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Apresentação
Cíntia Sanmartin Fernandes,
Jess Reia e Patricia Gomes

É tarefa difícil narrar o cotidiano sem que surja uma menção sobre
a cidade, nem que seja para localizar geograficamente um fato que se
queira relatar, como em matérias jornalísticas. A cidade compreendida
apenas como palco, como lugar dos acontecimentos, muitas vezes entra
em cena como coadjuvante ou cenário. No entanto, há outros possíveis imaginários. É plausível pensar a cidade como uma coautora que
une seu corpo – sua arquitetura, ruas, esquinas, parques etc. – a outros
corpos que nela habitam. Produz-se, assim, uma narrativa construída a
partir da experiência, do diálogo entre a cidade e aqueles que rompem
com noções e discursos que visam estabelecer quem pode transitar nela
e em que lugares e horários; e que tendem a distanciá-la do vivido e dos
viventes. Tal simbiose gera uma potência, que pode ser compreendida
como a capacidade de criação e de invenção presente na vida social. As
manifestações políticas que tomam as ruas da cidade e as práticas artísticas que ocupam, muitas vezes de surpresa, calçadas e construções, são
exemplos de expressão dessa potência estético-comunicativa.
Talvez por isso pensar a cidade e os femininos, nas suas diversas
expressões e múltiplas formas de se identificar, seja um caminho rico
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para aprofundar a compreensão do que se move e faz mover com essa
simbiose e potências geradas. Isso porque a cidade também é percebida
como um ambiente hostil para diversas expressões de femininos – ainda
que como substantivo carregue essa marca gramatical de gênero. Essas
experiências, cabe ressaltar, não se encerram no espaço físico da cidade,
mas também se espraiam para o simbólico e o digital (como nas comunidades virtuais) – e são sentidas de formas diferentes quando os corpos
carregam outras expressões e identidades que não cabem em binários
ou que são historicamente marginalizadas. O diálogo entre a cidade e os
femininos é capaz de produzir novas narrativas, ampliando a percepção
tanto sobre a cidade em si e as relações sociais que se operam nela quanto
sobre os próprios femininos.
Dessa forma, com o objetivo de reunir experiências dos femininos
nas cidades, o grupo de pesquisa Comunicação, Arte e Cidade (CAC),
vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UERJ,
convidou pessoas vinculadas à pesquisa e ao ensino a refletirem sobre as
expressões múltiplas de femininos nas cidades. A publicação contempla
trabalhos que apresentam esse diálogo entre a cidade e os femininos,
a partir de suas variadas manifestações e vivências, transmutando os
binários rígidos de gênero.
A partir de um olhar transpolítico – ancorado numa “subjetividade
societal caracterizada pela pulsão de refundar suas táticas de sobrevida,
suas práticas culturais em função da dimensão do vivido, do lúdico e do
imaginário, e não mais em função do trabalho, do progresso e da razão
abstrata” (SUSCA, 2019, p. 7), mas sim numa “razão sensível” (MAFFESOLI, 1998) em que o lúdico ou o “fazer lúdico” em sinergia com o “fazer
mundo” apresenta múltiplas potências recriadoras da vida cotidiana –
os capítulos revelam formas e modos de interações, táticas, estratégias,
emergências e resistências dos múltiplos femininos nas cidades.
O capítulo que inaugura nossas discussões, “Marginalidade e potência
dos femininos: a força do imaginário em Medusa”, escrito em parceria
por duas das organizadoras, traz para o debate a figura dos marginais
e dos marginalizados, a partir da acepção de Gilbert Durand (1996).
Daqueles que tomam o caminho de romper com os códigos sociais, bem
como naquilo ou naquele que é isolado à revelia, posto à margem social.
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Sem perder de vista que em ambos os casos o isolamento e exclusão da
sociedade é um final comum; mas também de como essa ação não é
suficiente para anular a existência do que é isolado e os desdobramentos
disto na transformação do imaginário social. Para tanto, elenca o mito
da Medusa por acreditar que sua narrativa representa, ainda hoje, um
relevante exemplo da construção e funcionamento das margens sociais
vividas pelos corpos femininos e não normativos, da sua força no imaginário e de como se consegue escapar daquilo que é imposto, espraiando-se entre margens. O imaginário e o mito de Medusa auxiliarão a deriva
entre os outros capítulos.
No segundo capítulo, “Coabitando a noite urbana: entre políticas públicas e (in)visibilidades de gênero”, Jess Reia apresenta uma
discussão, a partir do campo transdisciplinar dos estudos da noite,
sobre algumas das complexidades que envolvem a coabitação noturna
nas cidades contemporâneas. A noite – como espaço, território e temporalidade – engloba um ecossistema de atores e políticas públicas, assim
como redes de afeto e conflito. Aqui, apresenta-se uma reflexão inicial
sobre relações entre expressões e identidades de gênero, estar/ser (in)
visível nos espaços urbanos e políticas públicas que tentam dar conta
dos desafios de governar a cidade depois do anoitecer. Baseado em
trabalho de campo e advocacy realizados ao longo dos últimos anos em
cidades das Américas, particularmente em Montreal, e de análises da
agenda global de economia da noite, o capítulo tenta avançar e dialogar
com trabalhos na intersecção de estudos da noite, governança urbana
e políticas públicas. Escrevendo do ponto de vista da não binariedade,
há uma tentativa de diversificar o olhar sobre expressões de gênero na
cultura noturna – e pensar na necessidade de visibilizar ou não determinadas dinâmicas.
O terceiro capítulo, “Corpos femininos reinventando os espaços
urbanos”, escrito por Cíntia Sanmartin, aborda as potências (trans)
políticas dos femininos emergentes em ambientes de rodas e festas nas
ruas da cidade do Rio de Janeiro. Femininos (plurais e diversos) que
rompem com os modos de ação política de diversos movimentos sociais
do passado, transmutando o modo de ação, ao performarem nas ruas
da cidade em festas e rodas. Esses corpos festivos se dão a ver, se apre-

14

ARTE, COMUNICAÇÃO E (TRANS)POLÍTICA

sentam nos espaços urbanos, enquanto corpos viventes pelas imagens,
músicas e sons produzindo situações de dissidências políticas capazes
de criar, tecer e desenhar novas territorialidades, outras ambiências
urbanas enunciadoras de vidas, desejos e imaginação que importam.
Colocando na centralidade de seu pensamento as experiências musicais
e imagéticas, os afetos e afetações carnais e estéticas, ou seja, experiências sensíveis, a autora apresenta um caminho teórico-metodológico
que penetra no mundo através do corpo. Perseguindo a produção de um
saber incarnado e encarnado, busca colaborar com uma produção de
conhecimento que considera que os sentidos das cidades emergem nas
interações sensíveis entre corpo e espaço urbano. A lógica dessa reflexão
assenta-se sobre as bases corporais da percepção, o que conduz a pensar
nas cidades a partir de suas potências sensoriais, onde o corpo está vivo,
pensante, produz conhecimento, desvia e subverte relações sociais estabelecidas.
O capítulo quarto, “Interversões Urbanas: notas para uma metodologia translesbixa”, de Thi. Gresa, convida a entrar em uma episteme
“translesbixa” a partir de caminhos e percursos, ou seja, de metodologias, que têm como objeto a arte, a performance, o gênero e o espaço
público, aqui no caso, a cidade. Para tanto, recorre à prática de um grupo
de performance e intervenção urbana do final dos anos 1970 e início dos
anos 1980, o 3nós3 – coletivo composto por Mario Ramiro, Hudinilson
Jr. e, Rafael França –, que foi responsável por grandes ações na cidade de
São Paulo. Apesar de o subtítulo do livro do coletivo dizer “intervenções
urbanas”, o grupo ficou conhecido no início dos anos 1980 pelas “interversões urbanas” ou seja, a prática de inverter a lógica da experimentação
do corpo na cidade, bem como nas formas como nos relacionamos com
o espaço urbano. Acreditando que as pesquisas que tenham por objetivo as linguagens artísticas devem ser pesquisas teórico-práticas – em
que os fluxos e as experiências também sejam acionados pelo corpo de
quem faz e aciona os campos teóricos – acionadas para além do campo
teórico, além da prática da pesquisa apenas em ambientes acadêmicos,
Thi. Gresa aponta que a pesquisa deve se colocar no processo criativo e
experienciá-lo. Logo, quando a prática da pesquisa e essa experiência se
dão no campo do espaço público e da cidade, os artistas-pesquisadores
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devem acionar uma nova forma de experimentação do espaço público,
assim como propôs o coletivo, uma interversão, inverter ao passo que
intervêm no espaço público. Para a autora a interversão é um ato político. Neste mesmo caminho da interversão – relacionados às urgências e
emergências dos debates atuais –, o capítulo tensiona as questões que se
colocam nas pesquisas que dizem sobre os corpos translesbixas e trasvestigêneres. Friccionando as questões propostas por Paco Vidarte (2019)
enquanto corpos/existências políticas e lançando de antemão que as
interversões urgentes atravessam diretamente as propostas dos corpos
que estão tensionando as noções e as estéticas, ou seja, os corpos transvestigenêres. Desse modo, a cidade está em constante tensionamento
no que diz respeito à forma como nos relacionamentos com o espaço
público, ao mesmo tempo que também está sistematicamente passando
por processos de interversões. Conforme Thi. Gresa convoca à reflexão
sobre a construção das práticas das interversões urbanas enquanto
práticas indisciplinares, a fim de desvelar essas práticas, recorre a uma
outra prática da performance, que também dialoga com a forma como o
corpo está e se relaciona com a cidade, o delirium ambulatorium, prática
desenvolvida pelo artista Hélio Oiticica nos anos 1970 de perambular
pela cidade – que futuramente foi usado por Paola Jacques Berenstein
para conceituar tanto a corpografia e as práticas errantes – e permitir
que o acaso atravesse e construa num work in progress os caminhos das
criações e dos processos criativos. Dessa forma, argumenta que as existências translesbixas (políticas)/os corpos transvestigêneres e as metodologias se constroem num constante processo da relação do corpo com
a cidade, e as suas possibilidades de novas formas de construir e se relacionar com o espaço.
Abrindo a segunda parte, “A Garagem das Ambulantes e as políticas
de aliança”, de Flávia Magalhães Barroso, faz a ponte entre as epistemes
e os caminhos metodológicos e a imersão nas práticas e experiências
da cidade vivida. A autora pondera, logo de saída, que tratar sobre o
feminino e a cidade demanda uma arguição anterior, em que se pretende
localizar, mesmo que sempre precariamente, o lugar do qual se concebe
o feminino. Para a autora, a existência dessa demanda já adianta parte
do próprio conteúdo: a incapacidade de inscrever e escrever o feminino
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em sua inteireza, tendo em vista que lhe é próprio o escape ou o indizível. Assume, deste modo, a perspectiva de Butler (2019), para quem
a abertura da noção do “ser mulher” viabiliza a compreensão das políticas de aliança cotidianas que agenciam visadas amplas sobre as identidades e sobre as lutas sociais. A autora, a partir de Butler, salienta que
o gênero e também outras condições sociais produzem identidades e
situações variadas de precariedade que, por vezes, se encontram aliançadas na cidade. Diante desse “bom problema”, conforme aponta Butler
ao destacar a inerente complexidade do tema, opta por seguir interações
de aliança em que se revelam as precariedades orientadas pelo gênero e
também por tantas outras ancoradas na experiência urbana. Trata-se de
perceber o feminino como agência (DELEUZE; GUATTARI, 1995) pela
qual dinamizam-se variadas condições de precariedade, mas também
como território movente de estruturas (sexuais, políticas e econômicas)
e de possíveis associações. Essa abordagem inspira-se especificamente
no acompanhamento do espaço Garagem das Ambulantes, no Centro do
Rio de Janeiro, a partir da pesquisa cartográfica (LATOUR, 2012) realizada desde 2018. Capitaneada pelas ambulantes Alice, Aline e Isabel, a
Garagem recebe shows, batalhas de DJs e rodas de samba em produção
articulada com produtores de cultura e músicos independentes. Concebido inicialmente para estoque de bebidas e de carrinhos ambulantes,
o espaço foi transformado para receber eventos culturais, burlando os
limites utilitários em direção à construção de outras territorialidades e
paisagens urbanas. A iniciativa das ambulantes é consequência de uma
rede colaborativa formulada nos últimos anos entre produtores culturais e vendedores informais de bebidas, diante de diferentes dinâmicas
de controle do comércio informal e da autorização de festas nas últimas
duas gestões da prefeitura da cidade. O amadurecimento dessas redes
veio a produzir possibilidades alternativas de renda e visibilidade tanto
para as comerciantes informais quanto para os músicos e produtores
culturais. Com a criação da Garagem, as ambulantes passaram a assumir
novos protagonismos na cena de produção de eventos. Propomos investigar com mais acuidade esse processo de aliança, destacando o papel e a
participação das ambulantes que assimilam, ao mesmo tempo, a posição
de comerciante informal, tradicionalmente enxergada como ameaça ao
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que se entende por “ordem pública”, e a posição de gênero, altamente
condicionada a posições de vulnerabilidade nos contextos noturnos e
festivos e de pouca participação no setor de produção cultural. Salienta-se ainda, no contexto de acirramento das precariedades durante a
pandemia, a criação de táticas para sobrevivência financeira e alimentícia constituídas em aliança por estes grupos (ambulantes, músicos e
produtores) na mobilização de campanhas e a centralização de recebimento de cestas básicas no espaço. Flávia M. Barroso busca com essa
proposta argumentar que as políticas urbanas de aliança são arquiteturas complexas de projetos democráticos que realçam a centralidade
da alteridade como chave para abertura de perspectivas dogmáticas nas
reivindicações de gênero. Para a autora, trata-se de conceber a expansão
da noção de identidade como pontapé para dissolver aparentes paradoxos das lutas identitárias em direção às dinâmicas de aliança e dos
associativismos na cidade. Propomos, dessa forma, o aprofundamento
da investigação das políticas de aliança que expandem aquilo a que nos
referimos quando falamos de nós” (BUTLER, 2019, p. 42) como resposta
à complexidade das tecnologias de vigilância, controle e precariedade.
Maria Lívia Roriz, no capítulo “Jongo, palavra feminina: o protagonismo das mulheres na cena jongueira”, apresenta uma cartografia do
território do jongo liderado por mulheres na cidade do Rio de Janeiro.
Neste capítulo, entrarão em cena personagens que protagonizam, hoje, o
circuito jongueiro da cidade do Rio de Janeiro. Mulheres, negras, mães,
capoeiristas, professoras, dançarinas, atrizes. São múltiplas identidades
que na roda encontram a força que conduz e mantém a tradição do movimento do jongo na cidade. Serão apresentados resultados da pesquisa
realizada sobre a relação música e comunicação, por meio da análise das
práticas e performances contemporâneas do jongo na cidade do Rio de
Janeiro, procurando enfatizar o protagonismo assumido pelas mulheres
na cena jongueira. O capítulo revela a transfiguração da cena jongueira
na contemporaneidade. A dança tradicional dos escravos das fazendas
do Sudeste, que ao longo de sua história foi protagonizada pelos homens,
hoje incorpora lideranças femininas. Ancorada em Butler (1997; 2016),
a autora afirma que, no entanto, não se poderia a priori definir esse lugar
como feminino. Com essa qualificação se estaria predeterminando um
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lugar tendo em vista marcas biológicas e padrões sociais. Ao qualificarmos esse lugar como feminino, estaríamos, ao mesmo tempo, instituindo parâmetros e normas para o que seria uma mulher jongueira.
Com base em entrevistas, Maria Lívia argumenta que estar na roda não é
apenas exercer o papel e a função num lugar jongueiro predeterminado
como feminino. O papel que cada uma desempenha na vida – como
mãe, esposa, filha, profissional, provedora do lar, amiga etc. – é, a rigor,
ressignificado na roda jongueira. A questão é mais complexa, pois tocar
os tambores é o lugar de maior significação ocupado pelas mulheres, já
que há toda uma simbologia que relaciona o instrumento a uma resistência predominantemente masculina (da força que se exige para bater o
tambor, por exemplo) e a uma posição de ancestralidade também exercida pelos homens. As mulheres, ao começarem a tocar os tambores,
ao exercitarem com força os cânticos e ao comporem, tomam a palavra
no sentido que atribui ao ato Muniz Sodré (2015), para ocupar efetivamente lugares reais e simbólicos do jongo. As figuras masculinas, no
cenário jongueiro, transformam-se em coadjuvantes. Nesse sentido, a
autora esclarece que ficar à deriva, observando as rodas, os seus movimentos e sua organização, e ao mesmo tempo submergir nas entrevistas,
escutando múltiplas vozes que constituem a história do jongo contemporâneo no Rio de Janeiro, permitiu perceber o protagonismo da mulher
na cena jongueira.
Adelaide Chao, no capítulo “Tia Maria do Jongo: a potência feminina
da cultura jongueira enraizada nos quintais do subúrbio carioca”, apresenta o resultado de seis anos de pesquisa acerca dos processos comunicacionais de alguns espaços de lazer popular da cidade do Rio de Janeiro.
Fundamentando-se na história cultural e em memórias dos atores
sociais praticantes desses espaços, a autora debruçou-se sobre a relação
de comensalidade da chamada Comida de Subúrbio para compreender
os processos de ressignificação de Oswaldo Cruz e Madureira, bairros
tradicionais do subúrbio carioca, localizados na zona norte da cidade.
A partir de duas experiências de observação participante – Encontro de
Umbigadas na Casa do Jongo e a participação na Roda de Jongo na Feira
das Yabás em abril de 2017 e julho de 2017, respectivamente, a autora
nos dá a ver o protagonismo de Tia Maria do Jongo (1920-2019), líder do
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Jongo da Serrinha, fundadora do G.R.E.S. Império Serrano: a representação do termo yabá, que até os seus 98 anos realizava eventos de gastronomia comunitária na Casa do Jongo da Serrinha em Madureira, preparando panelões de feijão-branco e feijoada, e festas da cultura jongueira.
Considerando as matriarcas que prepararam os alimentos e a chamada
Comida de Subúrbio, definida como “refeições de hábitos cotidianos de
uma culinária caseira, elaborada em grande quantidade, preparada com
afeto para servir a muitas pessoas em momentos de celebração” (CHAO,
2020, p. 176), a autora afirma que a gastronomia reproduzida na Comida
de Subúrbio representa a tradição familiar matriarcal, diretamente relacionada às memórias afetivas individuais e coletivas quando compartilhadas com outros indivíduos, já que é uma comida preparada e servida
para muitas pessoas. São pratos típicos da gastronomia carioca, organizados com ingredientes simples, de baixo custo e de fácil acesso, geralmente produzidos na cidade do Rio de Janeiro (IDEM). Para compreender essa gastronomia da cidade, Adelaide Chao investigou os quintais
de casas suburbanas desde a formação de seu território, no início do
século XX, apresentados nesse texto como espaços de sociabilidade da
cultura da música popular, da dança e da arte jongueira tendo Tia Maria
como um ícone das culturas jongueira, suburbana e da representação
feminina negra do Rio de Janeiro.
Na terceira parte da coletânea, abrimos o percurso dos capítulos
evocando novamente a potência dos mitos, dos ritos e dos imaginários
nas cidades. Tatiane Mendes, em “Mulheres, corpos políticos e cidade:
performatividades e feminino a partir do cinema na rua”, convoca-nos a
deslizar pelos espaços rituais das cidades gregas e seus mitos, utilizados
enquanto recurso da metáfora, para adentrar e entender a relação entre
corpos e cidade. A autora propõe utilizar a narrativa mitológica como
ponto de partida para compreender em que medida o cinema na rua –
projeção realizada em meio ao espaço urbano – enquanto experiência
humana, atua para ressignificar espaços e temporalidades, no intercurso
em que ocupa a rua. Ela nos mostra que as projeções na rua potencializam performances através de narrativas de mulheres que são projetadas
em espaços de cinema na rua. O local: a praça Tobias Barreto, localizada
no bairro de Vila Isabel, Rio de Janeiro, ocupado pelo coletivo Cinevila,
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fundado majoritariamente por mulheres e que entre 2016 e 2018 será a
experiência escolhida pela autora, que tem por objetivo compreender
a potência política das performatividades, onde os corpos se reúnem
em função de outra experiência de espaço urbano, oferecendo outras
percepções de espaço e tempo. A partir de Butler (2018), alguns questionamentos são postos ao perceber que as ações ou performatividades são
a forma que os corpos assumem enquanto instâncias políticas em um
espaço coletivo, capazes de gerar reflexão sobre as diferentes vozes do(s)
feminino(s). Nos corpos e sensibilidades expostos em sessões como
Minas Narram, Sessão Elas etc., filmes como Olmo e a Gaivota (COSTA,
2014) e Corpo Manifesto (ARAUJO, 2016), nos debates e na própria
ocupação de mulheres na praça podem surgir assembleias provisórias?
Em meio à praça, o que pode um corpo feminino, em sua instância política de ser a um só tempo carne e pedra, política e sensível?
Dando sequência às experiências femininas artísticas nos espaços
urbanos, Alessandra F. Porto, no capítulo “Olha o carro da cultura
passando na sua rua: reflexões sobre o Pintando 7 com Gaspar Arte na
Quarentena na cidade do Rio de Janeiro”, apresenta o dinamismo das
manifestações artístico-culturais, em tempos de adversidade, por meio
do projeto “Pintando 7 com Gaspar Arte na Quarentena”. O objetivo da
autora está para além da descrição do projeto artístico, pois ao longo
de seu texto revela a capacidade da arte e da cultura de se reinventarem
juntamente com as pessoas, tendo a cidade do Rio de Janeiro como
palco durante a pandemia de covid-19. O projeto que nasceu como parte
integrante do “Pintando 7 com Gaspar” – um “reality cultural automotivo”, criado em 2019, pela atriz e produtora cultural Kellys Kelfis e pela
publicitária Suzy Leal, cujo objetivo é viajar por várias cidades brasileiras mergulhando na arte, na cultura, no turismo local e na culinária a
bordo de um Fusca chamado Gaspar – ancora-se na premissa de que “se
um fusca chega em qualquer lugar, a arte, a cultura e a mulher também
podem chegar”. Surpreendidas pela crise sanitária de 2020, Kellys
adaptou o Fusca para transformá-lo em um “palco móvel”, visando levar
a arte para as ruas do Rio de Janeiro nos dias de sexta-feira. O “Gaspar”
passou a exibir exposições de artes, filmes, músicas, peças de teatro audíveis-sensoriais pela cidade, promovendo projeções em prédios e muros
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e declamação de poesias gravadas por seus respectivos autores. Visando
fomentar a produção cultural durante a pandemia, Kellys passou a captar
pela internet artistas locais interessados em apresentar seus trabalhos no
palco sob quatro rodas do Fusca. Desse modo, partindo de uma ótica
multidisciplinar, Alessandra Porto busca demonstrar a vocação balsâmica da arte e sua capacidade de amplificar e potencializar sentidos e
significados pelas ruas do Rio de Janeiro em tempos pandêmicos.
Em “Com licença, eu vou à luta: empoderamento feminino numa
feira de brechós no subúrbio carioca”, Jorgiana Melo de Aguiar Brennand mostra que a cidade do Rio de Janeiro transcende os imaginários
que aparecem nos cartões-postais. Para a autora, o Rio é sinônimo de
sociabilidade e de caos também. Assim como qualquer outra cidade,
é desejada, temida e inalcançável por quem busca apenas a beleza que
aparece nas publicidades. O Rio é cenário de efervescências culturais em
Copacabana, na Lapa, em Cascadura e em tantos outros bairros afastados do Centro que margeiam a linha do trem e formam o subúrbio
carioca, como é o caso de Madureira, ainda hoje considerada o coração
simbólico da Zona Norte. O bairro é dotado de manifestações culturais – que transcendem o samba – e ocupações criativas que se fazem
no espaço público da rua. O viaduto Negrão de Lima, principal via de
acesso a Madureira, é um bom exemplo dessa transformação do espaço
público. Especificamente a parte inferior do viaduto, que vem se revelando também como um local privilegiado de transformação econômico-social principalmente aos sábados, quando cede espaço para a
Feira das Brecholeiras, evento de brechós que reúne, a cada edição, cerca
de 60 brecholeiras – mulheres que se intitulam sacoleiras e donas de
brechós ao mesmo tempo. A Feira comercializa praticamente de tudo:
roupas e sapatos usados, além de bijuterias confeccionadas por muitas
expositoras. O evento, que surgiu de forma descompromissada em 2012,
na estação de trem de Madureira, nasceu como uma espécie de encontro
de comadres apenas para desapego de roupas que lotavam seus armários. No começo, eram apenas dez mulheres. Mas o “encontro” cresceu e,
em 2016, chegou a reunir 30 mulheres. Foi nessa época que foram convidadas a se retirar da estação e a procurar outro local para se reunirem.
Com o apoio da CUFA (Central Única das Favelas), passaram a expor
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embaixo do viaduto Negrão de Lima. Nascia assim a Feira das Brecholeiras, evento que, em 2020, possuía um cadastro de reserva de 800 interessados, que esperam, em média, um ano para expor na feira. A maioria
é do sexo feminino. Há chefes de família, desempregadas e empreendedoras que buscam sua independência financeira e pessoal, além do
aumento da conscientização diante de seu papel enquanto mulheres.
Neste capítulo, o objetivo de sua análise é a Feira das Brecholeiras,
especificamente as expositoras, procurando evidenciar as suas histórias como exemplo de empoderamento feminino. Ancorada em autoras
como Cecília Sardenberg, Judith Butler e Guacira Lopes Louro, a autora
procura mostrar que o conceito de empoderamento não se limita a uma
ferramenta que propicia o desenvolvimento econômico. Suas análises
vão além desse reducionismo, apresentando, por meio das histórias das
brecholeiras, que o empoderamento feminino passa também pela transformação pessoal. Conforme destacado por Cecília Sardenberg, empoderamento implica libertação das mulheres das amarras da opressão de
gênero e da opressão patriarcal.
Esperamos que este livro traga contribuições relevantes para
pensarmos nossas cidades para além de binários, somando-se às muitas
vozes que vêm observando e construindo esse diálogo ao longo dos
anos. Aqui, um esforço coletivo transforma espaços de afeto e co-criação
acadêmica em reflexões conjugadas, compartilháveis e palpáveis sobre
potenciais a explorar e caminhos a seguir. Imaginar (e consolidar) outros
mundos nos quais existências de múltiplas expressões/identidades de
gênero sejam amplamente aceitas, entrelaçadas em nossos cotidianos
urbanos, é essencial. A celebração dos femininos e não binariedade é
também parte crucial da jornada.
Rio de Janeiro – Montreal

I
Sobre imaginários, cidades e corpos:
epistemes, percursos e caminhos
metodológicos indisciplinares

FOTO: Thigresa.

Capítulo 1

Marginalidade e potência dos femininos:
a força do imaginário em Medusa1
Patricia Gomes
Cíntia Sanmartin Fernandes

O isolamento é um artifício que pode ser utilizado tanto para punição
quanto para proteção. Isola-se para evitar contaminação de doenças ou
até de ideias. Isola-se para separar aquilo ou aquele que burla regras
da sociedade, como no caso dos praticantes de crimes; mas também
aqueles que se apresentam desconformes às convenções sociais, como já
foram na história brasileira, por exemplo, os sambistas ou aqueles que se
opunham à ditadura2. A palavra isolamento na língua portuguesa pode
dar pistas sobre a ação a que ela alude, uma vez que remete a ficar como
uma ilha ou tem característica de ilha, “isola”.
Nada disso é recente. Mitos gregos tratavam das possíveis e, por
vezes, inevitáveis, ilhas. À Medusa foi imposto o mesmo castigo. De
acordo com a narrativa clássica, Atena a transformou em monstro e a
1. Há uma versão deste ensaio publicada na LEXIA- Rivista di Semiotica. Dossier Isolanità.
Per una semiotica culturale delle isole, v. 35-36, p. 171-183, 2020.
2. Sobre a marginalização do samba ver <https://bndigital.bn.gov.br/exposicoes/ai-ai-aicem-anos-o-samba-faz/a-marginalizacao-do-samba/>; e sobre a ditadura brasileira ver
<http://memoriasdaditadura.org.br/repressao/. Acesso em: 7 jun. 2021.>
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exilou em uma caverna, longe de tudo e todos, após Medusa ter sido
acusada de infringir a regra de permanecer casta, como seu papel social
impunha. Mas há de se ler nas entrelinhas. A ideia geral é a de que se
isola como forma de proteção. Mas do quê? De quem? A retirada de
Medusa do convívio social possibilita, pelo menos, duas vias narrativas:
proteger a população de uma contraventora; e, igualmente, uma ação de
autopreservação da cidade-Estado, que se protege afastando aquele ou
aquilo que é dissidente, bem como reforça a distinção do que é chancelado por ela, do que pode ou não existir. No cerne, mais do que um ato
de proteção a terceiros, isola-se – ou também se poderia dizer: exclui-se
– como reforço distintivo e para impossibilitar a comunicação, a troca.
Não à toa, a materialização dessa ideia pode ser representada por duas
construções prisionais3: uma é a Colônia Penal de Dois Rios, localizada
na Ilha Grande, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil; e a outra é norte-americana, famosa até em filmes: a Penitenciária Federal localizada na
ilha de Alcatraz.
Contudo, não se encerra nisso. É possível perceber a gama de significados que carrega a palavra ilha e sua ação do isolamento quando
se aciona o imaginário, a partir da riqueza das metáforas. Pessoas se
intitulam ilhas em meio à multidão, saberes são colocados em ilhas de
conhecimento, o cômodo de uma casa (ou até uma caverna, como no
caso da Medusa) pode ser uma ilha de sossego ou prisional. Tudo em
um reforço da ideia daquilo que é distinto, daquilo que deve ser mantido
apartado forçosamente ou por escolha. O presente trabalho traz para
discussão a figura dos marginais e dos marginalizados, a partir da
acepção de Durand (1996). Daqueles que tomam o caminho de romper
com os códigos sociais, bem como naquilo ou naquele que é isolado à
revelia, posto à margem social. Sem perder de vista que em ambos os
casos o isolamento e a exclusão da sociedade são um final comum; mas
também de como esta ação não é suficiente para anular a existência do
que é isolado e os desdobramentos disto na transformação do imaginário social. Importante destacar que a escolha pelo mito da Medusa se
3. A origem etimológica acaba por se misturar também. Parece que inglês e português não
têm ligação, mas quando se toma a palavra ilha se vê o percurso que o léxico fez tanto no
português como no francês e inglês mostrando a ligação na origem, a mistura.
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dá por se confiar que sua narrativa representa, ainda hoje, um relevante
exemplo da construção e do funcionamento dessas margens sociais, da
sua força no imaginário e de como se consegue escapar daquilo que é
imposto, se espraiando entre margens.

A margem
Viver em sociedade é estar inserido em um conjunto de regras e
convenções. Demarcações importantes para manter certa coesão e
unidade. No entanto, ao longo da história percebe-se que o custo disso
tende a ser alto, principalmente quando o que está em jogo é a manutenção de uma visão de mundo sobre outra, e de como se manter no poder
de ditar tais regras. Nesse caso, a margem tende a ser mais larga, com
marcações mais profundas para aquilo e quem está de um lado ou outro
dela. Foi assim com Medusa. Uma vez que a ela foi imposta a punição por
ter descumprido a ordem vigente, foi afastada, provavelmente, de todas
as formas possíveis: foi banida para uma caverna distante (isolamento
geográfico), transformada em monstro (isolamento social) e virou alvo
a ser exterminado (isolamento existencial). O esforço da cidade-Estado,
na figura de Atena, foi para demarcar, sem deixar dúvidas, que atitudes
que fossem contra ao estabelecido não seriam toleradas e reforçar o que
era ou não aceitável, o que poderia ou não existir.
Boaventura de Sousa Santos mapeou uma das margens que compõem
o pensamento moderno ocidental, conceituando-o como pensamento
abissal e definindo-o como um
sistema de distinções visíveis e invisíveis, sendo que estas últimas
fundamentam as primeiras. As distinções invisíveis são estabelecidas
por meio de linhas radicais que dividem a realidade social em dois
universos distintos: o “deste lado da linha” e o “do outro lado da linha”. A divisão é tal que ‘o outro lado da linha’ desaparece como realidade, torna-se inexistente e é mesmo produzido como inexistente.
Inexistência significa não existir sob qualquer modo de ser relevante
ou compreensível. Tudo aquilo que é produzido como inexistente é
excluído de forma radical porque permanece exterior ao universo que
a própria concepção de inclusão considera como o “outro”. (SANTOS,
2007, p. 71)
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A dinâmica do que ocorreu com Medusa, conforme a narrativa
clássica do mito demostra, e a análise de Santos sobre o pensamento
moderno ocidental apresentam entre si muitos pontos de encontro.
Durand já chamava atenção para a relevância dos estudos sobre o mito,
ao verificar que
é o alicerce mítico que constitui o referente invariante de um dado
grupo social. É assim que vemos destacarem-se – por exemplo, na
longa duração histórica de uma dada sociedade global – mitos reguladores que emergem periodicamente para comemorar e restituir a
sociedade em causa (DURAND, 1996, p. 135).

Utilizar na análise da sociedade o “filtro” do mito é partir da perspectiva de que “a matéria-prima do mito é existencial: é a situação do
indivíduo e do seu grupo no mundo que o mito tende a reforçar, ou seja,
a legitimar. O mito é, simultaneamente, modo de conhecimento e modo
de conservação” (DURAND, 1996, p. 44).
Desta forma, é preciso ler o mito da Medusa como uma narrativa
também sobre construção de categorias, identidades e códigos sociais.
De uma maneira mais geral, referente a todos aqueles que fogem às regras
sociais, aos marginais; e, de modo mais específico, a uma concepção
de mulher, à marginalização da mulher4. Durand faz uma importante
diferenciação quanto aos conceitos de marginais e marginalizados. No
primeiro caso, ele se refere aos indivíduos que se autoexcluem das normas
da sociedade, já os marginalizados seriam os excluídos pela sociedade. Ou seja, “Os primeiros fabricam a exclusão, os segundos sofrem
a exclusão” (DURAND, 1996, p. 176). Contudo, no fim, ambos têm o
mesmo destino: o isolamento social. Desta forma, não seria impreciso
chamar Medusa primeiro de marginal. Pelo contrário, o texto clássico
inicia a partir de sua punição, do momento em que foi determinado que
ela infringiu regras e precisaria ser punida. No entanto, nenhum ponto
da narrativa desse momento indica com clareza se Medusa foi forçada
4. Ainda que a proposta do presente trabalho seja a de pôr luz à figura dos marginais
como um todo, não é possível analisar o mito da Medusa sem, pelo menos, ressaltar que a
discussão de gênero também se faz presente.
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ou se ela quis, por nutrir afeto por Poseidon; ou, até mesmo, se foi um
acordo mútuo. Isto é, não há nada que impeça a leitura de que Medusa
poderia ter ativamente optado por quebrar as regras. Talvez por isso o
fato exaltado tenha sido apenas de que ela não era mais casta, atributo
irrevogável para ser uma das sacerdotisas de Atena. Por conta disso é
que ela foi marginalizada. Mas por que tantas punições (isolada, transformada em monstro e morta)? Porque é preciso que a margem tenha
delimitações fortes e profundas para que seja realmente reconhecida e
vigore, para que faça sentido e justifique a marginalização. Essa lógica
ainda encontra eco no pensamento moderno ocidental, como indica
Santos (2007, p. 73):
Em cada um dos dois grandes domínios — a ciência e o direito — as
divisões levadas a cabo pelas linhas globais são abissais no sentido de
que eliminam definitivamente quaisquer realidades que se encontrem
do outro lado da linha. Essa negação radical de co-presença fundamenta a afirmação da diferença radical que deste lado da linha separa
o verdadeiro do falso, o legal e o ilegal.

Uma vez estipulado como código social o que está dentro e fora e as
punições cabíveis, as práticas cotidianas passam a refletir e operar essas
distinções:
De um lado, alguns proprietários da sociedade; os que têm o poder
de dizer e fazer. (...) De outro, a vida selvagem, bastante anômica, em
todo caso desordenada. O maior número. Em suma, o poder instituído, sob suas diversas formas: cultural, religiosa, social, econômica,
contra a potência instituinte (MAFFESOLI, 2010, p. 2).

Pode parecer que o presente trabalho esteja pretendendo simplificar
as sociedades e o que ocorre no seu seio. Longe disso. Como salientou
Maffesoli (2010, p. 2-3), “A dicotomia é, sem dúvida, demasiado forte, e
merece ser matizada. Mas é preciso, às vezes, ‘filosofar com o martelo’. A
caricatura é útil na medida em que nos torna atentos a essas evidências
evidentes demais para que tomemos consciência delas”. Mas não é tarefa
fácil em se tratando de imaginários sociais, pois como destacou Backzo:
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A potência unificadora dos imaginários sociais é assegurada pela
fusão entre verdade e normatividade, informações e valores, que se
opera no e por meio do simbolismo. Com efeito, o imaginário social
informa acerca da realidade, ao mesmo tempo que constitui um apelo
à ação, um apelo a comportar-se de determinada maneira. Esquema
de interpretação, mas também de valorização, o dispositivo imaginário suscita a adesão a um sistema de valores e intervém eficazmente
nos processos da sua interiorização pelos indivíduos, modelando os
comportamentos, capturando as energias e, em caso de necessidade,
arrastando os indivíduos para uma ação comum (BACZKO, 1985, p.
311).

Medusa ao ser transformada em monstro deixou de ser pessoa.
Portanto, o desafio de Atena para matá-la, lançado aos aspirantes a
herói, está dentro de um imaginário em que os monstros (o diferente)
devem ser eliminados. É a distinção radical que não admite a presença
do outro, qualquer outro que não esteja autorizado a existir, que não
tolera a copresença. Foi com Medusa e continua sendo com muitos
marginais e marginalizados contemporâneos. Por exemplo, nos recentes
conflitos de terra no Brasil, os assassinatos de lideranças indígenas5 –
que lutam pela preservação de suas terras e cultura – não provocaram
comoção nacional; tampouco a morte de moradores de rua após terem
seus corpos queimados6 ou o aumento nos casos de feminicídio7.
Ao que tudo indica, o indígena, o morador de rua e a mulher seguem
figurando na categoria de marginalizados. No imaginário social brasileiro, por exemplo, há toda a sorte de entendimento que justifica essas
eliminações: é o indígena que insiste em não aderir à cultura do branco,
o morador de rua que prefere essa condição a arrumar um trabalho
5. Sobre em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2019/11/02/politica/1572726281_632337.
html,
https://epoca.globo.com/brasil/mataram-nossa-lideranca-facadas-conta-indiowaiapi-23838271> e <https://www.cartacapital.com.br/sociedade/indigenas-guajajaradenunciam-mais-uma-morte-no-maranhao/>. Acesso em: 7 jun. 2021.
6. Sobre em: <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/01/05/morador-de-ruasofre-queimaduras-enquanto-dormia-na-zona-leste-de-sp-policia-investiga-se-incendiofoi-criminoso.ghtml>. Acesso em: 7 jun. 2020.
7. Sobre em: <https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/01/10/pesquisa-em-15estados-e-no-df-mostra-que-feminicidio-aumentou.ghtml>.
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formal8 e a mulher que não cumpre com suas obrigações, quaisquer que
sejam elas. O aniquilamento do diferente – como no caso da Medusa,
que, como foi visto, ainda prossegue – é anestesiado e suportado pela
ideia de proteção, apresentada no início deste trabalho. Se essas pessoas
sofreram violência foi porque não estavam em acordo com os códigos
sociais e poderiam pôr as pessoas em risco. A mensagem enviada continua
a mesma da Grécia clássica: os diferentes devem ser punidos. Por isso
torna-se fundamental deixar aceso o sinal de alerta diante das “evidências evidentes demais”, em análises sobre a sociedade e seu imaginário.
Não desconfiar, minimamente, de práticas sociais naturalizadas, que já
não suscitem questionamentos e que aludam à parca resposta de que “as
coisas sempre foram assim” é pegar a caneta para aprofundar a margem,
ampliando as distinções e reduzindo o imaginário e sua potência.

À margem
O episódio que cerca Medusa é irrisório se comparado às grandes
sagas dos heróis. Medusa é um personagem coadjuvante, uma vilã sem
fala e com fim trágico. E, mesmo assim, não se pode negar sua popularidade. É verdade que sobre a história da Medusa o que mais se encontra
referência é de sua forma monstruosa e, principalmente, sobre seus
cabelos de serpente e seus olhos que transformavam quem a encarasse
em pedra. E, em certa medida, não poderia ser diferente. Os estudos
sobre a Sociologia do Imaginário destacam, justamente, que a “lei que
rege, de início, a criação dos seres fantásticos é a diferença, qualquer
que seja (...). Eles são, por causa de suas diferenças, indissociáveis, e,
por isso, monstruosos.” (LEGROS et al, 2014, p. 247). A diferença segue
acentuada, inclusive para justificar que “é monstro o ser que sai auto8. Esse é mais um exemplo que fortalece a noção de registros sociais percorrem épocas
históricas distintas, mas seguem produzindo os mesmos efeitos, como pode ser observado
no trabalho de Federeci (2017, p.140-141): “tamanho era o ódio que os trabalhadores
sentiam pelo trabalho assalariado que Gerrar Winstanley, o líder dos Diggers, declarou
que, se alguém trabalhava por um salário, não faria diferença viver com o inimigo ou com
o seu próprio irmão. Isso explica o crescimento, na aurora do processo de cercamento (...),
da quantidade de ‘vagabundos’ e homens ‘sem senhor’ que preferiam sair vagando pelos
caminhos, arriscando-se à escravidão ou à morte – como prescrevia a legislação ‘sangrenta’
aprovada contra eles – a trabalhar por um salário”.
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maticamente do caminho dos cânones médios.” (LEGROS et al, 2014,
p. 247). Portanto, não causa estranheza que o que mais se conheça seja
Medusa já do outro lado da linha.
Entretanto, e decerto, não é somente por isso. Nem poderia. Em
que pese também haver no imaginário a ação de reforço aos discursos
dominantes, fortalecendo práticas canonizadas e visando coesão, ele
não se restringe a isso. O imaginário não tem borda, linha ou margem,
nem fundo. Ele é amorfo. Nele cabe tudo. Como pontuado por Maffesoli (2001, p. 75): “O imaginário é uma força social de ordem espiritual, uma construção mental, que se mantém ambígua, perceptível, mas
não quantificável.” Porque o imaginário tem essa característica é que se
pode compreender a permanência da Medusa no imaginário de tantas
culturas distintas, até os dias de hoje, e mais: suas releituras.
A história contada sobre Medusa tinha começo, meio e fim definidos:
uma figura monstruosa, que foi punida, matava aqueles que se aproximavam e foi decapitada. Além disso, ela não protagonizou nenhum
diálogo nem mereceu muitas páginas dedicadas à sua contextualização.
Medusa tinha tudo para ser esquecida. Não foi. Pois o pouco que se
deixou saber sobre ela não foi suficiente para barrar a potência do imaginário que esse mito carregava (e carrega). O mito de Medusa deveria
representar o fadado fracasso para aqueles que não obedeciam aos
códigos sociais, um alerta para todos os marginais. Ela passou longe
disso. É verdade que sofreu a punição da sua transformação física e do
isolamento. No entanto, relegada a uma caverna distante, ela não tinha
mais regras sociais a seguir. Na sua condição de monstro, poderia fazer
qualquer coisa e, em certa medida, era livre. Além disso, mesmo com o
exílio infligido, ela não virou uma lembrança perdida. Pelo contrário,
era mencionada a cada notícia sobre a morte de um aspirante a herói.
As pessoas não temiam Medusa simplesmente por ela ter aspecto monstruoso, por ser diferente, mas porque ela também podia revidar, matar.
O que era para ser um terrível castigo virou defesa e ataque, principalmente em se tratando de sua capacidade de petrificar. Se Atena a puniu
com olhos que não poderiam olhar para ninguém (em alusão ao fato
de ela não ter permanecido casta), Medusa os usou como armas letais e
ganhou sobrevida na mitologia.
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E o mito segue instigando. Não são raras as menções à Medusa,
ainda hoje, em diversos contextos sociais9, sem contar com as releituras
que a tiraram do papel de vilã absoluta para o de ícone feminista. Um
caminho para compreender esse processo vem da Sociologia do Imaginário, ao indicar que “o monstro se dirige ao medo e, às vezes, ao desejo”
(LEGROS et al, 2014, p. 248). A figura do monstro suscita o temor –
ensinado socialmente a sentir a tudo o que é diferente –, mas, talvez, em
igual medida, o deleite. Afinal, é um ser que vivia na mesma sociedade
e fez algo contrário ao estabelecido, rompeu regras sociais tidas como
inquebráveis. A questão nisto não reside em julgar se o feito foi bom ou
mau, o que atrai é a ativa possibilidade do desvio. É como o punctum de
Roland Barthes (1984), o detalhe que punge, alfineta, perfura.
Esse é o risco. É isso que temem as instituições e grupos que
pretendem se manter no poder de ditar o que pode ou não existir. É
por isso que se isola, marginaliza, empurra para o outro lado da linha.
É, em virtude disso, que o aniquilamento do monstruoso, do diferente,
nas sociedades é uma via tolerada, que se opera de fato, como nos assassinatos de pessoas LBGT pelo mundo10; ou de modo enviesado, como
nos campos de refugiados espalhados no planeta11. A prática de isolar
grupos e pessoas marginalizadas ou rotuladas de marginais em muito
pouco tem a ver com proteger a população de um criminoso – sem
dúvida, necessário em muitos casos – e muito mais com a necessidade
de proteger o pensamento vigente instituído, mantendo a crença (ou o
mito) de coesão e unidade.
No âmbito do imaginário, a existência de monstros, marginas e
marginalizados não se restringe a categorias previamente talhadas. Eles,
assim como Medusa, escapam e constroem, neste movimento, outros
sentidos para si. Contudo, não param por aí, pois o “imaginário é o
9. Em Portugal, por exemplo, a rapper Capicua lançou álbum, em 2015, que leva o nome
do mito e também intitula uma das composições integrantes, que aborda a culpabilização
da mulher. No Brasil, em Natal (capital do Rio grande do Norte), Medusa é o nome de um
misto de bar e bistrô com drinks batizados de personagens mitológicos. E ainda a marca
italiana Versace, que tem a Medusa como logo.
10. Sobre em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2019/03/19/
internacional/1553026147_774690.html>.
11. Sobre em: <https://elpais.com/elpais/2019/03/06/opinion/1551889755_937018.html>.
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não dito que fala mais do que tudo. Essa fala se deposita sobre o vivido
como uma narrativa que, ao mesmo tempo, reflete essa vivência e lhe
dá significado, enquadramento, perspectiva e relevância.” (SILVA, 2017,
p. 117). Dessa forma, abrem a possibilidade de ressignificarem tanto a
si próprios como também os códigos e práticas sociais que os rodeiam.

Marginal
Medusa, ao que parece, não foi punida apenas por não obedecer a
ordens. Medusa foi punida e morta porque expunha a fragilidade das
margens. Este era o perigo. Nesse sentido, é possível compreender tanto
a ideia de margem social quanto a linha abissal de Boaventura como
parte integrante do imaginário de uma época. E, como tal, suscetível
à transformação e mudança; isto é, passível de ser rompida. Por certo,
o processo de distinção do que está dentro e fora da margem reitera
códigos canônicos e papéis sociais em vigor. Como evidenciou Durand
(1996, p. 171), “a exclusão e a marginalização sociais são ‘parte integrante’ da gênese do imaginário social e possuem uma voz indispensável
na formação de uma cultura e de uma sociedade”. Contudo é preciso
observar que tais práticas de isolamento não são suficientes – como
exposto no mito da Medusa – para abafar a potência do dissidente, do
marginal e impedir danos à narrativa dominante.
No que diz respeito às análises sociais e do imaginário, é necessário
olhar com desconfiança para categorias fixas, para visões de mundo e
práticas sociais que não toleram a existência do diferente, marcando-o como perigoso e relegando-o ao outro lado da margem. Nada disso
contribui para observar o que acontece no cotidiano das sociedades
atuais. Como alerta Maffesoli (2010, p. 39):
se a distinção é, talvez, uma noção que se aplica à modernidade, por
outro lado, ela é totalmente inadequada para descrever as diversas
formas de agregação social que vê, à luz. Estas têm contornos indefinidos: o sexo, a aparência, os modos de vida, até mesmo a ideologia são cada vez mais qualificados em termos (‘trans...’, ‘meta...’) que
ultrapassam a lógica identitária e/ou binária. Em resumo, e dando a
esses termos sua acepção mais estrita, pode-se dizer que assistimos
tendencialmente à substituição de um social racionalizado por uma
socialidade com dominante empática.
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Um caminho para se manter alerta a isso talvez venha da própria ação
de isolar, desde que não se estanque somente no sentido de ‘isolar’ que
remeta a separação e exílio. É imprescindível ir mais adiante e atentar
que o verbo conversa com o substantivo ilha e que esta tem pouca
relação com essa ideia de isolamento. Seja pelo movimento ondular do
mar que insiste em retirar e depositar sedimentos em sua margem, seja
pela explicação mais básica de que uma ilha não é um pedaço de terra
completamente isolada que flutua solta pelo oceano, mas uma formação
ligada ao continente. Tal percepção pode contribuir para perceber que o
‘outro’, qualquer que seja, não é algo distante (mesmo quando isolado),
mas parte integrante e ativa da sociedade; e que a linha que define quem
está de um lado ou do outro é uma construção frágil e permeável.
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Capítulo 2

Coabitando a noite urbana: entre políticas
públicas e (in)visibilidades de gênero1
Jess Reia
in the dream where I run without breasts I am
motivated by flight, I haven’t yet begun to unweld
the framework, invent new trauma, whip the stitch
arching each bosom as victuals dangled, withheld.
when I hemorrhage against design it ain’t incognito.
the neighbors walk their dogs past me. that’s me
smoking in the alley, letting roses from my wrists.
petal to puddle, a misgendering of matter. these
hooves unhinge themselves as tiny meteors to cudgel
dusk. I redress the splintering woodwork notched
to my likeness, venial beneath the pomme and lilac
cornucopia delight. to partake in a gender, to fashion
one’s self a living process of it, casting a net of postures, adornment objects, and grooming techniques
into a future tense. where have I gone, and who have
I built to take my place? unsuccessful at the tossing
of it, I throw rocks ahead of me and predict where
they will land. By virtue of touch, I am every man I
manufacture my difference from. the man slipping in
the mirror’s moonshine enters and leaves me between my double-take, and glare into my reflection for
its unregistered recognition. every night the countryside plays against my eyelids. a recurring taunt
against my current location, the finale, currents of
corn lapping the sun against my arms pumping with
youth. the site of my making.
Nativity, Xandria Phillips (2020)

1. Parte da discussão apresentada neste ensaio foi publicada em documentos e relatórios
preparados para a Comissária de Ruído & da Noite do Serviço de Desenvolvimento
Econômico da Prefeitura de Montreal (entre 2020 e 2021, em francês) e no capítulo em
coautoria com Will Straw, “Nightlife in a Pandemic” (2021, em inglês).
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Introdução
O campo transdisciplinar conhecido como “Estudos da Noite” tem se
consolidado a partir de olhares variados que entendem a noite urbana
não apenas como temporalidade, mas também espaços, territórios
e ecossistemas. As restrições sanitárias da pandemia da covid-19 que
levaram à drástica redução – ou mesmo ao fechamento completo – da
vida noturna ao redor do mundo por meio de toques de recolher e outras
medidas, levaram as cidades a repensarem suas relações com a noite.
Historicamente, a noite ocupa vários lugares nos imaginários
urbanos, de nictofobia a espaço de hedonismo, comunidade, transgressão, descanso ou trabalho. Na última década, a noite urbana também
se tornou um lugar de protestos políticos de várias dimensões: o printemps érable no Quebec, as Jornadas de Junho no Brasil e as ocupações
do Parque Gezi em Istambul em 2013; a Nuit Debout na França em 2016;
e as demonstrações noturnas no Líbano e no Sudão em 2019. Esses
protestos tinham a noite como palco, diferentes de outras grandes manifestações do século XX e, mesmo que os pontos centrais não tenham
sido sobre a vida noturna, eles transformaram significativamente o uso
dos espaços noturnos como lugar de demandas por justiça social nas
cidades.
As manifestações noturnas que se seguiram ao assassinato de George
Floyd pela polícia em maio de 2020 trouxeram para o debate público
global questões históricas de justiça racial e apontaram também para
como o policiamento da noite tem sido um instrumento de ordem social
racista – muito além dos Estados Unidos da América. O “direito à noite”
(GWIAZDZINSKI, 2014) tem sido o foco do ativismo feminista na Índia,
cuja hashtag #IWillGoOut (#EuVouSair, em tradução livre) se constrói a
partir da demanda de uma participação completa e segura de mulheres
na noite das cidades (TANEJA, 2017). Na Argentina, no fim de 2020, a
luta de muitos anos pelo aborto legal envolveu uma vigília insone nas
muitas horas de votação, noite adentro, que transformou “a rua como
casa coletiva de encontros” (LITVINOFF, 2020, tradução livre), antes
que a lei – que apresenta uma visão inclusiva de pessoas gestantes para
além do binário de gênero – fosse aprovada e comemorada nas ruas e
internacionalmente.
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A noite é cada vez mais compreendida como um setor econômico
e, além de ser o período que se diferencia da cidade diurna, é também
um espaço de pertencimento para muitas comunidades marginalizadas.
Nem sempre podendo coexistir de forma visível sob a luz do dia, muitas
pessoas encontram na vida noturna oportunidades de coexistência,
aprendizado e de poder ser quem se é. Invisíveis de dia, as diferenças
e dissidências podem, segundo essas pessoas e grupos, florescer depois
do anoitecer. Muitas vezes fora das ambiguidades da legalidade, essas
formas de tornar-se visível em comunidade dependem de coabitar
lacunas e encontrar linhas de fuga, rachaduras do sistema, sombras e
luzes que passam despercebidas no cotidiano urbano. Stonewall, ball
culture, bares, clubes, espaços undergrounds, cenas musicais: ao longo
da história, o pertencimento a culturas noturnas foi essencial para a
resistência de muitas comunidades (CÔTÉ, 2021).
No decorrer da pandemia da covid-19, principalmente no final de
2020, a discussão sobre a vida noturna ter se transformado no bode expiatório da pandemia se intensificou (GEOFFROY, 2021), e a narrativa de
que toques de recolher têm uma longa história de controle e apagamento
de marginalidades e radicalidades (REVERCHON, 2020) emergiu mais
uma vez. As restrições impostas pelo toque de recolher no Quebec, por
exemplo, foram tidas como desproporcionais, afetando, de forma desigual, populações não brancas que já são cotidianamente criminalizadas
(LOWRIE, 2021). Em Montreal, o toque de recolher culminou na morte
de Raphael André, por hipotermia, em uma das primeiras noites em que
a medida entrou em vigor (LAPIERRE, 2021); nos dias que se seguiram,
pessoas em situação de rua receberam multas por estarem do lado de
fora, à noite, depois do horário permitido (SPECTOR, 2021).
Ganhou destaque também, durante a pandemia, o discurso da
importância da sociabilidade noturna para a saúde mental e o bem-estar das pessoas, colocando-se de forma crítica em relação a medidas
controversas como o toque de recolher (GROSSIN, 2020). O movimento
do “direito à festa” (“the right to party/le droit à la fête”), contestado
por sua associação aos negacionistas da pandemia e grupos da direita
estadunidense, ganha um viés mais radical (e institucional) em outros
países, como na França, onde “o direito à festa” está avançando alinhado
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à uma agenda de políticas para o setor cultural (ROY, 2021; LES ÉTATS
GÉNERAUX DU DROIT À LA FÊTE, 2021).
Montreal é um bom exemplo de uma cidade que demorou para
formular e implementar políticas ou mecanismos de governança da
vida noturna. A pandemia incentivou a prefeitura a abordar vários dos
problemas da noite que já existiam há muitos anos e encarar novos desafios impostos pela covid-19 desde março de 2020. No processo, uma
tentativa de entender a noite em sua complexidade, de criar mecanismos
de participação cidadã e de levar em consideração desigualdades históricas (de gênero, sexualidade, capacitismo, raça e etnia) aponta para um
caminho interessante que pode posicionar a cidade como modelo de
boas práticas. Porém, há um longo caminho pela frente e várias questões
têm emergido, como a própria continuidade do esforço de estabelecer
uma política da vida noturna depois das eleições municipais de 2021.
Esse ensaio apresenta uma reflexão inicial, a partir do campo transdisciplinar dos Estudos da Noite e da Comunicação Urbana, sobre
algumas das complexidades que envolvem a coabitação noturna nas
cidades contemporâneas. A noite – como espaço, território e temporalidade – engloba um ecossistema de atores e políticas públicas, assim
como redes de afeto e conflito. Aqui, apresenta-se um ensaio inicial
sobre relações entre expressões e identidades de gênero, estar/ser (in)
visível nos espaços urbanos e políticas públicas que tentam dar conta
dos desafios de governar a cidade depois do anoitecer. Baseada em
trabalho de campo e advocacy realizados ao longo dos últimos dois anos
em cidades das Américas, particularmente em Montreal, e de análises da
agenda global de economia da noite, o capítulo tenta avançar e dialogar
com trabalhos na intersecção de estudos da noite, governança urbana
e políticas públicas. Escrevendo do ponto de vista da não binariedade,
há uma tentativa de diversificar o olhar sobre expressões de gênero na
cultura noturna – e pensar na necessidade de visibilizar ou não determinadas dinâmicas. Em termos metodológicos, esse capítulo se baseia em
revisão bibliográfica e análises de políticas públicas e enquadramentos
regulatórios, assim como trabalho de campo composto de entrevistas
qualitativas com atores do ecossistema noturno de Montreal, grupos
focais com residentes e usuários das noites “formais” e “informais” da
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cidade entre 27 de novembro e 7 de dezembro de 2020 e observação
participante no processo de desenvolvimento da nova política da vida
noturna da cidade no segundo semestre de 2020. As observações apresentadas neste ensaio são ainda preliminares, consistindo nos primeiros
resultados de um projeto de pesquisa-ação mais compreensivo2.

A noite como ecossistema e objeto de políticas públicas
As restrições aplicadas à vida noturna ao redor do mundo durante a
pandemia aconteceram em um contexto em que a noite como foco de
interesse de grupos tão variados como urbanistas, ativistas e pesquisadores já vinha se consolidando há pelo menos uma década, em grande
parte, a partir de um campo transdisciplinar chamado “Estudos da
Noite” (STRAW; GWIAZDZINSKI; MAGGIOLI, 2020). Desde os anos
1990, diversos atores do ecossistema da noite vinham tentando fazer
com que as administrações municipais reconhecessem a relevância da
economia da noite no desenvolvimento das cidades, atraindo turistas
e recursos para os municípios. A partir dos anos 2000, as cidades que
desejavam desenvolver seu ecossistema noturno ou resolver conflitos
(normalmente sobre ruídos e ordem pública) criaram diversos instrumentos de governança da noite. No início, eram afirmações de princípio
bem-intencionadas e idealmente consensuais, alcançadas por meio do
diálogo entre todos os atores sociais envolvidos. Nas cidades francesas,
por exemplo, foram elaboradas “Cartas da Vida Noturna” e estabelecidos “Conselhos da Noite” multissetoriais (LYON, 2019; VILLE DE
PARIS, 2020).
Na década de 2010, várias cidades começaram a nomear (ou reconhecer) “Prefeitos da Noite” (“Night Mayors”), indivíduos cujo mandato
2. Além do trabalho acadêmico na McGill University como Mellon Fellow, tive a sorte
e o prazer de fazer parte de duas iniciativas através de um projeto de pesquisa-ação que
desenvolvi como BMO Fellow no Centro de Pesquisas Interdisciplinares sobre Montreal
(CIRM/McGill): a primeira foi a minha atuação como Conselheirx da Noite no recémcriado Conselho da Noite de MTL 24/24; a segunda foi a participação, representando o
Conselho da Noite e o CIRM, em várias etapas do desenvolvimento da nova política da
vida noturna de Montreal, encabeçada pelo Serviço de Desenvolvimento Econômico da
Prefeitura de Montreal. Ambas as experiências estão entrelaçadas às reflexões apresentadas
neste capítulo.
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tinha por objetivo proteger e desenvolver atividades culturais noturnas
em suas cidades (SEIJAS; GELDERS, 2020). Alguns desses “Night
Mayors” (como Mirik Milan, que assumiu o cargo em Amsterdã em
2012) saíram dos setores da música e dos clubes, vendo seu papel como
o de sensibilização dos administradores públicos em relação à importância do setor. Normalmente, essas pessoas trabalham com as autoridades municipais para reduzir a violência, o ruído e outras fontes de
reclamação dos residentes. Em outros casos, como o de Amy Lamé, a
“Czar da Noite” (“Night Czar”) de Londres desde 2016, essas pessoas são
nomeadas pelo governo para supervisionar a cultura da noite, muitas
vezes no contexto de preocupação sobre o declínio econômico do setor.
O primeiro desses cargos no Canadá foi o de “Embaixador da Economia
da Noite” (“Night Economy Ambassador”) de Toronto, criado e preenchido em novembro de 2019 (Toronto, 2019). Segundo Seijas e Gelders
(2020), no final de 2019, mais de 40 cidades em todo o mundo tinham
alguma versão de “prefeito da noite”. Já o quinto capítulo da iniciativa
Global Nighttime Recovery Plan, “Nighttime Governance in Times of
Covid-19” (PETROVICS et al., 2021), identifica mais de 50 cidades com
mecanismos de governança similares ou equivalentes aos prefeitos da
noite; a maioria se encontra no Norte Global, mas vale destacar que
diversas cidades no Sul têm outros mecanismos de gerenciar a noite,
ou mesmo tentaram adaptar esse modelo (tais como os caso de Cali, na
Colômbia, e Valparaíso, no Chile), enquanto San Luis Potosí, no México,
conta com uma “Prefeita da Noite” (“Alcadesa de la Noche”) independente.
Apesar de terem sido, a princípio, espaços dominados por homens,
os cargos de gestão da noite têm mudado ao longo dos últimos anos.
Algumas dessas gestões têm sido assumidas por mulheres, por exemplo,
que se dedicam especificamente a explorar questões e conflitos de gênero,
entre outros temas. A atuação de Amy Lamé, Czar da Noite em Londres,
no Reino Unido, tem trazido à tona temas relacionados ao avanço da
diversidade e inclusão. Em 2018, Lamé anunciou os primeiros signatários da “Carta de Segurança Noturna de Mulheres” (“Women’s Night
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Safety Charter”)3, trabalhando também com a campanha “Good Night
Out”4, criada em 2014, que promove uma vida noturna mais segura e
ajuda na capacitação para responder e prevenir violência de gênero no
local de trabalho e em comunidades, trabalhando junto às autoridades
locais para desenvolver campanhas de prevenção e resposta à violência
sexual através de parcerias no Reino Unido e além. Também se destaca a
“Carta para espaços LGBTQ+” (“LGBTQ+ Venues Charter”)5, iniciativa
que tem por objetivo principal promover, incentivar e preservar locais
noturnos seguros e inclusivos da (e para a) comunidade LGBTQIA+ na
cidade.
A esse novo enfoque das cidades na economia da noite, e à invenção
de novos instrumentos do que tem sido chamado de governança noturna
(ou da noite), podemos acrescentar a tremenda proliferação de festivais
culturais noturnos em todo o mundo. A Noite das Artes de Helsinque
em 1989 é vista como o evento fundador nesta história recente, mas
a explosão significativa veio depois de 2000, quando festivais de arte,
nuits blanches6, noites em museus, noites em livrarias e uma série de
outros eventos noturnos trouxeram expressões culturais (como a literatura), muitas vezes associadas ao consumo privado ou à contemplação
solitária, à esfera da sociabilidade noturna. Vários desses eventos aconteceram nas cidades da América Latina, onde a realização de Noches
de museos, Noches de las librerías e Viradas Culturais nos centros das
cidades fazia parte de esforços mais amplos para encorajar os residentes
da cidade a permanecerem nesses bairros, muitas vezes considerados
perigosos ou desagradáveis, durante a noite.
Lendo a cobertura da mídia de iniciativas culturais noturnas de fevereiro de 2020, podem-se ver todas as tendências descritas em desdo3. Ver: <https://www.london.gov.uk/what-we-do/arts-and-culture/24-hour-london/
womens-night-safety-charter>. Acesso em: 13 jun. 2021.
4. Ver: <https://www.goodnightoutcampaign.org/info/>. Acesso em: 13 jun. 2021.
5.
Ver:
<https://www.london.gov.uk/what-we-do/arts-and-culture/lgbtq-nightlifevenues>. Acesso em: 13 jun. 2021.
6. Nuit blanche é um festival de arte anual que acontece durante à noite em cidades ao
redor do mundo. Geralmente, ocupa áreas centrais e oferece inúmeras atrações gratuitas,
como museus, galerias e outras instituições culturais.
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bramento, sem nenhuma noção das calamidades que viriam. Na Índia,
por exemplo, uma onda de interesse em construir uma economia da
noite estimulou previsões de que Mumbai poderia adicionar bilhões à
sua economia abrindo suas noites (TIMES OF INDIA, 2020). As cidades
francesas de Bordeaux, Paris, Nantes e Liège divulgaram um documento
de autoria conjunta, “Politique Publique de Vie Nocturne: Gouvernance et
Participation”, que estabeleceu os princípios para a governança noturna
desenvolvidos pela “Plateforme de la vie nocturne”, uma associação de
pessoas ativas em vários tipos de atividade cultural noturna (LERIVRAIN, 2020).
Todas essas iniciativas ocorreram em meio a uma atmosfera de crise
que vinha se exacerbando antes mesmo da chegada da pandemia da
covid-19. O diagnóstico mais frequente para essa crise foi a contínua
gentrificação das cidades, que desencadeou transformações que
afetaram a vida cultural urbana na década anterior, como o aumento dos
aluguéis (que devastou bairros residenciais boêmios e tirou do mercado
muitos locais de música); o crescimento do turismo urbano, alimentado por viagens aéreas baratas e transformações que testemunharam
muitos locais mais antigos de comércio e cultura dos centros das cidades
substituídos por bares e boates; e a disseminação de plataformas como
AirBnb, que facilitam lucrativos aluguéis de temporada para turistas,
responsabilizados por perturbar as estruturas de aluguel residencial e
ecologias sociais dos bairros das cidades. Outros efeitos normalmente
atribuídos a essas mudanças incluíram a migração econômica de antigos
residentes para fora de certos bairros da cidade e uma intensificação
dos conflitos por causa do ruído e da percepção da desordem pública.
Embora todos esses desenvolvimentos tenham sido observados desde
2015 e 2016, eles foram sentidos mais intensamente em cidades como
Barcelona, Berlim, Cidade do México e Washington, D.C., nos meses
finais de 2019 e primeiros dias de 2020 (ver, por exemplo, VELASCO,
2020).
As medidas de contenção da pandemia paralisaram as atividades
culturais noturnas de maneira imprevista e sem precedentes, devastando
um setor que já enfrentava sérias crises. Por outro lado, o quadro social
gerado pela covid-19 também culminou no reconhecimento oficial do
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valor da cultura da noite para as cidades, em um contexto de elevados
níveis de organização e militância por parte de quem está empenhado
na preservação e no crescimento da noite em suas mais variadas formas.
Assim sendo, mesmo que em meados de 2021 a questão de como a
vida noturna pode se recuperar da pandemia permaneça em aberto,
o setor afetado possui mais expertise interna e infraestrutura organizacional do que antes. As comunidades marginalizadas que habitam a
noite tiveram que persistir e buscar alternativas à sociabilidade noturna
em um momento muito difícil, desde suas casas. No debate público,
viu-se a proliferação de argumentos sobre a importância da noite para
comunidades queer e como a reinvenção do “estar junto” não é exatamente inédita (KORNHABER, 2020), ao mesmo tempo em que lugares
importantes para a comunidade queer, como Stonewall Inn e bares para
o público lésbico na América do Norte, têm lutado para continuarem
abertos durante a pandemia (STACK, 2020; COMPTON, 2021) – fenômeno que se repete em vários países do mundo. Outro grupo que vale
a pena mencionar, gravemente impactado pelo fechamento da vida
noturna, é o de trabalhadores do sexo – que geralmente habitam áreas
cinzentas da regulação, navegando “ilegalismos” (TELLES; HIRATA,
2010) e enfrentando estigmas sociais. Além disso, muitos desses profissionais acabam não sendo elegíveis para auxílios financeiros emergenciais, aprofundando precariedades e inseguranças (YASSERI, 2021).
A pandemia tem salientado, em toda sua tragédia e exacerbação ou
sobreposição de desigualdades, de forma drástica relações de poder e
(não) alcance de políticas públicas. O direito à noite ou à festa deriva,
em grande parte, da noção de direito à cidade, um conceito inicialmente proposto por Henri Lefebvre nos anos 1960 e que foi retrabalhado, repensado e apropriado por diversas especialistas e movimentos
sociais. Tovi Fenster (2005, tradução livre) desafia “a noção lefebvriana
do direito à cidade usando uma crítica de gênero e feminista, argumentando que falta atenção suficiente às relações de poder patriarcais, que
são étnicas, culturais e de gênero”7. Vale destacar o papel fundamental
7. No original: “the Lefebvrian notion of the right to the city using a gendered and feminist
critique, arguing that it lacks sufficient attention to patriarchal power relations, which are
ethnic, cultural, and gender related”.
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que muitas organizações da sociedade civil desempenharam na formulação do conceito de direito à cidade e na sua incorporação nas políticas
urbanas em todo o mundo.
Em outubro de 2016, a noção de direito à cidade foi incorporada pela
primeira vez na Nova Agenda Urbana (NAU), um documento multissetorial que visa guiar a urbanização no mundo nos próximos vinte anos.
Após anos de negociações regionais com vários atores, a NAU foi assinada em Quito no fórum da HABITAT III da Organização das Nações
Unidas (ONU). O evento contou com quase 30.000 participantes e 168
delegações oficiais. O Brasil foi um ator importante, cujas contribuições
de 2014, no mandato da presidenta Dilma Rousseff, destacaram a necessária inclusão das questões LGBTQIA+ e os impactos da discriminação
racial e étnica, entre tantos outros comentários. Embora a Assembleia
das Mulheres da ONU tenha trazido à luz, ao longo dos anos, problemas
cruciais que as mulheres enfrentam nas cidades, uma perspectiva além
do binário de gênero se faz cada vez mais necessária em esferas multissetoriais e em documentos como a NAU – e essa falta de espaço institucional em um evento tão relevante para discutir o futuro de nossas
cidades foi mencionada, na época, por participantes e representantes de
governos.
Das esferas internacionais de políticas públicas e tomada de decisão
ao âmbito municipal, é preciso pensar diversidade, equidade e inclusão
de forma interseccional. O direito à cidade – e, por consequência, à noite
– deve abarcar nuances de gênero, questões de raça e etnia, comunidades migrantes e desafios em promover acessibilidade. Tomar cuidado
para que ao se regulamentar, institucionalizar e controlar territórios
e temporalidades, não se erradique ou prejudique comunidades que
tenham nesses locais seus afetos, histórias e pertencimentos entrelaçados. A noite precisa de coabitação e políticas públicas baseadas em
direitos fundamentais e em uma visão inclusiva, para além dos binários
de gênero, e que problematize uma abordagem higienista, normativa e
moralizante da vida noturna.
Ao tentar relançar a economia da noite durante a pandemia a partir
de uma perspectiva de coabitação e (algum grau) de participação social,
Montreal acaba abrindo brechas para pensar e planejar a noite (inclu-

COABITANDO A NOITE URBANA

47

siva) coletivamente, com muitas tensões e disputas sobre sentidos e
resultados esperados.

A noite como espaço de coabitação e cuidado em Montreal
Montreal, município canadense de cerca de 4 milhões de habitantes
em sua região metropolitana, tem uma reputação de longa data como
cidade dos festivais e local de vida noturna vibrante. No século XX,
Montreal vivenciou um boom de boates e cabarés – principalmente no
período da Lei Seca nos Estados Unidos e novamente durante a Segunda
Guerra Mundial e a meia década que se seguiu. Ficou conhecida como
a segunda cidade do mundo para a música disco na década de 1970
(STRAW, 2014), e suas cenas de música underground e festivais musicais atraíram significativa atenção internacional nos anos 2000 (STAHL,
2001; CAMPBELL, 2013). A designação da cidade como “melhor cidade
estudantil da América do Norte” em 2019 (QS, 2019) se baseou em uma
medida significativa na percepção de sua vida noturna como jovem e
criativa.
Apesar de sua exuberante vida noturna, Montreal estava atrás de
outras grandes cidades quando se tratava de formulação de políticas
públicas e adoção de instrumentos ou estratégias coerentes para governança da noite. Na última década, o município viu um aumento considerável nas reclamações sobre o barulho noturno no perímetro urbano
montrealense e os conflitos resultantes, quando combinados com o
aumento dos aluguéis, forçaram famosas salas de espetáculo underground como Le Cagibi (DUNLEVY, 2018) a se mudar ou, como foram
os casos com Le Divan Orange (LEAVITT, 2017) e Coop Katacombes
(CBC NEWS, 2019), a encerrarem suas atividades. O governo municipal lutou para lidar com o crescente descontentamento por parte
de diferentes atores que tentavam navegar um sistema administrativo
complexo e uma estrutura regulatória nada ideal vinculada às atividades
que aconteciam à noite. Com frequência, espaços culturais que fecham
levam consigo memórias, experiências e sociabilidades – para além de
aspectos estritamente econômicos, como empregos, turismo e investimentos.
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Enquanto o governo provincial do Quebec é responsável pelo licenciamento de espaços comerciais e eventos que servem bebidas alcoólicas, o município e seus muitos distritos supervisionam e aplicam a
legislação sobre ruído, segurança e transporte público. Por exemplo,
reclamações de ruído são de responsabilidade da (truculenta) polícia
municipal e os organizadores de eventos precisam obter diferentes tipos
de licenças emitidas por vários departamentos governamentais para
realizarem um único evento. Mesmo que o governo municipal esteja
disposto a fazer mudanças relacionadas à governança da noite, ele pode
esbarrar nas restrições provinciais e em gargalos regulatórios. Em 2014,
quando o prefeito de Montreal, Denis Coderre, decidiu implementar
um projeto-piloto para estender o horário de funcionamento dos bares,
ele enfrentou a oposição dos órgãos provinciais de Quebec que regulamentam a venda de álcool (CBC NEWS, 2014)8. Dois anos depois, no
final de 2016, o governo de Quebec concedeu a Montreal o status de
“metrópole”, permitindo que a cidade determinasse o horário de funcionamento dos bares em seu território e regulasse outros aspectos da vida
noturna (DION, 2016).
Em novembro de 2017, o Projet Montréal – um partido municipal
liderado por Valérie Plante que defende uma plataforma progressista
– foi eleito para governar Montreal, após uma campanha que prometia
abordar questões relacionadas à vida noturna. Nos primeiros anos de
seu mandato, além de esboçar interessantes planos de ação e realizar
consultas com proprietários de casas de shows e bares, a prefeitura fez
pouco progresso no que diz respeito à governança da noite. Na verdade,
pequenas empresas de caráter cultural, como lojas de discos, ainda
estavam sendo multadas semanas antes do início da pandemia da covid19, como resultado de reclamações de ruído ou violação dos regulamentos de horário de fechamento de negócios (HARRIS, 2019).
Como havia acontecido em tantas outras cidades, a pandemia paralisou dramaticamente a cultura noturna em Montreal. Em março de
2020, Quebec decidiu que bares, restaurantes e boates estariam fechados
8. Embora uma organização que promove os direitos dos bares – l’Association Québécoise
de la vie nocturne – exista no Quebec desde o início dos anos 2010, há poucos sinais de
que ainda esteja ativa.
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até pelo menos maio, colocando a província “em pausa” (FORSTER,
2020). Em maio, Montreal havia se tornado o “hotspot” covid-19 do
Canadá e o sétimo lugar mais letal do mundo em termos de efeitos do
vírus (LINDEMAN, 2020). A cidade lutou para que estabelecimentos
não encerrassem suas atividades, incluindo aqueles no setor cultural, e
todos os três níveis de governo (federal, provincial e municipal) ofereceram ajuda financeira. No entanto, nem todos os espaços culturais
foram capazes de se beneficiar dessas medidas (HARRIS, 2020).
Com o verão se aproximando rapidamente e nenhuma perspectiva
de recuperação para a economia noturna à vista – apesar de um declínio
nas infecções e mortes por covid – os proprietários de espaços culturais
foram forçados a se adaptar a uma flexibilização das medidas sanitárias que, embora bem-vindas, não permitiam um retorno total aos seus
níveis de atividade pré-pandêmicos. Muitos desses locais mudaram
de forma para se ajustar às regras em constante mudança. Um cinema
de rua começou a vender plantas, enquanto os bares trabalhavam
para aumentar suas vendas de mercadorias não alcoólicas, como, por
exemplo, camisetas. Um caso emblemático de adaptação foi o da Casa
del Popolo, um dos locais mundialmente famosos de música independente de Montreal, que existia desde 2000. No verão de 2020, diante da
impossibilidade de agendar shows ao vivo, os proprietários decidiram
transformar uma parte significativa do espaço em uma loja de varejo
com materiais impressos produzidos por eles e produtos fabricados
localmente.
A primavera e o verão de 2020, no entanto, testemunharam desenvolvimentos significativos para Montreal na área de governança e regulamentação noturna. MTL 24/24, uma organização sem fins lucrativos que
defende os interesses de vários atores da cultura noturna de Montreal,
foi lançada em 2017, o ano da eleição da prefeita Valérie Plante para o
gabinete do prefeito. Em junho de 2020, a MTL 24/24 lançou o primeiro
“Conselho da Noite” (“Conseil de Nuit”) da cidade, um órgão multissetorial que reúne representantes de várias organizações e setores envolvidos
na vida noturna da cidade. A MTL 24/24 expressou preocupações com
o tratamento de longa data da cidade à noite e defendeu políticas que
resolveriam isso. Os doze membros do Conselho da Noite estão divi-
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didos em quatro comissões com mandatos específicos: “Saúde, segurança, diversidade e inclusão”; “Estilo de vida noturno”; “Clubes, bares
e espaços culturais”; e “Festivais e eventos”. Em junho de 2020, uma
das primeiras ações desse novo órgão foi escrever uma carta aberta à
prefeita, oferecendo estratégias pelas quais a vida noturna fosse possível
no contexto da pandemia, pelo menos durante o verão (CONSEIL DE
NUIT DE MTL 24/24, 2020). As recomendações da carta, baseadas
nas experiências coletivas do recém-criado conselho, incluíram o uso
de espaços industriais para socialização noturna, permissão para tocar
música em determinados espaços públicos e a legalização do consumo
de álcool em parques.
Apesar da pandemia, o governo da cidade de Montreal começou a
elaborar uma política nova e abrangente de vida noturna em meados de
2020. As primeiras iniciativas para estruturas noturnas de governança
foram anunciadas e, embora não tenham sido concebidas como uma
resposta à pandemia em si, incluíam planos de recuperação econômica para mitigar certos impactos da pandemia em curso. Em junho de
2020, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da cidade nomeou
Deborah Delaunay como sua primeira “Comissária de Ruído e Noite”
(“Commissaire, bruit & nuit”), após ter anunciado o cargo em fevereiro (FOURNIER, 2020). Com esta nomeação, Montreal estabeleceu o
equivalente a uma das “night mayors” presentes em mais de cinquenta
cidades em todo o mundo.
Delaunay logo iniciou consultas regulares com MTL 24/24 e comissionou um diagnóstico da vida noturna em Montreal, com perspectivas históricas, dimensões plurais da noite urbana e uma lista de boas
práticas internacionais de governança da noite (BÉLANGER et al., 2020).
Ao longo do mês de agosto de 2020, a Comissária organizou grupos
de trabalho como o primeiro passo para a “reinvenção” das noites de
Montreal e da consolidação de uma nova política da vida noturna. No
quadro de um plano de recuperação econômica, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico decidiu que a nova política seria baseada em
quatro princípios: “reconhecer” (“reconnaître”), “reconciliar” (“réconcilier”), “promover” (“promouvoir”) e “reforçar” (“renforcer”) a vida
noturna em Montreal. Um comitê diretor foi estabelecido e vários
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especialistas e atores do ecossistema noturno foram convidados a
contribuir em quatro grupos de trabalho transversais: (a) Economias
da noite; (b) Noites criativas e culturais; (c) Saúde, segurança e diversidade; e (d) Espaços e mobilidades noturnas. Os grupos de trabalho se
reuniram quatro vezes entre setembro e novembro de 2020 para discutir
problemas relacionados à noite e debater soluções e recomendações9.
Apesar dos esforços para reunir representantes de diferentes setores da
cidade ligados à vida noturna, muitas comunidades marginalizadas não
estavam presentes nas discussões. O fato de a nova política estar sendo
conceitualizada e formulada a partir da perspectiva econômica, dentro
do respectivo órgão municipal, mostra o enquadramento da noite pela
gestão do município.
O passo seguinte envolveu uma consulta pública que a cidade encomendou à MTL 24/24 no final de 2020. O objetivo era chegar a um
entendimento das percepções, necessidades e desejos dos residentes de
Montreal em relação a uma nova política noturna, por meio de grupos
focais. A MTL 24/24 consultou os cidadãos e as comunidades noturnas
“formais” e “informais” para entender seus usos e necessidades noturnas
(culturais e econômicas). De 27 de novembro a 7 de dezembro de 2020,
cinco grupos (seis a sete pessoas por grupo, 31 participantes no total)
foram realizados virtualmente por meio da plataforma Zoom: usuários da vida noturna (27 de novembro); artistas que se beneficiam da
vida noturna informal como plataforma de divulgação cultural (30 de
novembro); comunidades LGBTQIA+ (2 de dezembro); estudantes
usuários da vida noturna (4 de dezembro); e residentes de bairros
centrais: Le Plateau-Mont-Royal, Quartier des spectacles e Quartier
Latin (7 de dezembro). Os grupos focais mostraram como a noite é um
campo polissêmico, que não é apenas uma extensão do dia, mas que
constitui um tempo e um espaço de inovação e experimentação alimentados pela colaboração.
As conversas que emergiram nos grupos tornaram visíveis o que
poderíamos chamar de paradoxos (e complexidades) da vida noturna:
aparentes contradições entre o que é e o que deveria ser, segurança e liberdade, transgressão e controle, preconceitos e realidades, festa e cultura –
9. Eu fiz parte do grupo (d).
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que no fundo só ressaltam as muitas camadas e significados que a noite
consegue gerar simultaneamente. Questões como racismo, violência e
arbitrariedade policial e discriminação de comunidades LGBTQIA+ são
transversais, muitas delas estando profundamente enraizadas nas desigualdades culturais, linguísticas e históricas em Montreal, do Quebec e
do Canadá. Os impactos da pandemia também foram abordados, ressaltando-se como o distanciamento social e o fechamento da vida noturna
aumentou a solidão e o isolamento de várias pessoas da comunidade.
O grupo da comunidade LGBTQIA+ trouxe uma visão radical da
noite enquanto espaço de cuidado, carinho e comunidade que raramente
é abordada em um âmbito de políticas públicas. Segundo afirmou uma
pessoa ouvida nesse dia: “Somos tão negligenciados na sociedade; atribuímos grande importância ao cuidado e ao fato de que todos se sintam
bem. Fora dessas horas [noturnas], nós não temos nenhum cuidado”10.
Em relação às percepções de segurança, enquanto pessoas que se identificam como mulheres sentem que a noite montrealense é segura, essa
percepção muda para pessoas de expressões e identidades de gênero
diversas (principalmente mulheres trans e pessoas não binárias), assim
como muda para pessoas não brancas, que já sofreram diferentes formas
de discriminação e violência ao habitar a noite da cidade.
A palavra mencionada com mais frequência nas interações do grupo
LGBTQIA+ foi “comunidade”; de acordo com as pessoas pertencentes
a esse grupo, os espaços queer em Montreal desempenham um papel
importante na promoção de ambientes de cuidado mútuo. Vários
participantes temem a observância da lei e também os bouncers, seguranças e policiais violentos, desrespeitosos e hostis das comunidades
LGBTQIA+. Para esse grupo, quando os espaços queer são excessivamente regulados e controlados, eles se tornam contraproducentes para o
exercício do cuidado e o desenvolvimento das comunidades. Ao mesmo
tempo, é necessário criar um mecanismo de segurança inclusivo que
possa prevenir ou enquadrar os conflitos que surgem em eventos (como
aqueles ligados às políticas de redução de danos), especialmente quando
ocorrem em espaços underground e faça-você-mesmo. A conciliação
10. No original: “Nous sommes si peu pris en charge dans la société ; nous accordons une
grande importance au soin et au fait que tout le monde se sente bien. En dehors de ces
heures [nocturnes], nous n'avons pas de soins” (MTL 24/24, 2021).
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entre segurança e bem-estar é complexa e, para que seja planejada de
maneira adequada, exige a participação de membros das comunidades
impactadas pelas políticas.
A comunidade LGBTQIA+ noturna de Montreal ocupa, muitas vezes,
espaços não regulados, irregulares, precários, “invisíveis” aos olhos da
administração municipal. Seja pela ausência de apoio institucional, seja
pelo desejo de permanecer longe dos olhos normativos, esses espaços
são importantes locais de existência em comunidade. Contudo, nem
sempre são seguros do ponto de vista de infraestrutura e da prevenção
de acidentes. Segundo as pessoas escutadas nessa etapa, se a polícia
fechar os espaços alternativos, a comunidade vai se mudar para outros
espaços ainda mais perigosos (MTL 24/24, 2021). Por isso, é importante
que a prefeitura e outros atores entendam as dinâmicas de coabitação
dessa comunidade e tentem encontrar soluções viáveis.
Entre as várias recomendações apontadas no relatório dos grupos
focais entregue à prefeitura de Montreal, algumas relevantes para os fins
desse ensaio são: sensibilização e capacitação de agentes de segurança
pública e privada sobre questões de gênero e sexualidade, para diminuir e evitar conflitos, violência e discriminação na noite montrealense;
treinar pessoas da comunidade LGBTQIA+ para atuarem na segurança
em eventos e espaços culturais; subsídios e apoios às atividades culturais
de comunidades marginalizadas da cidade; promover diálogo constante
com a população da cidade, especialmente aqueles que normalmente
são invisíveis aos olhos do poder público; criação de projetos-piloto e
espaços culturais autogestionados que funcionem à noite e permitam
o exercício do cuidado; investimento em políticas de redução de danos
para comunidades queer; entre outras.
Embora essas questões tenham sido levantadas em vários momentos
do processo participativo de criação da nova política da vida noturna,
ainda não foram visibilizados de forma consistente. No primeiro
evento que resultou deste processo político de enquadramento da vida
noturna, “Montréal au sommet de la nuit: reconquérir la vie nocturne de
notre métropole”, realizado em junho de 2021, questões de gênero não
ganharam destaque na programação. Montreal acabara de sair de cinco
meses de vivência sob toque de recolher bastante estrito (das 20 horas
às 5 horas a princípio, com algumas alterações) que alterou bastante
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a paisagem noturna urbana (LALONDE, 2021, 2021a). Após o fim do
toque de recolher – descrito como “terapia de choque” pelo premiê de
Quebec, François Legault (KIRKEY, 2021) – em 28 de maio de 2021, a
cidade retoma certa experimentação noturna, ainda lutando contra os
avanços da pandemia. Nesse contexto, as pessoas voltam a coabitar a
noite, e os antigos problemas enfrentados por pessoas de identidades
e expressões de gênero minoritárias se somam aos novos desafios de
existir em uma vida noturna ainda limitada.
A iminência de novas eleições municipais, em novembro de 2021,
cria incertezas sobre a continuidade nas áreas da nova política da vida
noturna. De acordo com o cronograma da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, um rascunho da política normalmente estaria disponível para consulta e revisão em maio de 2021. Na data de encerramento
deste ensaio (junho de 2021), tal documento ainda não estava disponível para consulta pública. As constantes mudanças nas medidas sanitárias, combinadas com os desafios colocados pelas próximas eleições,
podem ter impacto significativo nos planos para desenvolver um novo
enquadramento regulatório e políticas públicas para a noite montrealense. Ao mesmo tempo, a falta de dados sobre a maioria dos setores
da economia e cultura da noite em Montreal complica ainda mais esse
cenário, pois torna difícil avaliar as perdas econômicas causadas pela
pandemia ou o potencial de crescimento pós-pandêmico. Por mais que
a demanda por dados venha se intensificando dentro de uma agenda
de cidades inteligentes e iniciativas como a “Carta de Dados Digitais
de Montreal” (“Montreal’s Digital Data Charter”)11 do Laboratório de
Inovação Urbana, é preciso entender que a visibilidade de determinados
grupos nem sempre é desejada, ou mesmo aconselhável. Na própria
Carta de Dados Digitais (MONTREAL URBAN INNOVATION LAB,
2020), gênero é entendido dentro do binário masculino/feminino e o
entendimento das multiplicidades de expressões e identidades de gênero
não é abordado. A visibilização de comunidades queers e de pessoas não
brancas, feita de forma irresponsável, pode colocá-las em risco, criar
viés e discriminação, ou afetar negativamente políticas públicas.

11. Ver: <https://laburbain.montreal.ca/sites/villeintelligente.montreal.ca/files/25817charte_donnees_numeriques_ang.pdf>. Acesso em: 14 jun. 2021.
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Considerações finais
Durante a produção do diagnóstico da vida noturna de Montreal
encomendado pela Comissária e pela Secretaria de Desenvolvimento
Econômico em 2020, uma dúvida que permeou o grupo de pesquisadores e ativistas envolvido em sua produção foi: como podemos identificar, tornando visíveis, determinados grupos que habitam a noite sem
colocá-los em risco? Nos questionando se seria possível representar as
noites “informais”, as práticas tidas como dissidentes e comunidades
marginalizadas para que se beneficiassem de políticas públicas sem
que essa visibilidade lhes causasse danos (ou prejudicasse seus espaços
alternativos), chegamos à conclusão de que os mapas não poderiam ser
muito específicos. A visibilidade foi, então, restrita e seletiva; sem especificar atividades e endereços. Em seu texto “Against Queering the Map”,
Aeon Ginsberg se posiciona contra a geolocalização – e, portanto, tornar
visíveis e identificáveis – de memórias queer em relação ao espaço físico
da cidade, afirmando que é arriscado e que está “[...] content to be queer
and exist; to me the impermanence of my presence is enough” (GINSBERG, 2020, p. 13).
Como visto, a noite urbana é um território e uma temporalidade
que historicamente foi ocupada por comunidades marginalizadas que
encontram nela suas redes de afeto e pertencimento. Ao ser incorporada
por políticas públicas, regulada e enquadrada, a noite perde partes de sua
espontaneidade e alguma capacidade de acolhimento das dissidências.
Tendo em vista a importância de encontrar equilíbrios entre controlar e
incentivar, iluminar e apagar, faz-se necessário entender dinâmicas que
não são óbvias e as parcelas da população que nem sempre cabem nos
modelos criados de cima pra baixo. As pessoas vão sempre encontrar
(ou construir) seus espaços e os locais de suas comunidades, e seria ideal
que o poder público ao menos buscasse diálogo para entender especificidades. A noite é imensa, em tantos sentidos, e nela cabem muitas
existências. Montreal é um exemplo interessante de processo de planejamento que acontece em condições adversas e com alguma abertura ao
diálogo e à promoção da coabitação. Os próximos meses serão cruciais
para vermos os resultados do processo de construção da nova política da
vida noturna e quantas mudanças ela é capaz de engendrar.
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Capítulo 3

Corpos femininos reinventando os
espaços urbanos1
Cíntia Sanmartin Fernandes

Tenho buscado, há mais de uma década, compreender como e
em que condições diferentes grupos sociais reinventam – a partir de
práticas artísticas, culturais e interculturais – os espaços urbanos de
cidades como São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro e, mais recentemente,
Paris. Continuo a considerar, nas produções atuais e anteriores – muitas
delas em parceria com pesquisadoras e pesquisadores do campo da
comunicação e da sociologia do imaginário – as experiências musicais e
imagéticas, os afetos e afetações carnais e estéticas, ou seja, experiências
sensíveis que criam a possibilidade de penetração no mundo através do
corpo. Venho perseguindo a produção de um saber incarnado e encarnado (FERNANDES, 2015), buscando colaborar com uma produção de
conhecimento que considera que os sentidos das cidades emergem nas
interações sensíveis entre o corpo e espaço urbano.
1. Agradeço a orientandas/os de graduação e pós-graduação que auxiliaram com material
de pesquisa e nas reflexões desenvolvidas aqui: Taíza Moraes, Michelle Ezaquiel, Flavia
Magalhães, Patrícia da Glória Gomes, Cláudia Domingues, Natália Rocha, Alessandra
Porto, Victor Bellart, Gabriel Gutierrez e Hugo Oliveira.
Agradecimento especial também a CAPES, CNPq e FAPERJ pelo apoio concedido a esta
pesquisa.
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A lógica dessa reflexão assenta-se sobre as bases corporais da
percepção, o que me conduz a pensar nas cidades a partir de suas potências sensoriais, onde o corpo está vivo, pensante e produz conhecimento.
Portanto, nesse sentido, entendo que a compreensão dos espaços e suas
diversas temporalidades revelam-se para a pesquisadora no processo de
experimentação mútua em que e o corpo apreende o ambiente citadino,
exercitando um jogo tradutório, por meio da inter-ação “in loco”.
Este é o caminho de investigação adotado com mais força e consciência em minhas pesquisas atuais. Utilizando-me de estratégias teórico-metodológicas que acionam o corpo como lugar de produção de saberes
a partir de derivas e deambulações, venho experienciando a cidade
buscando não referenciais já marcados e simbolicamente representados
como imperativos culturais construtores e formadores dos espaços
urbanos, mas gestos, imagens e músicas materializados e territorializados em práticas culturais dissidentes não enquadradas nos discursos
normativos, regulatórios e funcionais das cidades. Sobre espaços que
revelam outras territorialidades e se desenham nos espaços urbanos a
partir de “mapas sensíveis”.
Nesse sentido, sigo as trilhas de investigadoras/es que se debruçaram
sobre a potência das experiências artísticas nas transmutações dos
sentidos dos espaços urbanos. Venho, por exemplo, ao lado de Herschmann, considerando que muitos desses atos sensíveis de ocupação e
reinvenção dos espaços urbanos apresentam-se como lócus de diversos
“ativismos musicais”. Ressignificam os espaços urbanos por meio de
performances nas quais a música, as roupas e os gestos transformam as
ambiências em ato.
A fim de compreender esses ativismos na experiência da cidade,
assumi a deriva como prática e estratégia metodológica. Essa experiência lúdico-experimental, proposta pelos situacionistas nos anos 60 (de
algum modo já presente nas deambulações dadaístas) como um ato de
exploração do espaço urbano em que o pesquisador deve interrogar os
seus labirintos de ambientes, suas distâncias, suas aglomerações e seus
polos de atração lançando-se em uma experiência de abandono da atividade produto-consumista para se deixar levar pela desorientação da
cidade, pela fruição e pelos itinerários construídos em ato na interação
entre o corpo e a cidade. A cidade passa, portanto, a ser pesquisada
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como uma personagem ativa desse encontro, considerada uma agente
ativa e partícipe das infinitas territorialidades em devir (DELEUZE;
GUATTARI, 1995). De mãos dadas com Paola Jacques, compreendo
que essa prática investigativa permite perceber que
(...) as imagens consensuais não conseguem, felizmente, apagar totalmente essa Outra cidade opaca, intensa e viva que se insinua nas
brechas, margens e desvios do espetáculo urbano pacificado. O Outro
urbano é o homem ordinário, praticante das cidades, que escapa – resiste e sobrevive – no cotidiano, da anestesia pacificadora. Como bem
mostra Michel de Certeau (1994) ele inventa seu cotidiano, reinventa
modos de fazer, astúcias sutis e criativas, táticas de resistência e de
sobrevivência pelas quais se apropria do espaço urbano e assim habita
o espaço público de forma anônima e dissensual (JACQUES, 2012, p.
200).

Como em produções anteriores (FERNANDES, 2009, 2010, 2014,
2016, 2018, 2019, 2020, 2021), no presente artigo, sigo considerando as
experiências sensíveis musicais e visuais, como experiências de afecção,
carnais e estésicas, isto é, vivências que criam a possibilidade de penetração do mundo, através do corpo, em sua totalidade (sensibilidade
e inteligibilidade). No que se refere à estética: é sempre importante
salientar, assim como Rancière (2009) e Maffesoli (1995), não a reduzo
ao campo da arte, pois em minha pesquisa é tratada como potência
sensível relacional, como correspondência. Considero a estética “vetor
de comunicabilidade” e de “comunhão dos sentidos”, me aproximo da
noção exposta por Maffesoli (1995, p. 35), que aproxima a noção de estética a de ética. Assim, compreende-se aqui a estética como uma forma
de co-habitar o mundo sensível e inteligível. A “ética da estética”, seriam
as “emoções compartilhadas”, ou os “sentimentos em comum” que
adquirem materialidades nos estilos de vida dos diferentes e múltiplos
agrupamentos sociais que habitam o cotidiano das cidades.
A estética, neste sentido, é uma conjunção do mundo material e
imaterial. No estilo estético de uma comunidade, por exemplo, podemos
observar gostos sexuais, culturais, religiosos e políticos. Podemos
também relacioná-la com a arte, pois esta, com o uso de objetos e gestuais,
oferece acesso ao sentimento e à percepção sensível do mundo, em que
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cada criação artística tem seu sentido singular, sua própria beleza que
só pode ser apreendida com a experiência estética (co-respondência).
Desse modo, pelo estudo da imagem, devido ao fato de esta colocar
os sentidos em movimento, em circulação social, compreendendo que
“os grupos sociais são constituídos do mesmo material que os sonhos
que o habitam”, é que podemos analisar a vida cotidiana a partir do que
Heidegger denominou “‘uma ‘aparição’ que favorece a manifestação da
presença do outro” (MAFFESOLI, 2007, p. 192-193). Presença, pelas
imagens e sons, que serve como fator agregador de diversos grupos
sociais, permitindo perceber o mundo e não exatamente representá-lo
(MERLEAU-PONTY, 2004)2.
Essa distinção entre percepção e representação é de fundamental
importância para que se possa examinar o social a partir da experiência
cotidiana e das interações sensíveis a partir do que Maffesoli denomina
“apresentação”, e não representação. Desse modo, pode-se seguir as
análises sobre as artes, as palavras, as plásticas e as imagens em suas
autonomias e riquezas originais. No caso das imagens entendemos que
a compreensão do social por esta se faz possível porque em sua forma
habita um estilo. Estilo que expressa o sentido do enunciado proposto
2. Ou seja, quando definimos as coisas presentes no mundo pela representação da própria
coisa o fazemos pela descrição das suas qualidades utilitárias como uma cadeira, por
exemplo: quatro suportes, duas pranchas, uma vertical e uma horizontal, que devem
formar um ângulo de noventa graus etc. na qual se pode sentar. Contudo, essa descrição
por mais que satisfaça o interesse imediato de se compreender a existência desse objeto,
não considera outros atributos que a fazem ser não uma cadeira como outras tantas, mas
aquela cadeira singularmente. Singularidade que se apresenta na relação que os corpos/
sujeitos desenvolvem com a cadeira/sujeito. Cadeira que possui um movimento único,
uma plástica única composta dos materiais, formas e cores que a fazem ser esta cadeira
e não outra, como: a forma dos seus pés, assento e encosto, sua cor, sua textura, sua
densidade, tamanho e peso. Ou seja, a significação somente se dará na medida em que
todos esses detalhes emergirem numa totalidade de sentidos configurando a modalidade
presente deste objeto/sujeito em relação ao meu ser, não separando “a coisa de sua maneira
de ser”, de ser com o outro. Nesse sentido, Merleau-Ponty acrescenta que: “se sigo a escola
da percepção, encontro-me pronto para compreender a obra de arte, porque esta é também
uma totalidade tangível na qual a significação não é livre, por assim dizer, mas ligada,
escrava de todos os signos, de todos os detalhes que a manifestam para mim, de maneira
que, tal como a coisa percebida, a obra de arte é vista ou ouvida, e nenhuma definição,
nenhuma análise ulterior, por mais preciosa que possa ser posteriormente e para fazer o
inventário dessa experiência, conseguiria substituir a experiência perceptiva e direta que
tive com relação a ela” (MERLEAU-PONTY, 2004, p. 57).
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num objeto, numa obra arquitetônica, num modo e hábito de se vestir,
nos modos e gestos corporais, entre tantos outros exemplos. Estilo que
coloca em circulação os valores (de forma material e imaterial) de determinados grupos sociais, ou seja, por meio dos corpos-imagens-sons-gestos praticados no cotidiano das cidades podem-se compreender as
singularidades de uma época. O estilo, portanto, é acionado em minhas
investigações como “uma alavanca metodológica privilegiada: ele
acentua, aumenta, caricatura e desse modo valoriza o que se tem, por
hábito moralista, demasiada tendência a negligenciar” (MAFFESOLI,
1995, p. 37).
As imagens dos corpos em movimento e ato nas cidades, nesse
sentido, são uma prática de apresentação que concebe uma forma de
estar no mundo. É uma forma de pensar sobre o mundo, especialmente
o mundo urbano, do ponto de vista de uma experiência sensível e sensorial que permite gerar uma percepção da experiência vivida. A presença,
através de imagens-corpos, serve como fator de agregação para diferentes grupos sociais, permitindo que se apresentem à vida cotidiana
e não se deixem representar por discursos normatizados e reguladores
da vida social. Imagens-corpos que incarnam e sedimentam modos de
vida, desejos e fantasias para além das experiências já institucionalizadas
nos papéis sociais fixos com base em binarismos regulatórios modernos
marcados por valores do patriarcado e da heteronormatividade.
Como pesquisadora lanço-me na experiência da cidade a fim de
encontrar e compreender os significados das práticas e lugares a partir
do ato de “corpografar” o espaço, como proposto por Paola Jacques
(2012) e Careri (2013) ao tratarem, cada um à sua maneira, o caminhar como potente prática reflexivo-metodológica inserindo o corpo-pesquisador/a nas interações com a cidade em sua inteireza. Esse
caminho epistêmico-sensível revelou-se para mim como um modo de
me deslocar das epistemes modernas fundadas no “ego-cogito” cartesiano, ou seja, na negação do corpo, sentidos, animalidades e erotismos
diversos.
Assim, na esteira de Simmel e Maffesoli, convido o/a leitor/a a vislumbrar a cidade como a sedimentação de histórias, experiências sensíveis
e projeção de diversos e múltiplos desejos e imaginações. Proponho que
me sigam com pés fincados na “fenomenologia poética”, ou na “ecosofia
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sensível”, que se funda na “razão sensível”, onde se restaura a importância
das interações e do fazer-com, decretando o fim da dominação epistemológica do racional sobre o sensível. Proponho uma compreensão da
dinâmica corporal e suas expressões no cotidiano, na música, nas artes
visuais ou na moda, a partir das experiências sensíveis das diferentes
“estéticas existenciais” que se dão a ver, que se apresentam, pelas cidades
como Rio de Janeiro. Nesse sentido, a “corpografia” urbana proposta
aqui reforça metodologicamente o lugar central do corpo no processo
de “grafia” da cidade, por onde se pode investigar o decisivo papel das
políticas do corpo em realizar a leitura crítica da cidade.
Quero chamar atenção ao fato de que esse corpo-pesquisadora não
é um corpo qualquer, é um corpo marcado por um saber-poder localizado. Como nos orientaram Haraway (2019), Messeder (2020), Lugones
(2020) e Gonzales (2020), assumo minha condição de pesquisadora
branca que cresceu e viveu em grandes centros urbanos e estudou em
universidades fundadas em saberes eurocêntricos, moderno-coloniais.
Localizada em minha condição busco interagir com os diversos
grupos que interatuam nas cidades, de modo a ter presente o “perigo
da colonialidade” (QUIJANO, 2002) na construção do saber-pesquisa.
Tenho aprendido muito e cada vez mais, desde os anos 2000, com as
potentes discussões realizadas com minhas/meus colegas de turma de
doutorado em Sociologia Política, sobre nossas aflições e deslocamentos
epistêmicos em busca da produção de um saber descolonizado, na época
já compreendendo assim como Messeder (2020, p. 167) que,
“... para sairmos da episteme colonizada, possivelmente teremos que
investir em nossos olhares epistêmicos eurocêntricos e nos compreendermos como seres no mundo marcados, em nossa pele e sangue,
por uma política do conhecimento racializada, classista e heterossexista que nos invade com seus tentáculos tirando-nos a possibilidade
de nos situarmos em saberes localizados, também comprometidos
com a dignidade humana”

Sem perder essa condição, entendo que o ato de “corpografar” os
espaços das cidades traz em si um movimento duplo: a) a prática de
mapear as marcas dos corpos por toda a cidade torna possível desenhar
um mapa sensível dos corpos – para desenhar uma corpografia imaginária; mas, também, b) a prática de vagar, derivar ou flanar é em si um
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meio de corpografia do espaço. Em outras palavras, é um ato estético!
Isso deixa rastros na cidade. E às vezes altera o olhar dos transeuntes
devido ao modo como meu corpo-pesquisadora transita e se desenha
no espaço urbano.
Percebo em minhas derivas que a presença do corpo-pesquisadora
atrai a atenção, modifica e transforma o espaço. Essa presença, que se
manifesta em um movimento lento e desacelerado, em muitos momentos
chama a atenção para os detalhes que estão lá! Mas que devido à velocidade com que as pessoas circulam nos espaços urbanos, não veem, não
se permitem sentir e interagir com outros modos de presença.
Esse modo de interação do corpo-pesquisadora com a cidade transmuta completamente a relação entre sujeito e objeto de pesquisa.
Rompe com a hierarquia da sujeita-pesquisadora e “supostos” objetos de
pesquisa construindo uma relação horizontalizada em que uma sujeita
in/encarnada no seu tempo e espaço interage com outras/os sujeitas/
os in/encarnadas/os em suas práticas e saberes localizados. Considerando aqui as materialidades e sensibilidades humanas e não humanas,
seguindo os conselhos de Haraway (2019), Latour (2012), Jacques
(2012), Careri (2013), Maffesoli (2017) e Landowski (2004).
Portanto, como Jacobs (2000), entendo que as cidades são “sistemas
abertos” arquitetados ou delineados empiricamente por práticas e interações diárias. São sistemas que, apesar de sua organização e estruturas
planejadas, lidam cotidianamente com interferências e incertezas do
acaso, as quais promovem os deslocamentos e os descentramentos das
práticas culturais normalizadas, normatizadas e naturalizadas pelas
pessoas que as habitam, possibilitando a manifestação de outros regimes
de sensibilidades e intelegibilidades.
Desse modo, este artigo versa sobre as potências (trans)políticas dos
femininos emergentes em ambientes de rodas e festas nas ruas da cidade
do Rio de Janeiro. Femininos (plurais e diversos) que rompem com os
modos de ação política de diversos movimentos sociais do passado,
transmutando o modo de ação, ao performarem nas ruas da cidade
em festas e rodas. Esses corpos festivos se dão a ver, se apresentam nos
espaços urbanos, enquanto corpos viventes pelas imagens, músicas e
sons, produzindo situações de dissidências políticas capazes de criar,
tecer e desenhar novas territorialidades, outras ambiências urbanas
enunciadoras de vidas, desejos e imaginação que importam.
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Os corpos femininos como potências transpolíticas
Seguindo o campo das cotidianidades como perspectiva fundamental
da cidade, as cenas festivas musicais urbanas apresentam e deslocam
as corporeidades femininas do lugar de passividade e submissão para
o de atuação e presença nos ambientes de festa, possibilitando o deslocamento dos discursos essencialistas sobre sexo, raça e gênero, constituidores das relações sociais da sociedade brasileira. O que se revelou
ao longo dos últimos anos de pesquisa nas ruas do Rio de Janeiro é que
corpos femininos, não binários, transgêneros, negros e precarizados
seguem em aliança provocando deslocamentos políticos a partir de suas
performances em festas e rodas urbanas.
Essa perspectiva não essencialista desses corpos foge da lógica
binária forjada pelos discursos e narrativas modernas, possibilitando a
aproximação da perspectiva de Duvignaud (1983), para quem as festas
podem ser espaços de violação e transgressão, não apenas de perpetuação e legitimação das regras, valores e normas sociais de uma época. A
festa pode ser vivida como a busca do “contentamento pleno” fruto da
concretização dos desejos e fruições. Do viver momentos de ruptura e
de subversão em relação aos padrões culturais estabelecidos.
Desse modo, compreendo o ambiente festivo nas ruas cariocas –
expresso pelo corpo, pela dança e pela música – como um momento
temporário de borramento das estruturas de violência e opressão, onde
os grupos historicamente precarizados rompem provisoriamente com as
posições de subordinação que lhes foram/são impostas. Nesses tempos-espaços de celebração, ou “altos lugares”3, os grupos de mulheres,
negros/as, travestis, lésbicas, gays, transexuais e queers assumem o
3. Lugares de representação da comunhão, de re-ligação, que engendra o sentido próprio
de cada grupo. Lugares em que se vivem os sentimentos de comunhão, no sentido mais
religioso do termo. Esses lugares podem ser concretos ou simbólicos. Podem se configurar
tanto num tempo e espaço definidos como num espaço virtual ou imaginativo. O que
todos têm em comum é que representam espaços de celebração. Celebração que, conforme
o autor, “dá ao religioso sua dimensão original de religação; esta pode ser uma celebração
técnica (museu da la Villette, Videoteca), cultural (Beaubourg), lúdico-erótica (Le Palace),
de consumismo (Les Halles), esportiva (o parque Princes, Roland-Garros), musical
(Bercy), religiosa (Notre-Dame), intelectual (o grande anfiteatro da Sorbonne), política
(Versailles), comemorativa (l'Arche de la Défense), etc... estes são os espaços em que
se celebra os mistérios. Onde nos parecemos, onde reconhecemos o outro, e assim nos
reconhecemos”. Maffesoli (2003, p. 71-72).
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protagonismo por meio de performances e “performatividades dissensuais” enunciadoras de outras formas de habitar e existir, outras éticas
e estéticas. O protagonismo destes corpos insubordinados que ocupam
os espaços urbanos sinaliza aquilo que estamos chamando de “performances dos dissensos”, em que o registro da insubordinação se dá a ver
pelo aparelho sensório-motor. É através do corpo, pelo modo de estar,
nos gestos, ou seja, na performance, que fica visível que as práticas
desses grupos operam no dissenso. É preciso esclarecer que a noção
trabalhada aqui, e em outros artigos, sobre “performance dissensual”
ou “performance do dissenso”, parte da reformulação filosófica proposta
por Rancière sobre o conceito de política. Aqui remeto aos argumentos
do autor a fim de elucidar que o conceito de política apresentado por
ele – convocando a lógica não do consenso, mas do dissenso –, parece
traduzir as experiências cotidianas praticadas por diversas comunidades
e grupos sociais na contemporaneidade. Rancière afirma que sua hipótese
(...) supõe portanto uma reformulação do conceito de política em relação às noções habitualmente aceitas. Estas designam à palavra política o conjunto dos processos pelos quais se operam a agregação e o
consentimento das coletividades, a organização dos pobres e a gestão
das populações, a distribuição dos lugares e das funções dos sistemas de legitimação dessa distribuição. Proponho dar a esse conjunto
de processos outro nome. Proponho chamá-lo de polícia, ampliando
portanto o sentido habitual dessa noção, dando-lhe também um sentido neutro, não pejorativo, ao considerar as funções de vigilância e
de repressão habitualmente associadas a essa palavra como formas
particulares de uma ordem muito mais geral que é a da distribuição
sensível dos corpos em comunidade. Nem por isso o que chamo polícia é simplesmente um conjunto de formas de gestão e de comando.
É, mais fundamentalmente, o recorte do mundo sensível que define,
no mais das vezes implicitamente, as formas do espaço em que o comando se exerce. É a ordem do visível e do dizível que determina a
distribuição das pares e dos papéis ao determinar primeiramente a visibilidade mesma das “capacidades” e das “incapacidades” asociadas
a tal lugar ou a tal função. Ao ampliar assim o conceito de polícia, proponho restringir o de política. Proponho reservar a palavra política ao
conjunto das atividades que vêm perturbar a ordem da polícia pela inscrição de uma pressuposição que lhe é inteiramente heterogênea. Essa
pressuposição é a igualdade de qualquer ser falante com qualquer outro
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ser falante. Essa igualdade, (...) não se inscreve diretamente na ordem
social. Manifesta-se apenas pelo dissenso, no sentido mais originário do
termo: uma perturbação no sensível, uma modificação singular do que
é visível, dizível, contável.
Essa “perturbação no sensível” pode ser ilustrada a partir da própria
acepção ordinária das palavras política e polícia. O que se passa, com
efeito, quando as forças da ordem são enviadas para reprimir uma
manifestação política? O que se passa é uma contestação das propriedades e do uso de um lugar: uma contestação daquilo que é uma rua.
Do ponto de vista da polícia, uma rua é um espaço de circulação. A
manifestação, por sua vez, a transforma em espaço público, em espaço onde se tratam os assuntos da comunidade. Do ponto de vista dos
que enviam as forças da ordem, o espaço onde se tratam os assuntos
da comunidade situa-se alhures: nos prédios públicos previstos para
esse uso, com as pessoas destinada a essa função. Assim o dissenso,
antes de ser a oposição à oposição entre um governo e pessoas que o
contestam, é um conflito sobre a própria configuração do sensível. Os
manifestantes põem na rua um espetáculo e um assunto que não têm aí
seu lugar. E, aos curiosos que veem esse espetáculo, a polícia diz: “Vamos circular, não há nada para ver”. O dissenso tem assim por objetivo
o que chamo o recorte do sensível, a distribuição dos espaços privados
e públicos, dos assuntos de que neles se trata ou não, e dos atores que
têm ou não motivos de estar aí para deles se ocupar (...) Antes de ser
um conflito de classes ou de partidos, a política é um conflito sobre a
configuração do mundo sensível na qual podem aparecer atores e objetos desses conflitos (...)
Argumentar em favor do dissenso não é portanto argumentar em
favor das formas heroicas de combate político e social de ontem. O
problema se coloca diferentemente. Há coisas que um modo de razão
pode fazer e que um outro não pode fazer em seu lugar. As formas
políticas do dissenso foram formadas de lutas contra essas perturbações
que agitam indivíduos e grupos a partir do sentimento da identidade
ameaçada e da alteridade ameaçadora. À sua maneira elas pacificaram
um certo número de pulsões de angústia, de ódio e de morte. Hoje as
formas policiais do consenso prometem uma paz que não podem manter, pois jamais avaliaram a dimensão de seus problemas profundos.
(...) Não se pode renunciar a uma razão senão em favor de uma outra
capaz de fazer melhor o que a anterior fazia. Esse não é o caso da
proposição consensual. Eis por quê, fora de toda nostalgia, penso que
não devemos nos decidir pelo desaparecimento dessa razão política que
resumi na palavra dissenso (RANCIÈRE, 1996, p. 372-373, grifo meu)
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Essa noção ajuda a refletir sobre “o que podem os corpos femininos
em festa!” ao expandirem e criarem um “lugar das figurações femininas”
ressaltando suas demandas do passado e do presente inscrevendo-se
mundanamente. Esse ato de inscrição mundana em diversos espaços da
cidade territorializam os sonhos e as práticas cotidianas que se enraízam
num húmus germinador de diferentes identificações e partilhas. Essa
partilha e re-conhecimento é importante para assegurar a proteção dos
corpos que performam nos espaços urbanos. Ou seja, o arranjo coletivo feminino, ao mesmo tempo que confere condições para as “performances do dissenso”4, depende dela para acontecer, no sentido de articular espaços de proteção para acontecer, depende da interação positiva
entre todas as envolvidas para que a experiência festiva seja viável e
segura. E assim, percebe-se que não somente a dimensão política da
reinvindicação de ocupação dos espaços atravessa os corpos femininos,
mas também as políticas afetivas relativas à noção de alteridade de quem
celebra-com.
A cidade, ao ser praticada a partir da festa, cria outro corpo,
chamemos de corpo-festivo associado aos escapes à ordem, à visceralidade e à sensibilidade. Nesse sentido, a experiência da festa de rua faz
relacionar o corpo-festivo com o corpo-cidade, de modo que podemos
entender que esses corpos estão a todo momento negociando, entrando
em conflito, concedendo e impondo limites. Dessa maneira, o que venho
4. Talvez se aproxime do entendimento que Butler apresenta em sua última obra quando
afirma que as performances queers, ou as práticas conflitivas queerness, “podem
ser entendidas não apenas como um exemplo de política citacional, mas como uma
reformulação específica de abjeção dentro da agência política que poderia explicar por
que a ‘citacionalidade’ consiste em uma promessa política contemporânea. A afirmação
queernees representa a performatividade como citacionalidade para propósitos de
ressignificar a abjeção da homossexualidade a fim de transformá-la em desafio e
legitimidade. Sustento que isso não precisa ser um ‘discurso inverso’, no qual a afirmação
provocadora do queer reinstala dialeticamente a versão que procura superar. Ao contrário,
trata-se de uma politização da abjeção, em um esforço para reescrever a história do termo
e para forçá-lo a uma rigorosa ressignificação. Tal estratégia, sugiro, é crucial para criar
o tipo de comunidade em que seja possível sobreviver com aids, em que vidas queers se
tornem legíveis, valiosas, dignas de apoio, em que paixão, ferida, sofrimento e aspiração
se tornem reconhecidas sem que se fixem os termos de tal reconhecimento em mais uma
ordem conceitual de falta de vida e rígida exclusão. Se há uma dimensão ‘normativa’ para
esse trabalho, ela consiste precisamente na assistência a uma ressignificação radical do
domínio simbólico, desviando a cadeia citacional em direção a um futuro em que haja
mais possibilidades de expandir o próprio sentido do que no mundo se considera um
corpo valorizável e valioso” (BUTLER, 2019, p. 50).
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propondo é compreender como o corpo-festivo lê a cidade a partir de
suas condições interativas, sociais e políticas, e a partir daí expressa a
síntese dessa leitura nos modos com que se movimentam e se inscrevem
na cidade tensionando a programação dos projetos e regulações urbanas.
Em outro artigo, escrito em parceria com Flávia Magalhães Barroso
(FERNANDES; BARROSO, 2019), pudemos observar que as festas
historicamente compõem experiências que destacam a processualidade
e performatividade do feminino na cidade do Rio de Janeiro – em movimento, não essencialista e difuso – sendo este dado fundamental para
compreender as práticas artísticas e musicais vinculadas a questões de
gênero atuais. As narrativas sobre a presença dos corpos femininos em
festas nas ruas da cidade no século XIX, analisadas no artigo citado,
nos revelaram que os modos dissensuais de o feminino experimentar a
cidade no passado ressoam na história da cidade contemporânea.
O que quero sustentar é que muitos dos gestos ritualísticos e míticos
dos diversos corpos femininos, seja nos blocos de carnaval de rua, no
slam e rodas de rimas, no baile black e charme, ou nas rodas de samba
que se espalham pela cidade, atualizam agências femininas do passado e
agem como leitmov na incorporação de estéticas híbridas contemporâneas nos espaços urbanos, redesenhando-os.
Novos e outros mapas-sensíveis passam a ser vividos e comunicados
na experiência cotidiana da cidade do Rio de Janeiro, marcados pela
experiência e presença desses femininos. Outros modos de comunicar
emergem redefinindo os espaços da cidade e seus imaginários, apontando para a potência das territorialidades desses corpos na cidade. Esse
ato de corpografia feminina urbana revela-se justamente no processo
de “grafia” dos corpos com/na cidade. O que venho observando é que
essas corporeidades têm habilidade de fissurar imaginários estereotipados dos territórios, tensionando a abertura de produção de imagens,
músicas e outros significados.
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Essa potência estético-política, ou “potencialidade estético-comunicativa”5 (FERNANDES, 2009) expressa-se de diversas formas.
As fronteiras, simbólicas e físicas das rodas e festas investigadas são delimitadas pelos corpos que dela participam: agentes e histórias que constroem e atualizam um lugar na trama urbana. Com isso quero dizer que
os diversos femininos inscrevem a cultura nas ruas através dos corpos
e suas extensões: canções, palavras, ritmos lentos e vozes são desdobramentos da corporeidade que completam a sua dimensão simbólica
e reforçam a performance enquanto ação sociocultural de afirmação e
transformação das ruas. Assim, os desdobramentos do corpo na performance das rodas, festas ou cortejos festivos colocam em evidência a
tomada temporária do espaço da rua em um sentido material e simbólico, atualizando e reinventando outros imaginários possíveis.
Pode-se afirmar que as performances em roda ritualizam a ocupação
desses espaços, ressignificando-os. Essas artes e práticas do “fazer-com”
dessas “potências femininas” nos eventos musicais, em suas corporeidades desaceleradas (em relação ao ritmo das cidades) – baseadas nas
trocas sensíveis e emocionais –, provocam transmutações no ritmo
urbano ao se inscreverem nas brechas do tempo fundando os “altos
lugares”.
5. Potência, não apenas racionalizável, mas sensitiva, afetiva, emocional, possibilitada pela
estética mundana. Estética que aproxima e comunica as diferentes comunidades dentro
da globalidade da cidade, na qual a comunicação, seja por qual meio se dê, é a garantia
do estar-junto mais primário, independe de contratos sociais e ações deliberativas; é uma
agregação e união que não representa o “estar moderno” institucional, está na base societal
compondo o húmus. Faz-se necessário apontar que “estar em comunhão” não significa
não conflito. A potência individual ganha força coletiva no exercício hermenêutico
comunitário, em que o sentimento, o sensível e o imaterial convivem com o racional, e
que ao longo do tempo criam uma organicidade, um enraizamento comum. Contudo, esta
“centralidade subterrânea” é dinâmica, e por isso revela tanto o mistério da perdurância de
alguns laços societários, como o abandono, através da errância, de possíveis “seguranças”
sociais. Assim, junto às diversidades latentes no cotidiano, emerge a ideia de complexidade
e conflito. Devemos aceitar, então, que, ao contrário do que propõe o discurso moderno,
vivemos num cotidiano repleto de grupos (tribos) que vão se reconhecendo nos espaços
onde se relacionam, ajustando-se “bem ou mal entre si”. A potência estético-comunicativa,
o exercício de pro-vocar e ser pro-vocado, por imagens, sons, palavras escritas ou textos
gráficos, circulam pelas ruas e pelas redes sociais e técnicas possibilitando que diversas
comunidades ampliem suas possibilidades temporais, tendo a oportunidade de aumentar
ou reduzir o tempo, de preservar ou comunicar suas sabedorias, seus desejos, sua práticas
sexuais, raciais, de gênero, seus inter-esses societais.
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A imersão nos espaços ocupados pelos corpos femininos em festa, por
exemplo, do Centro do Rio de Janeiro, demanda de antemão enfrentar
que se trata de territorialidades distintas e transitórias que não estão
determinadas pelas sub-regiões que compõem o delineamento administrativo do território. Regiões como Largo da São Francisco da Prainha,
a Praça Tiradentes, a Lapa, a Praça XV e o Porto configuram espaços
sônico-musicais que se constituem, em certas experiências, em rede, de
forma temporária e nômade.
Portanto, compartilhando da perspectiva de pesquisadores pertencentes aos Estudos de Cidade, Som, Música, Imaginário, Culturas
Urbanas e Sociologia do Cotidiano e do Sensível, sigo considerando
que os encontros presenciais promovidos pelos encontros musicais são
relevantes para a sociedade contemporânea, e que as razões de esses
eventos estarem ocupando um lugar tão significativo junto às culturas
urbanas – onde o ativismo musical invade os espaços públicos tensionando os modos tradicionais de ocupar a cidade – vêm promovendo um
movimento que pode indicar a presença de um conjunto de iniciativas
“heterotópicas”6.
Justamente, devido à sua grande capacidade de capilaridade e mobilização social, as expressões musicais – como manifestações estéticas
e políticas – muitas vezes vêm permitindo a construção de “territorialidades sônico-musicais” que alteram continuamente o ritmo urbano,
ressignificando o cotidiano, o imaginário e, em certa medida, as relações
entre os atores no espaço urbano, principalmente quando esses estão
presentes em áreas públicas das localidades.
Se, por um lado, o planejamento financeiro e tecnocrático tradicional
da cidade propõe a tentativa de regulação (como polícia) dos ritmos e
dos espaços urbanos para o fomento do capital; por outro lado, a rua
e suas dinâmicas “moleculares” (GUATTARI, 1977) podem apresentar
cenas alternativas que escapam a essa lógica funcionalista e excludente,
investindo em políticas de socialidades, encontros e reconhecimentos,
isto é, em espaços festivos de proteção e de expressão de ativismos, como
6. Emprega-se a noção de heterotopias não exatamente no sentido foucaultiano – como
conjunto de práticas, na maioria das vezes, a serviço do biopoder (FOUCAULT, 2013)
– e mais no sentido utilizado por Léfèbvre (2004) como iniciativas potentes, capazes de
produzir “linhas de fuga” (DELEUZE e GUATTARI, 1995).
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no caso dos pequenos eventos de rima do Slam das Minas (apresentando-se como formas políticas).
O exemplo do mundo da rima carioca, protagonizado pelas mulheres,
sugere dinâmicas estético-políticas relevantes para desenhar um “sistema
aberto de cidade” – que colocam em evidência uma diversidade cultural
para além do “cartão-postal” da cidade globalizada e cosmopolita –, a
qual “resiste” a ser simplesmente reduzida ao imaginário de uma cidade
voltada ao entretenimento e ao turismo elitizado; aos padrões estéticos
predominantemente heteronormativos e racializados.
A relevância das “performances dissensuais”, produzidas nas rodas
e festas nas ruas da cidade pelas “minas”, criam “lampejos” relevantes
no espaço urbano muitas vezes sombrios. Esta perspectiva está sendo
válida para compreender que a potência política das experiências das
“culturas sonoras de rua cariocas” seguem expondo fragmentações na
ideia do “ corpo social” da cidade do Rio de Janeiro, isto é, vêm indicando a existência de dissensos, controvérsias e desacordos nas formas
de inserção (ou exclusão) e dos processos de significação dos corpos
femininos na cidade.

Performances femininas do Slam das Minas RJ
As rodas de poetry slam femininas, que vêm ocupando os espaços
urbanos em diversas localidades do país, certamente se constituem hoje
em espaços fundamentais de expressão e visibilidade da nova onda de
feminismos que emergem globalmente, mesmo que isso venha ocorrendo em um contexto mais autoritário, como é o caso do Brasil. Esses
movimentos seguem emergindo com muita força desde o início da
década de 2010, e nortearam manifestações públicas locais e globais
como a Marcha das Vadias no Brasil7, Marcha das Mulheres contra
7. Conforme Gomes (2019, p. 80) “A Marcha das Vadias iniciou em 2011, no Canadá,
demandando o fim da violência de gênero e da culpabilização da vítima. Segundo o site
brasileiro do movimento, a primeira manifestação foi motivada pela fala de um policial,
sobre segurança e prevenção, na Universidade de York (Toronto), sugeriu que para as
mulheres não fossem vítimas de violência, elas deveriam evitar se vestir como ‘vadias’. A
reação a esta fala é porque ela, justamente, reforça a culpabilização da mulher na violência
sofrida. A crítica que o movimento provoca ao adotar a palavra ‘vadia’ é a que põe em
evidência a representação social da mulher, ou seja, não importa o que a mulher faça ela
sempre pode terminar com o chamamento de vadia. Assim, ao assumir o termo a Marcha
desloca a discussão para o que realmente importa que é para a agressão e para o agressor”.
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Trump, Marcha das Mulheres Negras no Brasil, Greve Internacional
das Mulheres, Marcha das Mulheres em Washington, entre outras.
Demandas como direito ao corpo, direito a estar nas cidades, direito ao
aborto, ao prazer e outras transitividades possíveis estão presentes nas
performances dessas artistas e ativistas que utilizam a rua como palco
e escrita política de seus corpos. O que gostaria de sublinhar aqui é que
uma das presenças marcantes nos últimos anos na cidade do Rio de
Janeiro tem sido as rodas e festas de rua e cortejos realizados por grupos
de mulheres que com músicas, sons e gestos atualizam as demandas
feministas8 e pós-feministas contemporâneas (FERNANDES; HERSCHMANN, 2020).
Nesse cenário de crescimento e intensa cena de produção cultural
coletiva e engajada nos espaços urbanos, em particular de articulação
de coletivos culturais feministas (HOLLANDA, 2018), o Slam das Minas
8. Há uma compreensão histórica, no campo dos estudos dos movimentos sociais, que
sugere o entendimento das lutas femininas a partir de ondas. Conforme Gohn (2014),
a primeira onda corresponderia às lutas por igualdade de direitos, nos séculos XVIII e
XIX e início do século XX; lutas feministas da segunda onda (período de 1960 a 1980),
emergiram no seio do debate sobre “o pessoal é político”, expressão atribuída à jornalista e
feminista radical Carol Hanisch, que viraria mote da segunda onda, em 1969; e a terceira
onda, termo atribuído a Rebecca Walker, em virtude de seu artigo “Becoming the Third
Wave” (publicado em 1993, na revista Ms.), iniciada nos anos de 1990, teria como objeto
de luta e ação a crítica à representação feminina pelos meios de comunicação de massa.
Sobre as demandas femininas atuais, as compreendemos não como uma quarta onda, já
que não seria uma continuidade histórica das ondas anteriores, pois se apresenta como
um movimento que tensiona esse entendimento ao se enraizar nos movimentos de lutas
decoloniais do “sul global”, o qual enfatiza a interseccionalidade (Davis, 2016) entre
raça, classe, gênero e sexualidade, dando destaque à colonialidade do poder. Alicerçado
no feminismo negro norte-americano, a proposta decolonial gerou, e permanece
desencadeando, transformações profundas nos valores eurocêntricos, provocando
mudanças epistemológicas, subjetivas e intersubjetivas ao tecer outros modos de apreender
e analisar as relações sócio-políticas-culturais globais. Conforme assinala Mignolo
(2013), essa proposta inicia no momento em que se assume “abandonar a ideia universal
de humanidade que nos foi imposta pelo Ocidente, modelada sobre o ideal imperial de
‘homem branco, heterossexual e cristão’ e desfazê-la, para reconstruí-la na beleza e na
incontrolável diversidade da vida, do mundo e dos conhecimentos. Estamos, hoje, todos
e todas nesse caminho de reduzir a universalidade do relato da modernidade à sua justa
medida, reconhecer seus méritos e repudiar suas aberrações” (p. 23). Ao tensionar, revisar
e, por vezes, romper com o universalismo do sujeito político das mulheres brancas – cujas
teorias não contemplam as realidades das mulheres racializadas de origens provenientes
de territórios colonizados –, o feminismo decolonial propõe um outro lugar de enunciação
e luta dos grupos invisibilizados de mulheres periféricas (tais como indígenas, negras,
latinas, mestiças, imigrantes, lésbicas etc.).
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segue realizando atividades no Rio regularmente desde 20179. Portanto,
sublinha-se aqui que as mulheres estão cada vez mais se destacando no
“mundo da rima” (tanto no universo do hip-hop como no dos slams).
Vale mencionar o surgimento de grupos que estimulam a leitura e publicação de escritoras mulheres, como o Leia Mulheres, e o aumento da
representatividade feminina em saraus e slams, estes últimos popularizados nos últimos anos, a partir do trabalho intensivo de Estrela D’Alva
e do recente lançamento de uma produção fílmica sobre o tema, bem
como a participação de poetas e escritoras provenientes dessas práticas
artísticas em feiras literárias como a FLUP – Festa Literária das Periferias10.
O Slam das Minas RJ é um dos mais ativos do circuito e já contabiliza mais de 20 edições, incluindo as etapas classificatórias e participações especiais em atos, debates, festivais, projetos culturais em praças,
escolas, universidades, teatros, museus e até na TV aberta (como parte
da agenda do programa de auditório Amor e Sexo de grande popularidade). Grande parte dos eventos se propõe a pautar algum tema
pertinente ou acontecimento emblemático, como a edição realizada no
Morro da Providência, que focou na visibilidade lésbica, ou edições em
defesa da libertação de Rafael Braga e em luto pelo assassinato brutal
da vereadora Marielle Franco, ocorrido em março de 2018. Importante
ressaltar é que desde o princípio incluíram no grupo poetas mulheres e
LBT, diferenciando-se dos outros Slams das Minas, que na sua grande
maioria, não aceitam transexuais.
A organização costuma sempre abrir espaço para outros tipos de
atividades, tornando o evento mais completo: incentivo ao empreendedorismo feminino e afro, com a venda de acessórios, exposição de
projetos gráficos e lançamentos de revistas, fanzines e livros, comdireito
a edições contendo textos das slammasters e poetas assíduas do Slam das
9. Agradeço às orientandas de graduação e pós-graduação que auxiliaram com material de
pesquisa e nas reflexões desenvolvidas aqui: Flavia Magalhães, Patrícia da Glória Gomes,
Taiza Moraes e Michelle Ezaquiel. Agradecimento especial também a CAPES, CNPq e
FAPERJ pelo apoio concedido a esta pesquisa.
10. Mais informações sobre a FLUP disponíveis em: https://www.flup.net.br/sobre-a-flup.
Acesso em: 30 abr. 2021.
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Minas. Leticia Britto11, poeta e fundadora do Slam das Minas RJ, faz os
seguintes comentários sobre o que motivou a criação do evento:
Não é simples você falar de estupro num espaço onde há homens presentes, entre outros assuntos. E tem muitas mulheres que não estão
empoderadas, que querem ler, ler com cuidado. Então a ideia inicial
do Slam das Minas é essa: poder ter um espaço seguro, mais acolhedor para que essas pessoas se sintam à vontade para poderem desenvolver seus argumentos. A competição é só um fundo de cena para ser
dinâmico e divertido. Mas a gente entende que é uma brincadeira e
não uma competição, entende? É bem lúdico. (...) No Slam das Minas
os assuntos são voltados para o feminismo. Há uma predominância
de meninas pretas, porque é um espaço em que elas se sentem seguras, acolhidas. Nos três eventos que a gente fez até agora, as três vencedoras eram mulheres negras e lésbicas. Consideramos todo espaço
de poesia é um espaço de resistência, a poesia para mim é uma forma
de resistência política (Letícia Brito, 2019).

Ao ser provocada sobre a proximidade entre os slams e o hip-hop
Leticia Britto faz a consideração de que isso é uma particularidade do
Brasil em função de um processo histórico:
Os primeiros slams foram organizados por coletivos de hip-hop. Então isso foi se propagando com a galera do rap, mas se você for ver
batalhas de poetry slam internacionais, você vai ver que é outro estilo
de poesia, não necessariamente a ver com o rap. O slam não tem uma
característica, você pode falar um rap, um repente, um poema... O
importante é a performance, é a interação do corpo com o poema
e a relação com o público. O rap já empodera pela palavra, então as
meninas que estão presentes no rap, já fazem rap, naturalmente vão
se dar bem no slam. Mas nem todo mundo que faz slam faz esse tipo
de poesia (Letícia Brito, 2019).

Sobre a predileção feminina pelo ambiente do slam, ela faz ainda as
seguintes observações relevantes:
O ambiente do slam tende a ser mais amadurecido. As batalhas de
sangue têm um clima zoador, meio moleque, e as mulheres geralmente vêm com suas perspectivas de vida nas rimas, desenvolvem um
papo que discute a realidade dura vivida... isso tem mais relação com
11. Entrevista concedida à pesquisa em agosto de 2019.
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os slams. Além disso, numa batalha de sangue, é comum observar
MCs mulheres sendo diminuídas por características que são próprias
das mulheres, de uma maneira muito natural, o que intimida e afasta
as mulheres. Principalmente aquelas que são mais contestadoras, que
encontram nos slams um espaço mais acolhedor (Letícia Brito, 2019).

Segundo as organizadoras e participantes do slams, busca-se por
meio dessas brincadeiras lúdico-poéticas um espaço seguro e livre de
opressões para o desenvolvimento da potência artística de mulheres
– brancas, não brancas, negras, periféricas, cis, lésbicas, trans ou não
binárias –, encontrando na ocupação do espaço da rua um meio para
combater a invisibilidade dessas pessoas e estimular os encontros e
afetos.
No slam todas as performances são julgadas por um júri composto
de cinco pessoas da plateia, seguindo a mesma regra dos demais slams,
com a única diferença que não há nenhum homem cis entre os jurados –
sendo estes convidados a assistir e reconhecer seus privilégios, conforme
informado nos eventos. Forma-se um ranking com as vencedoras de
cada edição do ano e a final, que vale uma vaga para o campeonato estadual do slam. As organizadoras acreditam que o clima de competição
não divide as mulheres, ressaltam que a disputa é compensada pelo
ambiente de companheirismo, acolhimento e incentivo que as participantes encontram.
Os slams de poesia das mulheres acabam optando pela ocupação de
alguns becos e pequenas praças acolhedoras da cidade (como Beco das
Artes e Banca do André, nos quais os comerciantes e produtores atuam
já com alvarás), mas especialmente preferem os espaços híbridos, tais
como o de museus, fundações e centros culturais (como, por exemplo,
Museu de Arte do Rio, Parque Laje, Circo Voador, Casa Porto etc.). Essa
escolha é uma estratégia para que as frequentadoras se sintam mais
“seguras” (ou como um tática para não enfrentarem as dificuldades de
conseguir autorizações para ocupar as ruas do Rio). Na realidade, são
“astúcias”, isto é, um encaminhamento possível para enfrentar as possíveis situações de violência de gênero ou uma provável interdição gerada
pelo Estado (que coíbe crescentemente e de forma mais feroz as ocupa-
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ções não autorizadas nessa cidade), agora visivelmente menos democrático.
Outro aspecto relevante, que aparece no mundo da rima do slam em
geral, é uma atitude corporal e narrativas que buscam reforçar a construção de um corpo mais coletivo, que por estar unido é mais forte.
Assim, as aglomerações corporais das frequentadoras ou a menção a
expressões que estão muito em voga “mexeu com uma mulher, mexeu
com todas” ou “ninguém larga a mão de ninguém” aparecem com frequência entremeando a narrativa cantada ou falada.
Assim, entendendo-se como como uma “rede de afeto e proteção” de
mulheres negras, lésbicas e transexuais, o nascimento do grupo vincula-se ao desejo de criar um espaço para que as mulheres pudessem falar
de situações vividas, como estupro, assédio, racismo etc. Esse espaço
foi criado e continua sendo de extrema importância para que possam
existir espaços na cidade abertos para a escuta da diversidade feminina,
para interação com as diferenças sexuais, de gênero, raça, classe etc.
Brito reforça a ideia do espaço de poesia como um espaço de exercício político e criação coletiva onde são debatidas questões como
ancestralidade, gênero, colonialidade e decolonialidade, racialismo
e sexismo, entre outros temas, que auxiliam no tensionamento com a
imagem romantizada da pobreza e do povo negro no país. Esses espaços
de diálogo e produção poética são praticados como um potente lugar de
elaboração de saberes decoloniais, que para ela
viabilizam uma alternativa possível de integração entre arte e educação. Nesse sentido, (...) o campeonato local é só uma espécie de jogo
ou pano de fundo de cena (...) que o mais importante é o exercício
político da poesia como possibilidade de resistência e existência da
arte nos espaços periféricos urbanos.

Ao longo dos anos de existência, o grupo organizou diversos eventos,
como citado anteriormente, entre eles: uma edição realizada no Morro
da Providência, que teve como objetivo promover a visibilidade lésbica,
e a edição consagrada à vereadora (do Rio) Marielle Franco (devido a
seu assassinato brutal, ocorrido em março de 2018). É importante sublinhar que esses tipos de temáticas e denúncias – que fazem referência
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ao conjunto de violências sofridas pelas mulheres negras e pobres do
país –, bem como romper com os estereótipos dentro de uma lógica
perversa construída e disseminada pela cultura colonial sustentada
no binarismo em relação às mulheres negras: como adverte Collins
(2017) ou são narradas como depravadas, hiperssexualizadas e disponíveis aos homens brancos, ou assumem o imaginário da “mãe preta”,
a que cuida, alimenta, amamenta e presta todos os serviços domésticos
mantendo a docilidade como característica principal para os cuidados
com as pessoas brancas – tornaram-se uma constante nos encontros de
2019, transformando-se em ícones da luta contra as opressões que as
mulheres historicamente vêm sofrendo. Uma performance marcadora
desta contestação é da poeta Carol Dall Farra no Slam das Minas RJ –
Final 2017. Dall Farra declama com força e visceralidade, com um corpo
que atravessa as espectadoras como uma navalha:
Na ponta do abismo lá vai a mãe preta... Aguenta o infinito em corpo
que o grito socorro acusa suspeito... não chora nem fala das mortes
diárias... Teu corpo foi alvo da falta de amor. Teu peito batuca a dor
de um dos filhos que ontem dormiu, quando na escura da noite um
corpo fardado mirou sem certeza por causa da cor... Mãe preta resiste... Mãe Preta... é uma praga feito sentença... Com as forças dos
ancentrais internalizou que aguenta, imaginou um chicote lento na
vértebra de um branco... e viu que a força é um detalhe... para quem
vive... Resistência
Para ver e sentir a performance acesse: https://www.youtube.com/
watch?v=DbQXy_jcCXE (acesso em: 30. abr. 2021)

As temáticas propostas para os eventos são livres, no entanto,
conforme Letícia Brito, alguns temas são inevitáveis, devido às lutas
contra as opressões político-sociais-econômicas-raciais, de gênero,
transgêneros e pós-gênero atuais no Brasil, são eles: antifascismo, antirracismo, antimachismo, antiLGBTfobia, antitransfobia etc. Vale destacar
que é justamente essa particularidade do conjunto de temas tratados
no contexto brasileiro (e carioca) que dá dimensão da distância entre o
estilo de rimas das batalhas de poetry slam internacionais e do Slam das
Minas. O conjunto delas pode ser acessado em vídeos como: https://
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youtu.be/kbuiZKosR0k e https://youtu.be/hA-aANP949c (acesso em: 30
abr. 2021.)
A luta pelo empoderamento das mulheres, principalmente as negras,
e LBT está presente nos eventos em outros tipos de atividade. Essa ambiência pode ser vista no canal do YouTube dos Slam das Minas RJ, https://
youtu.be/TeTZWXG8Y0Q (acesso em: 30 abr. 2021.)
Outra característica que gostaria de ressaltar aqui é que, embora os
primeiros slams tenham sido organizados por coletivos de hip-hop e
propagados através do rap, não necessariamente o estilo de poesia será
o mesmo, pois no slam a performer pode usar o rap em sua performance,
como outros modos de poesia como repente ou poema. A performance
é muito importante, central no jogo do slam. Evidentemente, uma boa
performance é aquela que consegue jogar o jogo das interações corpopoema-público.
É interessante observar que muitas “minas” que já praticavam a
poesia no rap, ou seja, que já eram – segundo as organizadoras – “empoderadas pela música falada”, embrenharam-se naturalmente na cena do
slam. Muitas ali permaneceram devido ao acolhimento, ao ambiente
bem menos bélico do que as batalhas de sangue, nas quais é comum a
humilhação e diminuição dessas rimadoras.
Desse modo, conforme as organizadoras e participantes dos slams
entrevistadas, esses eventos lúdico-poéticos criam um espaço seguro e
livre de opressões para o desenvolvimento da potência artística dessas
mulheres – brancas, não brancas, negras, periféricas, lésbicas, transexuais ou não binárias –, encontrando na ocupação do espaço da rua
um meio para combater a invisibilidade dessas pessoas e estimular os
encontros e afetos entre todas as envolvidas. O Slam das Minas RJ se
transformou em um espaço de mais liberdade de contestação em relação
ao machismo, racismo, a heteronormatividade e outras opressões.
É importante sublinhar que o combate à invisibilidade dos corpos
femininos negros nas cidades não é uma prática atual. As mulheres
participantes do jogo da rima compreendem o processo histórico de
suas demandas e o apresentam constantemente em suas performances.
Desse modo, seguindo as pistas do estudo realizado por mim e Barroso,
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citado acima, ressalto a importância da atuação histórica dos corpos das
mulheres em festa nos espaços culturais da cidade do Rio de Janeiro.
Permaneço refletindo no sentido de compreender que os modos e
formas de atuar dos corpos femininos dos coletivos de culturas atuais
carregam os “vestígios e marcas dos gestos e práticas dos corpos femininos em situação de festa nos séculos passados” e que “há um diálogo
intenso entre as práticas culturais contemporâneas e as já existentes há
longa data na cidade, assinalando a presença histórica das cenas festivas
de caráter dissensual” em que “a sobrevivência histórica da atuação
das mulheres nas brechas da cidade” seria de suma importância para a
fundação da cidade e de suas cenas artísticas e musicais contemporâneas
(FERNANDES; BARROSO, 2019, p.3).
Nesse sentido, os corpos em festa podem muito! Suas performances
são valiosas por estimularem o pensar sobre si como potência transmutadora da vida cotidiana e da cidade. Têm consciência de que atuação
poética é política. Que a poesia e a encenação delas nos espaços urbanos
funcionam como lampejos, como sementes que encontrando solos
férteis e estimuladas à mudança florescem e reflorescem se espalhando
pela cidade. As mulheres reunidas no slam performam incluindo vozes
e corpos dissensuais desenhando um devir-transpolítico nos espaços
urbanos que revela todas as suas astúcias, suas “capacidades intrínsecas
de desafiar a ordem constituída sementrar em relação dialética com
ela, mas antes contornando-a e mudando a perspectiva de confrontação, recusando agir no mesmo âmbito linguístico e cultural” (SUSCA,
2019) dos poderes opressores institucionalizados no fazer “polícia », e
não política. Essas práticas ativistas (ou ARTivista) buscam a condição
própria de criação e fortalecimento de um espirito coletivo em que o ato
de amar e partilhar adquire um sentido político em tempos sombrios.
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Capítulo 4

Interversões urbanas:
notas para uma metodologia translesbixa
Thigresa
Piensen una nova ley.
Piensen un nuevo oído.
Piensen una nueva voz.
Piensen un nuovo ser.
Piensen un nuevo movimíento.
Piensen una nueva quietud.
Piensen un nuevo plasma.
Piensen un nuevo amor.
Piensen una nueva amistad.
Piensen un nuevo mal.
Piensen una nueva idea.
Piensen una nueva novedad.
Piensen un nuevo pensar.
(Novedad – Milan Kníák)

Refletir sobre os limites da cidade é pensar constantemente as
disputas que a atravessam. Assim, compreendemos que a cidade se
estabelece como um território de disputa de narrativas e é a partir da
imagem da disputa que queremos desenvolver esta escrita, com o propósito de pensar os atravessamentos políticos e estéticos que se impõem ao
fazer pesquisa como também à performance no espaço público, no território da cidade. E como essas duas práticas propõem novas relações e
discursos sobre os caminhos dos corpos transvestigêneres e dissidentes
estéticos.
Vale um primeiro apontamento e um breve preâmbulo, antes mesmo
de iniciar a discussão proposta para explicar, de antemão, o uso insistente e repetitivo da palavra território, e não espaço, quando me refiro
à cidade.
Compreendo que o território permite um trânsito e uma movência.
Assim, o território se modifica ao passo que os corpos que propõem
novas estéticas e novas formas de existências intervêm sobre ele.
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O território leva em conta todas as estruturas políticas-existenciais-estéticas que nele, ou que a partir dele, se estabelecem. E, para já adentrar ao campo da performance, anotar que se trata de uma prática artística – e da forma que lemos e estamos no território – reciprocamente
definida na relação arte-território para fazer valer dizer que: o território
é o work in process.
Ademais, território é a multiplicidade, é o plural, são múltiplos os
territórios que podemos criar, recriar e inventar, não apenas imaginariamente, mas fisicamente, nas relações dos corpos com a cidade, e com
os corpos, que são uma cidade, e que em sua complexidade são também
movências.
Por outro lado, abrimos mão de falar em espaço. Esse, o espaço,
se solidifica como estrutura, como espaço fixo. É a partir da ideia de
espaço que se pressupõe uma ideia romântica e moderna de cidade, a
qual dita diretamente a forma como nos relacionamos, a forma como
se estabelecem as relações de poder. A essa estrutura que falamos, que
se materializa de forma fixa, também se posiciona como uma estrutura política que ignora e suprime as possibilidades de existências que
estão para além das oposições normativas. Entendemos, então, que o
espaço é consenso (ordem/organização/fixo), em oposição ao território
(movência/dissenso).
Fechando essa ideia, cabe dizer que o território é aquele que permite
às práticas das travessias.
O título desse trabalho possui duas ideias sobre as quais vale a pena,
desde já, discorrer. A primeira delas, o que venho chamando de interversão urbana e metodologia translesbixa.
Durante as narrativas da arte, ao se referirem às manifestações que
acontecem no espaço público/território da cidade, têm-se a ideia de
nomeá-las como ações de “intervenção urbana”.
Os artistas que se identificam com esses fazeres e os seus teóricos
introduzem a linguagem à intervenção urbana. Um desses casos é o do
artista paulistano Eduardo Srur, que ao ano de 2012 publicou o livro
Manual de intervenção urbana, dedicado a artistas que queiram investigar a linguagem, principalmente àqueles que buscam referências artísticas pelos caminhos das cidades.
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Refletindo sobre as manifestações da cidade por outro caminho, há
aqueles artistas que sempre buscaram tensionar a forma como a cidade
se organiza e, mais ainda, a forma como os corpos se colocam na cidade,
de modo a intervir no território, causando e buscando dilatar reflexões
por meio das manifestações artísticas.
As nossas reflexões sobre a narrativa histórica/cronológica da arte que
nos levou à linguagem própria da performance e, consequentemente, à
interversão urbana, demonstram que desde os happenings (manifestações artísticas coletivas que antecedem a linguagem da performance) há
um desejo dos artistas de buscar um tensionamento, levando ao limite e
dilatando as percepções e as relações com o território da cidade.
É o caso da reflexão de Allan Kaprow e do Grupo Fluxos1, que pensam
as ações coletivas dos happenings como processos de mudar a lógica,
bem como alterar a forma como nos relacionamos com as organizações
nos territórios móveis da cidade.
Para Allan Kaprow, ao realizar um happening você teria que se
distanciar dos seus espaços de conveniência. Ou seja, abrir mão dos seus
lugares e ampliar suas percepções. Viajar e, nesse fluxo, transitar por
entre os territórios, descobrir novos caminhos, novos percursos. Descobrir outros campos de força-ação. E com isso, com os corpos intervindo
sobre a cidade, inverter as lógicas das relações e das percepções.
No caso do Grupo Fluxos, a sequência de ação de recortar, colar
e depois descolar é compreendida como uma decollage, que parte da

1. Vale dizer que o artista Allan Kaprow integrou o Grupo Fluxos, e realizou diversos
happenings em parceria com outros artistas. Aqui o separamos, já que queremos utilizar
duas bibliografias distintas. A primeira delas é o texto de Kaprow, “Como fazer um
happening” (1966), em que o artista escreve um manual – utilizando como exemplo um
happening que ele realizou – para se compreender a complexidade da realização e para
que aprendamos a fazer um happening. A segunda referência, trata-se de um importante
trabalho de Mariano Mayer, “Fluxos Escrito: Actos textuales antes y después de Fluxos”
(2019), em que estão organizados textos de artistas que fizeram parte de ações do Grupo
Fluxos, e que há no mesmo sentido uma grande contribuição teórico-prática para
entender o happening/performance, e consequentemente, o que veio a se estabelecer
posteriormente como a interversão urbana. Ainda, cabe apontar mais um texto importante
para a compreensão dos happenings, ao tomar contato com as práticas, Jean Jaques-Label
escreve um livro intitulado “Happenings” (1969).
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destruição e vai até uma possível reconstrução em colagem. O redimensionamento em função da alteração das formas.
Criar uma nova forma de espaço, que no caso nos leve ao território.
Criar uma nova organização de intervenção que nos leve à interversão e,
fundamentalmente, que nos permita a travessia, e a movência.
Esses dois movimentos nos levam ao que vamos buscar no decorrer
do artigo: traçar enquanto uma ação de interversão, que diz transpassar
muros, derrubar, mas principalmente, mudança da lógica dos nossos
relacionamentos com os territórios da cidade, e por outro lado, como
buscamos reconstruir possibilidades a partir das travessias.
O segundo ponto que nos interessa refletir no artigo é sobre caminhos de metodologias de pesquisa, que envolvem diretamente caminhos
de pesquisa em produções artísticas, já que não me interessa separar a
produção artística (prática) da produção teórica. Ainda mais no meu
caso, que pesquiso questões relacionadas à arte da performance, gêneros
e novas formas de existências, a partir de um olhar de uma pessoa não
binária.
E cabe mais uma pequena observação, para complementar o nosso
preâmbulo, iniciado no começo desta sessão, para indicar a escolha
específica da palavra translesbixa, que compõe o título do nosso artigo.
Para pessoas que investigam gênero e questões das dissidências
estéticas, o termo pode parecer desatualizado, porém retomei seu uso,
por conta do livro de Paco Vidarte (2019). Mas, de igual forma, digo
aqui que sempre que utilizo a palavra translesbixa estou dialogando e
entendendo-a também como orienta Indianarae Siqueira, ao falar sobre
corpos transvestigêneres, ou seja: uma palavra-corruptela – uma escolha
estético-política – que contém, em si, os significados de travestis, transexuais e transgêneros.
Esse termo é refletido para pensar o gênero para além das roupas e
vestimentas, pensado justamente a partir dos trânsitos dos gêneros, a
partir de uma indisciplina estética e que transborde das definições fixas
e rígidas2.
2. Pode-se ler mais sobre o tema a partir do artigo da atriz Renata Carvalho, publicado
na ReDoc. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/re-doc/article/
view/41816>, acesso em: 5 out. 2020.
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Trata-se, antes de mais nada, de uma escolha estética, e esse é um
primeiro passo fundamental para entender por onde eu sigo nos meus
caminhos, e mais: por onde eu transito entre travessias, interversões,
decolagens, destruições e redimensionamentos.
Tudo isso pra dizer apenas, e de forma sucinta, que todas as escolhas
que faço, quando escrevo e quando pesquiso, são escolhas estéticas, e
essas escolhas, por sua vez, têm em si a pulsão política da investigação e
das ações da performance.

Estética políticas
Toda escolha metodológica é uma escolha estética.
A primeira delas é a impossibilidade da separação entre a estética e
a política. As minhas escolhas estéticas – desde que me vejo realizando
pesquisas na PUC-SP, na UERJ, na ESPM e agora durante o doutorado
na UFF, além das pesquisas independentes– sempre tentaram propor, de
certa forma, um recorte, uma reconstrução de um campo de forças que
produz a narrativa, e que de alguma forma busca também inverter nas
formas que construímos as narrativas.
Ao mesmo tempo em que admitimos a impossibilidade de separar
estética e política, entendemos que escolhas políticas – que atravessam
escolhas estéticas, sim, aqui é uma confusão/inversão/interversão dessas
lógicas – são sempre aquelas que guiam e guiaram as dimensões e os
caminhos que vamos percorrer nas nossas pesquisas.
Trata-se, antes de mais nada, de entender de onde partimos. Ainda
mais do que isso, a partir de onde construímos as nossas escolhas estéticas que nos levaram a partir de então a compreender o que queremos
debater enquanto políticas da pesquisa, metodologias de pesquisa, que
atravessem fundamentalmente as existências e corpos translesbixas.
Invariavelmente é de grande importância destacar que esses processos
de inversão por meio do diálogo da estética e política buscam essencialmente, ao nosso olhar, um tensionamento das narrativas. As escolhas políticas, que dizem sobre o diálogo da construção de percursos e
caminhos de pesquisa, são justamente o que compreendemos, assertivamente, como a disputa de narrativa. As escolhas estéticas políticas dizem
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sobre caminhos que queremos acessar, sobre tensões que queremos fazer
emergir.
Emergência para acionar e criar ações – de pensamento, de performance, do corpo, da narrativa – que busquem essencialmente a fricção
das ordens, das gestões e das organizações vigentes.
Aqui, dizendo sobre as nossas escolhas estéticas, queremos disparar
que a nossa fricção passa fundamentalmente por entender dois percursos
de escolhas estéticas políticas, duas das múltiplas possibilidades que
sempre me aparecem e me atravessam. A primeira delas, aquela construída a partir das bordas, que permite entender os trânsitos e movências, ao mesmo tempo que permite e faz emergir enquanto processo
inventivo, como processo de construção único, e singular, que nos encaminha à reflexão dos trânsitos rizomáticos e dos devires escalafobéticos.
Obviamente os trânsitos aos quais nos referimos são entendidos/
acionados a partir dos percursos que já construímos e ainda vamos
construir nas novas organizações, nas novas colagens, decollagens e que
essencialmente nos propõem um instaurar de questões que nos levam
às travessias.
As políticas que permitem, no mesmo sentido, entender a dinâmica
por onde se organizam as fissuras, as decollagens e, concretamente, por
onde propomos esses fluxos entre as questões da política, estética e tudo
isso que nos atravessa e envolve, a performance e os corpos/existências
translesbixas.
Vale uma observação de como lemos e compreendemos as dilatações
do work in process nos caminhos da estética e política. Na performance,
ele é entendido como um campo de forças que permite a criação por
meio do processo, a valorização do processual, assim produzindo novas
formas de recepção, criação.
Aqui, lançamos o work in process também como uma escolha estética política, do processo, do trânsito e de interligar essencialmente os
caminhos e as perspectivas dos tensionamentos de narrativas. O processual ao qual a escolha nos encaminha é o que permite a reconstrução
da narrativa a partir daquela que se estabelece como a dissonância na
decollage.
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Todos esses caminhos que apresentamos sobre os múltiplos trânsitos
da estética e política nos levam a pensar e acionar ações estético-políticas. Ou seja, antecipar o gesto, a ação, e esse movimento que nos leve
a uma escolha que proponha uma nova relação com o coletivo, com o
corpo, com a cidade.
Para finalizar, mas entendendo que esse debate sobre as estéticas –
que tensionam as narrativas sobre os limites da indisciplina e das desobediências políticas –, as metodologias, e os atravessamentos políticos
não devem acabar aqui. Ainda quero lançar mais algumas questões
para que se desdobram em outros caminhos para mim, ou para outras
pessoas que possam ler e acessar essas reflexões.
Primeiramente que possamos, a partir de então, refletir e acionar
as metodologias como práticas que nos levem a refletir não só sobre
o pensar, mas sobre o sentir, e o fazer. E, essencialmente, que a gente
reflita sobre as implicações teórico-práticas, às quais estamos inseridos,
ou nos inserindo ao fazer pesquisas. A questão central é como criar com
as pesquisas.
Digo aqui que essas discussões propostas, bem como essas questões
finais que aparecem como desdobramentos futuros, partem de algumas
leituras que retomei para elaboração deste artigo, principalmente de
um livro compilado por Pedro Pablo Gómez (2014), e que tem como
parceiro de organização Walter Mignolo.
Dito isso, trata-se essencialmente de afirmar uma retomada de uma
reflexão sobre os campos e caminhos que nos levem a uma estética, do
que foi chamado “opción estética decolonial” (p. 15). Eu não sei dizer se
por meio das questões que já propus podemos nos encaminhar para essa
dobra e tensionamento do que quero acionar enquanto práticas estético-políticas, mas, penso, incansavelmente, que os trânsitos, travessias
e movências podem em algum momento nos encaminhar para a opción
estética das bordas. Para a performance.

As travessias. Movências?
A cidade é um corpo em decollage.
Não basta para mim que a escolha dos percursos passe por uma ação
que repense e reflita sobre os campos das ações da performance, as ações
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estéticas, bem como as escolhas de metodologias-políticas das pesquisas
e ações nos territórios públicos-políticos-coletivos.
Também, por outro lado, aspecto complementar e importante para
compreendermos os processos das opções estéticas decoloniais – no
plural, sempre na multiplicidade, que me encaminha para a produção
de imagens importantes que vamos desenvolver nesta sessão – é o constante tensionamento na forma que colocamos nosso corpo no território
político, público, e na forma como transformamos e acionamos sob esse
território.
Ainda mais na tensão e na fricção entre corpo-cidade-política,
disparar fundamentalmente questões que nos levem a pensar um redimensionamento, tanto da percepção, do olhar e da forma como nos
relacionamos com esses caminhos, trânsitos e, consequentemente, a
palavra-ação que nos leva justamente a acionar os dois movimentos que
cabem aqui.
O primeiro deles, entender a cidade como um território de travessias
e, posteriormente, entender o território das travessias, contaminado e
atravessado por corpos-políticos que instauram dissidências estéticas e
invertem as lógicas de organização do território, e assim refletir sobre a
movência do território.
Para estabelecer a ponte da travessia que narramos da primeira parte
desse texto para essa segunda parte, nos interessa apresentar apenas
uma imagem, de reflexão, para que possamos começar a sistematizar os
movimentos, travessias e movências por onde pensamos e estamos construindo esse pensamento. Esses dois caminhos, tanto o das travessias
como o das movências, nos encaminham para um campo experimental
e idiossincrático, ao qual já nos referimos anteriormente, parafraseando
Pedro Pablo Goméz, como a opção estética das bordas.
Nesse sentido, cabe afirmar, então, que o caminho das travessias,
como prática política dos corpos da performance, mas que por outro
lado podemos também pensar como processo de ação e fundamentação de caminhos a se realizarem nas dinâmicas metodológicas, nos
leva a refletir justamente sobre os territórios de negociação entre cidade
e corpos, que nos encaminham veementemente para o território do
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encontro, do político e, ainda mais, em constante fluxo de ideias, estéticas, colagens, decollagens.
Ainda nesses fluxos, refletir sobre o território como campos de constante criação e simultaneidade de/da criação. Campos de forças que nos
fazem refletir sobre a quebra dos espaços, e de sua reconstrução a partir
dos rompimentos com as construções hegemônicas, dos cânones. Finalmente, construir fundamentalmente com aquilo que é deslocamento
(FERREIRA, 2012)
Aqui o leitor pode estar se perguntando sobre uma contradição que
emerge na escrita. Ao abrir o artigo eu fui contundente ao falar que
abriria mão da palavra “espaço” e acolheria o que entendo por “território” justamente por compreender a transição e os trânsitos que acontecem neste espaço e território móvel.
E aqui é justamente onde acontece, também em emergência e
urgência, mais um dos movimentos de expansão e inversão do que estou
tentando construir sistematicamente enquanto um processo reflexivo,
teórico-prático-político de pesquisa, performance e ações das dissidências estéticas no campo da performance. O movimento (a movência),
que nos leva ao fluxo das bordas, é o que caracteriza o que trazemos à
tona como o território.
Estamos constantemente falando em território, em ampliação das
fronteiras, dos campos coletivos de ação. Em ação da performance,
em dissidência em trânsito. Ruídos e ampliação de percepções, nesses
campos de constante tensionamento reflexivo, estético e político. O
território emancipado, estabelecido e acionado como campo da fronteira que nos leva à reflexão dos fluxos.
Voltemos, então, às travessias e movências, os dois campos territoriais, fronteiriços, que nos fazem refletir sobre as nossas práticas de
pesquisa, sobre nossos processos de criação. E aqui, o que estamos
chamando de metodologias estético-políticas.
A primeira possibilidade que temos de levantar para compreender
a dinâmica entre o território e a prática das travessias – ou o território como emancipador de travessias – é uma afirmação que estamos
tentando construir constantemente de que os corpos que se encaminham para o território das bordas estão constantemente buscando um
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espaço de ação, mas não um território fixo, ou já construído. A ação e
os trânsitos dos corpos da performance constroem simultaneamente o
território de ação e política.
A movência. Essa é a escolha estética. Assim como Pedro Pablo
Goméz nos diz sobre a construção de uma opção estética decolonial,
numa revisão, releitura e transcriação da ideia, chamo aqui de opção
estética das bordas. Isso nos leva a pensar sobre as questões das pesquisas,
enquanto opção metodológica.
Agora, enquanto escolhas práticas, da performance, e dos caminhos
possíveis que podemos criar e recriar com as movências, quero dizer,
que temos também construídos, paralelamente, uma opção estético-metodológica das movências. As escolhas, as possibilidades das ações a
partir de, e que atravessam precisamente a estética, a política e a metodologia da criação em performance.
Por um lado, pode-se dizer, ou a quem lê, pode-se compreender que a
travessia e a movência são as mesmas coisas. Também pode-se levantar a
hipótese de que travessia e movência são o ato de caminhar pela cidade,
ou o ato de deslocamento no território da cidade-urbano.
Aqui, quero encerrar esta sessão de forma contundente, sem que
restem arestas que possam abrir campo para dúvidas no que afirmamos
até aqui. Primeiro: construímos a travessia enquanto ação de performance. Ação política de corpos dissidentes. Segundo: a movência, aliada
à travessia, como tensionadora de estéticas, é que nos leva a produzir as
fissuras e decollagens. Dessa forma, não nos interessa o andar. Nos interessa a tensão estético-política dos corpos em trânsito.

Decolando (decollage). Fissuras?
A fronteira é a lâmina. A fronteira é reconstruída pela performance.
Pensemos então uma da metodologia, essencialmente prática, que
parte, além de um work in progress, uma colagem. Assim, as etapas –
recortar, organizar e colar – são como processos criativos que nos servem
tanto para pensar a nossa relação tanto com as nossas produções artísticas quanto com as nossas produções acadêmicas. Trata-se da dinâmica
de recriar, por outros meios e por outros caminhos, incluindo outras
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lógicas, as perspectivas de reflexões sobre os modos que nos colocamos
no mundo, diante das questões que emergem nas nossas pesquisas e
processos criativos.
A colagem, desde sempre, é a prática do dissenso, a prática do desvio
e da dissidência. A partir dela descobrimos outras possibilidades de
existência, disparadas pela imagem das sobreposições, que sistematicamente nos permite a investigação das camadas e da construção interdisciplinar das metodologias.
Ainda sobre a colagem, ela fricciona os discursos hegemônicos e
canônicos, ao ponto que constrói os transbordares, não só das imagens,
mas da imaginação, e das práticas que nos levam à performance, ao
passo que colabora com as perspectivas que nos levam a criar essas
novas possibilidades de caminhos e percursos.
Continuamente, retomando a ideia proposta pelo Grupo Fluxos,
podemos refletir sobre a prática que se relaciona com a colagem,
de desconstrução, de ruptura, e da construção das ruínas para que a
possamos experimentar e experienciar uma nova organização e partir
para a reconstrução. As metodologias associadas diretamente às práticas
artísticas da decollage. Descolar.
Tanto a decollage quanto a fissura, aqui se presentifica com a outra
possibilidade de criação. Uma possibilidade inventiva, que se constrói
nas trincheiras do pensamento, nas trincheiras do fazer e, para além de
tudo isso, nos percursos que nos levam à acolhida de algumas características que com o tempo, nas pesquisas acadêmicas, foram se esvaindo.
Exaltar o erro, a dúvida, a contradição. Permitir-se se perder ao passo
que cai e se desloca em direção ao emaranhado que pode surgir entre
objeto e pesquisa, e, além disso, destruir as fronteiras, romper e alargar
as percepções de toda e qualquer forma ou formalização que abra o
mínimo vestígio para a ideia de separação entre objeto e pesquisa.
No percurso da decollage, anterior a essa prática, temos, como vimos,
a possibilidade implicada e necessária de produzir uma colagem. Prática
essa da sobreposição, assim, quando falamos em decollage e fissura,
trazemos à tona um passo anterior, que é essa ideia da colagem. De possi-
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bilitar, emancipar e tensionar as múltiplas realidades3 sobrepostas, mas
que as realidades também se presentificam como algo móvel, que seja
simultaneamente uma ilha de edição – território que permite dilatar,
expandir e construir narrativas – e um campo, território e a borda.
Criamos, assim, nos campos e a partir das fissuras e das decolagens,
uma estética, uma possibilidade das estéticas das realidades inventivas.
Construir uma narrativa de múltiplas realidades que produza discursos
que se estabeleçam no contrapelo, ao passo que eles dilatam, e tensionam
a forma como nos relacionamos, não apenas nos campos acadêmicos,
ou no desenvolvimento da nossa pesquisa, mas também nos campos
indisciplinares das construções das fissuras.
Essencialmente, a decollage é tudo aquilo que a princípio era “descartado”, mas, passa a ser exaltado pelo fato de que o desvio é o grande
fomentador de discursos que se intensificam à medida das dissidências,
movências que se estabelecem e friccionam os trânsitos, nos mostrando
outros caminhos e outras possibilidades de olhares.
E também são as decollages que produzem o que chamamos e desenvolvemos, há algum tempo, como as possibilidades de construção de
fissuras. Metodologias que causam fissuras, que são fissuras e, de certo
modo, são caminhos que nos levam a refletir sobre aquelas possibilidades que se encontram no entre, no indefinido e no território que é
work in process.

Interversão? Inverter?
A inversão e a interversão são o rastro da fissura.
Invariavelmente a decollage nos leva a isso que estamos pensando
veementemente como as práticas de uma inversão, e uma interversão
da lógica da construção das possibilidades dos corpos na cidade, e dos
corpos translesbixas no território político.

3. Sei de todas as implicações que cabem nos debates sobre os usos da palavra “realidade”.
E aqui, não faço uso da palavra como termo fechado, ou como possibilidade única de
construção da realidade, e sim falo em realidades, em expandir com as fissuras as
realidades, e construir múltiplas outras possibilidades de realidades. Poderia dizer também
de realidades que se estabelecem na direção indisciplinar.
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Vale uma primeira afirmação que traz à tona toda a discussão que
estamos construindo e aqui, não finalizando, mas disparando novas
dúvidas para que essas questões que aqui foram apontadas possam se
desdobrar em outros corpos, pesquisas, bordas e escolhas estéticas da
decollage.
A interversão faz a gente descobrir novos discursos, explodir lógicas
e, ao acolher as práticas da decollage e dos caminhos de possibilidades
dos caminhos das fissuras pelas práticas das lâminas, instaurar e inventar
novos campos de subjetividade e subjetivação das existências dissidentes
e existências-lâminas.
Então, para finalizar, mas não com a intenção de fechar o assunto,
queremos, a partir da interversão, a lógica de inverter ao passo que
intervém no território, levantar algumas questões para que elas reverberam em diversos sentidos daqui pra frente, seja nas minhas pesquisas
acadêmicas teórico-práticas, como já dito, seja em outros corpos, existências e pesquisas.
Como podemos construir uma metodologia que seja como uma
lâmina, que produz cortes, e que além de fissuras nas percepções
também produza fissuras nos olhares, ampliando as percepções e construindo sistematicamente caminhos que também possibilitem novas
práticas metodológicas. Basicamente, como produzimos metodologias
afiadas e cortantes.
Neste mesmo sentido, como podemos refletir sobre práticas que
levem em conta o devir dos corpos, e o devir como prática política, e o
acolha como o gesto-devir que antecipa a ação política dos corpos dissidentes estéticos no território.
Para encerrarmos, no sentido de criar um vácuo a ser preenchido
coletivamente: como podemos transportar a indisciplina para os campos
da pesquisa? A indisciplina contempla algumas práticas, tais como a
ação de navalhar, a ação da desobediência estética que nos permite a
desobediência civil do existir da decollagem, como destruição e a política dos corpos dissidentes.

104

ARTE, COMUNICAÇÃO E (TRANS)POLÍTICA

Referências bibliográficas
CARVALHO, Renata. O corpo transvestigênere – o corpo travesti – na
arte. In. Revista Docência e Cibercultura, Rio de Janeiro, v. 3, n. 1, p.
213-216, 2019.
COHEN, Renato. Performance como linguagem: criação de um tempoespaço de experimentação. 3. ed. São Paulo: Perspectiva, 2002.
COHEN. Work in progress na cena contemporânea: criação, encenação
e recepção. São Paulo: Perspectiva, 2006.
FERREIRA, Jerusa Pires. Cultura das Bordas: edição, comunicação,
leitura. Cotia: Ateliê Ed., 2010.
GÓMEZ, Pedro. Introducción: trayectorias de la opción estética
decolonial. In: GÓMEZ, Pedro (org.). Arte y estética en la encrucijada
descolonial II. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Del Signo, 2014.
GÓMEZ-PEÑA, Guillermo. Conversations across borders: a performance
artist converses with theorists, curators, activists and fellow artists.
London: Seagull Books, 2011.
GÓMEZ-PEÑA, Guillermo. Em defesa da arte da performance. In:
DAWSEY, John; MULLER, Regina; SATIKO, Rose; MONTEIRO,
Mariana (org.). Antropologia e performance: ensaios na pedra. São Paulo:
Terceiro nome, 2013.
JAQUES-LABEL, Jean. Happenings. São Paulo: Expressão Cultural,
1969.
KAPROW, Allan. Como fazer um happening. Edições do autor, 1966.
MAYER, Mariano. Fluxos Escrito: Actos textuales antes y después de
Fluxos. Buenos Aires: Caja Negra, 2019.
PRECIADO, Paul. Um apartamento em Urano: Crônicas da Travessia.
São Paulo: Zahar, 2020.
RAMIRO, Mario. 3NÓS3: intervenções urbanas 1979-1982. São Paulo:
Ubu Editora, 2017.

INTERVERSÕES URBANAS

105

SRUR, Eduardo. Manual de intervenção urbana. São Paulo: Bei, 2012.
VIDARTE, Paco. Ética Bixa: Proclamações libertárias para uma
militância LGBTQ. São Paulo: N-1, 2019.

II
Força movente da música e das festas
nas cidades. O que podem os corpos
femininos em festa!

FOTO: Thigresa.

Capítulo 5

Feminismos urbanos, políticas de aliança
e a ética da coabitação: a produção de
festas na Garagem das Ambulantes
Flávia Magalhães Barroso

Tratar sobre as práticas festivas desenvolvidas em aliança entre
mulheres e músicos demanda uma arguição anterior, em que se pretende
localizar, mesmo que sempre precariamente, a perspectiva pela qual
tratamos do feminino. A existência dessa demanda já adianta parte do
próprio conteúdo: a incapacidade de inscrever e escrever o feminino em
sua inteireza, a partir de uma visada categórica. Há nessa afirmação uma
fundamentalidade pela qual construímos nossos caminhos de pesquisa.
Conceber o constructo “mulher” como campo aberto latente e de
permanente ressignificação, em contraponto a uma categoria identitária
descritiva, trata-se de uma chave pela qual se fez possível investigar as
alianças arquitetadas entre mulheres e outros grupos por meio da festa.
Inspiramo-nos na perspectiva de Butler (2018) para quem a abertura
da noção do “ser mulher” viabiliza, entre outras questões, a investigação
das políticas de aliança cotidianas que agenciam relevantes coletividades
que, em associação, performatizam e publicizam suas demandas e suas
distintas posições de precariedade. A autora salienta que a identificação
de gênero e também outras identificações e condições sociais produzem
situações variadas de precariedade que, por vezes, se encontram alian-
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çadas na cidade. Diante desse “bom problema”, conforme aponta Butler
ao destacar a inerente complexidade do tema, optamos por seguir as
interações de aliança em que revelam-se as precariedades orientadas
pelo gênero e por tantas outras questões ancoradas na experiência
urbana. Trata-se de perceber o feminino como agência (DELEUZE;
GUATTARI, 1995) pela qual dinamizam-se variadas condições de
precariedade e em paralelo como território movente de estruturas
(sexuais, políticas e econômicas) a partir de possíveis associações. Para
início da nossa conversa, esse provavelmente seja o ponto de partida que
se configurou como uma chave de abertura fundamental para a investigação das práticas festivas revestidas de um forte investimento político
de mulheres e dinamizadas por associações entre ambulantes, músicos
e produtores culturais.
Essa abordagem foi sendo paulatinamente construída e constantemente reavivada a partir do acompanhamento do espaço festivo
Garagem das Ambulantes, no Centro do Rio de Janeiro. A Garagem é
um espaço formulado por três vendedoras informais, onde inicialmente
abrigavam-se carrinhos e bebidas da rede de ambulantes e que posteriormente se configurou como local de festas e apresentações musicais
em parceria com o circuito de músicos e blocos de carnaval independentes.
A análise faz parte de uma pesquisa mais ampla, em curso, que investiga particularmente os espaços musicais e festivos situados nas bordas
dos processos de revitalização e visibilidade do Centro1. Neste estudo,
apontamos a existência de alianças (BUTLER, 2018), ativismos musicais (HERSCHMANN; FERNANDES, 2014) e dinâmicas interculturais
(CANCLINI, 2011) entre produtores de cultura, vendedores informais,
músicos e frequentadores mediante diferentes políticas de repressão nas
últimas gestões da cidade2. A partir do levantamento dessas atividades
1. A pesquisa se debruça especificamente nas áreas do entrono da Praça Tiradentes, situada
aos fundos da Lapa, conhecida área boêmia e turística da cidade.
2. No artigo “Os limites da rua: uma discussão sobre regulação, tensão e dissidência das
atividades culturais nos espaços públicos do Rio de Janeiro” (BARROSO; FERNANDES,
2018) analisamos de forma aprofundada os diferentes modos de vigilância e controle nas
gestões de Eduardo Paes e Marcelo Crivella.
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festivas vínhamos acompanhando diversos tipos de cerceamento das
práticas festivas noturnas, como interdição dos espaços, apreensão de
mercadorias, caracterização moral de determinados grupos e falta de
incentivo público e privado (STRAW, 2018).
A observação contínua do circuitos sônico-musicais independentes
do Centro do Rio de Janeiro sinaliza que os ativismos musicais e festivos
predominantemente vinculados à questão do direito à cidade nos anos
de 2015 e 2016 vêm aproximando-se cada vez mais de discussões referentes às identidades, suas reivindicações e seus desafios na cidade. Em
paralelo, vínhamos identificando uma consistente aproximação entre
ambulantes, músicos e produtores culturais no intuito de driblar cerceamentos diversos de suas atividades para realização de festas e cortejos
de carnaval. Dentro desse contexto, constituiu-se o projeto Garagem das
Ambulantes, que simboliza a arquitetura tanto das pautas das identidades, especificamente do movimento de mulheres, quanto do processo
aliançoso entre ambulantes e músicos que vinha se configurando na
cidade.
Propomos investigar com maior acuidade neste capítulo o processo
de aliança que se estabelece entre os atores, destacando o papel e a participação das ambulantes que produzem microeventos na Garagem e
assimilam, ao mesmo tempo, a posição de comerciante informal, tradicionalmente enxergada como ameaça ao que se entende por “ordem
pública”, e a posição de gênero, altamente condicionada a posições de
vulnerabilidade nos contextos noturnos e festivos e de pouca participação no setor de produção cultural.
Argumentamos que as políticas urbanas de aliança encontradas
no cotidiano da cidade, como as que investigamos neste capítulo, são
arquiteturas complexas que realçam a centralidade da alteridade como
chave para a abertura de perspectivas dogmáticas nas reinvindicações
de gênero. Trata-se de conceber a expansão da noção de identidade
como pontapé para dissolver aparentes paradoxos das lutas identitárias
em direção às dinâmicas de aliança e dos associativismos que vêm a
realçar e performatizar diferentes condições de precariedade na cidade,
neste caso, a partir da festa. Propomos dessa forma o aprofundamento
da investigação das políticas de aliança que “expandem aquilo que nos
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referimos quando falamos de nós” (BUTLER, 2018, p. 42) como resposta
à complexidade das tecnologias de vigilância, controle e precariedade a
que ambulantes, músicos e produtores da cena musical independente
são expostos.
O rastreamento das festas e práticas festivas foi realizado por meio
da aproximação com os atores culturais e suas indicações a partir de um
processo cartográfico em que criamos uma rede de investigação que foi
se construindo durante a própria pesquisa. Buscamos identificar a rede
de atores composta: 1) pelo produtor cultural, 2) pelos frequentadores,
3) pelo músico/banda/artista/DJ, 4) pelos ambulantes e expositores de
comida e 5) pela vizinhança das festas. Referencia-se assim, enquanto
ponto de partida das estratégias metodológicas empregadas, o necessário acompanhamento dos atores e das cenas musicais num contínuo
“abrir de caixas-pretas” possibilitado pelo movimento do “pesquisador-formiga”, processo referenciado pela “Teoria Ator-Rede” (LATOUR,
2012).

Discussões sobre identidade em Judith Butler: o caminho das
alianças
A questão da identidade e da categoria “mulher” tem papel central nas
obras iniciais de Butler, revelando-se posteriormente como uma ferramenta nas investigações sobre as reinvindicações, protestos e performances políticas que tomam o espaço público. Seguiremos algumas das
pistas da autora para localizar de onde partimos, especificamente no que
se refere ao constructo mulher. Acreditamos que os caminhos filosóficos3 que direcionam Butler pelas discussões das identidades rumo às
alianças urbanas e suas práticas performativas são cruciais para situ-

3. As obras de Butler de maior repercussão aparecem nos anos 90 nos EUA, em meio às
discussões relacionadas à identidade da mulher. Em busca de uma pretensa nomeação da
identidade da mulher, movimentos sociais e teóricos buscavam, num primeiro momento,
pluralizar o termo em direção às identidades das mulheres. Esse esforço corresponde à
crítica de a categoria “mulher” referir-se comumente às mulheres brancas e de classe média,
participando, desta forma, de um processo de nomeação ou significação excludente. Diante
deste contexto em que se buscava certa ampliação/abertura do termo, Butler aponta alguns
caminhos, como o rompimento entre sexo e gênero e a discussão da identidade.
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armos as discussões que envolvem as práticas musicais e festivas de
cunho independente e a participação das ambulantes nesse universo.
Para Butler, a divisão de sexo/gênero parte da ideia de que o sexo é
determinado biologicamente e o gênero seria culturalmente/socialmente
constituído. Para a autora, essa lógica dogmática acaba por conduzir
o gênero ao sexo biológico. Haja vista que vivemos numa sociedade
culturalmente constituída com parâmetros em que o pênis significa ser
homem, por exemplo, estabelece-se arbitrariamente uma condução do
sexo ao gênero. Ao pontuar que a cultura seria orientadora do gênero
fica implícito o caráter essencialista desta concepção de identidade.
A autora considera que o que chamamos de gênero se refere à tentativa de construção de uma pretensa identidade estável produzida ao
longo do tempo. Com isso, a autora não nega que existam características as quais identificamos comumente como sendo próprias de determinado gênero. Contudo, Butler salienta a inviabilidade de conceber a
identidade/gênero como uma caixa por onde performatizamos o mundo
com suas ferramentas e significados específicos. No esforço de construir
uma saída para este dilema, Butler passa a se debruçar sobre o tema das
identidades e da performatividade. Para ela,
gênero é uma identidade tenuemente construída no tempo, instituído
num espaço externo por meio de uma repetição estilizada de ator. O
efeito do gênero se produz pela estilização do corpo e deve ser entendido, consequentemente, como a forma corriqueira pela qual gestos,
movimentos e estilos corporais de vários tipos constituem a ilusão
de um eu permanente marcado pelo gênero. (BUTLER, 2003, p. 200)

Os caminhos percorridos pelas obras de Butler nos inspiram no
sentido de buscar alargar as discussões da identidade ao conceber que
esta “nunca é dada, não, apenas existe o processo interminável, indefinidamente fantasmagórico, da identificação”. Essa discussão se faz
permanentemente decisiva para a pesquisa, visto que lidamos com o
processo de subversão de identidades e performatividades imputadas às
mulheres ambulantes e vendedoras informais em direção a outras viabilizadas pelos processos de aliança na cidade, como na produção cultural
e festiva de rua.
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Tivemos a coragem de fazer o oposto que a sociedade nos diz. Ela
diz vocês são pobres sem estudo tem que seguir suas vidas sem ousar
em nada. Vocês devem fazer o que te foi predestinado. Mas, me desculpe, sociedade. Tenho que ser e fazer tudo que posso. A Garagem é
só o começo para mostrar que existimos. Quando dizemos a “Garagem das Ambulantes” não me refiro a um local físico. Eu me refiro ao
pensamento corajoso das mulheres ambulantes que entraram neste
projeto4.

Durante a pesquisa constatamos que a aproximação entre as ambulantes e os movimentos carnavalescos, produtores culturais, artistas e
frequentadores da Garagem potencializa diversos processos de identificação. Podemos assinalar a identificação das ambulantes com o movimento e as pautas feministas, por exemplo. As criadoras da Garagem,
apesar de constituírem uma rede de colaboração com outras mulheres
durante gerações no trabalho informal, identificam-se com as discussões e pautas do feminismo a partir do encontro com atores do circuito
independente e, em paralelo, notamos que esta aproximação insere
de forma mais intensa os debates sobre a sustentabilidade financeira
e a parceria com a rede informal de ambulantes. Esse intercâmbio de
saberes e vivências assinala as diferentes posições, histórias de vida e
processos de identificação dos sujeitos na cidade.
A originalidade do pensamento (de Butler) está no fato de ela operar
uma desconstrução não por uma libertação a essas normas, mas por
uma forma de subversão que se elabora no próprio ato de atender
a essas normas. As identidades, assim, não precedem o exercício da
norma, mas é esse exercício mesmo que acaba por criar identidades.
A repetição das normas está sempre acompanhada da possibilidade
de subvertê-las (LE BLANC, 2011 apud RODRIGUES, 2012.)

A crítica em relação à cristalização da identidade sob quaisquer de
suas formas não impõe o abandono da categoria “mulher”, mas imputa-lhe uma inerente processualidade potencialmente subversiva. As
críticas às reflexões de Butler recaem normalmente na constatação de
que a abertura do termo “mulher” viria a provocar o abandono da cate4. Entrevista concedida por Alice Lopes, ambulante e produtora cultural, para a pesquisa
em 17/11/2020.
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goria do sujeito. Indaga-se, portanto: se as reinvindicações feministas
sempre estiveram atreladas à concepção de que a mulher é sujeito com
direito a sexualidade, trabalho e voto, como reivindicar uma emancipação sem o sujeito designado? Em resposta, Butler compreende que a
emancipação do sujeito deve ser construída fora das categorias descritivas.
Se alguém “é” mulher, isso certamente não é tudo o que esse alguém
é; o termo não logra exaustivo, não porque os traços predefinidos
de gênero da “pessoa” transcendem a parafernália específica de seu
gênero, mas porque o gênero nem sempre se constitui de maneira
coerente ou consistente nos diferentes contextos históricos, e porque
o gênero estabelece intersecções com modalidades raciais, classistas,
étnicas, sexuais e regionais de identidade discursivamente constituídos. Se tornou impossível separar a noção de gênero das intersecções
políticas e culturais em que ela é produzida e mantida. (BUTLER,
2003, p. 21)

Para Butler (2003, p. 213), sugerir a perspectiva de desconstrução da
identidade não significa abandonar a política feminista como é comumente interpretado, mas “ao invés disso, estabelecer como políticos
os termos pelos quais a identidade é articulada”, ampliando portanto
a própria caracterização das diversas práticas que estão associadas ao
feminismo. Notadamente o grupo de mulheres envolvidas na construção de festas na Garagem formula há gerações práticas altamente
vinculadas ao que chamamos de feminismo. A rede de apoio entre elas
está constituída há gerações na passagem do ofício ambulante, formulando consequentemente redes de proteção ativadas de forma recorrente
no cotidiano. Citamos o apoio financeiro, a proteção à violência policial,
a ajuda nos cuidados domésticos e com filhos e netos e a relação afetiva
entre elas.
Eu diria que os rachas ente mulheres a respeito do conteúdo do termo
devem ser preservados e valorizados, que esses rachas constantes devem ser afirmados como fundamento infundado da teoria feminista.
Desconstruir o sujeito do feminismo, não é, portanto, censurar sua
utilização, mas, ao contrário, liberar o termo num futuro de múltiplos significações, emancipá-lo das ontologias maternais ou racistas
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às quais esteve restrito e fazer dele um lugar onde significados não
antecipados podem emergir.” (BUTLER, 1992, p. 24).

Diante dessas propostas que tendem a apontar para um processo de
desconstrução, Butler esforça-se em responder ao dilema que se impõe
durante suas obras: “Afinal quem constituiria o ‘quem’, o sujeito para o
qual o feminismo busca libertação? Se não existe sujeito, a quem vamos
emancipar?” (BUTLER, 1992, p. 78). O ato de desconstruir, conforme
aponta Derrida (2001), não significa negar ou rechaçar a existência de
uma ideia nem mesmo inverter as posições. Desconstruir a unicidade
das identidades faz parte de um esforço em encará-las como relações de
reciprocidade, obviamente não como um dado pacífico, conciliador e
ordeiro, mas na consideração da existência de linhas de transgressão, de
ação e de tomada de posição nessas relações.
Se as identidades deixassem de ser fixas como premissas de um silogismo político, e se a política não fosse mais compreendida como
um conjunto de práticas derivadas dos supostos interesses de sujeitos
prontos, uma nova configuração política surgiria certamente das ruínas da antiga. (BUTLER, 1992, p. 213)

A autora recorre ainda ao conceito de indecibilidade trabalhado por
Derrida e Spivak. Derrida propõe pensar a mulher como indecidível,
implicando o abandono das posições topográficas, acentuando os deslocamentos do lugar da mulher no mundo. A metáfora da dança, conforme
assinala Goldman e Caputo, sinaliza justamente a abertura em relação
à fixidez das identidades, onde o “gesto da dança pode ser simbolizado
como um radical gesto derridiano em que desloca-se o desejo topográfico”. A noção de indecibilidade também é acompanhada por variadas
críticas que associam o conceito à ideia de ausência. Ao não nortear os
lugares da mulher, estaríamos abandonando os aspectos pelos quais se
reivindicam os direitos. No mesmo caminho, a relação da mulher e a
ideia da falta ressoa por vezes como uma tentativa de fazer desaparecer
a mulher. Spivak aprofunda-se nessas críticas e assinala que a “mulher
é nome da indecibilidade e não da ausência”. Isso significa introduzir
o imprevisível, o inusitado e inesperado nas ações e reações sociais, de
modo a conceber a permanência da indecibilidade.

FEMINISMOS URBANOS, POLÍTICAS DE ALIANÇA E A ÉTICA DA COABITAÇÃO

117

Ainda no esforço de resumir algumas referências que encaminham a
arquitetura do conceito de alianças, podemos destacar Walter Benjamin.
Ainda que não seja um aspecto central na obra de Butler, a inspiração
benjaminiana encontra-se presente quando a autora expõe a centralidade de recolher as ruínas5 na recuperação de formas-linguagens
que seriam capazes de remontar um aqui-agora revolucionário, o que
Benjamin chamou alegoricamente de “escovar a história a contrapelo”.
As ações sociais que se constituem pelo atravessamento de linhas de força
e ruptura presentes nas indecibilidade e nos entre-lugares (BHABHA,
1998) que nos apresentam narrativas e práticas sociais concretas e localizáveis da desconstrução das identidades em direção ao jogo das diferenças que viriam a constituir alianças.
O entre-lugar em que se forja um espaço-tempo simultaneamente
real e virtual, caracterizando-se como um limiar, uma fronteira, que
une e separa, que abarca e delimita, que abre horizontes e restringe
possibilidades. Acontece como um espaço-tempo de encontro e de
passagem, que possibilita a emergência do múltiplo, do polifônico,
da diferença – desconstruindo-se enquanto estereótipo e enquanto
subalternização e reconstruindo-se como possibilidade de ressignificação da história, do cotidiano, das relações, das subjetividades”
(AZIBEIRO, 2003, p. 14).
5. Benjamin ao se debruçar sobre a cidade moderna carrega consigo uma atitude
antifantasmagórica ao destacar as práticas, imagens e objetos na sua dimensão históricoexpressiva. Assim como na teoria da expressividade, em que o autor destaca os regimes
de linguagem que apresentam em si mesmos as condições de produção de discurso e
portanto a historicidade atravessada “no” discurso, Benjamin constitui uma reflexão sobre
a urbanidade moderna no século XIX amparado no olhar atento às formas, às imagens e
práticas cotidianas em sua expressividade histórica. Trata-se de perceber profundidades
nas aparências e formas citadinas para compreender a expansão do processo da
modernidade. Temas como os jogos, a prostituição, as ruas, a noite urbana, as danças,
as galerias de passagem mapeiam a forma e a construção mental e cultural a época.
“Para abordar estes aspectos, foi pertinente a utilização de uma abordagem alternativa,
centrada nas imagens dialéticas, plenas de contradições, aptas a exprimir uma constelação
histórico-mítica específica, que estaria na origem das formas sociais atualmente em vigor”
(LIMA; MAGALHÃES, 2010, p. 147). A consolidação de uma perspectiva que confere
centralidade a formas e a imagens mais banais da cidade participa ao mesmo tempo da
reflexão do momento histórico de expansão da modernidade e do individualismo, mas
também da tentativa de recuperação de experiências fragmentadas neste processo. A
reunião das diferentes peças, formas e imagens que constituem um possível panorama da
Paris do século XIX desvela afinal o ato de “recolher as ruínas” deixadas pela modernidade.
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As críticas dirigidas a Butler catapultam suas reflexões para diferentes caminhos, tendo como pano de fundo a questão da identidade. Nos interessa especificamente a avaliação realizada pela autora
sobre as diferentes condições de precariedade e consequentemente
os modos distintos de enunciação das identificações do feminino que
se configuram aliançadas na cidade. No contínuo trabalho de campo,
verificamos que as alianças entre vendedoras ambulantes, produtores
culturais e músicos provocam a reflexão das distintas posições de precariedade em que se pesam a exposição à insegurança, a força policial, a
raça, as condições financeiras e a própria distribuição demográfica da
condição precária. São dinamizados, em paralelo, os diferentes saberes
em relação às dinâmicas policiais, às formas de autorização dos eventos,
à sustentabilidade das festas, e consequentemente emergem estratégias
conjuntas para burlar as fiscalizações e para apoio mútuo entre esses
grupos.
A reflexão de Butler nos fornece material filosófico para lidar com as
questões de ordem antropológica que surgem no campo. Destacamos,
dentre elas, a inviabilidade de questionar se os sujeitos devem ser mais
ou menos interpretados pelo seu gênero, sua raça ou sua regionalidade.
A premissa da categoria mulher pressupõe a existência de uma invariável identificada em mulheres de diferentes culturas, o que acompanha a
ideia de que existe, do lado oposto, uma pretensa invariável nas formas de
opressão. Essa invariável se configuraria na existência de um patriarcado
masculino homogêneo. Em contraponto, a autora nos convoca a refletir
que para combater os processos de violência e opressão de gênero é
fundamental compreender localmente como esses mecanismos operam.
Ao propor a unicidade de um inimigo em comum, esvazia-se a complexidade das estruturas de dominação e vigilância que impele às mulheres
cotidianamente, de formas distintas, a experiência da subjugação. Essa
perspectiva se faz presente na investigação da Garagem das Ambulantes,
tendo em vista que a experiência aliançosa revela e em si mesma reflete
sobre as diferentes linhas que compõem precariedades distintas entre
mulheres, músicos e produtores que integram este circuito.
Existiriam traços comuns entre as mulheres, preexistentes a sua
opressão, ou estariam as mulheres ligadas em virtude somente da sua
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opressão? Há uma especificidade das culturas das mulheres independente da sua subordinação pelas culturas masculinistas hegemônicas?
Caracterizam-se sempre a especificidade e a integridade das práticas
culturais ou linguísticas das mulheres por oposição e, portanto, nos
termos de alguma outra formação cultural dominante? (BUTLER,
1992, p. 21)

Na imersão das questões da identidade, Butler sugere que a identidade não é em si mesma, mas uma expressão imersa num jogo de diferenças. Isso significa dizer que não existe uma identidade de gênero que
viria a servir de pano de fundo às expressões de gênero, e sim expressões
que constituem teimosamente a identidade num regime da differance.
Essa diferença, por sua vez, “não é nenhuma diferença particular ou
qualquer tipo privilegiado de diferença, mas sim uma diferencialidade
primeira em função da qual tudo o que se dá, só se dá, necessariamente,
em um regime de diferenças (e, portanto, da relação com a alteridade)”
(DUQUE-ESTRADA, 2005, p. 51).
Somos Mulheres com muita felicidade. Somos quatro ambulantes e
camelôs com muito orgulho também. Cada uma de nós tem uma trajetória diferente. Além de camelôs, somos mães, tias, avós e filhas.
Nada nos destaca na multidão. Nós não temos diploma, algumas de
nós têm um pouco de estudo. Nem todas tivemos essa oportunidade.
Mas cada uma tem diferentes aprendizados que são reunidos na Garagem. A malandragem da rua nos ensina todos os dias, de formas
diferentes. Temos a capacidade de nos remoldar a cada dia, a cada
novo obstáculo6.

As festas na Garagem das Ambulantes: paisagens urbanas do
dissenso
A Garagem das Ambulantes é uma iniciativa cultural e festiva capitaneada pelas ambulantes Alice, Aline e Isabel na produção de shows,
apresentação de blocos de carnaval e rodas de samba articulada em
aliança com produtores de cultura e músicos independentes. O espaço
foi concebido inicialmente para estoque de bebidas, isopores, carrinhos,
bicicletas e triciclos utilizados pelas ambulantes. Os depósitos vinculados
6. Entrevista concedida por Alice Lopes, ambulante e produtora cultural, para a pesquisa
em 17/11/2020.
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ao armazenamento de materiais de ambulantes são comuns na região do
Centro da cidade. Esses espaços normalmente são compartilhados entre
ambulantes e pagos com uma contribuição mensal. Eles facilitam o trânsito de mercadorias e dos suportes de locomoção, visto que a maioria
dos vendedores informais reside em regiões distantes do Centro e não
consegue transportar diariamente seus materiais de trabalho.
O espaço onde atualmente se encontra a Garagem da Ambulantes
continua sendo utilizado para o armazenamento de bebidas e bicicletas,
contudo é reorganizado durante a noite para festas e apresentações musicais. Ao longo das produções dos microeventos, outras funções foram
sendo assimiladas no espaço. Atualmente, em função da pandemia
de coronavírus, além de depósito e espaço para eventos, a Garagem
também funciona como estacionamento, como ponto de arrecadação de
cestas básicas e distribuição de alimentos e abriga projetos solidários na
realização de café da manhã e almoço para moradores de rua.
A iniciativa festiva da Garagem apresenta o processo de abertura
da paisagem urbana de modo que reavalia a perspectiva funcionalista
do espaço em direção a múltiplos usos e experiências possíveis. A festa
incrementa a proposição de uma ruptura ao produzir territorialidades
distintas daquelas vivenciadas no cotidiano da cidade. Os deslocamentos
de uma territorialidade a outra, seus conflitos e negociações colocam em
relevo certos mecanismos de controle, a partir dos “modos de expressar
e demonstrar a condição precária, que engajam de maneira importante
ações corpóreas e formas de liberdade expressiva que pertencem mais
propriamente à assembleia pública.” (BUTLER, 2018, p. 16)
A festa pode conferir sentido ao cotidiano por romper com a programação aparente7 da vida diária. Essa ruptura, contudo, não significa descolar-se totalmente da vida diária. O momento festivo pode
ser considerado um parêntese dentro do texto da vida social, onde ao
mesmo tempo em que se diferencia da vida cotidiana pelas suas características catárticas, também lhe atribui sentido: explica o cotidiano
7. Utilizamos o conceito de cotidiano de De Certeau (1994), entendendo que na vida
diária existe uma série de práticas que destoam da ideia de rotinização da vida, e por
isso caracterizamos o dia a dia na sua “programação aparente”, visto que existem ações
desviantes que conferem irregularidades ao cotidiano.
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por diferenciar-se dele. As atividades festivas temporárias ocupam as
brechas do planejamento urbano a partir da assimilação de outras experiências no espaço, e dessa forma capacitam os espaços de sua vocação
coletiva. As atividades festivas e culturais em espaços inusitados perenizam-se porque produzem certa abertura de ação no espaço, de modo
que mesmo depois que o uso temporário encerra-se o espaço passa a
habilitar-se como território possível de ser habitado e praticado.
Reside, nesse sentido, o caráter transgressor nas festividades da
Garagem mediado pelo ambiente festivo e noturno. Por se apresentarem como paisagens descoladas, em certa medida do cotidiano e
das funções que lhe foram estabelecidas, tanto as ambulantes quanto
as festas da Garagem articulam ambiências transgressoras, acionam
questionamentos e rompem com moralidades próprias de paisagens
mais institucionalizadas, por exemplo. A noite, neste cenário, participa
como componente decisivo nas práticas de perfil transgressor. Por ser
um espaço-tempo de afinidade com o afrouxamento de determinados
mecanismos de vigilância e do controle, a noite possibilita, dá condições, confere espaço-tempo – adequadamente tático (CERTEAU, 1994)
– para a produção de paisagens festivas dissensuais e em consequência
o aparecimento de outras dinâmicas. De tal modo, e em consonância
com Luchiari, consideramos que a observação das paisagens urbanas
e suas transições coloca em relevo o “reservatório de utopias, estéticas,
políticas, raciocínios e didáticas. Seu estudo contemporâneo (das paisagens urbanas) sempre esteve associado a uma crítica da civilização. No
entanto, ela própria se transforma em um de seus produtos: daí a fazer
de si mesma uma crítica” (LUCHIARI, 2001, p. 69).
No acompanhamento das festas na Garagem notamos que são colocadas diversas reinvindicações em relação à vida que se vive no cotidiano da cidade. São recorrentes as músicas autorais de protesto e falas
plurais em relação a machismo, homofobia, extermínio dos jovens
negros, racismo, violência policial e questões relacionadas ao direito à
cidade. A formação das alianças entre os diferentes grupos assimila a
ideia da interdependência e da coabitação, formando potencialmente
um contraponto ao individualismo e à racionalidade neoliberal.
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É como se, sob as condições contemporâneas, esteja sendo travada
uma guerra contra a ideia de interdependência, contra o que chamei,
em outros momentos, de uma rede social de mãos que busca minimizar a impossibilidade de viver uma vida viável. (BUTLER, 2018, p. 76)

A experiência festiva é acompanhada por “modos de formação do
desejo no campo social” (GUATTARI, 1992, p. 127). Trata-se de práticas
de cultura e música agitadas pelos ativismos e engajamentos suscitados
após as experiências aliançosas entre coletivos, músicos e ambulantes que
performatizam os desafios e precariedades que a vida urbana lhes impõe.
Constituídos juntamente às experiências festivas, os ativismos musicais
(HERSCHMANN; FERNANDES, 2014) identificados na Garagem das
Ambulante “contaminam” as formas e performances festivas dando-nos
a ver micropolíticas formuladas pelas vivências da coabitação. Estas, por
sua vez, catapultam práticas inventivas que podem potencialmente reinventar as posições de precariedade estabelecidas.

As alianças urbanas e o processo de coabitação
A idealização do projeto é consequência de uma rede colaborativa formulada nos últimos anos entre produtores culturais, blocos de
carnaval e vendedores informais de bebidas, diante do acirramento de
diferentes dinâmicas de controle do comércio informal e da autorização
de festas e eventos de cultura nas últimas duas gestões da prefeitura da
cidade. Durante a gestão de Eduardo Paes (2009-2016) assinalamos a
montagem do cenário impactado pelos megaeventos: Jogos Pan-Americanos, conferência Rio+20, Copa das Confederações, Jornada da Juventude, Copa do Mundo de Futebol e Olimpíadas (2016), em que se localizam a abertura de editais, a aprovação dos conselhos e das metas de
cultura da cidade, a aprovação da Lei do Artista de Rua, a construção
de autarquias públicas, como secretarias de economia criativa e fóruns
específicos para área da cultura e a presença mais acentuada de ONGs
e do investimento da iniciativa privada na cidade. Essas ações vieram
a constituir um cenário frutífero e impactaram direta e indiretamente
as cenas independentes de música e festas da cidade, além do comércio
informal. Ao mesmo tempo, são marcas deste período: a criação da
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Secretaria de Ordem Pública, responsável pela repressão intensa aos
ambulantes da cidade, a ostensiva fiscalização ao comércio informal e
aos ambulantes, sobretudo durante o carnaval, a revisão e ampliação
de normas para autorização de microeventos de rua e recrudescimento da regulação das atividades culturais em regiões turísticas. Neste
processo, adiciona-se ainda um ambiente ativista com forte atuação do
setor cultural independente do Rio de Janeiro, que reivindica o direito
ao uso dos espaços da cidade, germinando uma série de grupos e coletivos que propõem manifestações musicais e festivas na cidade. Esses
aspectos montam um cenário de disputa e de constituição de grupos e
de espaços musicais e festivos no período pós-olímpico. O momento de
opulência financeira da cidade, ao mesmo tempo que constituiu mecanismos de ordenamento da cidade, contribuiu para que as iniciativas
culturais independentes se vitalizassem não só pela presença de editais
e de maiores possibilidades de atuação remunerada, mas também por
uma ambiência ativista que eletrizava a cidade e germinava suas expressões culturais ativistas e dissensuais.
Após o período dos megaeventos, a gestão de Marcelo Crivella
(2017-2020) – prefeito eleito após a gestão de Eduardo Paes – constitui outros modos de operação da regulação dos microeventos que
se somam à grave recessão econômica na cidade. Esses dois aspectos
remontam às peças de organização da cidade, impactando o setor de
produção cultural. Segundo dados do IBGE8, entre 2014 e 2017, a capital
fluminense passou a receber cerca de 25 mil vendedores ambulantes a
mais nas ruas. Empurrados pelo desemprego, eles começaram a habitar
os mais diversos espaços públicos da cidade. Neste período, empurrada
pela pressão e demanda, a Prefeitura da cidade criou, em 2018, o projeto
Ambulante Legal, com vistas a formalizar a prática em diversos pontos, e
somado a isso intensifica a repressão aos profissionais fora das normas9.
Nota-se ainda o esvaziamento de editais de subsídios aos eventos de
8. Matéria O Globo disponível em: https://oglobo.globo.com/economia/crise-empurramais-200-mil-pessoas-para-trabalho-na-rua-22678103. Acesso em: 5 abr. 2021.
9. Matéria O Globo disponível em: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/
noticia/2018/08/06/prefeitura-do-rio-cria-programa-ambulante-legal.ghtml. Acesso em:
5 abr. 2021.
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cultura e constantes embargos a eventos já tradicionais na cidade10.
Carlos Thiago Cesário, presidente do Polo Novo Rio Antigo, associação
que reúne empresários de restaurantes e casas de samba do Centro da
cidade, destaca em entrevista a necessidade de uma relação sintonizada
entre a iniciativa privada e a Prefeitura para a contenção e regulação da
atividade ambulante e dos microeventos de rua que, segundo ele, seriam
responsáveis por uma série de transtornos à cidade, como perturbação
da ordem pública, dano à iniciativa privada e concorrência desleal:
A atração, que parece agregar valor à região, acaba incentivando a
concentração e permanência de ambulantes que concorrem de maneira desleal, além de afastar os visitantes das casas e perturbar quem
reside no entorno, sem respeitar os horários e as regras sobre barulho
em áreas públicas após as 22h, além de espalhar sujeira pelas ruas.(...)
Situação que se resume, basicamente, no afrouxamento do poder público frente à atividade ilegal dos ambulantes, que representam concorrência desleal ao suado trabalho das casas regularizadas e ainda
ameaçam a ordem pública, gerando insegurança e afastando cariocas
e turistas de nossos negócios. Não queremos deixar o samba morrer.
Lutamos, sim, para que a melodia esteja afinada com o empresariado
e o poder público, gerando melhorias para nossa cidade11.

Nos cenários marcados tanto pela crise quanto pela repressão nas
últimas duas gestões da Prefeitura, notamos que as relações entre produtores culturais de rua e os ambulantes se intensificam. Enquanto músicos,
10. Matéria do jornal O Globo: “Prefeitura interdita parcialmente festa de rua do
Rivalzinho” (2017). Matéria do jornal Extra: “Pedra do Sal cancela roda de samba e
responsabiliza guarda municipal que nega intervenção” (2017). Matéria do jornal O Globo:
“Bloco Tambores de Olokun é impedido pela Prefeitura de realizar ensaio no Aterro do
Flamengo” (2017). Matéria do jornal O Dia: “Polícia Militar impede realização do samba
Pede Teresa” (2017). Disponíveis respectivamente em: https://oglobo.globo.com/rioshow/
prefeitura-interdita-parcialmente-festa-na-rua-do-rivalzinho-21972759. Acesso em: 04
mai. 2021. https://extra.globo.com/noticias/rio/pedra-do-sal-cancela-roda-de-sambaresponsabiliza-guarda-municipal-que-nega-intervencao-21549816.html. Acesso em: 04
mai. 2021. https://oglobo.globo.com/rio/bloco-tambores-de-olokun-impedido-pelaprefeitura-de-ensaiar-no-aterro-do-flamengo-21978820. Acesso em: 04 mai. 2021. https://
odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2017-07-29/policia-militar-impede-realizacao-da-roda-desamba-pede-teresa.html. Acesso em: 04 mai. 2021.
11. Matéria de O Dia disponível em: http://odia.ig.com.br/opiniao/2017-11-30/carlosthiago-cesario-alvim-atravessaram-o-samba.html. Acesso em: 5 abr. 2021.
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festas e ambulantes são proibidos – diante de dinâmicas distintas de
controle – a performance itinerante surge como mecanismo de fuga e
escape. A realização de festas em formato de cortejo, por exemplo, capitaneada por blocos de carnaval não oficiais, intensifica-se fortemente
nos anos de 2018 e 2019, como reflexo do estrangulamento da repressão
aos eventos culturais de rua. Neste processo, as relações já estabelecidas
entre produtores culturais e ambulantes ganham outros contornos. A
partir do convívio e da circulação de festas e concertos musicais, tanto
os blocos de carnaval quanto os ambulantes passaram a assumir novos
papéis e novos protagonismos, constituindo uma rede de interação e
colaboração.
A partir das interações ao longo dos anos, produtores, músicos e
ambulantes passam a arquitetar de forma mais intensa e concreta relações de aliança. Foram sendo construídos, por exemplo, grupos para
debates sobre a produção de festas, nos quais, de forma conjunta,
músicos, produtores e ambulantes forjam táticas para a realização de
eventos, realizam mapeamento dos ambulantes e trocam informações
sobre possíveis intervenções policiais.
É comum presenciar nessas situações que os atores contribuem
e intercambiam os saberes nômades específicos de cada atividade.
Enquanto ambulantes conhecem roteiros e práticas de fiscalização, os
músicos e produtores de cultura conhecem espaços escondidos da vigilância e desta forma constroem, ainda que de forma precária, modos de
produzir microeventos.
O amadurecimento dessas redes e das táticas pelas quais esses
eventos são viabilizados veio a produzir possibilidades alternativas de
renda e visibilidade tanto para as comerciantes informais quanto para
os músicos e produtores culturais, de modo que “as interações afetivas
e sociabilidades das cenas musicais constroem, em alguma medida, um
tipo de elo” (HERSCHMANN; FERNANDES, 2014, p. 173).
O que eu estou chamando de aliança não é apenas uma forma social
futura; algumas vezes ela está latente ou, outras vezes, é efetivamente a estrutura da nossa própria formação subjetiva, como quando a
aliança acontece dentro de um único sujeito, quando é possível dizer:
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eu mesmo sou uma aliança. Ou eu me alinho comigo mesmo e com as
minhas várias vicissitudes culturais. (BUTLER, 2018, p. 181).

Essa perspectiva implica encarar a relacionalidade social como
“pronome de primeira pessoa”, de modo a problematizar as ontologias
identitárias em direção aos conflitos e vicissitudes das alianças que
aparecem nos espaços públicos e também nos processos subjetivos,
conforme provoca a autora.
A idealização e o amadurecimento das experiências aliançosas entre
os grupos de ambulantes e músicos produzem efeitos de coexistência
cultural ou interculturalidade abordados por Canclini (2011, p. 106)
como uma “confrontação e mescla no interior das sociedades, no qual
grupos travam relações e trocas, implicando que os diferentes se encontrem em um mesmo mundo e que devem conviver em relações de negociação e conflitos”. Interessante notar que a ética da coabitação mobiliza
críticas advindas de diferentes posições de precariedade. Enquanto as
ambulantes assinalam os históricos cerceamentos e violências aos vendedores informais e o aumento exponencial do comércio informal diante
da perda de direitos trabalhistas e do desemprego, músicos e produtores destacam os constantes processos de gentrificação e privatização
dos espaços públicos e as interdições de eventos e práticas culturais nos
locais públicos da cidade. Em decorrência dessas dinâmicas de precarização que empurram ambulantes, músicos e produtores de cultura
para a clandestinidade e para a condição precária de vida, articulam-se
dinâmicas de coabitação que claramente não substituem os aparatos de
seguridade social, mas alavancam o compartilhamento e a visibilidade
de seus desafios cotidianos na cidade.
A racionalidade neoliberal exige a autossuficiência como uma ideia
moral, ao mesmo tempo que as formas neoliberais trabalham para
destruir essa possibilidade no nível econômico, estabelecendo todos
os membros da população como potencial ou realmente precários,
usando até mesmo a ameaça sempre presente da precariedade para
justificar sua acentuada regulação do espaço público e a sua desregulação da expansão do mercado. (BUTLER, 2018, p. 20)
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Essa rede de interação e colaboração entre ambulantes, músicos e
produtores de cultura articulou-se durante a pandemia em torno de
campanhas de arrecadação, auxílio na promoção de lives e abertura dos
espaços para distribuição de alimento e roupas. O espaço da Garagem
das Ambulantes centraliza desde abril a arrecadação e distribuição
das cestas básicas adquiridas através do Muca (Movimento Unido do
Camelôs) e por meio da campanha Unidos pelos Ambulantes, organizada por frequentadores e produtores do carnaval de rua. A campanha
Unidos pelos Ambulantes foi organizada especificamente no período da
pandemia, a partir da iniciativa de frequentadores dos blocos. Segundo
entrevistas realizadas pela pesquisa, as três primeiras campanhas
lançadas arrecadaram em torno de 25 mil reais e entregaram mais de
180 cestas básicas, que ajudaram famílias de trabalhadores a passar pelo
período mais crítico de quarentena. Em ação articulada com as ambulantes da Garagem, foi realizado um levantamento dos trabalhadores do
carnaval de rua, por vezes não registrados, para o encaminhamento das
cestas e materiais de limpeza e higiene arrecadados. Outras ações realizadas foram as campanhas para ajuda financeira aos músicos, como as
rodas de samba semanais na Garagem.
Na crise acentuada pela pandemia, os blocos de carnaval não
oficiais também mobilizaram uma rede de apoio para os profissionais.
A campanha chamada Além do Carnaval apresenta todo o circuito de
profissionais envolvidos nas organizações dos desfiles e cortejos durante
o ano, reunindo dançarinos, músicos, técnicos de som, artistas visuais e
produtores culturais. Esses profissionais, majoritariamente, não possuem
vínculo empregatício e realizam trabalhos intermitentes para o circuito
de festas e blocos. A campanha realizou rifas, festas virtuais, leilões e
lives com o objetivo de atenuar as significativas perdas financeiras desses
grupos. O balanço das campanhas até o momento da pesquisa foi a ajuda
financeira a dez profissionais de blocos, o apoio a dois projetos relacionadas ao carnaval de rua e auxílio a uma banda independente.

Considerações finais
Conceber a festa como performatividade política inclui necessariamente a reflexão sobre o recurso do corpo em enunciar as condições
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precárias vivenciadas por determinados grupos. É ainda fundamental
perceber que historicamente as festividades são práticas que evidenciam a presença e ação de grupos precarizados na cidade. Falar sobre
as precariedades da vida urbana enseja fundamentalmente a ampliação
dos meios pelos quais essas condições são visibilizadas, seja vinculadas
à ampliação das ontologias identitárias, seja na investigação de práticas
fora do eixo tradicional da ação política. Os meios pelos quais as condições precárias são expostas no espaço público devem ser ampliados e
necessariamente desconectados, em essência, dos parâmetros formais
da política. A presença das vidas precárias no espaço público convoca a
exposição de formas de vida e por isso estas apresentam-se, não só, mas
também nas particularidades mais banais da vida na cidade e não necessariamente sem vitalidade e criticidade, como é o caso da produção e
vivência de festas.
Portanto, se esse tipo de mundo, que poderíamos ser compelidos a
chamar de “vida ruim”, deixa de espelhar o meu valor como ser humano, devo ter uma visão crítica das categorias e estruturas que produzem essa forma de apagamento e desigualdade. Minha vida é esta
vida, vivida aqui, no horizonte espaço-temporal estabelecido pelo
meu corpo, mas também está lá fora implicada em outros processos
de vivência dos quais eu sou apenas um. A questão sobre viver uma
vida boa, portanto, já está, desde o início, relacionada com essa ambiguidade, e está ligada a uma prática crítica e viva (BUTLER, 2018,
p. 216).

Questionamo-nos, portanto, sobre qual seria a função da assembleia
pública no contexto da racionalidade neoliberal que expressa alto nível
de responsabilização moral aos sujeitos que vivenciam condições precárias de vida. E de que forma opositiva as alianças urbanas expressam e
incorporam outros modos éticos de vida? Apostamos que as alianças
urbanas como as que investigamos incorporam a percepção de que essa
é uma condição social compartilhada e diferentemente distribuída,
composta, entre outras questões, das diversas formas de expressão do
feminino. Os acontecimentos festivos da Garagem colocam em visibilidade um processo anterior de interação e colaboração que acontece nas
brechas da cidade, substituindo, ainda que provisoriamente, o processo
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moralizante da responsabilização, próprio da racionalidade neoliberal,
por uma ética da coabitação. É portanto fora dos eixos políticos tradicionais que podem se apresentar formas de exposição e persistência
deliberadas na reinvindicação corporificada da pluralidade dos feminismos urbanos por uma vida possível de ser vivida. A concretização do
projeto da Garagem alavanca muitas das reflexões de Butler justamente
por complexificar as condições precárias, as identidades e seus devires
na cidade, destacando a simultaneidade entre o precário e o agir.
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Capítulo 6

Jongo, palavra feminina: o protagonismo
das mulheres na cena jongueira
Maria Lívia Roriz

O capítulo apresenta alguns resultados da pesquisa realizada sobre a
relação música e comunicação, por meio da análise das práticas e performances contemporâneas do jongo na cidade do Rio de Janeiro, procurando enfatizar o protagonismo assumido pelas mulheres. Analisando
os sentidos da música no entrecruzamento com questões de gênero,
objetiva-se mostrar os modos de ser, viver e escutar das mulheres participantes das rodas jongueiras da cidade, evidenciando os movimentos
por elas realizados no sentido de – mesmo diante das transformações
contemporâneas – manter as tradições ancestrais da palavra feminina
no jongo.
Cartografar o jongo na cidade do Rio de Janeiro (AGUIAR, 2018)
é descobrir mais do que circuitos de dança: emerge um território
composto e liderado por mulheres. Se o jongo, a dança tradicional dos
escravizados das fazendas do Sudeste, sempre foi protagonizado pelos
homens, na contemporaneidade a cena se transfigura. Das migrações
das fazendas para a cidade, no século XIX, do centro aos bairros do
subúrbio carioca e para a Zona Sul, já nos anos 1960 do século XX, ao
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movimento mais recente de retomada das ruas centrais da cidade, os
grupos de jongo hoje são liderados também por mulheres1.
Com base nas teorias de Judith Butler (1997; 2016), que concebe
a perspectiva de um sujeito livre, não se poderia a priori definir esse
espaço como feminino. Com essa qualificação estaríamos, na concepção
da autora, predeterminando um lugar tendo em vista marcas biológicas
e padrões sociais. Ao o qualificarmos como feminino, estaríamos, ao
mesmo tempo, instituindo parâmetros e normas para o que seria uma
mulher jongueira.
Ciente dessas proposições, o que se observa, portanto, é o fato de
emergir uma palavra jongueira pelas ações/imersões das mulheres no
mundo do jongo. Nas entrevistas, conseguimos perceber que estar na
roda não é apenas exercer o papel e a função num lugar jongueiro predeterminado como feminino. O papel que cada uma desempenha na vida
– como mãe, esposa, filha, profissional, provedora do lar, amiga etc. – é,
a rigor, ressignificado na roda.
Poderíamos supor que o fato de organizarem as rodas, impedindo
invasões de estranhos no meio da performance, muitas vezes usando a
força bruta, demarcaria uma tomada de posição masculina exercida por
um corpo feminino. Mas a questão não é tão simples.
Tocar os tambores é o lugar de maior significação ocupado pelas
mulheres, já que há toda uma simbologia que relaciona o instrumento
a uma resistência predominantemente masculina (da força que se exige
para bater o tambor, por exemplo) e a uma posição de ancestralidade
também exercida prioritariamente pelos homens. As mulheres, ao
começarem a tocar os tambores, ao exercitarem com força os cânticos
e ao comporem, tomam a palavra no sentido que atribui ao ato Muniz
Sodré (2015), para ocupar efetivamente lugares reais e simbólicos.
Ficar à deriva (DEBORD, 2003), observando as rodas, os seus movimentos e sua organização, e ao mesmo tempo submergir nas entrevistas,
1. A presença das mulheres no jongo sempre foi dominante. Entretanto, elas se constituíam
como provedoras das rodas, mas efetivamente não apareciam como figuras centrais. Na
pesquisa mostramos que há na contemporaneidade uma mudança de posição, com as
mulheres assumindo amplamente a cena jongueira. Para maior conhecimento do jongo
contemporâneo cf. AGUIAR, 2018.
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escutando múltiplas vozes que constituem a história do jongo contemporâneo no Rio de Janeiro, permitiu perceber o protagonismo da mulher
na cena jongueira e, sobretudo, a força da sua palavra, que se manifesta
nas ações que a exercer na ritualidade das rodas.

Mulheres e ancestralidade jongueira
Ao remarcar o ethos mítico e afetivo dos cultos afro-brasileiros, nos
quais a dinâmica da continuidade da existência está associada estreitamente à experiência da alacridade ou alegria, destacando na prática
ritual a presença dos cânticos, Muniz Sodré remarca também a existência de aforismos, invocações, narrativas e cânticos que celebram o
poder feminino nas comunidades de culto.
Observamos movimento semelhante nas rodas de jongo: não são
apenas os artefatos e adereços que ostentam – relacionados intimamente
também à questão racial – que mostram esses vínculos profundos da
dança com as religiões afro. Tocar o tambor, significa estabelecer elos
entre o mundo dos vivos e o dos mortos, e talvez seja o gesto de maior
significado na construção de vínculos entre as mulheres jongueiras e a
ancestralidade.
Quando afirmamos que as mulheres tomam a palavra queremos
remarcar que elas, efetivamente, passam a ter centralidade nos rituais da
cena jongueira contemporânea, tocando os tambores, como já assinalamos, mas também cantando ou disputando as “demandas”2, compondo
pontos, ou seja, realizando atos que evidenciam a função performativa
da linguagem, responsável pela percepção das diferenças simbólicas
existentes no ritual jongueiro (SODRÉ, 2017).
Mas há que se destacar ainda que a tradição feminina no jongo pode
ser observada, ao longo do tempo, na alternância do papel de líder reconhecido pelo grupo. Vovó Maria Joana, do Jongo da Serrinha, em Madureira, subúrbio do Rio de Janeiro, passou o bastão de comando a seu
filho Mestre Darcy. Isso nos anos 1960. Na segunda década do século
XXI, observam-se mais uma vez alternâncias entre líderes masculinos
2. No jongo denomina-se ponto de demanda aquele que simula uma briga, quando algum
jongueiro desafia o rival a demonstrar sua sabedoria.
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e femininos: como exemplo citamos o Jongo da Lapa, no qual Marcus
Bárbaro, criador e liderança do grupo por quase uma década, outorgou
a Taís Agbara o comando da roda.
Nas rodas um momento muito importante é quando um integrante
chama o outro para uma “demanda”, como assinalamos anteriormente.
No jongo contemporâneo observam-se cada vez mais mulheres desafiando integrantes masculinos, em performances nas quais a “demanda”
se torna o centro de suas participações.
Assim, poder sustentar uma demanda é dar a elas uma espécie de
escudo invisível responsável também por sua força. O jongo possibilita
que elas se mostrem fortes por meio dos atos performáticos em torno
da cena musical. Elas são fortes porque são capazes de vencer uma
“demanda”. Mas são protagonistas também no momento em que tocam
os tambores e ao serem reconhecidas como compositoras dos “pontos”
do jongo.

A tomada do tambor

FIGURA 1: a tomada do tambor.
FOTO: autora.
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O tambor, ou os tambores, já que eles são três3, cada qual com sua
função precisa na roda, é a essência do jongo. O nome jongo, originário da língua banto, é, para alguns autores, uma derivação dos termos
nzòngo ou songo, que significam flecha ou bala. Pode também ser derivado de Jinogonongo, nome dado aos enigmas e adivinhações praticados
na região de Angola (SOUZA, 2015). Mas o jongo também é chamado
de tambor, carregando no nome a essência de seu vínculo imemorial.
Batuque, tambu, caxambu ou, simplesmente, tambor. Materializado
numa dança de roda, o jongo tem o corpo como instrumento central,
nos pés que deslizam pelo chão ou nas mãos que produzem a cadência,
o chamado, indicam a mudança do cântico, pelas batidas das palmas.
Mas o tambor é objeto sagrado, a essência que pode dar nome à prática
jongueira.
Os cânticos, conhecidos como pontos, são também muito importantes. Repletos de símbolos, mitos, cantado em outros dialetos, inicialmente era um canto cifrado, o que mantinha a mística da dança. Os
cânticos podem ser utilizados com diferentes funções: como saudação
dos ancestrais, da roda e das pessoas que dela participam. Os três principais pontos são os de saudação, de duelo e o de término da roda. Há
ainda os de louvação. O aspecto mais relevante é sua linguagem poética
metafórica, que serve para transmitir mensagens e/ou enigmas.
Mas são os tambores os elementos centrais, sempre reverenciados
pelos jongueiros, constituindo-se numa espécie de elo de ligação destes
com o mundo espiritual. O jongo ocorre sempre em torno de uma roda
e com um casal de solistas ao centro. Assim era nos seus primórdios e
continua até hoje.
Há que se considerar ainda a importância da roda para a dança. Jorge
Sabino e Raul Lody (2011) enfatizam o elo profundo existente entre
danças circulares e sagrado. A roda é também a possibilidade de estabelecer elos com a própria ancestralidade. Há ainda que se considerar que
no jongo como forma musical, o ritmo ganha o primeiro plano – daí a
3. O tambor é o elemento fundamental na prática jongueira. Existem variações de grupo
para grupo, mas frequentemente são incluídos dois ou três tambores chamados de tambu
e candongueiro ou de caxambu e candongueiro. Em alguns casos também é utilizado um
tambor de fricção, conhecido como angoma de puíta ou puíta.
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importância dos tambores – manifestando a pose do homem sobre o
tempo. Um tempo que é, simultaneamente, duração, afirmação da vida
e elaboração da morte, mostrando na linearidade sua passagem, mas
também a sua continuidade (SODRÉ, 1998, p. 22-23).
Wallace Freitas, compositor de jongo e integrante do Jongo da Lapa,
ao falar da presença das mulheres, remarca a tradição feminina nessas
comunidades, relacionando claramente a existência dessas lideranças
com o movimento que também existe nas casas de axé. Essa permissão
para o domínio do feminino nas rodas produz a naturalização da aceitação da mulher nesse papel por alguns homens, pelo menos quando
falam explicitamente sobre o tema. Afinal, na tradição, a palavra é naturalmente feminina.
Assim, então a gente respeita muito, porque no jongo se tu for ver as
comunidades também, a maioria é só de mulheres. Em Pinheiral são
as três irmãs, nas casas de axé também é assim. Eu acho que na cultura negra tem muito disso, a figura da mulher. No Tamandaré, hoje
tem o Jefinho de um lado e o André do outro, mas antigamente era a
Dona Bazé que mandava, era ela, acho que – não sei se ela é avó do
André, ou tia, sei lá, que é uma mulher de Guaratinguetá. Mas era a
Dona Bazé. A Dona Tó faleceu e as filhas dela, a Regina e a Fatinha,
são pessoas maravilhosas, a gente gosta muito. A Dona Tó não era liderança, mas era mestre, referência para todo mundo, principalmente
para quem tá levando o jongo lá agora. Em Barra do Piraí tem a Eva,
em Vassouras era o Mestre Cacalo, que faleceu, mas em muitas comunidades jongueiras são as mulheres que estão na roda... Então eu
acho que a gente não deve estranhar muito por causa disso também,
porque isso já é normal mesmo. A gente não se sente inferiorizado.
Pelo contrário, maior respeito pela [Taís] Agbara4, maior respeito. Ela
é uma pessoa que sabe muito (Wallace Freitas, 2017, entrevista à autora. Grifos nossos).

Na entrevista de Wallace observamos, portanto, a tradição de uma
palavra feminina jongueira, já que o papel de líder, segundo ele, é tradicionalmente feminino, repetindo o mesmo cenário das casas de axé,
como já assinalamos. São sempre mulheres citadas nas falas dos entre4. Aqui Wallace Freitas refere-se ao fato de Taís Agbara ter assumido a liderança do Jongo
da Lapa, sucedendo Marcus Bárbaro, como já aludimos anteriormente.
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vistados – nomeadas como avós, tias, mães etc. – perpetuando as tradições jongueiras. Elas são e sempre foram guardiãs da ancestralidade.
Sodré enfatiza a associação, na arkhé afro, das mães ancestrais às aves.
Essa adoção da perspectiva do “alto”, de acordo com o autor, “privilegia o
desdobramento das superfícies do corpo coletivo”, tendo dois objetivos
precípuos: a expansão e a proteção. Na altura, o pássaro, por meio de
uma entidade feminina, representa “o controle simbólico dos ancestrais
e dos contemporâneos”. Trata-se de uma “figura conceitual do campo
transcendental (o sagrado) do grupo”. A figura do pássaro é complementada pela figura do peixe, que, com suas escamas, representaria a prole
ou filiação (SODRÉ, 2017, p. 155).
A atuação das mulheres compondo, tocando os tambores ou desafiando os homens nos pontos de demanda constitui o diferencial do
papel exercido por elas no jongo contemporâneo. Isso não significa
que haja uma ruptura absoluta em relação ao papel da mulher nessas
práticas associadas a um universo simbólico mais duradouro. Por isso
denominamos essa ação feminina de tomada da essência jongueira.
Wallace Freitas, ao falar do processo criativo de composição dos
pontos, ele próprio um compositor experiente e reconhecido, enfatiza
a criatividade das compositoras mulheres e aproveita o ensejo para
reafirmar a importância dos vínculos das composições com a tradição.
Os pontos, na sua visão, não devem ser cantados apenas para agradar ao
público: é preciso instaurar o princípio da troca nas palavras ecoadas.
Ressaltando a necessidade de preservação das tradições – além do
princípio da troca, a remissão a poderes invisíveis (como, por exemplo,
o poder do tambor), a reverência aos ancestrais, que se materializam em
rituais –, critica o oportunismo de se cantar nas rodas apenas aquilo que
é de agrado do público, sem conhecer de fato os fundamentos jongueiros.
Se a tomada do tambor é o ato visível da ocupação do lugar mais
importante no jongo pelas mulheres, o canto, que inicialmente na roda
do Jongo da Lapa era também domínio masculino, foi aos poucos sendo
apropriado por suas vozes. Assim, os dois lugares principais do jongo,
que podem ser qualificados como forças comunicacionais que o regem
(o canto e o tambor), passaram a ser de domínio feminino.
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Cantar na roda jongueira não meramente ato performático. Para os
integrantes, cantar representa se fazer presente pela voz e descortinar a
importância do jongo, emocionar e cativar o público.
Porque eu sou uma pessoa tímida, mas à frente do tambor eu consigo explodir todas as minhas angústias, as minhas revoltas, todas as
minhas potencialidades. É o tambor que me permite. É a umbigada
do jongo. E eu pedir o machado5, que foi um processo, demorou. Primeiro, eu começo a dançar, dançar muito. Só que eu estou para além
desse lugar do movimento, estou para outros movimentos também
(Jéssica Castro, 2017, entrevista à autora. Grifos nossos).

Jéssica Castro, integrante do Jongo da Lapa e do Dandalua, que se
apresentam na Lapa, no Rio de Janeiro, fala da transformação que sofre
diante do som dos tambores. Escutando os ruídos emanados dos instrumentos, abrem-se brechas para a explosão de outros sentimentos: suas
angústias, suas revoltas, mas sobretudo suas potencialidades. Segundo
ela, é o tambor que permite esse trânsito.

Canto: entre o raciocínio e a emoção
Sintetizando a origem do jongo, as mulheres jongueiras reforçam
a importância do canto. Dançar é importante, mas é na fala que se
encontra a essência do jongo. Mediante um cântico muitas vezes
cifrado, instauram-se, por exemplo, as perguntas e respostas dos pontos
de demanda. O ato de falar o jongo exige o raciocínio das respostas
rápidas às perguntas que devem ser decifradas no turbilhão dos sons
que emergem dos toques dos tambores. Mas também nas composições
dos jongos canções o diálogo se produz. O jongo é elaboração profunda,
mais do que um simples ato de brincar ou de dançar. Por isso, a tomada
do canto pelas mulheres não foi fácil. Elas tiveram de vencer barreiras
e, ao mesmo tempo, se preparar paulatinamente para a explosão de seu
canto.

5. A palavra machado utilizada nas rodas é a senha para a mudança do rumo da canção,
podendo ser uma parada, uma troca de música, o início de um duelo numa “demanda”,
entre outras possibilidades de inversão da narrativa em desenvolvimento.
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FIGURA 2: mulheres jongueiras.
FOTO: Ana Lúcia Longo.

Reconhecendo que, para efetivamente ocupar um espaço significativo de maneira total no universo jongueiro – tomando o cântico e os
tambores e tornando-se também compositora –, é preciso um conhecimento formal, Juliana Correia, também do Jongo da Lapa, enfatiza a necessidade de aprender a tocar os instrumentos. Ela não quer
apenas tocar, quer “aprender a tocar de verdade”. Mas não basta isso. No
universo jongueiro se faz necessário reconhecer o diálogo e as trocas que
se estabelecem num enredo musical, que relaciona questões contemporâneas a outras que não são do universo temporal do tempo presente.
Pode ser uma simples “farpa” trocada durante uma demanda ou um
cântico de abertura que faz remissão às tristezas do tempo do cativeiro.
É preciso conhecer profundamente o enredo que se desenvolve numa
roda jongueira para poder dela tomar parte. Não se pode, por exemplo,
pedir de maneira aleatória o machado, isto é, pedir a troca do ponto, no
momento em que se poderia estar desenvolvendo o mais significativo
embate entre os integrantes da roda. Afinal, o jongo tem um enredo que
tem de ser seguido e para tal tem de ser conhecido.
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Entoar o cântico de maneira altiva, o que se materializa pela amplitude sonora da voz, passando a cantar em alto e bom som, revela o
momento de transformação e de percepção da tomada da sua palavra
no universo da roda jongueira.
O canto entrava em mim e eu refletia politicamente sobre os cânticos
do jongo. Cara, esse canto é eu! É eu trabalhando, é eu em casa. Esse
canto é uma dívida, esse canto é o racismo que eu sofri. Aí comecei a
me apoderar do canto. Veio aos poucos, ainda cantava baixo (Jéssica
Castro, 2017, grifo nosso).

O canto permite a Jéssica, portanto, perceber os seus lugares cotidianos, mas também os processos de exclusão incrustados na sua vida:
a vida comum, sem muitas expectativas, mas sobretudo o racismo que
sofre diuturnamente. Perceber o seu lugar, e almejar outro, produz a
inflexão de sua voz, construindo aos poucos a amplitude sonora da
música que executa.
Ao descrever o seu processo criativo na construção dos pontos,
Wallace Freitas mostra a sua complexidade. Em alguns pontos tem a
impressão de que eles “já vêm prontos” – referenciando de maneira
subliminar um poder invisível que traria para ele inspiração –, mas é a
emoção produzida pelos sentidos (olhar e ver o mar, por exemplo) que
aciona uma memória, nesse caso de seus antepassados, e que permite a
eclosão dos versos.
Para os jongueiros, a composição é um poder de criação. Construir
uma letra pode ser um processo simples, com base em uma vivência,
uma rima, uma experiência. Diante do mar, olhando do alto o Cais do
Valongo, em que os negros escravizados desembarcaram por mais de
um século, Wallace descreve a sua emoção diante de um cenário que
acionou nele uma memória duradoura e produziu brechas para uma
nova composição.
E tem pontos de jongo que eu faço que vêm pronto. Tem ponto que
eu acordo, ela falou, assim... Às vezes, claro, eu fico ali construindo,
mas tem coisa que vem pronto. Estou lá, canto um negócio. Eu fiz há
pouco tempo um ponto que eu nunca cantei na roda, fiz acho que
semana passada. É, veio pronto. Eu fiz um ponto que eu falo do Valongo e do translado. Eu estava na roda do Tambor de Cumba e mesmo
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não sendo do grupo eu ajudava muito, fiz várias coisas com eles. Saía
para tocar, eu ia junto, e aí a gente subiu pra guardar os instrumentos
num morro que tem ali de frente pro Valongo, na casa da menina.
Quando eu subi, estava no morro e eu olhei pro mar, e aí olhei o mar
e olhei o Valongo. Aquilo ali mexeu comigo de uma forma e daqui a
pouco todo mundo estava lá dentro guardando os instrumentos e eu
estava do lado de fora, no meio da rua, sozinho. Aí o pessoal: “Pô,
o que o Amendoim6 tá fazendo ali?”. Aí encostei do lado do portão e
fiquei assim. Aí quando eles voltaram, eu já estava cantando: Nego veio
de além-mar, para o Rio de Janeiro, trazendo o corpo cansado e ferido,
e resistiu ao navio negreiro (Wallace Freitas, 2017, entrevista à autora.
Grifos nossos).

Ao olhar para o mar e, sobretudo, para as ruínas e o lugar do velho
Cais do Valongo, Wallace vivenciou uma explosão de emoções – “aquilo
ali mexeu comigo de uma forma” – que, num primeiro momento, o fez
se sentir sem forças para realizar qualquer movimento: “Encostei do
lado do portão e fiquei assim...”.
Tomado pela emoção, foi tomado também pela inspiração. E recuperou uma memória duradoura que permitiu descrever imagens dos
negros que, ao desembarcarem no Valongo, teriam resistido ao navio
negreiro. Tudo de maneira, segundo ele, rápida, como se tivesse recebido pela emoção os versos da canção: “Nego veio de além-mar, para
o Rio de Janeiro, trazendo o corpo cansado e ferido, e resistiu ao navio
negreiro”.
O hiato que produzimos na temática desse capítulo, cuja centralidade é o papel das mulheres no jongo urbano contemporâneo, o que
pressupõe escutar preferencialmente vozes femininas, justifica-se pela
relação que o entrevistado estabelece entre o ato de compor e a importância de uma memória ancestral, encravada num território da diáspora
africana no Brasil. As mulheres que aderem ao movimento jongueiro
enfatizam também questões simbólicas, como as relacionadas à ancestralidade. A preocupação delas é, também, com continuidade das tradições do jongo.

6. No jongo e na capoeira, Wallace Freitas tem o apelido de Amendoim.
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Muitas se recordam com detalhes dos pontos que compõem. Daniella
Gomes, integrante do jongo Afrolage, canta com orgulho os versos do
primeiro ponto que fez.
O primeiro ponto que eu fiz foi [começa a cantar]: “Vem, criança,
dançar o jongo, vem, menino, e vem, menina... Vem, criança, dançar
o jongo, vem, menino, e vem, menina...”. Esse era o refrão, que todo
mundo repetia. Aí as estrofes eram: “Eu também quero jongar, tabiá e
umbigá. Eu também quero jongar, tabiá e umbigá. Essa é a dança dos
meus avós, do meu vovô e da minha vovó. Essa é a dança dos meus
avós, do meu vovô e da minha vovó. Vem, criança!” [mais rápido]. E
eu falo assim: “Gente, o ponto, a música, tem esse poder”. (Daniella
Gomes, 2017, entrevista à autora).

Para a entrevistada, a palavra ponto configura-se como uma flecha,
mostrando e direcionando aquele que tem contato com a música. Ao
tentar explicar a magia do jongo contida nas letras, enfatiza que as
mensagens – as mais cifradas e as mais importantes – são transmitidas
por meio do diálogo jongueiro. Demostrando total domínio sobre o ato
de compor, improvisa versos. Embora fosse um exemplo, exibe a aptidão
e a facilidade com que improvisa versos no ato de compor:
O ponto, palavra que flecha, palavra que aponta, palavra que dirige. E
aí a pessoa, depois, consegue associar, realmente, de fato, os pontos,
não sei que lá, não sei que lá... [começa a cantar]: “Lívia diz que não
bebe, embaixo da cama tem garrafinha”. Então, assim, você faz associação, que é uma palavra de encontro àquela pessoa, então começa
a jogar de encontro àquela pessoa: “Fulano é casado, mas vive beliscando birosquinha”. Então você consegue, nessa magia do jongo – e é
bem legal – que você tem que desmistificar o que a pessoa quer falar
através daquilo ali. E isso é muito legal, na oralidade, né? Vão se passando os anos e as pessoas vão conseguindo manter essa... sabedoria
(Daniella Gomes, 2017, entrevista à autora).

Tomando como direcionamento os pressupostos de Judith Butler
(2016) para quem o gênero é sempre um fazer, podemos afirmar que
as mulheres que frequentam as rodas se produzem como mulheres
jongueiras. Ao se apoderarem de todos os lugares, estariam se fazendo
como tal: mulheres que defendem o jongo e acreditam nele como um
modo de vida e de estar no mundo. Em suas falas, citam sempre o jongo
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como esse trânsito em direção a determinada posição, na qual transmitir aos filhos os ensinamentos e os modos de vida no jongo é preponderante. Assim, a posição que ocupam nas rodas se situa além de um
lugar físico; trata-se de uma trajetória ao longo de suas vidas. Para isso,
estar imersas em todas as ações é essencial. O movimento mais visível é
de fazer para si, e não para o outro.
Há que se remarcar igualmente a longa linhagem, com as evidentes
transformações no decorrer desse processo, do jongo com a Arkhé africana, devendo considerá-lo uma dança diaspórica e, portanto, incluindo
as inflexões relativas à potência feminina presente nesse universo.
O ser mulher para as integrantes do grupo engloba, além de todas
as especificidades que o feminino impõe, o fato de ser fundamentalmente jongueira e, a partir daí, poder lutar por uma causa. Assim, elas
mesmas se descrevem como, ao mesmo tempo, “maternidade e jongo”,
“brincante”, portadora de uma “missão”, ou, numa palavra, “jongueira”,
como se autoqualifica Taís Agbara. São mulheres atuantes, agindo com
ações fortalecidas a partir do cotidiano, entrando e atuando nas rodas
como atrizes sociais do jongo contemporâneo, encantando com suas
performances que vão muito além das saias rodando nos movimentos
observados nas práticas do jongo.
Na observação das rodas e nas entrevistas percebemos diversas
vinculações dessas mulheres com o jongo enquanto uma prática comunicacional complexa, na qual materializações, atos conjuntivos, partilhas de um mundo comum e de uma memória que, por vezes, parece
adormecida para eclodir na sequência, como memória duradoura, dão
o tom das narrativas.
A herança encontra-se nos atos e nas memórias das jongueiras
contemporâneas. É ela que explica a busca incessante que elas mesmas
empreendem para se vincularem às raízes duradouras do jongo que
estariam incrustadas nas comunidades quilombolas a que muitas delas
vão em busca de um jongo imemorial e, também, da aprovação dos
“mestres”, considerados portadores de um conhecimento que revela a
essência jongueira. É essa herança que permite a perpetuação dos ritos,
como é o caso do toque do tambor, dos passos dançados e dos pontos
entoados. Essa vinculação profunda permite que na contemporaneidade
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se construam alusões a experiências não vividas diretamente, como nos
pontos de cativeiro, mas repletas da emoção vivenciada na diáspora,
fazendo do jongo um território de música diaspórica, como já assinalamos anteriormente.

Considerações finais
Ao conversar com as mulheres, observamos que os vínculos
profundos com o jongo são o que permite a elas tomar a “palavra”,
ocupando um espaço que, a rigor, sempre lhes pertenceu. Uma palavra,
representada pelo som (tambor e canto), constituindo o ponto culminante do processo comunicativo, ao produzir uma síntese na qual estão
presentes todos os elementos que formam o indivíduo.
A música constitui-se em um agente de mudança, intervindo e
transmutando os significados dos espaços centrais da cidade7, produzindo novas significações, o desenvolvimento de sociabilidades específicas, interferindo na organização física e arquitetônica do espaço e,
por último, afirmando uma nova paisagem sonora. As tramas sonoras
jongueiras fazem-se, assim, pelos sons que ecoam envoltos pelos barulhos da cidade, mas que não permitem o silêncio dos tambores, dos
cânticos nem das palmas que ecoam das rodas.
A partir das entrevistas, parte importante na pesquisa, eclodiu a
questão da ancestralidade do jongo. Por outro lado, também as entrevistas revelam territórios do jongo que aparecem nos trabalhos da
memória de seus integrantes, deixando ver não só uma memória dos
sentidos – dos sons, dos cheiros, das imagens que permanecem interpelando-os – mas também uma articulação que coloca em cena múltiplas
heranças. A roda jongueira, tal como um terreiro, é o lugar de expansão
e transmissão de uma liturgia imemorial da africanidade, em que se
desenvolve uma música diaspórica.
A percepção da presença expressiva das mulheres nas rodas permitiu
reflexões em torno do que estamos denominando protagonismo feminino no universo jongueiro, questão-chave nesse texto. Nas entrevistas,
7. As rodas contemporâneas do jongo do Rio de Janeiro desenvolvem-se em espaços
turísticos ou de grande concentração de pessoas: Arcos da Lapa, Feira da Rua do Lavradio,
também no Centro da cidade, na Praça do Méier, importante logradouro do subúrbio da
cidade, e no Viaduto de Madureira, também no subúrbio do Rio de Janeiro.
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observa-se que as mulheres constroem um lugar feminino não só nas
rodas como também em articulação das suas próprias vidas com o
mundo jongueiro. Nas suas falas emergem a sua inclusão/exclusão, a
posição subalterna/dominante, a sua marginalização/potencialização,
ou seja, a construção de um feminino.
Ainda que a presença feminina no jongo seja uma longa tradição,
tendo sido sempre personagens que lhe davam sustentabilidade prática
e simbólica, como enfatizamos, um movimento particular permitiu a
interpretação de que essas mulheres na cena contemporânea jongueira
estão, a rigor, tomando a “palavra”. Ou seja, pela centralidade que
ocupam nas rodas, passando a tocar os tambores (antes território exclusivo masculino), invocando duelos de palavras durante as “demandas”
ou publicizando suas composições, passam a ser responsáveis pelos
espaços sagrados do jongo, ocupando a centralidade dos rituais. Essa
ação feminina constitui uma essência jongueira e dá a elas força inexplicável. Uma força que vem de uma música vibratória e que viaja acionada
pela alegria (SODRÉ, 2006).
Enfim, o jongo articula performatividades na cena urbana da cidade,
por meio da construção de territorialidades edificadas em torno do som
e da música, criando possibilidades para que as mulheres se apresentem,
expressando e experimentando nas rodas evidente protagonismo. A
música que dá corpo à performance jongueira é razão e causa dessa
possibilidade.
Isso porque a música pode ser considerada espaço da transcendência
da dualidade corpo/mente. As tessituras sonoras, como já aludimos
anteriormente, são absorvidas por um corpo feminino, que na filosofia
afro é corpo coletivo, que expande e, ao mesmo tempo, protege (SODRÉ,
2017).
A tomada da palavra pelas mulheres, por consequência, significa
colocar em ação esse corpo coletivo, visando à expansão e à proteção
das práticas jongueiras e até mesmo zelando pelo papel de continuidade
nas ações e nos ensinamentos que são passados primordialmente para
os filhos. No jongo as mulheres são uma espécie de mães ancestrais,
que, como as aves, na perspectiva filosófica afro (SODRÉ, 2017), do alto,
zelam pelas práticas jongueiras, como sagradas, inclusive no que diz
respeito à permanência delas e do jongo nos filhos, os filhos da roda.
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Capítulo 7

Tia Maria do Jongo1: potência feminina
da cultura jongueira enraizada no subúrbio carioca
Adelaide Chao

Apresentação
Durante seis anos, a investigação acerca dos processos comunicacionais da cidade do Rio de Janeiro me permitiu revisitar, por meio
da história cultural e de memórias de seus atores sociais, a formação
de alguns espaços de lazer populares da cidade1. Nesses espaços, me
debrucei sobre a relação de comensalidade da chamada Comida de
Subúrbio para compreender os processos de ressignificação de Oswaldo
Cruz e Madureira, bairros tradicionais do subúrbio carioca, localizados
na Zona Norte da cidade.
A expressão Comida de Subúrbio é o tema da tese de doutorado, definida como “refeições de hábitos cotidianos de uma culinária caseira,
elaborada em grande quantidade, preparada com afeto para servir a
muitas pessoas em momentos de celebração” (CHAO, 2020, p. 176). A
gastronomia reproduzida na Comida de Subúrbio representa a tradição
1. Este texto é parte do capítulo da tese de doutorado em Comunicação Social, intitulada
Comida de subúrbio: cultura, memória e comensalidade das yabás da Grande Madureira,
defendida pela autora no PPGCom UERJ em fevereiro/2020. Pesquisa financiada pela
FAPERJ.
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familiar matriarcal, diretamente relacionada às memórias afetivas individuais e coletivas quando compartilhadas com outros indivíduos, já
que é uma comida preparada e servida para muitas pessoas. São pratos
típicos da gastronomia carioca, organizados com ingredientes simples,
de baixo custo e de fácil acesso, geralmente produzidos na cidade do Rio
de Janeiro (IDEM, 2020).
Para compreender essa gastronomia da cidade, investiguei os quintais de casas suburbanas desde a formação de seu território, no início do
século XX, apresentados nesse texto como espaços de sociabilidade da
cultura da música popular, da dança e da arte jongueira.

Quintais do subúrbio
A relação entre quintal e subúrbio se inicia por volta de meados dos
anos 1600, quando a atual região da Grande Madureira era conhecida
como a Freguesia de Nossa Senhora da Apresentação de Irajá e que,
àquela época, incluía os bairros hoje denominados Vicente de Carvalho,
Colégio, Coelho Neto, Pavuna, Penha, Cordovil e Vigário Geral. Fundada
no século XVII, a Freguesia de Irajá estava situada no chamado “sertão
carioca”, onde as fazendas e sesmarias (terrenos abandonados cedidos
a agricultores locais) eram responsáveis pela produção vasta de cana-de-açúcar, feijão, mandioca, milho, além da criação de animais para
subsistência local. Os portos dos rios Meriti e Pavuna concentravam o
escoamento de aguardente e açúcar, além de serem locais de comércio
de comida para os trabalhadores do lugar, preparadas por quituteiras da
região (CUNHA, 2019).
Madureira e Oswaldo Cruz estão localizados na antiga Fazenda do
Campinho, que data do início do século XVII, passando a ser propriedade do boiadeiro Lourenço Madureira no século XVIII. Com a chegada
do trem e da expansão da malha ferroviária a partir do fim do século
XIX, Madureira foi desenvolvendo sua vocação histórica como ponto de
encontro e parada de viajantes, convergindo estradas rurais a linhas de
trens e tornando-se o principal centro de abastecimento de alimentos da
cidade (CHAO, 2015).
Já no século XX, com a eletrificação dos trens e a expansão geográfica do Rio de Janeiro, Madureira vai se consolidar como “capital do
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subúrbio”, trazendo a modernidade da cidade urbana, mantendo o
bucolismo do habitat rural e favorecendo o desenvolvimento dos bairros
em seu entorno. Madureira e Oswaldo Cruz afirmam-se como bairros
consagrados, polo comercial e, também, pela consolidação das culturas
populares.
A região, que abriga imigrantes, trabalhadores e comerciantes,
além de ser um reduto da comunidade negra, torna-se o “berço” de
grandes escolas de samba da cidade, polo artístico e cultural: G.R.E. S.2
Portela, G.R.E.S. Império Serrano e Jongo da Serrinha. Essa diversidade,
marcada pela cultura africana, nordestina e portuguesa na da Grande
Madureira, foi fundamental para a criação do clima de camaradagem e
afirmação de uma identidade suburbana contra o descaso e o abandono
do poder público. O carnaval popular reforça essa identidade, mas em
período muito curto (CUNHA, 2019). No restante do ano, os quintais
se transformaram no principal ponto de entretenimento da população
do subúrbio, consolidando a influência das culturas de matriz africana
na música, nas artes e, é claro, na culinária. Eles se tornaram espaços de
celebração. Rodas de samba, ensaios de músicas e sambas-enredo das
escolas e blocos carnavalescos, festas religiosas, rodas de jongo aconteciam desde o início do século XX, sempre organizados com comida
farta e festa.
Mulheres tradicionais como Ester Maria de Jesus, Vicentina, Clementina de Jesus, Doca da Portela, Dona Neném, Surica, Selma Candeia,
entre tantas outras, mantiveram seus costumes festivos em seus quintais,
representando a afirmação e resistência da cultura de matriz africana,
resultando no fortalecimento do espaço do subúrbio e da identidade
suburbana.
Desde os tempos de Tia Ciata, em cujo quintal muito se criou e se
consumiu de comida e arte, sabor e saber musical que se misturaram
nas comunidades do samba carioca, não há reunião de sambistas sem o
prazer do preparo e da degustação de iguarias feitas pelas tias baianas.
As escolas de samba foram criadas em torno dessas reuniões festivas,
bem como muitas associações são regadas a petiscos, cervejas, almoços
2. G.R.E.S. (abreviatura) – Grêmio Recreativo Escola de Samba.
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e jantares. A comida engendra a criação (principalmente, a criação
artística)3. O próprio samba registra essa ligação íntima, como “No
pagode do Vavá"4, composto por Paulinho da Viola.
Domingo, lá na casa do Vavá
Teve um tremendo pagode
Que você não pode imaginar
Provei do famoso feijão da Vicentina
Só quem é da Portela é que sabe
Que a coisa é divina
Tinha gente de todo lugar
No pagode do Vavá
Nego tirava o sapato, ficava à vontade
Comia com a mão
Uma batida gostosa que tinha o nome
De doce ilusão
Vi muita nega bonita
Fazer partideiro ficar esquecido
Mas apesar do ciúme
Nenhuma mulher ficou sem o marido
Um assovio de bala
Cortou o espaço e ninguém machucou
Muito malandro corria
Quando Elton Medeiros chegou
Minha gente não fique apressada
Que não há motivo pra ter correria
Foi um nego que fez 13 pontos
E ficou maluco de tanta alegria

Pensar os quintais suburbanos a partir da perspectiva afro-brasileira é analisar as relações e práticas de passagens entre a casa e a rua.
A casa como lugar de ritual privado e a rua como lugar de negociação
(RIBEIRO et al., 2019, p. 17).
A ideia de quintal enquanto lugar mítico de surgimento do samba
no Rio de Janeiro problematiza as tradicionais narrativas de espaço
público e privado. Há um entendimento de que o quintal é o lugar ideal
no passado de surgimento das instituições de empoderamento da popu3. Grifo meu.
4. Letra de “No pagode do Vavá”© Warner/Chappell Edições Musicais Ltda., WARNERTAMERLANE O/B/O WARNER/ CHAPPELL EDICOES MUSICAIS LTDA.
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lação negra do Rio de Janeiro. Para (RIBEIRO et al., 2019, p. 8-9), a
região compreendida como Grande Madureira transformou as marcas
de origem africana, desde a formação dos bairros suburbanos, em ativos
culturais e de identidade, necessários ao reconhecimento dessa parcela
da população como agente de real definição dessas práticas, tanto para
o território (subúrbio carioca) como para seus atores sociais (o suburbano).
O avanço tecnológico e a modernidade europeia chegaram às mesas
e cozinhas dos restaurantes. A velocidade não foi acelerada quando nos
referimos à maioria da população do Rio de Janeiro, principalmente
para as famílias de classe média e baixa. A industrialização crescente
(inclusive nos bairros suburbanos) não apagou as formas tradicionais
de produção e sobrevivência dentro das casas. Del Priore (2017, p. 273)
detalha como os padrões de comensalidade foram absorvidos de forma
desigual. As pessoas mantinham o hábito de comer sentadas em esteiras,
de cozinhar no fogão a lenha ou a carvão. O fogão a gás, novidade
símbolo de bom gosto e prestígio, era usado em ocasiões especiais e nos
fins de semana festivos. As refeições eram preparadas com alimentos
produzidos nos quintais das casas. Era comum as famílias criarem patos,
galinhas, plantarem verduras, legumes e hortaliças para temperos, além
do cultivo de árvores frutíferas em seus quintais. Esse espaço era ao
mesmo tempo de trabalho, socialização e festa das casas de subúrbio
– um ponto simbólico de confluência entre o urbano (a casa) e o rural
(a roça). A cozinha era o lugar por excelência das refeições semanais,
mesmo em casas que dispunham de salas de jantar com mesas, cadeiras
e cristaleira (DEL PRIORE, 2017).
A produção caseira de frutas propiciava a comercialização de
matéria-prima para a produção de doces em conserva e para o surgimento de indústrias em alguns bairros do subúrbio. A região conhecida como Pedregulho, no bairro da Mangueira5, era conhecida por ser
uma das maiores produtoras de manga da cidade do Rio de Janeiro e tal

5. Portal Geo Rio. Disponível em: http://prefeitura.rio/web/infraestrutura-habitacao/georio. Acesso em: 23 set. 2017.
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fama deu o nome ao morro. Chegou a abrigar oito indústrias6: fábricas
de alumínio, de alimentos, de escovas e do Café Capital. No final da
década de 1970, essas fábricas começaram a fechar ou mudar de endereço, devido ao crescimento da violência e à crise econômica na cidade.
Em 1984, ainda funcionavam na Mangueira as unidades de Pesquisa e
Informática do IBGE, em dois prédios com centenas de funcionários,
o que ajudava a movimentar a economia local. A insegurança levou
o instituto a mudar de endereço em 1997. Em 2019, com o abandono
dos imóveis, a prefeitura do Rio realizou a implosão dos prédios com a
promessa de construção de residências populares do Programa Minha
Casa, Minha Vida7. Por enquanto, é só mais um terreno baldio no pé do
morro. As diferentes gestões municipais já cogitaram a possibilidade de
implosão das ruínas de antigos imóveis abandonados, como a fábrica da
Red Indian, de geleias, compotas e conservas.
A relação entre quintais e samba é basilar. Como registro da cultura
das velhas guardas das escolas de samba cariocas, encontramos na obra
de Vargens e Monte – A velha guarda da Portela (2008) – um pequeno
mapa cartográfico dos quintais do subúrbio, entre Oswaldo Cruz e
Madureira, com detalhes da sociabilidade, da comensalidade e da
relação música e comida de subúrbio. Os autores registram os principais quintais entre as décadas de 1940 e 1980, tão presentes na culinária
da Feira das Yabás e no Jongo da Serrinha. A obra relata os encontros
nos quintais de Manacea e Dona Neném, Tia Doca, Argemiro e de Tia
Surica, todos personalidades da velha guarda da escola de samba e da
comunidade portelense.
Rua Dutra e Melo – Quintal de Manacea e Dona Neném
Manacea (1921-1995), um dos fundadores do G.R.E.S. Portela, foi
compositor de sambas tradicionais da música popular brasileira, obrigatórios nos repertórios de shows e reverenciados como hinos do samba
portelense, a exemplo de “Quantas lágrimas”, “Obrigado pelas flores”
6. Sobre as fábricas na região da Mangueira ver: http://bemblogado.com.br/site/rioeruauma-resistencia-chamada-mangueira//. Acesso em 1o nov. 2019.
7. Minha Casa, Minha Vida – programa de habitação federal do Brasil lançado em março
de 2009 pelo Governo Lula (2003-2011).
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e “Volta, meu amor”. Manacea foi casado com Yolanda, conhecida na
cultura suburbana como Dona Neném (1925-2020), aquela que viu a
Portela nascer e abrigou muitos encontros em seu quintal, fazendo de
sua cozinha um espaço de criação e inspiração para muitos sambistas
renomados. Nas tradicionais rodas de samba em seu quintal, Dona
Neném oferecia, entre outras iguarias, a famosa rabada, prato de origem
europeia, feita com carne de boi, adaptado à culinária brasileira em
panelas de ferro e pedra (CHAO, 2015).
O quintal de Manacea e Neném abrigou os ensaios da velha guarda
nos anos 1970 com o miudinho (passo apertado dos pés ao se dançar
o samba) e a tradicional galinha com quiabo. A casa ficava próxima ao
Abatedouro Carioca, na Estrada do Portela e, de lá, as galinhas eram
selecionadas com rigor para as panelas de Dona Neném. O quintal era
grande, de muro baixo, onde dos encontros participavam poucos amigos
íntimos e vizinhos que espiavam sobre o muro (VARGENS; MONTE,
2008). As festas no quintal de Manacea e Dona Neném foram cenário do
filme Partido-alto (1976) de Leon Hirszman8 e da capa do primeiro LP9
de Dona Ivone Lara – Samba minha verdade, samba minha raiz.
Rua Antônio Badajós – Quintal de Tia Doca
A Rua Antônio Badajós começa na Rua Fernandes Marinho, atravessa a Rua Adelaide Badajós, onde acontece a feira livre, e termina em
uma ribanceira, formando um ângulo reto com a Rua Dutra e Melo, Rua
do Manacea. Ali, ficava a casa da conhecida Tia Doca – Jilçária Cruz
Costa (1932-2009). Foi puxadora de corda (quem faz a demarcação de
espaço da escola durante os desfiles na rua), destaque, diretora da ala das
baianas, pastora, compositora e cantora da Velha Guarda Show. Como
ela dizia, “Só não carreguei tijolo nem joguei bola com Paulo da Portela.

8. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=j7gG-onRK28. Acesso em: 2 nov.
2019.
9. LP – Long Play, também conhecido como disco de vinil, é uma mídia desenvolvida no
final da década de 1940 para reprodução musical (www.universodovinil.com.br; acesso
em 19. Abr. 2021).
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De resto, fiz de tudo para ajudar a minha escola10” (CHAO, 2015). Os
ensaios da velha guarda da Portela passaram a acontecer em seu quintal
a partir da segunda metade dos anos 1970. Em sua casa, surgiram novos
nomes do samba, a exemplo de Zeca Pagodinho, que relembra: “O
quintal de terra da Tia Doca, molhado para não levantar poeira, era um
território livre da criação e da descoberta, ali nasciam novos sambas e
sambistas, amores e amizades” (MEDEIROS, 2004, p. 11). Esses ensaios
antecederam o conhecido Pagode da Tia Doca, evento que reunia
novos e antigos pagodeiros e sambistas no início da década de 2000,
até o seu falecimento em 2009. A tripa lombeira é um prato preparado
para muitas pessoas, já que reúne vários quilos de carne bovina, suína,
legumes, verduras e muito cheiro-verde. Tia Doca oferecia esse prato
nos encontros em seu quintal e no início do projeto Trem do Samba,
realizado por Marquinhos de Oswaldo Cruz, sambista, idealizador deste
e de outros projetos, como a Feira das Yabás. Diante de tanta fama, eternizou sua receita no livro Batuques da Cozinha: as receitas e histórias das
tias da Portela (MEDEIROS, 2004, p. 47-49; CHAO, 2015, p. 67).
Rua Júlio Fragoso – Quintal de Tia Surica
A fama transformou o extenso quintal de Iranete Ferreira Barcellos
em “Cafofo da Surica”. A Rua Júlio Fragoso é perpendicular à Rua Clara
Nunes (rua da quadra principal da Portela). Em sua casa, reuniam-se
os atuais mestres do samba, quando havia demanda de shows da Velha
Guarda Show. O quintal ganhou o apelido de “Cafofo” porque, apesar de
grande, ficava pequeno para tanta gente em dias de festa. Com a comida
sempre presente, Tia Surica ganhou o reforço da família para o comando
na cozinha. Vieram a irmã Irani e as sobrinhas Márcia e Marly para
oferecer a tradicional feijoada, além de macarrão com galinha (IPHAN,
2014).
A sociabilidade dos quintais que envolvem membros icônicos da
comunidade carnavalesca aponta para a participação das famílias da
região em torno das reuniões-almoço. Os eventos de quintais foram
fundamentais para solidificar as relações e a estrutura do Império
10. Disponível em: http://www.portelaweb.com/arquivos.php?codigo=144&cod_cat=3.
Acesso em: 2 jan. 2015.
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Serrano enquanto escola de samba e elemento cultural da cidade. Nos
almoços e outras festas organizados em seu quintal na Serrinha, Tia
Eulália Nascimento (1908-2005), também fundadora e sambista da
escola, proporcionava o ambiente para as discussões e decisões sobre
os desfiles, designava responsabilidades para cada membro do grupo,
realizava os ensaios dos sambas, sempre com o acolhimento próprio de
família. A importância dessas relações solidifica as tradições culturais da
culinária e do quintal enquanto espaço de lazer “como pontos de articulação interna na extensão das suas relações, onde laços eram estreitados
e solidariedades eram firmadas, no extravasamento do cotidiano e na
preservação das suas práticas culturais.” (BARBOSA, 2010, p. 7).
A comida nas festas de samba do Rio de Janeiro reproduz e atualiza a
dinâmica do comer/beber da tradição africana. Comer, no samba, equivale a viver, preservar, comunicar e reforçar memórias individuais e coletivas. Tanto na tradição banto de Angola e Congo como na tradição nagô
da Nigéria, cozinhar é considerado um ato sagrado, e os alimentos são
tratados de forma ritualística. Pela ligação de pais e mães de santo com
o samba, era natural que os rigores e as delícias gastronômicas da vasta
culinária dos terreiros de candomblé, caboclo e umbanda ajudassem a
determinar a identidade dos espaços onde o samba floresceu. A cozinha
é o lugar onde as tias transformam morte em vida, usando os temperos,
a água, o azeite e o fogo (IPHAN, 2014, p. 96-97).

Tia Maria do Jongo, a potência feminina de uma cultura
comunitária
Enquanto eu puder fazer meu feijão, meu arroz, vou ficando por aqui11
Tia Maria (1920-2019)

Segundo a historiadora Martha Abreu12, da Universidade Federal
Fluminense, os negros africanos escravizados vieram para a região
11. Fonte: Uma resenha com Tia Maria do Jongo, entrevista realizada em 16 de fevereiro
de 2014. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ffzOeD3Wf5U. Acesso em: 7
nov. 2019.
12. A tradição do Jongo da Serrinha. Disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=XC__FSs56DU. Acesso em: 7 nov. 2019.
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sudeste brasileira e eram, em sua maioria, obrigados a trabalhar nas
lavouras de cultivo do café e na colheita da cana-de-açúcar. Eram negros
bantos, vindos principalmente das regiões da África subsaariana com
línguas e práticas diferentes, mas que compartilhavam dos mesmos
valores, no que concernia à música e à culinária.
No Brasil, o jongo, desde a sua chegada no século XVI, tornou-se
a consolidação da comunidade escravizada através das danças, das
conversas codificadas, das batidas dos pés no chão e do som das palmas
com as mãos. Os versos cantados na dança concretizam o espaço de
fortalecimento da identidade negra, enquanto comunidade (no sentido
de fazer comum, de comunhão). A integração na dança do jongo é uma
reverência aos ancestrais cultuados nas religiões africanas. No jogo de
corpo, a linguagem dos pontos é composta de cifragens e metáforas.
Para decifrá-las é necessário que se tenha certa experiência com os
significados. Tal linguagem criou laços de solidariedade, além da troca
de informações para a combinação de fugas dos escravizados.
A dança do jongo é composta de quatro etapas: licença, louvação,
visaria e adeus. A licença é o gesto de abertura, uma saudação ao
jongueiro dono da roda, geralmente, o integrante mais idoso. A louvação
é uma reverência a toda ancestralidade negra – seja brasileira ou africana – e às relações de parentalidade dos participantes já falecidos. A
visaria é o momento de alegria e descontração da roda, com movimentos
de umbigadas e de braços elevados, lembrando abraços e saudações ao
jongueiro que divide a roda. E a despedida é o adeus, simbolizando o
agradecimento.
Jongo é a cultura dos mais velhos, pessoas de cabeça branca, mais
sábios. No Morro da Serrinha, região de Madureira, antes da chegada de
Vovó Maria Joana (final do século XIX) havia as ladainhas e festas aos
santos de devoção. Crianças só poderiam estar presentes até às 22 horas,
observando e recitando as ladainhas. O jongo começava à meia-noite e
permanecia até o dia amanhecer. Havia os chamados mistérios da roda,
em que um jongueiro ficava preso até que outro jongueiro conseguisse
decifrar o que estava sendo dito.

TIA MARIA DO JONGO

161

A maioria dos negros escravizados foi separada de suas famílias. O
jongo era cantado depois da lida nas lavouras para amenizar o sentimento de saudade, solidão e revolta constantes. Tia Maria do Jongo
sempre contava que sua casa era de estuque (barro com bambu) e que,
quando criança, por ser pequena, ficava observando pelas gretas das
paredes os movimentos, o ritmo, a dança, os corpos que saudavam
uns aos outros. No dia seguinte, ao lado das outras crianças, imitava os
passos das senhoras e senhores jongueiros. Assim aprendeu.
Tia Maria do Jongo nos conta que vovó Maria Joana pediu a seu
esposo, mestre Darcy Monteiro, que ensinasse o jongo às crianças. Em
meados dos anos de 1970, Mestre Darcy começa a divulgar a cultura
jongueira, realizando várias apresentações em colégios, faculdades e
praças. Assim, incentivou a formação e a popularização do jongo na
cidade e no estado do Rio de Janeiro. Darcy já percebia o jongo como
elemento de patrimônio cultural e necessário para dar visibilidade às
tradições das famílias negras. Encontrando obstáculos, Darcy teve a sua
estratégia criticada internamente, já que alguns grupos jongueiros no
interior do estado foram resistentes em transmitir a cultura aos mais
novos. Com o objetivo de cada vez mais difundir as práticas e os saberes
jongueiros, Darcy realizou apresentações artísticas em teatros e praças,
divulgando a cultura jongueira e integrando os grupos espalhados pela
região Sudeste, principalmente, na região da Zona da Mata Mineira.
Em 2005, o jongo é oficializado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, como Patrimônio Cultural do Brasil, pelo reconhecimento dos saberes transmitidos através da cultura oral, da música
e das formas de expressão corporal. O reconhecimento do Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) criou caminhos de
sustentabilidade e, por isso, Mestre Darcy entendeu que era necessária
uma renovação da tradição musical jongueira, acrescentando nas apresentações instrumentos como violão e cavaquinho, além dos tambores
e atabaques. Como estratégia de popularização, autoriza a participação
de qualquer pessoa interessada na roda de jongo, independentemente de
idade, gênero e raça, já que, até a primeira metade do século XX, o jongo
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era restrito a pessoas idosas. Como dizia Tia Maria13, “os coroas bem
coroas mesmo”. Diante dessa renovação, Mestre Darcy realiza uma apresentação de jongo na sala Cecília Meireles, Centro do Rio de Janeiro,
incluindo, de maneira arrojada, instrumentos como violinos e piano. O
Jongo da Serrinha deixava de ser uma roda de jongo familiar para se
tornar um grupo artístico e posteriormente uma organização não governamental (ONG).
Dely Monteiro, sua sobrinha (e neta de vovó Maria Joana), nos lembra
de sua fala constante sobre a importância da criação de um espaço
exclusivo para o jongo, a fim de recriar a tradição jongueira através
de novas gerações. É criado o Grupo Cultural Jongo da Serrinha, que
posteriormente fez surgir a Casa do Jongo, espaço reservado às práticas
jongueiras.
A Casa do Jongo é uma ONG que oferece diversas atividades a 400
crianças e adolescentes, com uma proposta pedagógica de educação
experimental viva, em que o conhecimento é transmitido por meio da
oralidade, da cultura popular e dos exemplos de comportamento da
comunidade. A ONG oferece aulas de música, percussão, corte e costura,
capoeira e jongo para a população da comunidade da Serrinha. Para
Dyonne Boy14, produtora geral da Casa do Jongo, as atividades pedagógicas oferecidas são elementos de resistência das heranças e tradições
da cultura negra brasileira: “O grupo cultural Jongo da Serrinha é uma
tradição herdada, possui um conteúdo estético-filosófico para estar na
contemporaneidade de maneira renovada e disponível a todos”, afirma
Dyonne Boy (2016).
Desde o início de suas atividades, a Casa do Jongo oferece assistência
à comunidade da Serrinha. E a comida surge como elemento de vinculação. A Casa do Jongo oferece lanche e almoço durante as atividades
junto à comunidade. Em aulas abertas ao público, a Organização disponibiliza encontros de jongo adulto ou eventos festivos, como encontro
13. A tradição do Jongo da Serrinha. Disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=XC__FSs56DU. Acesso em: 7 nov. 2019.
14. A tradição do Jongo da Serrinha, entrevista com Dyonne Boy. Disponível em: https://
www.youtube.com/watch?v=XC__FSs56DU. Acesso em: 7 nov. 2019.
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de músicos do Império Serrano, rodas de Capoeira, Encontro de Umbigadas – evento que reúne vários grupos jongueiros do estado do Rio de
Janeiro – onde é servida a feijoada, prato símbolo da cultura negra.
Durante muitos anos, Tia Maria e Damiana Alves estiveram à frente
do cozimento dos alimentos: dos lanches aos almoços festivos. Muito
cuidadosas, em todas as vezes que visitei a Casa do Jongo na fase da
pesquisa de campo, me acostumei a ouvir Tia Maria perguntar a
Damiana: “Dadá, essas crianças já comeram? Olha lá, hein! Não quero
ninguém sem comer bem!”.
A Casa do Jongo, apesar de ser um imóvel bastante amplo e bem
estruturado para diferentes eventos, tem uma arquitetura que faz
lembrar uma casa de avó. Em dias comuns, a entrada se faz pela cozinha,
interligada a uma ampla sala de estar. A cozinha (tipo americana) possui
fogões industriais, daqueles que sustentam panelões para comida em
grande quantidade. Possui duas geladeiras, uma pia ampla, muitos
talheres, um filtro de barro. Logo à frente, temos mesas e cadeiras, como
uma copa para refeições rápidas e bate-papo. A sala de estar possui três
sofás amplos, duas estantes cheias de livros para os visitantes, móveis de
centro, decorados com vasos de flores e outros adereços de artesanato.
À direita da sala de estar, encontramos uma ampla sala que funciona
como um museu (provisório) com objetos pessoais, retratos de família,
prêmios, placas comemorativas e homenagens de personalidades
importantes da história cultural do Jongo da Serrinha. Ali encontramos
roupas, lenços, sapatos e muitos outros acessórios de Vovó Maria Joana,
Mestre Darcy e Tia Maria do Jongo. Todos dispostos como em uma casa,
em espaço reservado como uma antessala ou quarto. Tudo cuidadosamente organizado, oferecendo ao visitante uma ambiência familiar. Do
outro lado da sala de estar, encontramos uma grande sala de jantar com
uma mesa longa para aproximadamente 25 pessoas. Nessa mesa, acontecem as refeições durante as atividades cotidianas da Casa do Jongo,
mantendo o hábito dos almoços em família. São servidos macarrão com
carne assada, sopas, frango com quiabo, pizzas, doces caseiros, dobradinha, entre outras delícias. Mais ao fundo, há um grande salão, onde
são realizados os ensaios e as apresentações de jongo e capoeira.
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FIGURA 1: Tia Maria e Damiana Alves na cozinha da Casa do Jongo, 2017.
FONTE: autora, 2017.

FIGURA 2: Tia Maria e o Jongo da Serrinha no palco da Feira das Yabás, maio 2018.
FONTE: autora, 2018.
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Ao longo de dez anos na Feira das Yabás, sua barraca era o palco e
o prato principal era o jongo. Maria de Lourdes Mendes, a famosa Tia
Maria, é de fato e de direito uma yabá15 da cultura jongueira. Trago a
etimologia do termo yabá para Tia Maria porque a comida sempre foi
elemento de vinculação da cultura do jongo, desde a chegada da dança
ao Brasil no século XVI. Vejamos as representações do jongo no Rio
de Janeiro e as relações transmitidas por Tia Maria em seus 80 anos de
dedicação à cultura jongueira.
Tia Maria contava que ela só passou a dançar o jongo depois de
casada com Mestre Darcy. Ela dizia já ter nascido jongueira e reafirmava
que o fundamento do jongo está nos quintais – é uma cultura de quintal.
Tia Maria e sua família foram os formadores do Morro da Serrinha, em
Madureira. Sempre relatou que quando criança não lhe era permitido
assistir às rodas de jongo, mas a curiosidade era grande e, então, ela
aumentava o buraco das paredes dos cômodos para poder ver e ouvir
melhor. Conta, divertindo-se com a lembrança, que fazia batucada com
a lata que usava para carregar água do pé do morro e levar para sua casa.
Naquele tempo, criança não cantava determinados pontos de jongo;
os mais velhos os alertavam de que não podiam repetir. Essa era uma
ordem a ser cumprida.
Sobre dançar o jongo, Tia Maria dizia que “quem não tem o dom de
dançar não pega”. Foi a décima primeira filha de treze irmãos, sendo a
última desta geração de sua família a falecer. Morou durante muitos anos
na Rua Balaiada, em cujo quintal iniciou as rodas de jongo. Foi uma das
fundadoras da escola de samba Império Serrano. Tia Maria dizia que sua
mãe lavava roupa na atual Rua Mano Décio, descia o morro e deixava
os filhos em casa. Curiosamente, ela conta que mamou até os 6 anos de
idade e, como tinha um irmão ainda mais novo, aproveitou a disponibilidade e amor de sua mãe que, apesar das críticas, a amamentou todo
esse tempo.

15. Os termos Aiabá, Yabá, Iabá, Iyagbas, Iyabá e Oiá fazem parte do dialeto iorubá e
traduzidos significam rainha, mãe, senhora idosa, acolhimento, aquela que alimenta seus
filhos. Dicionário de Iorubá. Disponível em: http://www.alaketu.com.br/ritos/dicionario_
ioruba.htm. Acesso em: 14 jan. 2014.
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Casou-se aos 20 anos, trabalhou em casa de família, na tipografia
Pimenta de Melo e em uma fábrica de algodão. Logo após seu casamento,
parou de trabalhar fora dedicando-se apenas às atividades em sua casa,
na Serrinha. Tia Maria enfatiza que o jongo não é de umbanda nem de
nenhuma religião – “o jongo é um afro”. Ela lembra das ladainhas em
homenagem a santos católicos como Senhora Santana, São Jorge, São
Pedro, São Roque, além de São Cosme e São Damião, tradicionais nas
paróquias, nos terreiros, nas ruas e quintais de Madureira.
Tia Maria denuncia que, em sua juventude, Madureira era um bairro
sem calçamento nem água encanada. Certo dia, seu pai, inconformado
com o descaso do poder público, instalou uma bica na Rua Silas de
Oliveira e a inauguração aconteceu com festejos e banda. Nessa época, o
mercado local ficava na Rua Dona Clara, onde era comercializado tudo
aquilo que se plantava nos quintais da região.
Ela recorda que o deslocamento para o centro da cidade era feito de
trem movido a carvão e lamenta que no século XXI as casas não tenham
mais espaços verdes. Devido à urbanização moderna, recorda com certo
saudosismo que em sua época as casas eram muito arborizadas e com
os quintais amplos, muitas tinham duas mangueiras, uma na frente e
outra nos fundos. Havia plantação de limão, fruta-do-conde, banana,
goiaba, laranja, além da criação de galinhas e patos. A iguaria galinha
com quiabo era uma refeição comum na vizinhança.
Tia Maria lembra que, na virada de século XXI, as rodas de jongo
passaram a acontecer com mais frequência durante o dia, já que até
o final da década de 1980 iniciavam à meia-noite. Sua relação com
a escola de samba Império Serrano é desde a origem. Sempre exibiu
orgulhosa a carteirinha de número um. Em muitos carnavais desfilava
na ala das baianas. Antes do surgimento e transformação da quadra
do G.R.E.S. Império Serrano, as reuniões do bloco Prazer da Serrinha
aconteciam em seu quintal. Tia Maria recorda que, desde que o bloco
se transformou na grande escola de samba Império Serrano, o esforço
e a dedicação fizeram a comunidade imperiana alcançar posições de
destaque no carnaval carioca. As líderes do campeonato se mantinham
entre o G.R.E.S. Portela e o G.R.E.S. Estação Primeira de Mangueira.
Lembra que naquela época a letra do samba-enredo só era conhecida
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momentos antes do desfile. Os compositores Silas de Oliveira e Mano
Décio da Viola criavam esse suspense e tratavam o samba-enredo como
um tesouro que deveria ser preservado e não desvelado até pouco tempo
antes dos desfiles.
Em 20 de novembro de 2001 foi criado o grupo Razões Africanas16,
não por acaso, em comemoração ao Dia da Consciência Negra, pelas
jongueiras da Serrinha Dely Monteiro, Lazir Sinval e Luiza Marmello
(1960-2019). Trata-se de um grupo artístico-musical, autoral e intérprete
de diversos sambas afro-brasileiro e cantigas de jongo. O grupo Razões
Africanas se diferencia por apresentar em suas músicas o rico vocabulário que enaltece a língua portuguesa, suas relações com idiomas africanos e a oralidade do cotidiano jongueiro, tanto pelos ensinamentos e
letras codificadas dos escravizados do século XIX como pela exaltação
aos ancestrais da cultura negra.
Eu vejo Nego Véio
Tirando vinho da bananeira
Lá na Mata e plantando cana
E no Terreiro eu sinto o cheiro
Do cachimbo de Vovó Maria Joana
Lazir Sinval

Tia Maria era convidada de honra. Ao longo dos 19 anos do grupo,
participou inúmeras vezes das apresentações em teatros, salas de
concerto, programas de TV e outros eventos. O grupo teve uma participação especial na cerimônia de abertura do 43o Congresso Brasileiro
de Ciências da Comunicação (INTERCOM), realizado na Universidade
Federal do Rio de Janeiro, em setembro de 2015, ano em que a conheci
pessoalmente. Tia Maria tomou para si o compromisso de divulgar a
cultura jongueira nacionalmente, projeto iniciado por Mestre Darcy, e
assim o fez até seus últimos dias. Aos 98 anos, Tia Maria do Jongo recebeu
o Prêmio SIM à Igualdade Social, na categoria Arte em Movimento,
promovido pelo Instituto Identidades do Brasil (IDBR). A cerimônia de
premiação aconteceu no dia 14 de maio de 2019 em jantar realizado
16. Grupo Razões Africanas. Disponível
razoesafricanasoficial/. Acesso em: 12 nov. 2019

em:

https://www.facebook.com/
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no Salão Nobre do Hotel Copacabana Palace. O prêmio reconhece os
principais nomes e iniciativas que atuam em prol da igualdade racial no
Brasil. A premiação destacou os principais agentes de mudança, que são
exemplos de engajamento, comprometimento e influência nessa causa.

FIGURA 3: Tia Maria, “preta velha jongueira” no palco da FDY, julho 2017.
FONTE: autora, 2017.

Era um sábado pela manhã, dia de aula de jongo adulto na Casa do
Jongo, quando Tia Maria chegou. Vestindo seu tradicional lenço prateado
na cabeça, vestuário verde e branco, chegou sorridente, cumprimentando a todos que estavam na casa. Perguntou a Damiana se o feijão
já estava pronto para o almoço de logo mais. Estava feliz em mostrar a
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todos o prêmio SIM que havia recebido havia poucos dias. Contou como
foi o jantar chique, a cerimônia, as pessoas que havia encontrado. Com
a roda formada em círculo, pediu o tambor, falou sobre as batidas do
jongo, entoou uns versos e se encantou.
Os adeptos de religiões afro-brasileira, especialmente os bantos,
dizem que “a morte não é libertação, nem passagem: é uma metamorfose” (GABRIEL, 1978). Um dos maiores contistas e romancistas da
literatura brasileira, Guimarães Rosa (1967), disse que “As pessoas não
morrem, ficam encantadas”17. E assim ouvi da comunidade do Jongo da
Serrinha, dos colaboradores da Casa do Jongo: “Tia Maria se encantou
para o mundo espiritual, para estar junto de seus ancestrais”. Viveu e
compartilhou a cultura comunitária, cidadã, negra, jongueira. “Preta
Velha Jongueira”, como se declarava, fez questão de revelar seu cotidiano ao longo de décadas, abrindo o quintal de sua casa para realizar
expressões da cultura brasileira, como o jongo, o samba de roda, a culinária típica de seus antepassados, a dança e a importância da resistência
negra, feminina, suburbana e carioca. Maria de Lourdes Mendes nasceu
em 30 de dezembro de 1920 e faleceu em 25 de maio de 2019.

Considerações finais
Qualquer observação que façamos sobre a cultura do subúrbio
carioca, seja para analisar as artes, a música ou a culinária como marcas
de identidade da cidade, é relevante observar a história cultural dos
quintais como espaços de comunicação, lazer e sociabilidade. Os quintais, assim como a cozinha, a casa e a rua são espaços notadamente
marcados pela afirmação e presença femininas. A culinária familiar e
festeira descrita nesse texto reverencia mulheres que ajudaram a tipificar
a cultura gastronômica da cidade do Rio de Janeiro por séculos.
Exaltar a referência feminina inserida nas diversas culturas – tradicional e popular – é registrar empiricamente as relações entre culinária,
música e práticas religiosas que deram origem ao samba, jongo, partido-alto, às escolas de samba e festejos populares, dos quintais das casas
17. Discurso de posse do escritor João Guimarães Rosa na Academia Brasileira de Letras
em 16/11/1967. Disponível em: www.academia.org.br. Acesso em: 12 nov. 2019.
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aos eventos na rua. Muitos pratos e aperitivos consumidos nos bares e
restaurantes atuais são herança desse passado histórico carioca.
Essa herança fica evidente nos relatos de Tia Maria do Jongo, personalidade marcante da cidade do Rio de Janeiro, de manifestações artísticas que se constituem como práticas de cidadania cultural, formando
agentes de transformação social, além de fonte fundamental nos
processos de identidade e sociabilidade do subúrbio carioca.
Tia Maria deixa seu registro na história cultural da cidade, referências sobre tradição, ancestralidade, vinculação, costumes e práticas que
devem ser preservados e reproduzidos por aqueles que permanecem
nesses espaços, com a missão de manter a cultura viva e dinâmica, sem
perder sua essência.
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III
Experiências urbanas: o lúdico, as
táticas, as resistências e emergências
dos femininos.

FOTO: Thigresa e Julia Lelli.

Capítulo 8

Mulheres, corpos políticos e cidade: performatividades a partir do cinema na rua
Tatiane Mendes

Introdução
Imaginemo-nos nas ruas de Atenas, no calor de uma tarde de julho.
Por entre as esquinas as mulheres se reúnem, as túnicas esvoaçantes, os
pés apressados. Nas mãos, bolas de mirra, que atiram a cada esquina.
Aqui e ali, o aroma de incenso se faz forte, impregnando o ambiente
que, ao cair lento da luz do dia, vai conferindo uma atmosfera difusa, em
meio ao calor que emana das paredes de pedra das casas. As mulheres
seguem seu caminho, percorrendo vielas, misturando-se à fumaça dos
incensos e ao odor de mirra queimada, sussurrando entre si e carregando
vasos com frutas e vinho. Ao chegarem à determinada casa, ouvem ao
longe as vozes dos homens, reunidos em uma única sala, enquanto
bebem e comem e contam entre si histórias de façanhas e disputas. Mas
as mulheres não se dirigem aos mesmos ambientes dos homens. Seguem
até a parte superior das casas, sobre os telhados, onde a luz do sol já caiu
de todo e a única iluminação a penetrar a fumaça vem das velas acesas,
que conferem ao espaço a atmosfera onírica necessária. Ali, corpos de
mulheres se reúnem, ouvem-se risos, tilintar de canecas, em meio aos

176

ARTE, COMUNICAÇÃO E (TRANS)POLÍTICA

vasos de plantas secas, os chamados jardins de Adônis. Ao passar do
tempo, os suspiros e sussurros substituem os risos, os corpos se tocam,
se fundem entre estranhos; homens e mulheres criando zonas mágicas
do efêmero, celebrando na escuridão o prazer e a brevidade da vida.
Nos espaços ritualísticos das cidades gregas, os mitos, aqui descritos
pelo recurso da metáfora, reúnem corpo e cidade, relações compostas de
elementos sensíveis e materialidade. Onde começa o espaço da cidade
e terminam os corpos femininos na narrativa mítica, não é possível
precisar. Permaneço então no caminho da metáfora, percorrendo-a para entender a relação entre pessoas e cidade na atualidade e usar
a narrativa mitológica como ponto de partida para compreender em
que medida o cinema na rua – projeção realizada em meio ao espaço
urbano –- enquanto experiência humana, atua para ressignificar espaços
e temporalidades, no intercurso em que ocupa a rua. Mais do que isso.
Potencializa performances através de narrativas de mulheres que são
projetadas em espaços de cinema na rua. Em que medida o cinema na
rua, enquanto experiência humana, atua para ressignificar espaços e
temporalidades, no intercurso em que ocupa a rua.? Para tal, identifico o
diálogo necessário com Richard Sennett, na obra Carne e pedra (2003),
para iniciar a análise sobre a ideia de cidade que nos serve de premissa.
De fato, o autor observa a organização das cidades modernas na
imagem de Atenas, por meio de materialidades e mitos gregos. Faço uso
da perspectiva central de Sennett sobre a cidade moderna como lócus de
privação sensorial para questionar quais acontecimentos podem trazer
de volta os sentidos e a consciência das pessoas inseridas na experiência urbana. Parto da ideia de um espaço moderno fragmentado, que
Sennett identifica vir da constituição das ruas atenienses, para encontrar também nas cidades contemporâneas a separação de corpos e a
falta de encontros. Sobram as praças, as esquinas e os demais espaços
de circulação e fluxo de pessoas, os instantes efêmeros da experiência
vivida. Não por acaso será nas praças onde o cinema na rua vai se situar,
captando em sons e imagens os instantes de relação entre as pessoas,
à revelia de um sistema organizador de corpos, que cabe ao Estado
legislar. Ao espaço material de poder, que determina um lugar para cada
coisa na cidade, a experiência sensível será o atravessamento que possi-
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bilita o ir além do cotidiano, encontrando nas emoções do encontro,
nos ritos e nas narrativas das brechas, um antídoto à fragmentação e
à separação dos corpos. Será aqui, no espaço das metáforas, onde os
corpos realizam suas práticas e exercem o direito de sentir e se relacionar fora do ordenamento. Os ritos de encontro são como respostas
à imposição que determina lugares e instâncias para o fluxo de pessoas,
a intensidade e a duração das relações. A metáfora da cidade através da
Adonia é um sussurro que se impõe aos sons cotidianos da cidade, é a
imagem que consegue se inserir por entre as brumas, permeando de
experiências sensíveis os espaços comuns. Na liturgia urbana, a Adonia
é o ritual que, ao celebrar o prazer feminino através da bebida, da dança
e dos cantos, cria ambiências sensíveis ao sabor do deslocamento de
corpos. Ali, no percorrer das ruas, no instante do encontro dos corpos,
há um existir poético que desafia a razão, que proporciona a fuga da
ordem dominante e, na criação de “mantos de escuridão” por sobre as
luzes da cidade, ritos e práticas que ocorrem à revelia ou com a permissividade da ordem vigente do Estado, deixando vir à tona formas de
vida que não são visibilizadas normalmente e permitindo outras narrativas, de imagens, sons e afetos. Da mesma maneira que os corpos femininos ocupavam as ruas sob o crepúsculo, o cinema na rua também o
faz, inserindo elementos distintos no cenário da cidade. O objeto do
presente trabalho se faz mais de sombra que de luz, mais de instantes
de silêncio que de sons, atravessado por carros, ônibus e corpos, que
por vezes interrompem o fluir do filme, mas que oferecem outra espécie
de experiência aos participantes. Ao ocupar uma praça, o cinema cria
outras imagens e sons. A proposta de análise, assim, coloca o cinema
na rua no lugar dos ritos, das metáforas, elementos que são aos poucos
desvendados pelo recurso teórico-metodológico de observação. Como
movimento final, acrescento à pesquisa realizada entre 2016 e 2019 as
inquietações que vivencio durante a produção do presente artigo, na
análise de um período de pandemia, iniciado em 2020. Afinal, como
será possível ocupar ruas, criar espaços coletivos, em tempos de isolamento? A pesquisa em questão não pode ser finalizada sem trazer à luz
outra experiência de espaço e tempo como a que atravessamos na atualidade.
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Cinema na rua: um percurso sensível
Trago, inicialmente de Maffesoli (1998, p. 24), a ideia de metáfora
como instrumento de análise do social, imagens que sobressaem das
experiências individuais, narrativas vindas do cotidiano, caminho
que leva até os fenômenos sociais em sua essência, reconsiderando o
sensível, a poesia e a intuição, “algo que tem sua validade em si, como
uma maneira de ser e de pensar que basta a si própria e que não carece,
quanto a isso, de nenhum mundo preconcebido [...]que lhe desse
sentido e respeitabilidade”. Logo, pensando na relação entre cinema e
cidade, que sustenta a ideia de cinema na rua, sugiro que se trata de
um retorno à escuta dos sussurros, dos sons e imagens da cidade que
se esgueiram além do visível, da organização de corpos nas ruas e
prédios, dos espaços determinados para cada coisa. Também retoma-se o olhar para o cinema enquanto tecnologia, espaço e narrativa, para
entender que a tecnologia do projetor e dos dispositivos acústicos não
deve desconsiderar que os mesmos são montados em meio à rua, ao
movimento constante de pessoas e demais elementos urbanos ou que a
imagem é atravessada pelos corpos e luzes dos carros, ou mesmo que o
som é contaminado pelos freios dos ônibus, por exemplo, e que tal configuração do extracampo compõe não um ruído, mas o próprio dispositivo a ser investigado. Tal imagem denota a capacidade de ver além,
percorrer o caminho sensível na observação do fenômeno, bússola de
viagem ajustada com exatidão para as escolhas teórico-metodológicas
do percurso. Se o cinema na rua é materialidade, técnica, também será
magia, poesia e rituais, deslocamentos e sensíveis, seja carne ou pedra.
Será igualmente ocupação e disputa narrativa que, no caso do Cine Vila,
tem vozes femininas como protagonistas.
Durante a entrevista com a fundadora, Priscila Bittencourt, em 28
de maio de 2019, quando as ações do Cine Vila foram interrompidas,
ela explicou que o Cine Vila foi criado a partir da iniciativa do Coletivo
Peneira Cultural. O Cine Vila, nas palavras da fundadora, existe não
para agir de modo apartado da cidade, mas como espaço de ocupação e
troca, além da ressignificação de espaços. De fato, no cerne do projeto
há o olhar do observador que estabelece uma relação com o espaço da
cidade. Não é à toa que a fundadora era também moradora de Vila Isabel.
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No olhar por sobre o lugar de pertencimento à cidade, nasce o Cine
Vila. Inicialmente as sessões aconteciam uma vez por mês (2016). Ainda
nesse ano, o coletivo ganha um edital do atualmente extinto Ministério
da Cultura, chamado Territórios Culturais, e consegue financiar uma
série de sessões ao longo do ano até que, em 2017, algumas dificuldades
de produção tornaram a sessão bimestral e no final de 2018 as sessões
ocorriam mais espaçadas, culminando com uma última, em setembro de
2018. O Cine Vila faz parte de uma série de eventos da Peneira Cultural,
como saraus, eventos de música, poesia e artes visuais.
Segundo Priscila (2019), a cultura “gera movimentos, recursos,
circulação de pessoas e consumo”. Atualmente, o coletivo se tornou
uma associação, fomentando ações culturais pela cidade. Há um olhar
feminino que se afirma, seja na produção, seja nas escolhas dos filmes,
pela quantidade de sessões com filmes feitos ou debates encabeçados
por mulheres. Priscila comenta a primeira sessão, ainda com equipamentos emprestados, que teve como filme exibido Acabou a paz, isso
aqui vai virar o Chile (PRONZATO, 2015), o mesmo exibido pelo Cine
Projetação em Laranjeiras, e já de início chamou atenção das crianças
moradoras de um orfanato próximo à praça. Inicialmente desconfiadas,
logo estavam sentadas na praça, atentas à tela e pedindo silêncio aos
demais participantes. Aqui o cinema se torna um espaço de encontro, de
experiência partilhada, em que as associações entre os actantes, ainda
que efêmeras, produzem efeitos imediatos sobre a cidade. Desde a organização prévia, passando pela pré-produção, tudo é negociado. Desde
a luz que vai alimentar as caixas de som até as temáticas dos filmes,
pensadas para fortalecer o espaço de debate e atravessar todos os que
estiveram próximos do Cine Vila, seja por meio das falas, da imagem
ou do som.
A cidade por si é o lugar do isolamento, mas ao ser atravessada pelo
cinema gera “a potência de se aproximar do desconhecido na rua, deixá-lo atravessar suas experiências” (BITTENCOURT, 2019). A rua é o
espaço do atravessamento, a cidade nesse viés vai atravessar a experiência do cinema sempre, modificando-a, como também é modificada
pela ação do cinema. O objetivo de modo algum é ensinar a pensar, mas
transformar, de alguma forma, o espaço da cidade e as relações entre as
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pessoas. Priscila narra um episódio ocorrido durante uma sessão sobre
homofobia. Na academia da praça, um homem e uma mulher se exercitavam. Em dado momento a mulher se manifesta contra a temática,
discursando de modo preconceituoso. O homem, incomodado, reage e
um debate acalorado se estabelece. Nesse exemplo, descrito pela organizadora, a potência do cinema na rua se faz perceber quando debates
ocorrem no momento em que as narrativas atravessam a cidade. Da
mesma forma, a preferência pelas narrativas femininas é uma ação que
busca visibilizar certas temáticas e fazer pensar outros lugares e formas
de estar no mundo que são potencializadas à medida que o cinema atravessa a rua.
De certo modo o Cine Vila dialoga com um ideário de ações culturais
que tem um contexto nas jornadas de 2013. É da própria organizadora
a opinião de que, sim, há uma influência do contexto político que fez
com que as pessoas buscassem se encontrar na rua e das ações do coletivo Projetação, uma vanguarda no que diz respeito ao cinema na rua,
como modo de fazer e pensar política, ou mesmo estar juntos. A cidade,
nesse viés, interfere no cinema e o cinema interfere na cidade, como um
processo múltiplo, polissêmico e polifônico. Tal é a essência do cinema
na rua, para o Cine Vila e para nós: narrativas que se movem na cidade e
que são atravessadas por esta, criando espaços de encontro e debate, uma
vez que as temporalidades de cidade e cinema são outras. Nas diferenças,
os diálogos acontecem entre aproximações e afastamentos em que um
espaço normativo como a cidade pode ser atravessado por narrativas
que convidam a outras leituras e experiências de vida. Segundo Priscila
(2019), “estar na rua é político por excelência”.
De fato, tendo por referência a análise prévia dos registros das sessões,
vídeos, fotos e entrevistas, a potência do Cine Vila está em se constituir
como um espaço de atravessamento, trajetória que alcança os corpos,
convidando-os ao debate, ao encontro e à consciência. Logo, o cinema na
rua se estabelece como esse movimento entre cidade e pessoas, performatividade, no entender de Butler (2018). Em meio à praça o cinema se
dá a ver e busca lançar luzes – fugidias como vagalumes, mas potentes
em sua constituição – para que o corpo das pessoas, elemento que faz
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comunicar cinema e cidade, gere formas políticas, assembleias, em meio
aos fluxos da cidade.
As performatividades do Cine Vila são assim as ações de ocupação
de espaço, criação de uma experiência de cinema que atravessa a cidade.
Tal ação é fruto da relação coletiva das pessoas com o espaço urbano,
relação que é a um só tempo política, comunicacional, sensível, espacial
e temporal. Enquanto ação, a performatividade (BUTLER, 2018) sugere
uma forma política de ocupação na lógica da assembleia: corpos que
ocupam um espaço e participam de determinada experiência e assim
lançam olhares, reflexões da cidade para o cinema e do cinema para a
cidade.

Assembleias provisórias e femininas na rua
Nos desdobramentos do Cine Vila há uma disputa entre sons, imagens,
luz e corpos atravessando a tela, nos sons que atravessam o cinema e
desdobram outras experiências onde os corpos disputam espaços, mas
também ideias, no debate que se trava entre as narrativas do filme e
as narrativas da cidade. Na sessão As Minas Narram, por exemplo, o
longa-metragem exibido, Baronesa (Juliana Antunes, 2017), traz para o
centro da praça Tobias Barreto o imaginário feminino das mulheres das
favelas mineiras em que Leid e Andreia são duas personagens que interagem, atravessando os sons das televisões ligadas, facilmente identificáveis pelas varandas de alguns apartamentos do entorno. Há uma disputa
narrativa entre as falas constantemente silenciadas pelos discursos midiáticos, enquanto o Jornal Nacional informa a mudança da presidência
do Supremo Tribunal Federal e as últimas disputas eleitorais. Também
fora da tela as narrativas imagéticas se sucedem na exposição fotográfica
de “A luta das mulheres pela legalização do aborto e liberdade de seus
corpos”, de Luana Moura e Carolina Calcavecchia, em que corpos femininos potencializam e expandem a ideia de assembleia provisória, além
da tela e da ocupação do espaço urbano, mas em diferentes frames que
retratam passeatas a favor do direito de abortar de modo seguro.
A ideia de assembleia provisória remete à forma da ação (performatividade) realizada pelo coletivo Cine Vila. Logo, é na instância do
espontâneo, da impermanência da experiência que o cinema na rua se
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constitui em múltiplas dimensões de sons, imagens e corpos em aliança,
que ressignificam os espaços da cidade em lampejos de luzes, atravessando os muros e os corpos.
É possível identificar a narrativa mais do que na tela do Cine Vila,
mas um percurso de luz e sons, que determina a forma da ocupação na
praça Tobias Barreto como um espaço de encontros, mas também político, posto que amplia narrativas e convoca olhares para questões sociais
relevantes, como a discussão sobre o aborto, a violência contra a mulher,
justiça social, liberdade e violência do Estado. Contudo, em vez de posicionar o espaço do debate no viés da reflexão distanciada, na forma
da assembleia provisória, é a instância de visibilidade que fomenta o
político no Cine Vila, trazendo a imagem e os som de corpos reunidos,
iluminados pelas luzes coloridas ao redor, a cena projetada no filme e as
luzes da cidade. Criam-se assim camadas narrativas feitas de palavras,
sons e imagens, mas também de corpos que se dão a ver, que falam e que
escutam. Uma das sessões mais representativas para entender a lógica
da assembleia provisória se deu ainda em 2017, no Dia da Mulher, 8 de
março. Na tela seriam exibidos os filmes Olmo e a gaivota (Petra Costa,
2014) e Corpo manifesto (Carol Araújo, 2016), curiosamente dois filmes
em que o corpo feminino é colocado em foco, tensionado em suas possibilidades, atravessado em suas limitações, enquadrado.
No primeiro deles, Olmo, a bailarina Olívia engravida em um
momento importante da carreira. No segundo, a figura da mulher
através do corpo é expandida em uma performance fluida e potente.
Nos dois filmes, o feminino, existencialmente, torna-se performativo
quando atravessa a tela e alcança a rua. O corpo feminino fala em som,
movimento e imagens que chegam à rua pelo corpo de outras mulheres
que ocupam a rua para falar de opressões e resistências. O foco das
narrativas está no corpo como forma do cinema na rua, espaço político cuja potência está centrada na convocação dos corpos, entre identificações e experimentações possíveis, nas imagens das fotografias de
Viviane Laprovita e Ana Clara Tito, que criam camadas diversas de
significação do feminismo, nas falas, na escuta atenta e no compartilhar
de emoções e sentidos. Aqui emerge a figura do homo eroticus maffesoliano, para quem as emoções compõem o social contemporâneo. Ora,
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não é da ordem da identificação, do reconhecer-se como mulher passível
de gerar vida e igualmente gerar arte e expressar e expandir a própria
existência na tela e fora dela? Aqui não é só o lugar físico – o espaço das
praças – que cria ligação, mas o lugar do feminino, múltiplo, intenso e
questionador, que faz a ligação de “afetos, instintos, pertença e repulsa”
(MAFFESOLI, 2014, p. 12), na alegria e no êxtase da bailarina de Olmo
ou na força do Manifesto, na experimentação do efêmero, como a luz
intensa de vagalumes que sabem ter somente aquele instante para ser,
dizer e viver o momento compartilhado. Na força do rito compartilhado
da praça está também a Adonia sennetiana dos corpos femininos em
romaria, em prol de prazer e afeto. A diferença é que no cinema na rua o
rito feminino traz a força do diálogo, para ousar falar e propor olhares
e reflexões em forma de assembleia, que são da ordem do mito, assim
como Maffesoli (2005) entende, com uma temporalidade cíclica, tal e
qual o tempo do corpo feminino, trazendo na pele cada um dos capítulos da própria história, que se conta no círculo da praça, em meio às
luzes fugidias – não mais das fogueiras ancestrais – mas em meio à praça
e sua configuração contemporânea de telas, fluxo de pessoas, narrativas
de imagens, experiências breves que trazem potências de identificações,
de relações que se reconfiguram continuamente no ritmo da cidade. É
de notar que o Cine Vila realizou, entre 2016 e 2018, cerca de três sessões
com temática feminina, as sessões As Minas Narram, Mulheres Daqui
e Acolá e Sessão Elas. Em todas, a temática feminina era o elemento
norteador, que determinou a pauta dos filmes, da mostra de fotos e das
palestrantes. Ainda que não se tenha a intenção de desdobrar a temática
dos estudos sobre feminino, teórica e metodologicamente, é impossível
ignorar o fato de que a organização do Cine Vila é majoritariamente de
mulheres, pensando o cinema e a cultura, consequentemente, a partir
de narrativas femininas. Segundo fala de Priscila Bittencourt (2019),
“as narrativas femininas são invisibilizadas[...]. De alguma forma essas
sessões fazem pensar em outros lugares e em outras formas de pensar
e estar no mundo”. No gesto de ocupar a praça, na forma resultante dos
atravessamentos de narrativas, sons e imagens do Cine Vila, parece haver
um reverberar de outras vozes, cujo elemento feminino em discurso é
corpo e imagem, que se deseja visibilizar. A aposta da forma da assem-
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bleia provisória então é a de uma experiência que se assemelha com a
ideia de Adonia, de cidade das sombras e percursos em rota de fuga,
vozes que se fortalecem na rua, cidade invisível (ou seria invisibilizada?)
cuja força está em se deixar atravessar pelos afetos e corpos em comunhão no instante do cinema na rua.

Corpos femininos e políticos
Da erótica do social, da qual fala Maffesoli (2014), o corpo é princípio e fim dos processos urbanos, nos ritos de comunhão, que trazem
outros sons e imagens para o meio da praça. No Cine Vila, de todas as
imagens, práticas e informações investigadas, há a mais representativa,
que dialoga com a ideia de corpo político como categoria de análise: a
Sessão Elas e os filmes Olmo e a gaivota e Corpo manifesto como metáforas para compreender a relação entre o cinema na rua e o corpo político. A sessão contou também com exposição de fotos de Viviane Laprovita e Ana Clara Tito, que retratam em diferentes planos manifestações
dos movimentos feministas nas marchas do #8M e pela descriminalização do aborto. Em cada imagem, o corpo feminino é a narrativa principal, forma de viver a cidade e ressignificá-la, performance de corpos
femininos compartilhados em imagem, movimento e som, da tela para
as fotos e das fotos para os corpos que ocupam a praça Tobias Barreto.
Em Olmo e a gaivota o corpo feminino, em toda sua potência, é tensionado a partir da gravidez de risco de Olívia, atriz e bailarina obrigada a
passar toda sua gestação presa em casa. Em alguma medida, as transformações do corpo de Olívia extrapolam para o Corpo manifesto, narrado
e exposto no filme de Carol Antunes (2016). Em Corpo manifesto, o
corpo é discurso falado por mulheres que analisam os movimentos feministas contemporâneos e o direito a decidir sobre seus corpos, direito
que é negado às mulheres de forma geral. Ser mulher é uma questão
de opressão e resistência, marcada pela sobrevivência do corpo que
dança, que é subitamente liberto das tramas sociais descritas em Corpo,
nas quais o corpo feminino, nu, é libertado diante da câmera. O corpo
dança, descobre movimentos, propõe trajetórias, enquanto Djamila
Ribeiro e Laerte analisam as opressões do feminino. Enquanto isso, o
corpo fala, reflete na tela e além dela, em movimento, luz e sombra, no
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meio da tela, no meio da praça. O corpo feminino torna-se público, na
fronteira do cinema e da praça, detido e exposto; performance coletiva
quando ocupa a praça, em som, imagem e movimento. Na tela e fora
dela, o corpo, símbolo de luta, é corpografia (JACQUES, 2006), modo de
escrita do feminino na cidade, múltiplas dimensões de um mesmo ser,
fotografias, sons, performance, mulheres que debatem na tela, corpos
que dançam, mulheres sentadas na praça, mulheres tomando o microfone nas cenas dentro da tela e no meio da rua. Do não lugar que se
estabelece para o corpo feminino, quando tolhido em sua potência, o
cinema na rua tensiona as bordas do social onde está inserido, abre uma
brecha, leva até os apartamentos, no intervalo do Jornal Nacional, as
falas sobre aborto, sexualidade e política. O corpo que está na rua torna-se assembleia provisória, forma o gesto performático, político, pois
provoca identificações, socialidades e olhares para os femininos, múltiplos e potentes. A cidade é lida pelo corpo feminino, que é espaço para
habitar e pensar, experiência comunicacional entre o cinema e a cidade,
potência de liberdade. As mulheres tomam os microfones, entoam
discursos aos passantes que ouvem. Alguns discordam, mas todos são
atravessados pelas falas e pelas imagens dos seios de mulheres, pintados
nas manifestações pelos giros da bailarina de Olmo, pela dança do corpo
como manifesto. Ao corpo feminino cercado de correntes, como afirma
Viviane Mosé em Corpo manifesto, o cinema na rua responde com movimento, sensível, efêmero, mas solidário.

Fazer cinema em tempos de pandemia?
Considerando o cinema na rua uma relação entre cinema e cidade, é
necessário identificar seu lugar na rua enquanto proposta, não somente
teórica, mas de intervenção, visto que, em sendo uma experiência igualmente de espaço, tempo e sensível, torna-se igualmente política, passível
de consolidar e propor visibilidades de vozes e corpos.
Pontuo que se faz cinema ainda que não se tenha acesso ao som ou
à imagem, como é o caso dos já citados projetos de cinema para portadores de necessidades visuais e auditivas. Arrisco dizer que a única
dimensão do cinema que jamais poderá ser substituída é a dimensão
afetiva, a que está sujeito e que o envolve em uma experiência que é
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igualmente coletiva e individual. Coletiva, posto que se dá em meio
ao espaço de encontro que o cinema proporciona. Individual, porque
acessa emoções, memórias e sentidos dos corpos envolvidos na prática,
aproximando igualmente cinema e cidade em uma mesma experiência
humana. Na potência de estar juntos, o cinema na rua se faz lócus do
álacre (SODRÉ, 2014), o encontro com a dimensão poética e sagrada
da vida, alma coletiva que reforça o que há de humano e, portanto, uma
possibilidade de ser libertária e comunicacional na existência social.
Magia por excelência, posto que constituído nas dimensões modernas
do insólito e do maravilhoso o cinema não é a linguagem prioritária ou
unicamente transformadora da vida por meio de técnica ou discurso,
mas, prioritariamente – e daí sua importância – , janela que abre para a
alma humana, através da tela e fora dela. Em tempos onde se esgarça a
fronteira entre o particular e o público, uma função humana se modifica, segundo Slavov Zizek (2020, p. 15), a subjetiva, “ela nos diz que tipo
de gozo podemos nos autorizar e que tipo deverá permanecer interditado”. Seria o cinema um tipo de gozo possível, em tempos de covid19? Então como encontrar o caminho para a magia em um momento
em que a pandemia nos oferece outras territorializações e desterritorializações possíveis? Segundo André Parente, o cinema convencional,
chamado pelo autor de “forma-cinema”, se estabelece como sistema de
representação, que não deve ser tomado como única forma cinematográfica possível, pois, como observa o autor, “nem sempre há sala, [...]
a sala nem sempre é escura. [...]o projetor nem sempre está escondido”
(MACIEL, 2009, p. 25). O cinema, historicamente, se coloca, para o
autor e para o presente estudo, como forma múltipla. Assim, o cinema
que se projeta em paredes, na rua ou em salas de projeção se coloca a
um só tempo como processo social (dimensão sociocultural), espacial,
afetivo e técnico, posto que se utiliza de equipamentos para produzir
efeitos nos ambientes que ocupa. Assim, como deslocamento e reunião
de pessoas, o cinema projetado de casa ou na rua também é analisado
como produção de um espaço político na cidade, mesclando-se às
dimensões de espaço e tempo, mas também poesia e afeto.
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Considerações provisórias e proposta de intervenção
É possível fazer cinema em tempos de pandemia? As salas de cinema,
fechadas ao redor do mundo, reabrindo de pouco em pouco, os cinemas
itinerantes, ainda sem destino certo, os drive-ins e as projeções feitas
de casa (que se tornam mais comuns, nesse contexto de isolamento)
parecem dizer que os caminhos são múltiplos. Nesse momento da história
humana, o mesmo fluxo globalizado de pessoas e coisas que permitiu o
desenvolvimento tecnológico e os aparatos com que nos cercamos em
nossas práticas constroem outra vinculação social, em que muros e
quarentenas são construídos ao bel prazer do reforço das desigualdades
sociais, onde se decide quem morre e quem vive e Estados-nação reinventam as políticas de protecionismo em um novo tipo de capitalismo de
confinamento. E onde, definitivamente, os índices de violências contra a
mulher sobem vertiginosamente1. Nesses tempos de emergência planetária, também há pautas urgentes que permeiam o debate feminista que
não podem esperar a reabertura das ruas. Deve haver mais de uma voz
que possa narrar o presente e mais de um espaço onde se possa debater.
Afirmo que o cinema – mesmo sendo feito de casa e projetado – pode
ser uma dessas vozes. A potência do cinema projetado como janela do
mundo persiste, para além da materialidade das salas de projeção, mas
enquanto ação de reunir pessoas mesmo que virtualmente, imaginários e emoções. É justamente enquanto atravessamento da cidade e do
cotidiano que a importância do cinema se faz, experiência que se dá
por vezes na medida do inesperado, de alcançar pessoas que estariam
distraídas, imersas em seus afazeres, confinadas a seus lares, quando são
surpreendidas pelo cinema enquanto manifestação cultural efêmera e
até então gratuita, mas não menos potente para propor coletivamente
uma solução ao isolamento social. Aqui a indústria do cinema, de portas
fechadas, contrasta com as imagens livres, atravessando janelas e muros
e se opondo a um sistema de produção de viés muitas vezes mercantilista, que exclui por vezes populações inteiras de cidades pela ausência de
acesso a meios e espaços de produção cultural. Não é à toa que, segundo
1. Disponível em: <https://www.tjms.jus.br/_estaticos_/sc/publicacoes/relatoriofeminicidio-2019.pdf>. Acesso em: 1o jan. 2021.

188

ARTE, COMUNICAÇÃO E (TRANS)POLÍTICA

Zizek (2020) o verdadeiro vírus é o capitalismo. Também Ângela Davis
entende o modo de produção capitalista como o verdadeiro desastre e
propõe que o trabalho durante a pandemia seja “abrir a porta da transformação radical” (2020, p. 174) com a qual quebrar o neoliberalismo,
resgatar pessoas e solidariedade. Seria então o cinema esse espaço de
atravessamento e potência de transformação pós-pandêmica? Afirmo
que a grande força do cinema em tempos atuais, de confinamento, insegurança e crise humanitária estará no caráter inesperado da ação, na
mobilidade com que tal experiência se dá e principalmente quando cria
um espaço político na cidade à revelia do Estado, mas pautado em redes
de solidariedade e, principalmente, cidadania. Pensar na forma como
o cinema ainda se constitui na sociedade, mesmo em tempos de confinamento, é compreender a importância da democratização do acesso a
mecanismos de produção, fruição, letramento audiovisual e distribuição.
Torna-se fundamental localizar o cinema como um espaço político de
enfrentamento às estratégias de precarização sistemática de manifestações culturais. Ao silenciamento de tantas formas de violência que o
distanciamento social causou. Pelo fato de que a potência do cinema
que se faz das projeções no atual cenário está na gratuidade e na democratização do acesso, bem como na garantia da ocupação do espaço para
gerar reflexões em relação à cidade, ele se torna atualmente um lócus de
consolidação da cidadania. Cidadania que se dá quando se constrói o
bem comum não no asfalto e concreto das construções, ou em grandes
aglomerações, mas na intensidade dos afetos dos sujeitos, reunidos em
aliança sob a luz do cinema, do alto de suas varandas e janelas, ainda que
seus corpos não estejam próximos, dado o contexto pandêmico atual.
Todas as iniciativas, ao expandirem e reinventarem o cinema para além
do espaço físico e do encontro de corpos, mas na relação entre as pessoas
e na vinculação social, em diálogo com Muniz Sodré (2009), como o ato
de criar conexões, nexos entre o eu e outro. Entre a cidade e as pessoas,
seria a arte através do cinema esse lugar múltiplo dos sentidos, de criar
vínculos possíveis, para que mentes e corpos possam convergir. Não o
cinema que conhecemos, mas certamente outra experiência de cinema,
herdeira das projeções e instalações que tensionam a ideia de forma-cinema, a arte em que espaço e tempo se unem em uma nova forma de
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existir. E se há uma ruptura de modos de ver e, em consonância, uma
ruptura de contexto social, o cinema permanece espaço permeado de
provisórios, mobilidade e efêmero, os fluxos de sons, imagens e afetos
ainda reverberando sobre os corpos e produzindo atravessamentos,
inconstâncias, transmutações e sensibilidades e modos de ver e viver o
mundo. E se o tempo desacelera, o cinema permanece como narrativa
de seu tempo. Expande-se além da luz projetada e alcança os corpos –
da tela para a plateia, mesmo que esta permaneça confinada, atuando
na medida de ressignificar também as pessoas em sua forma de viver e
ver o mundo. O cinema em tempos de pandemia também pode atuar
como memória coletiva, ou, como Roland Barthes entende a imagem
e seu elemento mais representativo, o punctum, que convoca o olhar.
A memória então seria aquilo que “me atinge diretamente” (1984, p.
84), como um tempo em que reinventamos diariamente modos de ser
por ocasião do vírus planetário que nos acomete. Ao caos que nos cerca
ainda resta um espaço de criação, fragmento de poesia que chega até
a janela nas projeções do cinema em tempos como os atuais. Da grave
pandemia que nos atinge e das circunstâncias da emergência humanitária que expõe e agrava desigualdades sociais e posicionamentos de
Estados de caráter genocida, ao abandonar a população vulnerável sem
recursos para enfrentar o vírus covid-19, é urgente pensar em saídas
afetivas e, portanto, políticas, para assegurar que os direitos fundamentais dos cidadãos sejam garantidos, a cultura e a cidadania entre eles.
Temos pandemia? Sim. Genocídio também. Sistemático, constante e
sobrevivente ao vírus, nas políticas de Estados capitalistas que escolhem
ao sabor da economia os corpos que podem ou não sobreviver. Contudo
cabe aos coletivos femininos, na contramão da lógica protecionista
que separa respiradores, máscaras e conta corpos entre os mais vulneráveis, a saber pobres e idosos. Nesse cenário, o cinema de casa pode
ser comparado aos vagalumes de Didi-Huberman (2011), “não saber,
prova do desconhecido, ausência de projeto, errância nas trevas. [...].
Ela é não poder por excelência, notadamente com relação ao reino e à
sua glória. Mas ela é potência” (2011, p. 143), experiência clandestina,
desvio e atravessamento poético na cidade. Se o cinema existe como um
vagalume capaz de gerar lampejos, será no caráter provisório da forma
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que gera – coletivamente e de modo sensível – uma assembleia em que
intensidade e efêmero se cruzam, produzindo tantas variações quanto
for a duração experimentada por cada participante em sua interação
com a luz e o som. Tal e qual o poético movimento do vagalume, os
corpos ainda que confinados refletem e criam lampejos de luz e de sons,
inventando outras formas de viver ou sobreviver, poética do efêmero em
meio ao brutal contexto da covid-19.
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Capítulo 9

“Olha o carro da cultura passando na sua
rua!”: reflexões sobre o Pintando 7 com
Gaspar Arte na Quarentena na cidade do
Rio de Janeiro
Alessandra de Figueredo Porto

“Cidade contemporânea, uma mulher que se move”
As cidades contemporâneas são compostas a partir de uma rica
tapeçaria de subjetividades. Tal composição é oriunda de um processo
que passou pelo choque moderno ao novo choque contemporâneo
(JACQUES, 2012). Vale lembrar que o urbanismo moderno tentou
tirar das ruas sua característica de espaço público para o encontro
(BARBOSA, 2003). E, mesmo que as políticas e os projetos urbanos
contemporâneos insistam em produzir uma imagem singular e única
para as cidades (JACQUES, 2005), elas resistem. Tal resistência reitera
que as cidades não devem mais ser pensadas apenas em relação aos seus
aspectos funcionais. Pelo contrário: a cidade do século XXI exerce uma
fascinação singular no clima sociocultural contemporâneo (LA ROCCA,
2018). E é assim que a cidade contemporânea pode ser percebida: em
uma perspectiva relacional, viva, dinâmica, constituída por interações
socioculturais-ambientais que em movimento enunciam diversos modos
de usos e práticas sociais (HERSCHMANN; FERNANDES, 2011).
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Como um pulso latejante, as cidades contemporâneas diariamente
geram significados para os seus habitantes. Ou seja, são “cidades como
efeitos de sentido: imaginadas, representadas, ressignificadas, percebidas, esquecidas, saqueadas, erguidas” (ROCHA; HOFF, 2014, p. 19).
No campo comunicacional, vários estudos analisam as políticas públicas
referentes às cidades partindo apenas dos indicadores gerados pelas
instituições públicas, tendo como parâmetro o acesso aos pontos de
cultura das cidades. Sendo assim, são criados mapas sociopolíticos culturais com base nos circuitos programáticos da cidade (FERNANDES,
2012). Mas as cidades possuem autonomia no que diz respeito à força
propulsora que as torna vivas. E analisá-las partindo somente do olhar
do que foi criado pelos ditames oriundos de uma lógica racional e
objetiva (como a dos projetos urbanísticos modernos e das programações oficiais, por exemplo) impedirá que possamos enxergá-las em sua
“potência societal” (MAFFESOLI, 2010). E se por um lado os urbanistas
modernos buscavam controlar a cidade como totalidade ao projetá-la
de uma forma fechada, por outro lado, os pós-modernistas tendem a
considerá-la uma plataforma de situações abertas (LA ROCCA, 2018).
Palco de múltiplas possibilidades, a cidade contemporânea apresenta-se como mulher que se oferece para quem se deixa seduzir pelas
pausas que ela faz surgir no turbilhão do seu movimento frenético,
evidenciando os
horizontes oferecidos espremidos nas molduras do seu corpo. A cidade-mulher quer ser olhada, quer ser amada. Amada nas suas esquinas, nas suas curvas, nas pausas que oferece para quem tem olhos
para enxergar essa espacialidade escondida no frenesi do movimento
e na impessoalidade da circulação. Alma feminina da cidade. (BARBOSA, 2003, p. 17)

Alheia aos ditames do urbanismo moderno, a cidade-mulher se apresenta em seus pequenos detalhes; e oferece um mundo a ser desvendado para quem se permite adentrá-la em uma perspectiva nômade
(JACQUES, 2012). E o potencial nomádico se potencializa através dos
percursos e do movimento, onde o espaço estriado das cidades se alisa.
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O reality cultural automotivo Pintando 7 com Gaspar: errâncias
femininas
Criado em 2019 pela atriz e produtora cultural Kellys Kelfis, o
Pintando 7 com Gaspar é um reality cultural automotivo1. Ou seja,
é um reality show, formato televisivo que faz parte do rol de atrações
chamado reality TV, definido como uma estratégia em que o mundo
sensível e real, o mundo vivido, se torna o grande protagonista da TV
(ROCHA, 2010). De acordo com Kellys, o reality possui distribuição da
Europa Filmes, e foi lançado no dia 27 de março de 2021 no streaming da
Amazon Prime2. Visando arrecadar fundos para o projeto, a produtora
cultural criou uma campanha de crowdfunding na plataforma Kickante
no ano de 20193. O crowdfunding diz respeito às campanhas de financiamento coletivo realizadas em plataformas digitais. A prática busca
mobilizar pessoas a colaborar financeiramente pela web com projetos
de diversos segmentos/áreas (cultural, educacional, política etc.) em
troca de recompensas, que funcionam como atração e/ou retribuição
para as doações em prol de tais iniciativas (PORTO, 2020). No entanto,
como o Pintando 7 com Gaspar foi aprovado na Agência Nacional do
Cinema/ANCINE (Salic 18-081)4, também pode receber doações via lei
de incentivo fiscal5.
Dividido em duas temporadas gravadas, o reality show teve início no
dia 10 de maio de 2019 com a viagem de Kellys do Rio de Janeiro até
Natal, no Rio Grande do Norte. De acordo com a produtora cultural, o
objetivo do Pintando 7 com Gaspar é viajar por diversas cidades brasileiras mergulhando na arte, na cultura, no turismo e na culinária local
com o seu Fusca, visto como um protagonista no reality show, que é o
formato mais associado à reality TV (ROCHA, 2010). No percurso de 67
dias de estrada, Kellys e Malu Amaral (diretora de fotografia do projeto)
1. Disponível em: < https://abre.ai/dzj2>. Acesso em: 13 nov. 2021.
2. Informações cedidas por Kellys Kelfis à autora do artigo em outubro de 2020.
3. Disponível em: <https://www.kickante.com.br/campanhas/pintando-7-com-gaspar>
Acesso em: 15 nov. 2020.
4. Salic é o número identificador do projeto junto à ANCINE.
5. Disponível em: < https://abre.ai/dzj4>. Acesso em: 15 nov. 2020.
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visitaram mais de trinta cidades brasileiras a bordo do Fusca, apelidado
carinhosamente de Gaspar6. E como os enredos e as histórias que se
apresentam para as mulheres partem dos percursos das viagens com o
automóvel pelo Brasil, Kellys faz questão de nomear o projeto como um
“reality automotivo”7.
Tanto a caminhada quanto o percurso deixam sulcos, onde o traçado
nômade não possui a função do percurso sedentário, já que distribui
as pessoas em um espaço aberto, indefinido (DELEUZE e GUATTARI,
1997). Kellys e Malu viajam em uma perspectiva errante, pois os caminhos pela cidade partem do entendimento de uma lógica nômade
(dos percursos e do movimento), que ocorrem a partir das experiências urbanas dos errantes pelas cidades (JACQUES, 2012). Cidades são
espaços estriados por excelência (IDEM, 2012). Todavia, os errantes
transitam pelo espaço liso, que “está aberto à produção de linhas de fuga,
é caracterizado pela pluralidade e pela multiplicidade. Ele possui a qualidade do nomadismo e das potencialidades libertadoras” (BARROSO;
FERNANDES, 2018, p. 113).
E, para Kellys e Malu, o lema é “câmera na mão, pé na estrada
e o desejo de desbravar/conhecer o lado B das cidades”8. A dupla de
mulheres passou por oito estados para fazer as filmagens do reality: Rio
de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Espírito Santo,
Paraíba e Rio Grande do Norte9. De acordo com Kellys, o projeto busca
mostrar: “O olhar do carinho, o olhar do artista que não é tão reconhecido, e às vezes nem sabe que é artista”10. Afinal, ser e não ser arte
refere-se ao mergulho que a arte passa a dar nas coisas da vida mesma
(PALLAMIN, 2015). Nesse contexto, vale ressaltar que “o artista é o
6. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/ela/gente/produtora-relata-como-superoudrama-realizou-sonho-de-viver-de-arte-24136603>. Acesso em: 4 jan. 2021.
7. Informações cedidas por Kellys Kelfis à autora do artigo em outubro de 2020.
8. Disponível em:< http://www.cultura.pe.gov.br/canal/audiovisual/pintando-7-comgaspar-desembarca-em-pernambuco/> Acesso em: 13 nov. 2020.
9. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/ela/gente/produtora-relata-como-superoudrama-realizou-sonho-de-viver-de-arte-24136603>. Acesso em: 4 jan. 2021.
10. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=VkNJpw2BfAA> Acesso em: 13
nov. 2020.
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avião furtivo da cultura; imperceptível ao radar do espetáculo, porém
extremamente eficaz por sempre apontar para os lugares mais afiados”
(BOURRIAUD, 2003, p. 77).
Ao se referir às descobertas referentes à arte, à cultura e à culinária
local durante as viagens, Kellys comenta: “não vamos mascarar nenhum
acontecimento, mas vamos valorizar o poder da descoberta das riquezas
culturais, artísticas e gastronômicas; a cultura e a arte dessas pessoas é
o que fará o reality acontecer”11. Cabe destacar que a reality TV é uma
variedade da programação factual popular (ROCHA, 2010). Sendo
assim, no Pintando 7 com Gaspar, o enredo se desenvolve no desenrolar
da viagem, trazendo à tona fatos e achados que surgem durante as visitas
a cada cidade, lembrando que
o que caracteriza um programa ou quadro televisivo como reality TV
não é propriamente o seu formato, mas a utilização de elementos de
linguagem que enfatizam o referente e geram simulações que aproximam a ficção e a realidade. (ROCHA, 2010, p. 3)

Analisadas aqui sob a ótica das errâncias (JACQUES, 2012), as
viagens da dupla de mulheres procuram levantar também as dificuldades das pessoas que encontram ao percorrer as cidades, buscando
“transpor as suas artes e o que mais elas sentem falta, e gostariam de
poder ter acesso”12. E o artista é uma espécie de intruso, pois a arte é um
tipo de abrigo geral para todos os projetos que não se adequam em uma
lógica de produtividade ou de uma eficácia imediata para a indústria
(BOURRIAUD, 2003).
Kellys e Malu são errantes, com percursos guiados por uma estética
nômade e flexível, própria dos espaços lisos (BARROSO; FERNANDES,
2018). Para a produtora cultural, “se um Fusca chega a qualquer lugar,
a arte, a cultura e a mulher também podem chegar”13. Ainda segundo
Kellys, ela e Malu pretendem mostrar “como vivem as pessoas dessas
cidades, o que elas nos oferecem de sua cultura local, quais seus anseios e
11. Disponível em: < https://abre.ai/dzj8>. Acesso em: 13 nov. 2020.
12. Disponível em: <https://abre.ai/dzj9>. Acesso em: 15 nov. 2020.
13. Disponível em: <https://www.kickante.com.br/campanhas/pintando-7-com-gaspar>
Acesso em: 15 nov. 2020.
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desejos culturais...”14. E como as cidades nos remetem ao espaço estriado
dos sedentários, mulheres errantes a bordo de um Fusca percorrendo
as cidades brasileiras:
“alisam” esse espaço com sua prática e, sobretudo, através da transmissão dessa experiência. As transmissões da experiência através de
suas narrativas garantem certa continuidade da própria experiência
que, obviamente, já não é mais a mesma. O espaço da cidade é alisado temporariamente através da errância, mas a potência alisadora, a
potência transformadora dos espaços lisos, permanece nas narrativas.
(JACQUES, 2012, p. 27)

E apesar de as viagens que dizem respeito ao projeto Pintando 7 com
Gaspar envolverem muitas cidades pequenas do Brasil, parte-se aqui do
pensamento que:
mesmo naqueles pequenos centros que não correspondem ao que
entendemos por cidade, encontram-se indícios da realidade urbana,
pois esta se manifesta na dispersão da cidade através da centralização
do comércio, do encontro, da reunião, da informação. (MAIA, 2010,
p. 39)

Quanto ao automóvel utilizado para as viagens, Kellys faz questão
de dar um lugar de destaque para o seu “Gaspar”, um Volkswagen Fusca
fabricado no ano de 1984. De acordo com a produtora, “o meio de transporte escolhido para essa aventura cultural foi o Fusca, por se tratar
de um carro clássico querido por muitos, inclusive pelas mulheres”15.
Evidencia-se aqui a relação Dono-Fusca, trazendo à tona as imbricações sujeito-objeto, incluindo os apelidos evocados com carinho, e
que destacam uma das propriedades do Fusca: a de mediador social
(GAVIRIA, 2012). De modo geral, uma mediação diz respeito a um
processo onde um elemento é intercalado entre sujeitos e/ou ações
diversas, organizando as relações entre estes, cujos sentidos específicos
variam segundo o elemento mediador; conforme os sujeitos cuja relação
é intermediada; e de acordo com seu modo de atuação (BRAGA, 2012).
14. Disponível em: <https://abre.ai/dzkb>. Acesso em: 15 nov. 2020.
15. Idem
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E ao escolher o Fusca para viajar pelo Brasil com o “Pintando 7 com
Gaspar”, é interessante observar que Kellys procura fazer uma analogia
entre a força do automóvel e a força associada às mulheres, e menciona:
“A mulher brasileira é considerada forte, robusta e suporta qualquer
adversidade!”16. Cabe frisar que as análises e o imaginário construídos
em torno do famoso automóvel da Volkswagen:
consideram o Fusca um carro resistente pois, em comparação com
outros veículos, aguenta mais a vida do interior, tem motor forte e
estrutura duradoura. Não dá problema e está pronto para tudo. Em
suma, “foi feito para a guerra!” (GAVIRIA, 2012, p. 177)

Como Kellys também é atriz, decidiu dedicar um espaço para a
sétima arte nas viagens para as gravações do reality. Partindo dessa
ideia, nasceu o projeto Cinemando com Gaspar. De acordo com Kellys,
o objetivo da iniciativa é “fomentar o cinema e formar plateias”17. O
Cinemando com Gaspar contempla a projeção do curta-metragem No
caminho dos pés e do documentário O Cravo e a Rosa (ambos dirigidos
pela atriz e produtora cultural) em uma das praças das cidades que fazem
parte do percurso, demonstrando que a experiência com a narrativa do
filme pode ser emancipatória, pois, ao atravessar a tela, expande-se nos
diferentes sujeitos, tornando-se fonte de sociabilidades e gerando um
processo comunicacional por excelência (FERNANDES; MENDES,
2017). E, após cada sessão, Kellys promove um bate-papo sobre os filmes
assistidos. Pela sua capacidade de dialogar com o sujeito outro, a narrativa, de fato, o percebe (CANEVACCI, 2005).
As duas primeiras temporadas do Pintando 7 com Gaspar terminaram com a viagem de ida e volta do Rio de Janeiro até a cidade de
Natal. Kellys e Malu já estavam se preparando para dar início às etapas
três e quatro do projeto, cujas viagens teriam início em maio de 2020.
Mas o coronavírus chegou ao Brasil, e, em março de 2020, foi declarado
o estado de transmissão comunitária da covid-19 em todo o território

16. Disponível em: <https://abre.ai/dzkf> Acesso em: 18 nov. 2020.
17. Disponível em: <http://www.cultura.pe.gov.br/canal/audiovisual/pintando-7-comgaspar-desembarca-em-pernambuco/> Acesso em: 18 nov .2020.
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nacional18. Com a pandemia, as mulheres tiveram que interromper as
viagens do reality cultural automotivo. Por outro lado, com o aumento do
número de casos da doença e dos óbitos em sua decorrência, as pessoas
isoladas tinham cada vez mais necessidade de distração - assunto a ser
tratado no tópico a seguir.

Covid-19, #ficaemcasa e a necessidade de cultura e lazer
É nesse contexto que com a chegada da pandemia – em meio à proibição das aglomerações, com a imposição do isolamento social –, a
música, o teatro, a literatura, a arte em geral, foram saudadas como
canais de escape fundamentais da solidão, como alimento da alma,
como alento e esperança de tempos e vidas sãs. (CALABRE, 2020, p.
11)

Com a crise sanitária decorrente da pandemia, diversos setores
começaram a sofrer graves consequências. Saúde, cultura, turismo,
entretenimento e lazer são apenas alguns dos exemplos das áreas que
tiveram sua dinâmica totalmente alterada em virtude da covid-19. E,
por se tratar de uma doença com alto poder de contágio, o setor de
saúde e seus respectivos profissionais tiveram que, de uma hora para
outra, lutar contra o tempo para tentar salvar o maior número de vidas
possível em meio ao ápice pandêmico do primeiro semestre de 2020. E,
nessa guerra contra o coronavírus, muitos se contaminaram e perderam
a vida. Em maio de 2020, o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN)
declarou a existência de mais de 15 mil profissionais infectados com a
covid-19, fazendo com que o Brasil liderasse o ranking de enfermeiros
que morreram vitimados pela doença, com quase 40% do número global
de casos19. No dia 22 de março, logo após o início do estado de transmissão comunitária da covid-19 no Brasil, foi registrado o primeiro caso
fatal da doença entre médicos; e em maio de 2020, o número de médicos
18. Portaria nº 454 de 20 de março de 2020: Estado de transmissão comunitária do
coronavírus (covid-19) em todo o território nacional. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/prt454-20-ms.htm> Acesso em: 19 nov. 2020.
19. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/bloomberg/2020/05/21/
brasil-lidera-ranking-de-mortes-de-enfermeiros-por-coronavirus.htm> Acesso em: 19
nov. 2020.
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mortos pela covid-19 já havia chegado a 126, segundo dados divulgados
pelo Sindicato dos Médicos de São Paulo (Simesp) – indicando que, ao
serem somadas, as mortes chegavam a uma média de quase dois médicos
por dia desde 22 de março de 202020.
Devido à rápida disseminação da covid-19 pelo Brasil, foi necessário
adotar em vários estados e cidades o isolamento social, conceito que
está associado a outro, conhecido como“quarentena” (PELLEGRINO,
2020)21. O coronavírus transformou nossos hábitos. E, de uma hora
para outra, o trabalho, o lazer, a escola e demais elementos do cotidiano
de muitas pessoas passaram a acontecer em um único lugar: dentro de
casa. O uso de máscara e álcool em gel começou a fazer parte da rotina,
e cumprimentos com abraços e beijos foram substituídos por aproximação de cotovelos, já que se manter afastado fisicamente dos outros
se tornou uma medida preventiva contra a doença. A regra passou a ser
“mantenha o isolamento social”, que em linguagem científica é
denominado “Distanciamento Social” e tem por objetivo diminuir
a interação e a proximidade entre pessoas numa comunidade onde
alguns indivíduos infectados, mas ainda não identificados, podem
transmitir a doença. (PELLEGRINO, 2020, p. 1)22

Com a chegada do coronavírus, o ato de circular e de se aglomerar
pelas cidades ganhou restrições, em que a “força dos nômades na requalificação social é brutalmente suprimida pela contenção, pelo emparedamento da quarentena” (BEIGUELMAN, 2020, p. 6). Em maio de
2020, além da capital fluminense, as cidades de Niterói, São Gonçalo
e Nova Iguaçu foram apenas algumas das que adotaram medidas mais
rigorosas para a circulação de pessoas no estado do Rio de Janeiro, em

20. Disponível em:<https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/05/26/brasil-registra-126medicos-mortos-por-coronavirus-aponta-sindicato> Acesso em: 19 nov. 2020.
21. PELLEGRINO, Flávia Lúcia Piffano Costa. COVID-19: Pandemia, quarentena e
isolamento social. 2020. Novo Coronavírus. (Site). Fundação Centro Universitário Estadual
da Zona Oeste-UEZO. Disponível em: <http://www.uezo.rj.gov.br/mais_noticias/2020/04/
covid-19-pandemia-quarentena-e-isolamento-social.html> Acesso em: 30 nov.2020.
22. Idem.
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virtude do grande número de infectados pela covid-1923. Impulsionada
pelo isolamento social, a hashtag24 “#fiqueemcasa” começou a ser utilizada nas redes sociais. E, para comunicar a necessidade do isolamento
social devido à covid-19, muitas cidades divulgaram mensagens em suas
páginas nas redes sociais para que as pessoas ficassem em casa. Pode-se
tomar como exemplo a campanha que foi realizada pela prefeitura do
município de Niterói (situado na região metropolitana do estado do Rio
de Janeiro), em março de 2020 (vide figura 1).

FIGURA 1: Campanha #NiteróiFicaEmCasa.
FONTE: Facebook da prefeitura municipal de Niterói (RJ).

23. Disponível em: <https://www.terra.com.br/noticias/coronavirus/estado-do-rioamplia-restricoes-em-varias-cidades,3d386c6e6e8bf768af5951f4cce0bc9199qi1fig.html>
Acesso em: 30 nov. 2020.
24. Uma hashtag é qualquer palavra ou frase precedida pelo símbolo cerquilha (#) muito
utilizado entre os usuários das redes sociais. A cerquilha transforma qualquer expressão
em um link indexador que faz com que seja mais fácil encontrar e seguir uma conversa
sobre o assunto contido nela.
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Mas se, por um lado, “ficar em casa” passou a ser a atitude de muitos
brasileiros para evitar a propagação da doença, são os socialmente
vulneráveis os que mais sofrem (BEIGUELMAN, 2020). Assim, torna-se necessário
refletir, contudo, se as recomendações, ou os próprios meios virtuais nos quais elas circulam, são adequadas a todos os territórios e
classes sociais. Nas populações marginalizadas, as questões geradas
pelo distanciamento e isolamento têm outros matizes. Nas favelas, a
menor adesão ao “fique em casa” se liga a fatores como a distinta geografia urbana composta por vielas, becos e residências com poucos
cômodos, grande aglomeração e condições sanitárias inadequadas; à
necessidade de continuar trabalhando para se sustentar, dada a alta
taxa de informalidade; e à “naturalização” do risco de vida, efeito da
habituação a circular pela comunidade mesmo em dias de tiroteios e
operações policiais. (ABRASCO, 2020)

E diante de um Brasil pandêmico, entre os que podem ficar em casa
e os que não podem ficar em casa, surgiu outra preocupação além da
covid-19: o risco de adoecimento mental. Sensação de impotência,
tédio, irritabilidade, tristeza e medos diversos (de adoecer, de morrer,
de perder os meios de subsistência, entre outros) começaram a crescer
junto à população em virtude da pandemia, podendo ocasionar sérios
problemas de saúde mental (LIMA, 2020). Na dura realidade imposta
pela pandemia, atividades de arte, cultura e lazer funcionam como um
bálsamo para a manutenção de corpo e mente sãos, independentemente
do modo como serão consumidos, “seja através de suportes já consagrados, como os livros impressos, os CD de música, seja através da
internet em um volume muito maior, ou ainda nas janelas e varandas
das casas” (CALABRE, 2020, p. 11).
No primeiro semestre de 2020, as necessárias medidas de precaução
contra a propagação da covid-19 no país trouxeram uma cultura urbana
do isolamento, da ojeriza ao contato físico e da consagração do trabalho
remoto (BEIGUELMAN, 2020). Diante de tal realidade, surgiram outras
formas de presencialidade em rede, que são coletivas e atingem um
grande público (SANTOS, 2020). Podem-se tomar como exemplo as
lives musicais (assunto a ser tratado no próximo tópico), que passaram
a ser consumidas como forma de lazer e entretenimento durante o
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isolamento. A arte e a cultura ganharam status de “elixir de sobrevivência” mundo afora, ampliando o consumo de produtos culturais e o
uso do tempo com ambas as atividades (CALABRE, 2020). No caso do
Brasil, se por um lado a pandemia trouxe ainda mais dificuldades para
o setor artístico-cultural, por outro, a área se tornou um sustentáculo
para muitos cidadãos em isolamento. Nos meses iniciais da pandemia, a
cultura urbana anunciada pelo coronavírus fez com que as celebrações
coletivas e a multidão fossem encaradas com medo devido ao risco de
contágio da doença, bem como o ato de frequentar cinemas, museus e
teatros, que posteriormente tiveram que ser fechados (BEIGUELMAN,
2020). Mas, quase por ironia, a arte e a cultura tão atacadas pelo atual
governo federal (e também municipal, no caso da cidade do Rio de
Janeiro no ano de 2020) são justamente os melhores remédios para
o fortalecimento da nossa saúde mental em tempos de “coronavida”
(IDEM, 2020, p. 7).

Pintando 7 com Gaspar Arte na Quarentena na cidade do Rio de
Janeiro: “o carro da cultura”
Conforme apresentado no tópico anterior, enquanto profissionais
de saúde lutavam arduamente para salvar pacientes vitimados pela
covid-19 desde março de 2020, o impacto provocado pela pandemia
prosseguiu se alastrando por diversos segmentos durante o ano supracitado. No que tange ao setor cultural, os estragos do coronavírus também
começaram em março de 2020. Porém, vale registrar que a política do
governo federal para asfixiar a arte e a cultura é anterior à chegada da
doença, conforme aponta Calabre (2020, p. 9):
Na atualidade, o Brasil enfrenta alguns vírus que atingiram pesadamente o setor cultural. O primeiro a destacar é o coronavírus, que
obrigou a adoção das medidas de isolamento social, acarretando a
paralisação das atividades artísticas e culturais. Mas ele não é o único.
A arte e a cultura do país vêm sofrendo ataques sistemáticos de outros vírus, como o da intolerância, o do autoritarismo, o do obscurantismo, o do conservadorismo, todos propagados no fértil ambiente
criado por um grupo que ascendeu ao poder, em especial ao governo
federal, na gestão que teve início em 2019.

“OLHA O CARRO DA CULTURA PASSANDO NA SUA RUA!”

205

No Rio de Janeiro, os governos municipal e estadual anunciaram as
primeiras medidas para tentar evitar a propagação da covid-19 no dia
13 de março de 2020, proibindo eventos com aglomerações de pessoas a
partir do dia 16 de março. Após a data em questão, houve o fechamento
das salas de cinema, dos teatros e museus; e os eventos culturais, shows
e demais programações relativas à arte e à cultura foram suspensos.25
Diante das ameaças de contaminação pelo coronavírus, a situação ficou
ainda mais complicada para o setor artístico-cultural, uma vez que já
vinha em curso, antes da pandemia do coronavírus, uma espécie de
cruzada contra o dito marxismo cultural que, segundo alguns representantes do atual governo, domina a área artística e cultural e que
deveria ser duramente combatida. (CALABRE, 2020, p. 11)

Em se tratando da cidade do Rio de Janeiro, a política implantada
pelo então prefeito Marcelo Crivella para o setor cultural desde o ano de
2017 – cujo mandato terminou com a sua prisão em dezembro de 2020
–26 gerou tensões constantes entre o gestor e os trabalhadores da Cultura,
já que as ações de fomento e incentivo à área sempre foram sufocadas
de modo recorrente por Crivella27. E ainda no ano de 2016, na época da
sua campanha eleitoral para prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, “as
propostas previstas no programa de governo de Crivella faziam poucas
referências às iniciativas que envolviam os setores culturais e criativos”
(JESUS; GOBO, 2018, p. 263). De modo geral, a realidade dos trabalhadores da Cultura pelo país afora se complicou ainda mais com a chegada
do coronavírus; e
diante do quadro de completa suspensão de todas as atividades artísticas e culturais e da falta de qualquer perspectiva de retorno, parte do
25. Disponível em: <https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/03/13/crivellapublica-decreto-contra-coronavirus-que-pode-restringir-entrada-e-saida-do-rio.ghtml>
Acesso em: 20 nov. 2020.
26. Disponível em: <https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/12/22/marcelocrivella-prefeito-do-rio-e-preso-a-nove-dias-de-terminar-o-mandato.ghtml> Acesso em:
4 jan. 2021.
27. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/cultura/sufocada-cultura-do-rio-fica-sem497-milhoes-do-iss-apos-lei-proposta-por-crivella-ser-aprovada-as-pressas-24495123>
Acesso em: 22 nov. 2020.
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setor cultural começou a se mobilizar em busca da garantia do apoio
do Estado, nos diversos níveis de governo. (CALABRE, 2020, p. 13)

Mas, em vez de ajudar o setor cultural da cidade, Crivella optou
por sufocá-lo ainda mais no início da pandemia. No dia 29 de abril de
2020, o então prefeito aprovou a Lei no 6.737/2020 em caráter emergencial, impedindo que a verba oriunda da arrecadação do Imposto Sobre
Serviços (ISS) fosse destinada ao setor da cultura28. No decreto no 47393
(que regulamentou a Lei 6.737/2020), o então prefeito Marcelo Crivella
teria total liberdade para utilizar os recursos financeiros vinculados de
todos os órgãos municipais do modo que achasse mais conveniente,
com a promessa de que a verba seria usada para o combate à covid-1929.
É importante registrar que, na ocasião, o então prefeito Marcelo Crivella
vetou duas emendas propostas pelos vereadores, ambas com o propósito
de evitar que o montante desvinculado fosse usado para outra finalidade
não associada à pandemia30. Desse modo, com a Lei no 6.737/2020, a
cultura da cidade do Rio de Janeiro perderia R$ 49,7 milhões oriundos
do Imposto Sobre Serviços (ISS)31.
Conhecida como a “Lei do ISS”, o mecanismo de incentivo fiscal
garante desde o ano de 2013 que o percentual de 1% da arrecadação do
Imposto Sobre Serviços seja destinado ao fomento de projetos culturais
na cidade do Rio de Janeiro32. A “Lei do ISS” possibilita que as empresas
28. Decreto Rio Nº 47393 de 29 de abril de 2020. Disponível em:
< h t t p s : / / d o w e b . r i o . r j . g o v. b r / a p i f r o n t / p o r t a l / e d i c o e s / i m p r i m i r _
materia/655074/4543#:~:text=DECRETA%3A,municipais%20e%20d%C3%A1%20
outras%20provid%C3%AAncias.> Acesso em: 22 nov. 2020.
29. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/cultura/sufocada-cultura-do-rio-fica-sem497-milhoes-do-iss-apos-lei-proposta-por-crivella-ser-aprovada-as-pressas-24495123>
Acesso em: 23 nov. 2020.
30. Idem.
31. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/cultura/iss-para-cultura-vereadoresderrubam-decisao-de-crivella-que-suspendia-repasses-ao-setor-24536348> Acesso em:
23 nov. 2020.
32. Lei No 5553 de 14 de Janeiro de 2013/Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Disponível
em: <https://leismunicipais.com.br/a/rj/r/rio-de-janeiro/lei-ordinaria/2013/556/5553/leiordinaria-n-5553-2013-institui-no-ambito-do-municipio-do-rio-de-janeiro-o-incentivofiscal-de-iss-em-beneficio-da-producao-de-projetos-culturais-e-da-outras-providencias2013-01-14-versao-original> Acesso em: 23 nov.2020.
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contribuintes renunciem de uma parte do pagamento do imposto (até
o limite de 20% do montante devido), com o objetivo de apoiar a arte e
a cultura. O mecanismo de incentivo também permite que as empresas
utilizem 5% do total previsto na lei para ser executado no ano seguinte.
A retirada da verba do ISS para a cultura na cidade do Rio de Janeiro
em plena pandemia agravou ainda mais a situação do setor artístico-cultural, que desde 2019 sofria com uma política de asfixia da parte do
Governo Federal, quando já se vinha verificando o aumento das dificuldades de manutenção dos projetos culturais de todas as naturezas
(CALABRE, 2020). E, somente em julho de 2020, a Câmara de Vereadores do Município do Rio de Janeiro conseguiu derrubar o artigo 6o
do decreto no 47393, que impedia que o dinheiro arrecadado com o ISS
fosse destinado ao setor da cultura33.
Retomando a análise sobre as dificuldades dos profissionais do setor
artístico-cultural logo após a chegada do coronavírus no Rio de Janeiro,
salienta-se que o cancelamento de eventos, shows e apresentações
acabou com a renda dos trabalhadores do setor. Em reportagem publicada pelo jornal O Globo em abril de 2020, Pablo Lima, técnico de som
de eventos, declarou: “O mercado parou. E quando o mercado para, não
tem trabalho. Quando não tem trabalho, não tem dinheiro. E quando
não tem dinheiro, não tem comida.34”
Em maio de 2020, o estado do Rio de Janeiro chegou a quase quatro
mil mortes causadas pela covid-1935. As próximas viagens do reality
Pintando 7 com Gaspar estavam agendadas justamente para maio de
2020. Mas, com o aumento crescente de casos da doença pelo Brasil e a
necessidade de isolamento social, a produtora cultural Kellys teve que
33. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/cultura/iss-para-cultura-vereadoresderrubam-decisao-de-crivella-quespendia-repasses-ao-setor-24536348> Acesso em: 24
nov. 2020.
34.
Disponível
em:
<https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/04/01/
profissionais-que-trabalham-com-entretenimento-enfrentam-dificuldades-por-contado-coronavirus.ghtml> Acesso em: 24 nov. 2020.
35. Disponível em: <https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/05/24/rj-chegaa-quase-4-mil-mortes-e-38-mil-casos-confirmados-de-covid-19.ghtml> Acesso em: 24
nov. 2020.
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suspender os planos de viajar com o projeto. Desse modo, ela teve a ideia
de criar o Pintando 7 com Gaspar Arte na Quarentena, conforme explicado a seguir: “Em maio, íamos sair para gravar a 3a e 4a temporadas, mas
devido à pandemia do coronavírus não conseguimos; foi aí que nasceu
a ideia de transformar o reality em um palco móvel neste período”36.
Para realizar o projeto Pintando 7 com Gaspar Arte na Quarentena, uma
caixa de som e um projetor foram adaptados na parte superior do Fusca,
dando origem ao que a produtora chamou de “palco móvel”. Muitos
proprietários do automóvel em questão valorizam a identidade diferenciadora e personalizada do veículo, e inclusive existem “diversas situações em que o dono transforma o Fusca para lhe imprimir o caráter de
único” (GAVIRIA, 2012, p. 176).
Em suma, com as viagens do Pintando 7 com Gaspar suspensas
devido ao crescimento da pandemia, uma das maneiras encontradas
por Kellys para dar movimento ao seu reality cultural automotivo foi
sair com o Fusca pelas ruas da cidade do Rio de Janeiro levando arte
e cultura. A bordo do Gaspar adaptado com o “palco móvel”, a produtora e atriz ofereceu apresentações culturais com duração de cinquenta
minutos pelos bairros cariocas por onde passava, entre os meses de maio
e julho de 2020, sempre às sextas-feiras. Atenta à questão da pandemia,
a produtora relatou:
Então eu, Kellys, saía sozinha com o Gaspar munida de máscara e
álcool em gel para um bairro e projetava filmes, peças de teatro audíveis sensoriais e exposição de artes nos muros dos prédios dos bairros
que eu parava. Toda sexta eu ia para um bairro diferente. Senti que
precisava fazer algo pelos confinados, já que eu tinha a possibilidade
de estar no meu Fusca sozinha e protegida, por que não ser um alento
para essas pessoas?37

No “cardápio cultural” do Gaspar, também havia espaço para a
declamação de poesias, exibição de curtas e músicas gravadas por seus
respectivos autores, cujos sons ecoavam pelos alto-falantes do veículo.
36. Informações cedidas por Kellys Kelfis à autora do artigo em outubro de 2020.
37. Idem.
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Portanto, são os artistas no cotidiano que ressignificam a urbe, independentemente dos projetos traçados pelo poder público (FERNANDES
e HERSCHMANN, 2018). No dia 15 de maio de 2020, a revista Veja
publicou uma reportagem intitulada “A arte de rua virou a melhor
tradução cultural da pandemia pelo mundo”, na qual ressalta que a
energia vital que move os artistas urbanos vem da rua, destacando que
“as vias e praças, espaços tão corriqueiros, tornaram-se desertas do dia
para a noite, e a arte veio não só a ocupar seu vazio chocante"38. E com as
ruas vazias mundo afora em vários meses de 2020 devido à quarentena,
cabe refletir que, “a despeito de todas as incertezas e dúvidas, é impossível desconsiderar que o coronavírus comprova uma velha tese aristotélica: o homem é um ser político. Seu lugar é a pólis, a rua, a cidade”
(BEIGUELMAN, 2020, p. 7).
Retomando a análise sobre o Pintando 7 com Gaspar Arte na Quarentena, a produtora Kellys destaca que fazia captação de artistas locais pela
internet, buscando interessados em disponibilizar suas produções para
divulgação durante as sessões culturais do “palco móvel do Gaspar”.
Ela explica: “Também, claro, faço um prólogo bem legal, mostro meu
trabalho, apresento os artistas. O conceito é dar destaque aos artistas
que se autoproduzem, para que esse momento seja um afago para quem
está trancado em casa.”39
Kellys é asmática. Preocupada com o coronavírus, ela menciona não
possuir contato com ninguém, já que o automóvel é o “palco” (figura 2).
A produtora cultural frisa: “Vou sozinha, uso máscara, álcool em gel,
luvas, não tenho contato com ninguém e faço tudo de dentro do carro”40.

38. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/cultura/murais-urbanos-preenchem-ovazio-das-cidades-com-mensagens-de-esperanca/> Acesso em: 4 dez. 2020.
39. Disponível em: <https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/05/05/fuscacultural-faz-projecoes-com-poesias-artes-plasticas-e-performances-em-predios-do-rio.
ghtml> Acesso em: 24 nov. 2020.
40. Idem.
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FIGURA 2: Kellys durante o Pintando 7 com Gaspar Arte na Quarentena.
FONTE: arquivo pessoal/Kellys Kelfis.

Em suas viagens culturais, Kellys e o Fusca passaram pelos seguintes
bairros da cidade do Rio de Janeiro: Santa Teresa, Glória, Catete, Barra
da Tijuca, Copacabana, Leme, Ipanema, Humaitá, Leblon, Laranjeiras,
Botafogo, Cosme Velho e Tijuca41. De acordo com a produtora, quando
a jornada cultural teria início de modo mais intenso na Zona Norte da
cidade: “Veio a flexibilização, e aí eu me vi obrigada a parar, inclusive
porque começaram a achar que era uma festa na rua!”42. No feriado do
dia 1o de maio de 2020, a programação do Pintando 7 com Gaspar Arte
na Quarentena percorreu o bairro do Leme (figura 3).
Grosso modo, a plateia das apresentações era predominantemente
composta de pessoas que as assistiam das janelas e varandas das casas
e apartamentos, e também por alguns transeuntes que passavam pelo
41. Disponível em: <https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/05/05/fuscacultural-faz-projecoes-com-poesias-artes-plasticas-e-performances-em-predios-do-rio.
ghtml> Acesso em: 25 nov. 2020.
42. Informações cedidas por Kellys Kelfis à autora do artigo em agosto de 2020.
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local da performance. Em cada apresentação, seria necessário ver (e
principalmente sentir), já que “a comunicação metropolitana vai longe
quando vê, sente e constrói cruzamentos anômicos e fluidos” (CANEVACCI, 2005, p. 171). Nesse contexto, o teatro, a música, a poesia e
demais performances integram uma potente ação pelo reconhecimento
de variadas éticas e estéticas na cidade (MAFFESOLI, 1995).

FIGURA 3: Banner de divulgação do Pintando 7 com Gaspar Arte na Quarentena
(Bairro Leme).
FONTE: arquivo pessoal/Kellys Kelfis.

No primeiro semestre de 2020, é importante lembrar que as lives
funcionaram como “rolês em casa” para muitas pessoas que tinham
como cumprir o isolamento social durante a pandemia43. Classificadas
como transmissões síncronas de conteúdo, as lives são:

43. Disponível em: <http://www.jornaldocampus.usp.br/index.php/2020/07/lives-setornam-os-roles-em-casa-durante-a-pandemia-da-covid-19/> Acesso em: 25 nov. 2020.
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vídeos que se materializam em diversas metodologias. Transmissões
de conteúdos individuais e ou coletivos. Muitas vezes, com interação
direta em diferentes plataformas e redes sociais ou em convergências
com outras interfaces de textos, a exemplo dos chats (salas de bate-papo). (SANTOS, 2020, p. 1)

Com o objetivo de diferenciar as performances no “Gaspar” pelas
ruas cariocas de uma live, a produtora faz questão de explicar que as
sessões culturais são compostas de cinquenta minutos de entretenimento, misturando poesia, música e artes plásticas, e reitera: “Não é
nada com DJ e músicas badaladas, para isso já existem as lives.”44
Ao mencionar a receptividade do projeto, Kellys se emociona:
Desde o primeiro dia até o último dia que fiz o Pintando 7 com Gaspar Arte na Quarentena, eu percebi o bem que esse projeto causava
nas pessoas. Eram muitos aplaudindo ao final de cada apresentação,
alguns até queriam me dar cachê, outros mandavam mensagens emotivas no Instagram dizendo que eu havia salvado o dia deles.45

De modo geral, Kellys classifica o “Pintando 7 com Gaspar Arte na
Quarentena” como um sucesso46. Ao frisar que a maioria das pessoas
gostava das apresentações, Kellys lembra que, em maio de 2020, recebeu
duas reclamações - mas também recebeu convites e elogios:
Uma foi um senhor que pediu para diminuir o volume e outro um homem que me tacou um ovo. Mas 85% das pessoas gostam. Até já pediram para eu fazer essa minha programação cultural de projeções para
um aniversário e domingo que vem farei outra para o Dia das Mães.47

A pandemia de coronavírus atravessou todo o tecido social, não
poupando praticamente nenhuma área da vida coletiva ou individual,
44. Disponível em: <https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/05/05/fuscacultural-faz-projecoes-com-poesias-artes-plasticas-e-performances-em-predios-do-rio.
ghtml> Acesso em: 25 nov. 2020.
45. Informações cedidas por Kellys Kelfis à autora do artigo em outubro de 2020.
46. Informações cedidas por Kellys Kelfis à autora do artigo após o final do Pintando 7 com
Gaspar Arte na Quarentena, em agosto de 2020.
47. Disponível em: <https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/05/05/fuscacultural-faz-projecoes-com-poesias-artes-plasticas-e-performances-em-predios-do-rio.
ghtml> Acesso em: 25 nov.2020.
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com repercussões na esfera da saúde mental dos cidadãos (LIMA, 2020).
Pintando 7 com Gaspar Arte na Quarentena evidencia a vocação balsâmica da arte, amplificando e potencializando sentidos pelas ruas da
cidade em tempos pandêmicos, cujas territorialidades e seus respectivos
significados são (re)agenciados cotidianamente pela atuação sensível
dos sujeitos que circulam na trama urbana cotidiana (FERNANDES e
HERSCHMANN, 2014).

Considerações finais
À guisa de conclusão, a pandemia de covid-19 e a necessidade de
isolamento social reiteraram o quão a arte e a cultura são salutares. No
caso do Pintando 7 com Gaspar Arte na Quarentena e sua proposta de
“levar um pouco de alento para os confinados” no primeiro semestre de
2020 em alguns bairros do município do Rio de Janeiro, os fatos e dados
pesquisados demonstram que, diante da imposição das restrições de
circulação e a suspensão de muitas das atividades de cultura e de lazer
em ambientes abertos e fechados devido ao coronavírus, os diferentes
sujeitos ressignificaram a cidade das suas janelas e varandas. Nesse
momento, “a dose de arte e de música” oferecida pelo “palco móvel”
do Fusca se torna um “elixir de sobrevivência” entre os que pararam
para apreciar as apresentações culturais do “Gaspar” em um cotidiano
de coronavida (BEIGUELMAN, 2020). Sejam os que assistiram de casa
ou os que passavam pela rua na hora da apresentação do Pintando 7
com Gaspar Arte na Quarentena. Para além da lógica programática, as
cidades e suas errâncias se apresentam como um dinâmico e movimentado leque de interações socioculturais-ambientais, ressaltando que,
em uma perspectiva aristotélica, o lugar do homem é a pólis, a rua. No
segundo semestre de 2020, o então prefeito Marcello Crivella adotou
medidas de flexibilização, com a reabertura de shoppings, cinemas,
teatros e casas de shows na capital fluminense. Por um lado, a pandemia
de covid-19 se estendeu até o ano de 2021 no Brasil e no mundo, trazendo
em seu bojo as necessárias medidas restritivas quanto às aglomerações,
visando evitar índices de contágio ainda maiores da doença. Por outro
lado, mesmo com os espaços supracitados reabertos, a rua sempre será
uma plataforma de ricas e sensíveis experiências, principalmente em se
tratando da cidade do Rio de Janeiro.
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Capítulo 10

Com licença, eu vou à luta1: empoderamento feminino numa feira de brechós
no subúrbio carioca
Jorgiana Melo de Aguiar Brennand

A cidade do Rio de Janeiro transcende os imaginários que aparecem
nos cartões-postais. O Rio pulsa. A urbe é sinônimo de sociabilidade e
de caos também. Assim como qualquer outra cidade, é desejada, temida
e inalcançável por quem busca apenas a beleza que aparece nas publicidades.
O Rio é cenário de efervescências culturais em Copacabana, na
Lapa, em Cascadura e em tantos outros bairros afastados do Centro
que margeiam a linha do trem e formam o subúrbio carioca, área da
cidade polifônica, pulsante e dotada de uma beleza e de uma criatividade ímpares principalmente em suas efervescências culturais, que vão
aparecendo à medida que o trem se afasta da Central do Brasil, considerada o limite entre a Zona Norte e a Zona Sul.
Um subúrbio no Brasil, assim como em outras cidades latino-americanas, é sinônimo de pobreza, precariedade, afastamento e perigo
1. Apropriação do título do livro autobiográfico de Eliane Maciel, lançado em 1983
e adaptado ao cinema em 1986. Disponível em: https://www.papodecinema.com.br/
especiais/51-marieta-severo/com-licenca-eu-vou-a-luta-1986/. Acesso em: 29 ago. 2020.
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(GOIA, 2011). Tal percepção é bem diferente em países ricos como
Estados Unidos e Canadá. Lá, essas regiões estão associadas a moradias
de pessoas de classe média ou alta. O mesmo acontece na Ásia. Cidades
como Hong Kong, Xangai, Seul e Bangcoc investiram na construção de
elaboradas áreas que atraíam tanto os residentes quanto as empresas
(KOTKIN, 2012).
Entre os bairros que fazem parte do subúrbio carioca, há Cascadura,
Quintino, Marechal Hermes e Madureira, considerada o coração simbólico da Zona Norte e que sintetiza a essência dessa região da cidade.
O bairro é dotado de manifestações culturais – que transcendem o
samba – e ocupações criativas que se fazem no espaço público da rua.
O viaduto Negrão de Lima, principal via de acesso a Madureira, é um
bom exemplo dessa transformação do espaço público. Especificamente
a parte inferior do viaduto, que vem se revelando também como um
local privilegiado de transformação econômico-social principalmente
aos sábados quando cede espaço para a Feira das Brecholeiras2.
Um de meus propósitos neste trabalho é abordar o conceito de empoderamento, procurando evidenciar que ele não se limita a uma ferramenta que propicia o desenvolvimento econômico. Ele vai além desse
reducionismo a que foi submetido:
Quando falamos em empoderamento, sobretudo nos dias de hoje,
concluímos que estamos diante de um conceito complexo, muito distorcido e incompreendido, o que se deve em grande parte ao debate
acrítico sobre o tema. Exatamente por isso o termo também vem sendo severamente criticado, não por seu significado, mas pela maneira
esvaziada com que é utilizado e que foge completamente das raízes da
teoria proposta (BERTH, 2019, p. 18)

Parto do pressuposto de que pensar em empoderamento transcende
a perspectiva individual. É algo que acontece no âmbito coletivo. Para
León, essa dualidade é uma das principais contradições no uso da palavra
empoderamento. Sob a perspectiva individual, o foco são os processos
cognitivos e o empoderamento se limita às ações de domínio e controle
2. A feira esteve suspensa entre 21/03/2020 e 25/07/2020, quando as atividades foram
retomadas.
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individuais, cujo sucesso depende exclusivamente de quem as executa
sem a ajuda dos outros:
Trata-se de uma visão individualista, que leva a priorizar sujeitos independentes e autônomos com senso de autocontrole, ignora as relações entre as estruturas de poder e as práticas do cotidiano de indivíduos e grupos, além de desconectar as pessoas do amplo espectro
– contexto político e histórico, da solidariedade, do que representa
a cooperação e o que significa cuidar do outro3 (LEÓN, 2001, p. 96)

O objetivo não é priorizar os sujeitos individualmente como acontece no empreendedorismo, geralmente associado às pessoas bem-sucedidas que abriram seus próprios negócios. O foco é o empreendedor,
que sempre aparece enaltecido pelas publicidades, como uma pessoa
autoconfiante, bem-sucedida, induzindo-os a acreditar que o principal
caminho para o empoderamento passa pelo empreendedorismo, o que
acaba gerando uma visão distorcida e acrítica de seu significado. Afinal,
o viés econômico é apenas uma dimensão do empoderamento.
Na verdade, de acordo com Berth (2019, p. 38), o empoderamento
individual e o coletivo são indissociáveis, “uma vez que uma coletividade empoderada não pode ser formada por individualidades e subjetividades que não estejam conscientemente atuantes dentro de processos
de empoderamento”. Deve ser encarado como algo coletivo, pois é uma
prática cotidiana para a igualdade, ancorada em quatro dimensões, cada
uma igualmente importante, mas insuficientes se exploradas individualmente. Há: a perspectiva cognitiva, associada ao senso crítico que se
deve ter da realidade; a dimensão psicológica, relacionada ao sentimento
de autoestima; a concepção política, que diz respeito à consciência das
desigualdades de poder e necessidade de organização e mobilização; e a
visão econômica – uma das mais associadas ao empoderamento – ligada

3. Tradução livre para: “Ésta es una visión individualista, que lleva a señalar como
prioritarios a los sujetos independientes y autónomos con un sentido de dominio de sí
mismos, y desconoce las relaciones entre las estructuras de poder y las prácticas de la vida
diaria de los individuos y grupos, además de que desconecta a las personas del amplio
contexto sociopolítico, histórico, de lo solidario, de lo que representa la cooperación y lo
que significa el preocuparse por el outro” (LEÓN, 2001, p. 96).
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à capacidade de gerar renda a quem decide empreender de alguma forma
(STROMQUIST, 2002).
Não há consenso em torno de empoderamento. O neologismo, até
2004, por exemplo, nem sequer constava no Dicionário Aurélio da
Língua Portuguesa (2004). Hoje já se encontra a versão dicionarizada
desta palavra, que é praticamente uma tradução literal de empowerment
No Cambridge Dictionary, dicionário da britânica Universidade de
Cambridge, a palavra, termo cunhado pelo sociólogo estadunidense
Julian Rappaport em 1977, tem o seguinte significado: o processo de
ganhar liberdade e poder para fazer o que você quer ou controlar o
que acontece com você (BERTH, 2019, p. 18).

Mas dar poder a alguém implica dotar certos grupos oprimidos para
que possam usufruir dessa autonomia. Por isso, falar de empoderamento implica uma discussão sobre poder, entendido, sob a perspectiva
de Berth (2019) a partir de Hanna Arendt (2001), como a habilidade
humana para agir em conjunto, já que ele pertence a um grupo e nunca
a um indivíduo. Para Arendt (2001), poder é uma ação coletiva, que se
apresenta, de acordo com Mosedale (2005), de quatro tipos:
1. Poder sobre (refere-se essencialmente à dominação. Mas pode
estar relacionado a questões de subordinação e à relação dominação/
resistência);
2. Poder de dentro (diz respeito à autoestima, autoconfiança);
3. Poder para (capacidade para fazer);
4. Poder com (refere-se ao poder solidário, que se compartilha em
ações coletivas).
Desde os 1960, “Poder sobre” vem sendo contestado e substituído
pelo “Poder para” e “Poder com”. Tal fenômeno é exemplificado pela
pesquisadora Guacira Lopes Louro (2008). Segundo a autora, especialmente a partir dos anos 1960, as chamadas minorias sexuais e étnicas
(jovens, estudantes, negros, mulheres) passaram a falar mais alto, questionando teorias e conceitos vigentes e propondo novas práticas sociais:
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Seu propósito consistia, pelo menos inicialmente, em tornar visíveis
outros modos de viver, os seus próprios modos: suas estéticas, suas
éticas, suas histórias, suas experiências e suas questões. Desencadeava-se uma luta que (...) poderia ser sintetizada como a luta pelo
direito de falar por si e de falar de si. Esses diferentes grupos, historicamente colocados em segundo plano pelos grupos dominantes,
estavam e estão empenhados, fundamentalmente, em se autorrepresentar. (LOURO, 2008, p. 4)

Autorrepresentar, empoderando-se, já que, sob a ótica do empoderamento, o foco acaba sendo também o “poder para” e o “poder com”, já
que percebo o empoderamento como algo coletivo, ligado ao trabalho
social “e recuperação consciente das potencialidades de indivíduos vitimados pelos sistemas de opressão” (BERTH, 2019, p. 32). O foco é a libertação social de todo um grupo, a partir de diversas frentes de atuação
(BERTH, 2019), que não se limitam a aspectos meramente econômicos.
Essa libertação passa pelo acesso à informação, o que despertará uma
visão crítica da realidade em que se está inserido, aumenta a possibilidade de engajamento na tomada de decisões que lhes dizem respeito.
Mosedale (2005), no entanto, destaca que ninguém “empodera”
ninguém. Esse processo é autorreflexivo. Nesse sentido, o acesso à informação é útil para as pessoas entenderem o papel que desempenham na
sociedade para, a partir disso, buscarem autonomia para se livrar de
“amarras” como acontece com as mulheres, percebidas como inferiores
aos homens durante séculos. Ainda de acordo com a autora, empoderamento tem a ver com construção de autonomia, capacidade de tomar
decisões e assumir controle sobre a própria vida. Segundo Mosedale
(2005), empoderamento é um processo, não um simples produto.
Nesse sentido, empoderamento é, simultaneamente, processo e resultado. No caso das mulheres, de acordo com Sardenberg, tal processo
tem vários objetivos:
(1) questionar a ideologia patriarcal; (2) transformar as estruturas e
instituições que reforçam e perpetuam a discriminação de gênero as
desigualdades sociais; e (3) criar as condições para que as mulheres
pobres possam ter acesso – e controle sobre – recursos materiais e
informacionais (SARDENBERG, 2006, p. 6)
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Neste artigo, interessa-me especificamente o empoderamento feminino, que implica, de acordo com Sardenberg, a libertação das mulheres
das amarras da opressão de gênero e da opressão patriarcal.
Para as feministas latino-americanas, em especial, o objetivo maior
do empoderamento das mulheres é questionar, desestabilizar e, por
fim, acabar com a ordem patriarcal que sustenta a opressão de gênero. Isso não quer dizer que não queiramos também acabar com a
pobreza, com as guerras, etc. Mas para nós o objetivo maior do ‘empoderamento’ é destruir a ordem patriarcal vigente nas sociedades
contemporâneas, além de assumirmos maior controle sobre ‘nossos
corpos, nossas vidas’ (SARDENBERG, 2006, p. 2).

O foco da minha análise é a Feira das Brecholeiras, realizada aos
sábados embaixo do viaduto Negrão de Lima, em Madureira. O corpus
são as histórias das expositoras, procurando evidenciar o empoderamento feminino como algo maior, que passa pela transformação pessoal.
Aliando etnografia – por meio da observação participante – entrevistas em profundidade e pesquisa bibliográfica, como metodologias,
pretendo mostrar que, apesar dos resquícios da sociedade patriarcal,
elas foram à luta também para fugir da invisibilidade do trabalho
doméstico. Hoje são os maridos que assumem o papel de coadjuvantes.
Enquanto trabalham na feira, muitos estão em casa cuidando dos filhos
e dos afazeres domésticos.
Optei pela etnografia por ser um tipo de pesquisa qualitativa que
permite, segundo Caiafa (2007), lidar com dados diversos, que mobilizam diferentes sentidos, levando em conta todo tipo de impressões e informações que aparecem nas idas a campo. Além disso, é um
método de abordagem da realidade ainda a ser conhecida, pois é capaz
de misturar, segundo Cavalcanti (2003, p. 118), humildade e empatia,
produzindo um ‘deixar-se levar’ pelo “encontro com uma determinada
situação ou assunto, seja ele qual for.”. Decidi ainda pela observação
participante pelo fato de a etnografia ser uma
(...) forma especial de operar em que o pesquisador entra em contato
com o universo dos pesquisados e compartilha seu horizonte, não
para permanecer lá ou mesmo para atestar a lógica de sua visão de
mundo, mas para, seguindo-os até onde seja possível, numa verda-
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deira relação de troca, comparar suas próprias teorias com as deles e
assim tentar sair com um modelo novo de entendimento ou, ao menos, com uma pista nova, não prevista anteriormente. (MAGNANI,
2009, p. 135)

Selecionei também a entrevista em profundidade, mediante roteiro
semiestruturado, como metodologia por ser “essencialmente exploratória e flexível” (DUARTE, 2017, p. 65), sem sequência predeterminada
de questões ou parâmetros de respostas. Tem como ponto de partida,
segundo o autor, um tema amplo que flui livremente, sendo aprofundada
em determinado “rumo de acordo com aspectos significativos identificados pelo entrevistador enquanto o entrevistado define a resposta
segundo seus próprios termos, utilizando como referência seu conhecimento, percepção, linguagem, realidade e experiência (DUARTE, 2017,
p. 65).
As discussões estarão ancoradas principalmente em autores como
Cecília Sardenberg e Guacira Lopes Louro.

Feira das Brecholeiras
A feira é um evento de brechós que comercializa praticamente de
tudo. A maioria é artigo de segunda mão, que custa, em média, R$ 10,00.
São roupas, brinquedos, bolsas de grifes como Calvin Klein, além de
bijuterias confeccionadas pelos expositores. Ali quase todos são do sexo
feminino, cujas idades oscilam muito, segundo Michele Rey, uma das
administradoras da feira:
Olha, a brecholeira de maior idade que eu tenho aqui, ela tem, se não
me engano, 78 anos. E as mais jovens... As meninas vêm com 16, 17
anos vender uma pecinha. (...) Vêm e depois não vêm mais porque é
muito trabalhoso. Não têm tanta maturidade. As pessoas mais velhas
são as que ficam fixas. São pessoas que já pegaram isso como fonte
de renda. Vem com marido, esposa, filho. As mais jovens fazem um
evento e somem. Daqui a dois meses, junta mais roupa e volta porque
não tem muita paciência. Afinal é dia de sábado, de manhã (REY,
13/07/2019).

Há chefes de família, desempregadas e empreendedoras que buscam
sua independência financeira e pessoal, além do aumento da conscien-
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tização diante de seu papel enquanto mulheres. Nesse sentido, Michele
Rey destaca o papel do evento na geração de renda para as expositoras:
Olha, atualmente é o que há. Além da gente ter gerado emprego pra
muita gente de muitos ramos, a gente gerou renda pra muitas pessoas. Tem vários eventos de brechós. Antigamente não tinha. Tinha o
brechó físico. E hoje tem o encontro de brechó, que é numa praça,
numa quadra de escola de samba. Junta (sic) 20, 30 brecholeiras e faz
ali o evento delas. Eu acho que é o diferencial, né? (REY, 13/07/2019).

Muitas sobrevivem exclusivamente das vendas de mercadorias, como
é o caso de Ivone Sales:
O cansaço, ele é muito permanente (...) em relação ao que a gente faz
porque a gente tá sempre correndo atrás de mercadoria. Como eu
vivo exatamente disso, eu tenho que fazer disso, a minha, a minha
vida. Então, eu pago aluguel. Eu vivo disso. Eu não tenho outra fonte
de renda a não ser, sabe, o bazar! Então, tô sempre na atividade. Não
paro um instante (SALES, 02/12/2020).

Outras como Gabriela4, uma jovem brecholeira de cabelos vermelhos
na casa dos 20 anos, que eu conheci numa das idas a campo realizadas
entre 27/01/2018 e 17/07/2019, tornou-se expositora depois que saiu da
casa dos pais. Nesse caso, o trabalho na feira propiciou uma mudança
significativa para uma jovem como ela: “É tudo desapego meu. Agora
que saí da casa dos meus pais, tô desapegando de tudo e ainda tenho
lucro (GABRIELA, 22/09/2018)
A cada edição, o evento reúne entre 60 e 80 brecholeiras. Mas esse
número varia muito, conforme informações de Michele Rey:
Olha, já teve evento que a gente colocou até 100 brecholeiras. Mas tem
vezes que tem 80, 90 porque elas revezam de 15 em 15 dias, entendeu?
Aí depende. Tem vez que o movimento tá muito ruim, a gente coloca 60, 50 brecholeiras. Depende do movimento. Ultimamente, como
é inverno, a procura é maior, a gente chega a umas 90 brecholeiras,
fundamenta a administradora (REY, 13/07/2020)

4. Gabriela pediu para não ter o sobrenome revelado.
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No início, eram “sacoleiras e mochileiras”, lembra Luciana da Silva,
uma das administradoras da feira. Mas, como elas trabalham com
brechós, veio a ideia de juntar os dois nomes em um só: brechó + leiras
(sacoleiras). Mas, pra muita gente, a percepção de sacoleira ainda é
muito negativa. “Parece muambeira, né?”, questiona Luciana (SILVA,
04/03/2018). O nome do grupo foi criado pelas próprias brecholeiras
que, para evitar apropriações, decidiram registrar o nome “brecholeiras”
no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Intelectual): “Tudo direitinho. Com advogado. Pagamos e optamos pela taxa de manutenção da
marca”, explica Any Braga (BRAGA, 04/03/2018), outra administradora
da feira.
O evento surgiu de forma descompromissada, em 2012, na estação
de trem de Madureira, como uma espécie de “encontro de comadres”
apenas para desapego de objetos que lotavam seus armários, conforme
me informa Mel5, uma simpática brecholeira que faz parte do grupo
desde essa época: “Era bem na base do desapego. Se eu tivesse uma
bolsa que eu não queria mais e uma de nós a quisesse, fazíamos o
negócio” (MEL, 17/02/2018). No começo, o “encontro” reunia cerca de
dez mulheres, muitas em busca de um papel na sociedade para além
das funções mãe-esposa-cuidadora da casa. Em 2016, o evento cresceu,
chegando a atrair 30 pessoas. Todas do sexo feminino. Para Mel, o grupo
cresceu tão rápido porque “uma traz a outra e acabamos formando uma
rede, onde todo mundo se conhece” (MEL, 17/02/2018).
Em 2016, havia tanta gente participando desse evento que mais
parecia uma enorme feira de troca improvisada, com mercadorias
expostas em cima de cangas. Esse movimento acabou incomodando os
comerciantes em torno da estação de Madureira e elas foram “convidadas” pela Polícia a se retirar da estação e a procurar outro local para
se reunirem.

5. Mel pediu para não ter o sobrenome revelado.
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Foi quando surgiu o apoio da CUFA (Central Única das Favelas)6
para que usassem a sede da organização, embaixo do viaduto Negrão de
Lima. Nascia assim a Feira das Brecholeiras. Dessa vez, as mercadorias
seriam comercializadas e não mais trocadas entre elas, a exemplo do que
ocorria em cima da estação de Madureira. O evento cresceu e hoje atrai
a atenção de outras mulheres que buscam expor. Mas a demora pode
durar cerca de um ano, devido à grande procura pela feira. Só para se
ter uma ideia, em 2020, havia um cadastro de reserva com aproximadamente 800 interessados, que esperam, em média, um ano para expor na
feira.
Há duas modalidades de venda na feira: as pessoas que reservam as
mercadorias pela página Brecholeiras (CUFA Madureira-RJ) (Vitrine
Virtual), página do grupo no Facebook7 e passam na feira para pagar
e levar os produtos pra casa. E as que escolhem a mercadoria durante
a visita ao espaço, que funciona três sábados por mês dentro da CUFA
e um sábado mensal na Calçada Cultural, na parte externa do viaduto8.
Segundo Guima Botelho, Any Braga, Michele Rey e Luciana da Silva,
administradoras da feira, o evento na “calçada” serve pra dar visibilidade
ao evento e atrair pessoas que não a conhecem. Mas, como é externa,
as expositoras ficam sujeitas às condições climáticas, já que são previamente agendadas (BOTELHO; BRAGA; REY; SILVA, 07/03/2018)
Antes da pandemia, a feira, quando realizada na Calçada Cultural,
chegava a reunir, segundo Michele Rey (13/07/2019), cerca de duas mil
pessoas. São pessoas, segunda ela, que usam os ônibus BRT e o trem e

6. A CUFA (Central Única das Favelas) é uma organização brasileira reconhecida nacional
e internacionalmente nos âmbitos político, social, esportivo e cultural que existe há 20
anos. Foi criada a partir da união entre jovens de várias favelas, principalmente negros,
que buscavam espaços para expressarem suas atitudes, questionamentos ou simplesmente
sua vontade de viver. Informações disponíveis em: http://cufa.org.br/sobre.php. Acesso
em: 01/02/2021.
7. A página do grupo no Facebook possuía 120,1 mil membros, em 01/02/2021. Informações
disponíveis em: https://www.facebook.com/groups/1024272690964351. Acesso em:
01 fev. 2021.
8. Devido à pandemia de covid-19, a feira esteve suspensa entre 21/03/2020 e 25/07/2020,
quando foi retomada. Desde o retorno das atividades, para evitar aglomeração, a feira está
funcionando apenas na Calçada Cultural.
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quando descem em Madureira costumam dar uma olhada na feira. Hoje,
o movimento está um pouco menor.

Feira das Brecholeiras realizada na Calçada Cultural

FIGURA 1.
FONTE: acervo pessoal da autora (13/07/2019).

Nas diversas idas a campo, foi possível perceber três elementos relevantes ao empoderamento feminino e que se complementam: a sororidade, a solidariedade e a empatia. A primeira tem raízes no movimento
feminista e dá nome à união feminina como uma forma de combater
opressões da sociedade patriarcal (MARTINS, 2019). Ou, de acordo
com Tinoco (2016), “uma espécie de pacto entre mulheres relacionado
às dimensões ética, política e prática do feminismo contemporâneo. Ou,
simplesmente, uma aliança baseada na empatia e no companheirismo”.
Segundo a autora, um dos objetivos da sororidade é eliminar a rivalidade feminina, percebida como uma característica dessa sociedade
machista. De acordo com Martins (2019, p. 29), referenciando a filósofa
Márcia Tiburi (2016), “a ideologia da dominação masculina é responsável pelo mito da rivalidade feminina, pois naturaliza o comporta-
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mento competitivo entre as mulheres, tornando-o tradicional para que,
assim, o poder patriarcal continue garantido”.
Essas relações de inimizade e ódio cultivadas entre as mulheres,
de acordo com Becker; Barbosa (2016), são resultado da organização
patriarcal do mundo e estimuladas por meio de processos educativos
escolares e não escolares. Infelizmente, de acordo com as pesquisadoras,
cada mulher aprende a ser competitiva com outra mulher pela mediação
de classe, raça, etnia, geração, religião. Dessa forma, elas acabam reproduzindo formas autoritárias e de domínio umas sobre as outras, muitas
vezes, sem perceber que reforçam tais modelos:
O controle do conhecimento e das maneiras de fazer, o prestígio,
a fama, a distribuição de recursos e oportunidades são formas que
permitem umas mulheres avançar de maneira desigual em relação a
outras. E assim se aprofundam os estranhamentos e os laços de inimizade (BECKER; BARBOSA, 2016, p. 246).

A sororidade vai justamente na contramão desse processo, pois
ocupa um lugar de destaque na construção dessa nova identidade – mais
fraterna – e, por conseguinte, da desconstrução da identidade feminina tradicional, em que se assume uma posição de inferioridade em
relação aos homens. Isso está muito evidente na Feira das Brecholeiras
principalmente durante a pandemia de covid-19, quando a feira esteve
suspensa, conforme atesta Ivone Sales:
A pandemia não passou por nós, sabe? Nessa situação que o país se
encontrava, que o mundo se encontrava, (...) a gente se uniu tanto
que... Trabalhamos assim mesmo, sabe? Partimos pra cima e a gente
não sentiu a coisa... o processo de dificuldade. Não existia. Ele tava
ali, mas a gente superou, né? Voltamos com tudo. Voltamos a trabalhar e a gente com força total. Isso é muito especial pra gente! (SALES,
02/12/2020).

Outro elemento encontrado na feira é a empatia, a capacidade de se
colocar no outro, embora a filósofa Djamila Ribeiro (07/03/2020) reconheça que a empatia não é um sentimento que pode acometer um indivíduo de um dia para o outro. Segundo ela, trata-se de uma construção
intelectual e política que demanda esforço, sair da zona de conforto e
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disponibilidade para aprender e ouvir. Pelo fato de as histórias se repetirem, elas se colocam no lugar das outras e compartilham afetos, tristezas, resultando num terceiro elemento presente: a solidariedade. Elas
escutam, colocam-se no lugar do outro e procuram se ajudar de alguma
forma.
A partir da sororidade, empatia e solidariedade, é necessário que as
mulheres tomem consciência, tanto individual quanto coletivamente, da
política patriarcal que as utiliza para reproduzir diversas opressões.
Nesse sentido, é preciso eliminar formas de violência entre as mulheres tais como: a deslegitimação, a desconfiança, o descrédito, a desautorização e as diversas formas de discriminação (sexual, geracional,
étnica, racial, linguística, social, econômica, intelectual, ideológica,
religiosa, política e outras mais) e que são obstáculos patriarcais que
impedem as mulheres de aproximarem-se mais umas das outras. (BECKER; BARBOSA, 2016. p. 246)

Trata-se de uma conscientização que passa por essa união entre as
mulheres, eliminação das rivalidades e busca pela autonomia tanto na
esfera individual quanto na coletiva.

Histórias entrecortadas por afeto, luta e superação
A sororidade, a empatia e a solidariedade aparecem em praticamente
todos os relatos das brecholeiras. Este é o caso de Devan Silva9, que
começou como brecholeira e hoje é fornecedora de quentinhas e lanches
para as expositoras:
Hoje eu vendo uma média de 50 quentinhas, sanduíche natural, é,
carne desfiada no pão... carne assada desfiada no pão, bolo, refrigerante, cocada – aquela cocada de leite condensado – éééé... Todo sábado, rabanada recheada. Berinjela recheada. Eu levo variedade. (...)
É sopa de legumes, é caldo verde, é mocotó, é sopa de ervilha. Todos
os sábados tem essas coisas. (SILVA, 03/12/2020).

A primeira vez que a vi foi numa das idas a campo, em julho ou
setembro de 2019. Ela usava salto alto, unhas vermelhas, maquiagem,
9. Devido à pandemia, a entrevista com Devan Silva foi feita por Zoom.
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calça jeans e uma blusa em tom de rosa bem escuro. Quando andava
pela feira, a longa cabeleira vermelha – muito bem escovada – era identificada de longe. Natural de Natuba, interior da Paraíba, Devan veio
morar na cidade do Rio de Janeiro aos 27 anos, acompanhada do marido
e de três filhos. Com 19 dias na cidade, o marido faleceu e ela teve de
cuidar sozinha das crianças. Sem dinheiro e emprego, enviou os filhos
para morar com a mãe na Paraíba até que conseguisse um trabalho e
um lugar para morar. Até isso acontecer, ela dormia nas ruas, já que não
tinha dinheiro para pagar um aluguel. Felizmente, conseguiu uma casa
e arranjou vários trabalhos: empregada doméstica, açougueira numa
rede de supermercados, costureira numa fábrica, faxineira, manicure10.
Com isso, conseguiu trazer os filhos de volta. Mas, como a jornada de
trabalho era longa e, às vezes, não conseguia acordá-los para a escola,
porque precisava sair de madrugada, e já que morava perto do 6o Batalhão da Polícia Militar, no Andaraí, na Zona Norte da cidade, seus filhos
eram acordados pelos guardas de plantão:
Quem acordava eles pra ir pra escola era o sargento que tava na portaria do batalhão. Eu saía de manhãzinha e perguntava: ‘Quem vai
estar na guarda?’. É fulano... Eu falava: toca a campainha, joga pedra
na porta... Acorda meus filho (sic) pra ir pra escola. E sempre faziam
(SILVA, 03/12/2020).

Devan sempre precisou batalhar para conseguir sustentar os filhos
sozinha. Ela é uma das 24 milhões de mulheres que chefiam uma família
no Brasil, segundo dados do Ipea de 201111. Atualmente ela trabalha
como cuidadora de idosos durante a semana e no sábado, dedica-se à
Feira das Brecholeiras, lugar que é cenário também de muitas afetividades, talvez por reunir outras mulheres com histórias similares a dela:
Fui crescendo, crescendo ali dentro. Aí fui vendendo o manequim, fui
vendendo as araras, vendia roupa... Eu vendia tudo. E assim surgiu
uma amizade muito boa. (...) Porque ali só quem não quer mesmo.
10. Obviamente que esses empregos se sucederam no decorrer da permanência de Devan
no Rio de Janeiro.
11. Informações disponíveis em: https://www.ipea.gov.br/retrato/indicadores_
chefia_familia.html. Acesso em: 30 jan. 2021.
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Porque quem quer, vai longe. É só saber trabalhar e cada um cuidando da sua vida, que chega lá. Mas, vou lhe falar: é um lugar maravilhoso que eu encontrei assim pra trabalhar. (SILVA, 03/12/2020).

As dificuldades enfrentadas e as oportunidades aproveitadas por
Devan ao longo da vida, tornaram-na uma pessoa grata, que se sente na
obrigação de retribuir. O caso dela me remeteu a Mauss (1974), quando
este fala de dádiva e das três obrigações associadas a ela: dar, receber,
retribuir (MAUSS, 1974). Apesar de o autor referenciar sociedades
tribais arcaicas, a ética da generosidade e da reciprocidade não se limita
a tais sociedades. Para Devan, retribuir é quase uma obrigação:
Eu sempre gostei de ajudar as pessoas, entendeu? Na hora de, assim,
quando eu precisei na minha situação difícil, eu tive uma ajuda assim
de uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida. E eu coloquei
isso na minha cabeça: sempre que eu puder ajudar, eu vou ajudar alguém (SILVA, 03/12/2020).

Em uma das idas a campo, observei que no final da feira, quando
estão desmontando estandes e guardando as mercadorias, Devan costumava receber várias doações das outras mulheres que expõem ali. Em
uma conversa com Michele Rey12, outra administradora da feira, ela
explicou que, ao chegar em casa, Devan promove outro brechó a fim
arrecadar dinheiro para comprar ingredientes e preparar refeições para
moradores de comunidades próximas a sua residência:
Porque aqui tem o morro do Fubá13 e tem um pessoal que necessita
muito. O que que eu fazia? Eu pegava as coisas que elas me davam,
levava, subia o morro, levava ou então fazia o bazar aqui de R$ 1,00
pra entrar dinheiro pra eu comprar coisas pra elas. (...) Olha, ajudei
muita gente. E ajudo. Esses dias mesmo, aconteceu um lance aqui. A
menina não queria se expor, mas me pediu ajuda. O marido dela foi
embora, né? Deixou ela com três crianças. (...) Muitas meninas me
ajudaram. Trouxe aqui e levei pra ela e pras crianças dela. Dei um
dinheiro a ela também pra comprar alguma coisa. E a minha vida é
essa. (...) Eu moro aqui na beira da rua. Quando chega alguém pedindo ... Como eu tenho um quintal muito grande, eu abro o portão.
12. Esse bate-papo ocorreu em 13/07/2019.
13. O morro do Fubá fica em Cascadura, na Zona Norte da cidade.
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“Senta aí na mesa que eu vou pegar a comida. Fica sentadinho aí e
não tente sair, senão eu solto os cachorros”. E pego a comida, entrego
pra pessoa, pro morador de rua. Vou ali no ponto, levo comida pra
eles. Quando tá frio, eu distribuo lençol, colcha. Dou comida para o
pessoal da Central do Brasil. E é assim que eu faço. Eu sinto que Deus
tá me ajudando. Não meço esforço! (SILVA, 03/12/2020).

Devan exemplifica o que Mauss (1974) chama de reciprocidade indireta, quando os bens simbólicos e materiais recebidos não são devolvidos para quem os deu, mas a outro grupo que, por sua vez, terá que
devolvê-los a outro grupo.
As brecholeiras, assim como muitas mulheres brasileiras, têm
demonstrado cada vez mais a sua força empreendedora, evidenciando-se
como um caminho – a abordagem econômica é apenas uma das dimensões do empoderamento – para as mulheres que buscam empoderar-se
para se livrar das amarras do machismo, da opressão e do patriarcado.
Em 2018, segundo dados da pesquisa Global Entrepreneurship
Monitor (GEM), havia 24 milhões delas à frente de um empreendimento
(formal ou informal) ou que realizavam alguma ação visando a ter o seu
próprio negócio (REVISTA PEGN, 18/03/2019). Apesar dos números,
elas ainda enfrentam muitos obstáculos, como a “dupla jornada” e a
falta de renda. De acordo com a Revista PEGN (18/03/2019), pesquisas
revelam que entre as brasileiras há uma grande concentração de empreendedoras “por necessidade” (44%), ou seja, aquelas que buscam o
empreendedorismo para complementar a renda familiar ou pelo desemprego.
Esse é o caso de muitas brecholeiras. São Carlas, Marias, Rosas,
Yvones, Micheles e tantas outras que criaram seus próprios negócios e
procuraram a feira para fugir da falta de renda ou para se reinventar.
Esse foi o caso de Simone Milesi, uma brecholeira que conheci no início
de 2018, quando comecei a estudar a Feira das Brecholeiras: “Comecei
no telemarketing. Depois de 20 anos no mercado corporativo, descobri
que precisava me reinventar” (MILESI, 17/02/2018).
Ela descobriu a feira no início de 2018, quando levou mercadorias
para vender: “Cheguei com 30 bolsas e vendi tudo em apenas uma
hora” (MILESI, 17/02/2018). Nessa conversa, realizada num sábado
pós-carnaval, de ruas vazias e pouco movimento na feira, Simone me
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explicou que ela e outras empreendedoras confeccionam muitas mercadorias comercializadas, principalmente bijuterias e bolsas.
Articulada, Simone descreve suas estratégias para atrair a clientela.
A cada semana, ela diversifica as peças que traz para o evento, “assim
as clientes ficam curiosas” (MILESI, 17/02/2018). Além disso, Simone
também contratou uma consultora de imagem: “ela produz uma pessoa
e a ajuda com a compra de roupas desde um brechó até lojas top”, diz
orgulhosa. No meio da conversa, surge Josiane Seveiro, brecholeira que
divide o estande com Simone.
Josiane ou simplesmente Josi é uma ex-estudante de Jornalismo, que
também trabalhou em telemarketing aparenta uns 25 anos e é responsável pela parte dos negócios destinada a cuidados com o cabelo.
Falante, assim como Simone, ela me mostra coisas do estande, enquanto
fala sobre empreendedorismo e amenidades: dieta, ovos cozidos...
Sobre o futuro, Simone divaga: “meu sonho é montar um clube de
empreendedoras tendo como foco a moda negra” (MILESI, 17/02/2018).
Já Josi gostaria de estudar mais. Marketing talvez. Ela está gostando
desse universo de vendas e negócios.
Terminamos a conversa comendo balas de coco. Aquelas carameladas
vendidas no trem a caminho da feira. Enquanto o saquinho de balas não
acaba, falamos sobre amigos, vida, estudos, doutorado, sucesso e quão
boas são essas balas de coco. Despeço-me delas com uma certeza: todas
aquelas mulheres trazem histórias de luta, conquistas e sonhos:
Eu tenho uma Kombi e meu sonho é transformar essa Kombi numa
loja. Eu queria entrar aqui na CUFA com a minha loja. Abrir as portas
e transformá-la no Toy Car porque eu sei que tem mercado, sim, para
esses brinquedos (BAESA, 13/07/2019).
Eu já tenho meu próprio negócio (...) que eu coloquei como “Sales
Bazar”, que é hoje como as pessoas me conhecem. Mas, assim (...) eu
tenho a perspectiva de ter minha própria loja, né? Eu trabalho pra
isso. Hoje, aqui dentro da minha casa, as pessoas já vêm, já me procuram, mas não é isso o que eu quero. Dentro da minha própria casa, eu
quero ter o meu espaço mesmo, entendeu? E a minha... Agora o meu
foco é esse, né? É buscar esse... É isso pra mim, viu? Coisas poucas...
Um dia poder tirar férias, né? E dar uma viajada. Uma descansada
que ninguém é de ferro. É tá bom! (SALLES, 02/12/2020)
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Elas são empreendedoras e empoderadas. São mulheres fortes, que
enfrentaram vários desafios para conquistar mais autonomia, exercendo
mais controle sobre suas vidas, seus corpos e seus destinos.

Considerações finais
Empoderar-se não é tarefa das mais simples. Trata-se de um processo
complexo e em construção, que implica apoderamento também, mas
no sentido de obter informações que permitam, no caso das mulheres,
livrarem-se das amarras do patriarcado. O empoderamento feminino,
conforme descrito por Sardenberg (2006), passa pela transformação
das estruturas e instituições que reforçam as discriminações de gênero
e desigualdades sociais; pelo questionamento da ideologia patriarcal
e pela criação de condições para que as mulheres pobres possam ter
condições e acesso a recursos materiais e informacionais que possibilitem sua autonomia.
Nesse sentido, cabe destaque para a Feira das Brecholeiras, uma
iniciativa que nasceu da criatividade de dez mulheres que buscavam se
livrar do acúmulo de roupas e sapatos de seus armários por meio da
troca dos produtos entre elas e que, posteriormente, perceberam que
esse negócio poderia gerar renda para outras mulheres. Muitas com
pouca escolaridade; outras excluídas do mercado formal de trabalho.
Há ainda as chefes e arrimos de família; as mães solteiras; as empreendedoras por falta de oportunidades; as jovens que saíram da casa dos
pais; as que servem de psicólogas para suas clientes; as aposentadas que
buscam fazer novas amizades como forma de recuperação da autoestima
perdida; as que fogem; e tantas outras mulheres. Por meio do trabalho
na feira, muitas delas passaram a ter acesso, além da renda, a informações que a tornaram mais conscientes da realidade em que vivem, propiciando questionamentos à sociedade patriarcal. Michele Rey complementa: “É um trabalho bem bonito, que a gente começou sem pretensão
e hoje a gente não pode parar porque passou a ser a fonte de renda das
pessoas. A tendência é só aumentar”. (REY, 07/03/2018)
Muitas brecholeiras, assim como o movimento das minorias, nos
anos 1960, descrito por Louro (2008), saíram da posição de subordinação a maridos e companheiros. Elas foram à luta, enquanto muitos
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deles ficaram em casa cuidando dos filhos e da casa. Uma posição inimaginável para essas mulheres há bem pouco tempo.
A Feira das Brecholeiras também se destaca por ser um evento em
que sororidade, percebida pela união das mulheres; empatia, capacidade de se colocar no lugar do outro; solidariedade, identificação com o
sofrimento do outro e, principalmente, se dispor a ajudá-lo, misturam-se, tornando impossível dissociá-las dentro do contexto do empoderamento feminino. Essa imbricação ficou clara por meio das histórias
narradas neste trabalho.
O evento, sob a ótica do empoderamento feminino, exemplifica três
das quatro tipologias de poder propostas por Mosedale (2005): poder
sobre; poder de dentro; poder para; poder com.
A feira, além de gerar renda, estimula as sociabilidades e funciona
como motivação para mulheres que estavam desempregadas ou vítimas
da opressão do patriarcado, impactando na autoestima delas. O “poder
de dentro” aparece justamente nessa recuperação da autoconfiança.
O “poder para” relaciona-se à capacidade mobilizadora daquelas dez
mulheres que se reuniam na estação de trem de Madureira e perceberam que a criação de um evento de brechós funcionaria como um
caminho para que recuperassem suas autonomias de alguma forma. O
“poder com” é talvez o que melhor traduz a Feira das Brecholeiras. São
mulheres, unidas, em torno de uma causa: venda de artigos de segunda
mão, que funciona como instrumento importante para a prática sororal,
que implica união, apoio mútuo, solidariedade, poder e liberdade de
pensamento para lutar contra valores e estereótipos patriarcais. A única
tipologia não encontrada na feira é o “poder sobre”, já que não se estabelece uma relação de dominação. Ao contrário, a sororidade aparece
como um dos principais elementos presentes.
O uso da etnografia, por meio da observação participante, como
metodologia empregada mostrou-se satisfatório, pois, para eu conhecer
mais sobre as mulheres atrás dos estandes, foi necessário fazer esse
mergulho no campo. O uso das entrevistas em profundidade também
se mostrou adequado, já que eu necessitava de outras informações para
além da observação em campo.
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