olhar perdido entre pessoas e equipamentos de filmagem. Nós
também estávamos tensionados, além de estarmos em um ambiente
privado, com uma sensação de quase invasão por causa dos equipamentos direcionados para aquela senhora, trouxemos assuntos sensíveis e caros para nossa personagem, em alguns momentos restava o
silêncio entre todos, uma espécie de suspensão ao final de algumas falas.
Houve medo por nossa parte, e, imagino que por parte de Dona Silvinha
também.
Ao entrar em sua casa, contar e ouvir suas histórias, a personagem
principal do filme Reminiscências e Afetos se colocou em risco, contato
e conflito consigo mesma, com seus questionamentos, com a equipe de
filmagem, com a câmera e todo o resto que o filme não deu conta de
mostrar.
Em todo o processo do filme, trouxemos conosco o cinema de
Eduardo Coutinho, a verdade da filmagem, a conversação, a escuta, o
encontro mediado pela câmera, o aqui e o agora e todos os elementos
possíveis para mergulharmos nos encontros. Nosso desejo era de contar
uma história através de outras histórias contadas por Dona Silvinha e
das novas histórias que o processo criou. As camadas eram muitas, as
perguntas da “cidadã comum” também.
No fim das contas, fica para nós as memórias dos sorrisos, lágrimas e
gestos, o cheiro da torta sem cebola, do suco fresco e da mobília antiga,
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a escuta do silêncio, da dor e da gargalhada, os olhares, abraços e o até
logo. Tudo vivido pelo processo de criação do filme e até mesmo deste
texto, mas certamente não termina aqui.
Dona Silvinha ainda segue com a sua narrativa marcada por “linearidades e repetições” orquestradas com a tentativa de explicar a história
e, quem sabe assim, compreender “o que houve com Lúcia quando ela
nasceu.”
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Biondi; Diálogos e Dissidências: M. Foucault e J. Rancière (Appris,
2018), com Marco Aurélio Máximo Prado; e Ética, Mídia e Comunicação (Summus, 2018), com Luis Mauro Sá Martino. É organizadora
do livro Vulnerabilidades, justiça e resistências nas interações comunicativas (SELO PPGCOM, 2018).
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Camila Alves Mantovani
Professora do Departamento de Comunicação Social da UFMG e do
Programa de Pós-graduação em Comunicação Social (UFMG). É Jornalista (UFMG/2002) e Doutora em Ciência da Informação (UFMG/2011)
com pesquisa sobre Narrativas da mobilidade: comunicação, cultura e
produção em espaços informacionais. Possui experiência no mercado
de produtos e serviços de valor agregado para Telefonia Celular (20032006) e no desenvolvimento de estudos de usabilidade (2007-2011) e
pesquisas de mercado (2005-2011). Foi professora visitante na Escola
de Ciência da Informação da UFMG (2012-2013) e atuou na Fapemig
como bolsista do Programa de Comunicação Científica, Tecnológica e
de Inovação (PCCT/2014-16). É co-coordenadora do Afetos: Grupo de
Pesquisa em Comunicação, Acessibilidade e Vulnerabilidades. Seus interesses de pesquisa abrangem: Comunicação Organizacional; Estudos de
Usabilidade e Acessibilidade; Mobilidades; Mídias Móveis; Divulgação
Científica; Corpo; Deficiência e Tecnologia. Atualmente, é coordenadora do Núcleo de Comunicação e Design do Espaço do Conhecimento
UFMG.
Carlos Magno Camargos Mendonça
Professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM)
da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas - Fafich/UFMG. Coordenador do Núcleo de Estudos em Estéticas do Performático experiência
Comunicacional (UFMG). Integrou o Grupo de Pesquisa Poéticas da
Experiência, o Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT (NUH)
da UFMG, o Centro Interdisciplinar de Semiótica da Cultura e da
Mídia. Pós-Doutor em Comunicação pela Universidad Complutense de
Madrid, Doutor em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. As pesquisas desenvolvidas abordam:
gênero, performance, experiência estética, corpo, homossexualidade
masculina e propaganda. Email: macomendonca@gmail.com.
Daniel Melo Ribeiro
Professor adjunto do departamento de Comunicação Social da UFMG.
Doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP. Realizou estágio de
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pesquisa no Geomedia Lab da Universidade Concordia em Montreal/
Canadá. É membro dos grupos de pesquisa NucCon/UFMG (Núcleo
de Conexões Intermidiáticas – linha Mediação e Pragmatismo) e do
CIEP/PUC-SP (Centro Internacional de Estudos Peirceanos). Interesses
de pesquisa: visualização de dados, design de informação, semiótica e
cartografia. E-mail: danielmeloribeiro@gmail.com.
Dayane Barretos
Jornalista formada pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP).
Concluiu o mestrado em Comunicação pela mesma instituição e atualmente cursa o doutorado no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), na linha de
Textualidades Midiáticas. Integra o Grupo de Estudos sobre Lesbianidades (GEL/UFMG), vinculado ao Núcleo de Pesquisa em Conexões
Intermidiáticas (NucCon/UFMG). E- mail: dayanecbarretos@gmail.
com.
Elisa Hernández
Doutoranda em Comunicação no Programa de Pós-Graduação em
Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Membro do Grupo de Pesquisa em Democracia e Justiça- Margem.
Formada em Jornalismo pela Universidad de La Habana, em 2011.
Realizou especialização em Jornalismo para o Desenvolvimento pelo
Indian Institute of Mass Communication, New Delhi, em 2013. Tem
experiência na cobertura informativa para a rádio e a televisão cubanas
e para mídia digital.Temas de interesse: comunicação e política, democracia e sistemas de comunicação, migrações e cidadania, esfera pública,
representações populares na mídia, comunicação para o desenvolvimento e mudança social, meios alternativos.
Fatine Conceição Oliveira
Mestranda em Comunicação Social no Programa de Pós-Graduação
da UFMG, faz parte do grupo de pesquisa Afetos: Grupo de Pesquisa
em Comunicação, Acessibilidade e Vulnerabilidades onde realiza
pesquisa sobre fotografia de mulheres com deficiência no Instagram.
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Tem formação em Publicidade e Propaganda pelo Centro Universitário
Newton Paiva, com experiência em design gráfico e gerenciamento de
mídias sociais. É ativista do movimento de pessoas com deficiência,
participando da formação do Coletivo Feminista Helen Keller de
mulheres com deficiência. Além de ser autora do blog/perfil Disbuga,
onde expõe suas experiências e impressões sobre feminismo e a vivência
com deficiência.
Frederico Vieira
Doutor e Mestre em Comunicação Social pela Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG). Especialista em Administração pela Fundação
Getúlio Vargas (2009). Formou-se ator pelo Centro de Formação Artística da Fundação Clóvis Salgado/Palácio das Artes. Atualmente é servidor
público, atuando como Relações Públicas da Assembleia Legislativa de
Minas Gerais. Integra o Grupo de Pesquisa Lévinas e Alteridades, ligado
à Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia em Belo Horizonte; o Grupo
Mobiliza, da UFMG; e o Grupo Margem, ligado ao Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da UFMG.
Gab Lamounier
É de Belo Horizonte e constrói o mundo a partir das suas redes de amizade
e fortalecimento mútuo. Mestre em Psicologia (UFMG) e integrante do
Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT (NUH/UFMG), atua
como psicoterapeuta e pesquisa os seguintes temas: gênero, sexualidade
e política; promoção da igualdade racial e combate ao racismo; abolicionismo penal e criminologia crítica; política antimanicomial e fortalecimento da rede de saúde mental.
Isabela Paes
Atriz, diretora e uma das fundadoras da companhia de teatro Luna Lunera
(BH). Pesquisadora do LITEM - Laboratoire en Innovation, Technologies, Economie et Management, da Université Paris-Saclay. Doutora
pelo Institut Mines Télécom (França) com a tese «Movimento: Individuação e Transformação - Uma Abordagem Etnográfica do Odin Teatret».
Mestre em Sócio-economia das mídias: política e indústria da Cultura,
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da Informação, Comunicação e das Artes pelas Universités Paris 13 e
Paris 10. Sua pesquisa investiga a criação teatral contemporânea, a construção da presença cênica, os métodos de pesquisa afetiva e desenvolve
uma crítica da sociedade capitalista, baseada em particular nos escritos
de Bernard Stiegler e Eugenio Barba. Sua pesquisa atual busca compreender os impactos das reconfigurações espaço-temporais na vida cotidiana iniciadas a partir da pandemia. Publicou artigos em revistas como
a Revue Française de Gestion, Society and Business Review e a Revue
internationale de gestion des comportements organisationnels, assim
como numerosos capítulos em livros.
Isadora Fachardo
Graduada em Comunicação Social pela UFMG. Fez parte do projeto
de Formação Transversal, Saberes Tradicionais, da UFMG, fazendo o
registro das aulas e eventos. Integrou o Grupo de Estudos sobre Lesbianidades (GEL/UFMG). No audiovisual atua nas áreas de filmagem e
montagem, realizadora da vídeo-instalação “Fêmea-Matriz” exibida no
Festival Cenas Curtas do Galpão Cine Horto de 2017 e diretora do curta
documental Obreiras, exibido na Mostra de Cinema de Tiradentes de
2019.
Jean-Luc Moriceau
Professor de métodos de pesquisa no Institut Mines-Telecom Business
School. Coordena as formações doutorais no LITEM (Paris Saclay). Suas
pesquisas se dedicam às organizações e à comunicação sob o ângulo
dos afetos, das performances e da escritura em suas dimensões éticas,
estéticas e políticas. Entre suas mais recentes publicações estão: Afetos
na pesquisa acadêmica, Turn to Film, L’art du sens dans les organisations, Recherches en sciences sociales : s’exposer, cheminer, réfléchir l’art de
composer sa méthode qualitative e The Magic of Organizations.
Joana Ziller
Coordena o Grupo de Estudos em Lesbianidades (GEL/UFMG), que é
parte do Núcleo de Pesquisa em Conexões Intermidiáticas (NucCon/
UFMG). É professora permanente do Programa de Pós-Graduação em
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Comunicação Social e nos cursos de graduação da área de Comunicação
da UFMG. Coordena a Formação Transversal em Gênero e Sexualidade:
Perspectivas Queer/LGBTI da UFMG. E-mail: joana.ziller@gmail.com
Jude Civil
Graduado em Comunicação Social pela Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG), com ênfase em Relações Públicas. Atualmente cursando
mestrado em Comunicação Social pelo PPGCOM-UFMG. Desenvolve
projeto de pesquisa com o tema “Diálogos entre discursos midiáticos
sobre imigrantes e experiências de um homem negro haitiano”. Trabalhou entre janeiro de 2016 e fevereiro de 2018 na Rádio UFMG Educativa e membro do grupo de pesquisa Afetos: Grupo de Pesquisa em
Comunicação, Acessibilidade e Vulnerabilidades (www.afetos.com).
Leíner Hoki
Artista plástica e escritora, formada em Artes Visuais pela Escola de
Belas Artes da UFMG. É mestre pelo Programa de Pós-Graduação em
Artes da mesma instituição (PPGARTES UFMG), com a dissertação
“Tríbades, safistas, sapatonas do mundo, uni-vos!: investigações sobre
a poética das lesbianidades”, que será publicada pela Editora Urutau.
Integra o Grupo de Estudos sobre Lesbianidades (Gel) do Núcleo de
Pesquisa em Conexões Intermidiáticas (NucCon-UFMG) e o grupo
de pesquisa Estratégias da Arte em uma Era de Catástrofes (UFMG).
Possui interesse nos estudos de lesbianidades, gênero, feminismo, arte e
poesia contemporânea. E-mail: leinerhoki@gmail.com
Lídia de Paula
Pedagoga em formação pela Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG). Integra o Grupo de Estudos sobre Lesbianidades (GEL/
UFMG). E-mail: lidipf3@gmail.com
Luís Mauro Sá Martino
Professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Faculdade Cásper Líbero e pesquisador da Faculdade Cásper Líbero, SP.
Doutor em Ciências Sociais pela PUC-SP. Foi pesquisador-bolsista na
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Universidade de East Anglia, na Inglaterra e é autor dos livros Métodos
de Pesquisa em Comunicação (Vozes, 2018), Teoria da Comunicação (Vozes, 2009), Comunicação e Identidade (2010) e The Mediatization of Religion, publicado pela editora britânica Routledge em 2016.
Publicou, em co-autoria com Ângela Marques, o livro Ética, Mídia e
Comunicação (Summus, 2018).
Mariana Silva
Primeira mulher com deficiência a concluir um Mestrado em Comunicação Social pelo PPGCOM da UFMG. Em 2021 iniciará seu doutorado na mesma instituição. Participa do Afetos – Grupo de Pesquisa
em Comunicação, Acessibilidade e Vulnerabilidades. Pós-Graduada em
Direção Criativa de Moda pelo Centro Universitário Uma. Repórter e
produtora de TV na Fundação TV Minas. E-mail: silva.cs.mariana@
gmail.com.
Matheus Salvino
Graduado em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo
pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Mestrando do
Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social (PPGCOM) da
mesma universidade, bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Membro do Afetos: Grupo de
Pesquisa em Comunicação, Acessibilidade e Vulnerabilidades. E-mail:
mat.salvino@gmail.com.
Sônia Caldas Pessoa
Professora do Departamento de Comunicação Social da Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG) e professora permanente do Programa
de Pós-graduação em Comunicação (PPGCOM/UFMG). Co-Coordenadora do Afetos: Grupo de Pesquisa em Comunicação, Acessibilidade
e Vulnerabilidades, com cadastro no Diretório de Grupos de Pesquisa
do CNPq. Em 2018 recebeu o Prêmio O Erasmus+, programa da União
Europeia para os domínios da Educação, da Formação, da Juventude
e do Desporto para o período de 2014 a 2020, com vista a apoiar a
execução da Agenda Política Europeia para a justiça social, a inclusão,
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o crescimento e o emprego. Em 2019 recebeu, junto com o orientando
Gabriel José Faleiro, premiação na Categoria Escrita Júnior do Prêmio
Mercosul de Jornalismo Científico, El Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT), do Paraguai, e o 11º Prêmio Jovem Jornalista
Fernando Pacheco Jordão, do Instituto Vladimir Herzog, pela orientação do mesmo aluno. Doutora em Estudos Linguísticos pela Faculdade de Letras (FALE) da UFMG (2015). É autora do livro Imaginários sociodiscursivos sobre a deficiência: experiências e partilhas. Foi
Bolsista do CNPQ em doutorado sanduíche na Université Paris Est-Crèteil: Le Céditec (Centre détude des discours, images, textes, écrits,
communication), Paris, França (2013/2014) e bolsista da Capes no Brasil
(2012/2015). Coordenadora da Rádio Terceiro Andar, webrádio vinculada ao Curso de Comunicação Social da UFMG. É idealizadora do Blog
Tudo Bem Ser Diferente (https://tudobemserdiferente.wordpress.com),
que aborda a educação inclusiva, compreendendo as diferenças, as deficiências e a diversidade. O blog foi criado para compartilhar desafios e
narrativas sobre a inclusão da partir da experiência com o filho Pedro,
que morreu aos 10 anos, em 2016, com hidrocefalia. Diretora científica
adjunta da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação (Intercom) na gestão 2017/2020. E-mail: soniacaldaspessoa@
gmail.com. Site: www.afetos.com.
Stephanie Boaventura
Stephanie é um exemplar fêmea da espécie humana, da família Boaventura, encontrada com maior frequência em terras mineiras. Descrita
pela primeira vez em 1987, é um animal tímido, de porte pequeno e
comportamento noturno. Seu principal meio de obter alimentos é o
exercício da criatividade. De comportamento amigável, pode atacar
se ameaçada. Desde filhote, comunica-se melhor pela escrita e tem
como principal característica anatômica uma veia musical. Em outros
termos, é bacharel em Artes Visuais e mestre em Comunicação Social
pela UFMG. Durante o mestrado, foi bolsista do CNPq e participou do
Afetos – Grupo de Pesquisa em Comunicação, Acessibilidade e Vulnerabilidades. Seus interesses de pesquisa envolvem feminismo, mulheres,
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maternidade, epistemologia, teorias dos afetos, intercâmbios entre artes
e ciências humanas e redes sociais online. Contato: stehboaventura@
gmail.com.
Thiago Rosado
Graduando em licenciatura em teatro, pela Universidade Federal de
Minas Gerais com período sanduíche na Universidade do Algarve,
em Portugal. Ministra oficinas de Improvisação Teatral, trabalha com
produção e iluminação teatral e desenvolve pesquisa em audiovisual
com foco em cinema e linguagem documental. Atualmente é bolsista do
programa de extensão Pensar a Educação, Pensar o Brasil (1822-2022)
atuando na produção audiovisual. Dirigiu a série documental, O pão
nosso de cada dia (2018/2019) e o curta metragem COSTURAS (2019).
Valéria Raimundo
Professora Adjunta do Departamento de Comunicação Social, da
Universidade Federal de Minas Gerais. Doutora em Sociologia e Política
e Mestre em Comunicação Social, pela UFMG. Desenvolve pesquisas
nas áreas de comunicação, processo de trabalho e relações de poder,
discurso organizacional e estudos de recepção e mediações em comunicação pública da ciência. É líder do grupo de pesquisa/CNPq NERCOPC
- Núcleo de Estudos de Recepção e Mediações em Comunicação
Pública da Ciência. Coordena o Observatório de Comunicação Pública
da Ciência, projeto de extensão universitária do Programa de ensino,
pesquisa e extensão Pensar a Educação, Pensar o Brasil (1822/2022) UFMG.

ÂNGELA CRISTINA SALGUEIRO MARQUES é Professora Associada do Departamento de
Comunicação Social da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Docente do
Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFMG. É Doutora e Mestra em
Comunicação Social pela UFMG. Integra os grupos de pesquisa MARGEM - Grupo
de Pesquisa em Democracia e Justiça (UFMG); Grupo de Pesquisa em Discursos e
Estéticas da Diferença (DIZ, UFV); Grupo de Pesquisa Corpo, imagem e sociabilidade
(UTP) e Teorias e Processos da Comunicação (Faculdade Cásper Líbero). É co-autora
dos livros Apelos solidários (Intermeios, 2017), escrito com Angie Biondi; Diálogos e
Dissidências: M. Foucault e J. Rancière (Appris, 2018), com Marco Aurélio Máximo
Prado; e Ética, Mídia e Comunicação (Summus, 2018), com Luis Mauro Sá Martino. É
organizadora do livro Vulnerabilidades, justiça e resistências nas interações comunicativas (SELO PPGCOM, 2018).
SÔNIA CALDAS PESSOA é Professora do Programa de Pós-graduação em Comunicação da
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (FAFICH/UFMG). Coordenadora do
Afetos: Grupo de Pesquisa em Comunicação, Acessibilidade e Vulnerabilidades e da
Rádio Terceiro Andar, webrádio vinculada ao Departamento de Comunicação Social
da UFMG. Autora do livro Imaginários sociodiscursivos sobre a deficiência: experiências e partilhas. Doutora em Estudos Linguísticos pela Faculdade de Letras
(UFMG), com estágio doutoral na Université Paris Est-Crèteil: Le Céditec (Centre
d’Étude des discours, images, textes, écrits, communication). E-mail: soniacaldaspessoa@gmail.com
CARLOS MAGNO CAMARGOS MENDONÇA é Professor do Programa de Pós-Graduação em
Comunicação (PPGCOM) da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas - Fafich/UFMG. Coordenador do Núcleo de Estudos em Estéticas do Performático experiência
Comunicacional (UFMG). Integrou o Grupo de Pesquisa Poéticas da Experiência, o
Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT (NUH) da UFMG, o Centro Interdisciplinar de Semiótica da Cultura e da Mídia. Pós-Doutor em Comunicação pela
Universidad Complutense de Madrid, Doutor em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. As pesquisas desenvolvidas abordam:
gênero, performance, experiência estética, corpo, homossexualidade masculina e
propaganda. Email: macomendonca@gmail.com.

{ olhares

Esta coleção agrupa obras resultantes de parcerias e
cooperações acadêmicas entre o PPGCOM-UFMG e outras
universidades nacionais e internacionais, cujos projetos
deram origem a textos comuns, abordagens cruzadas e
aproximações conceituais marcadas pelo delicado jogo das
dissonâncias.

transversais

