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poema google maps, 2021
de Raquel Versieux

41 alfinetes sobre google maps. Desde que 
chamaram esta terra de Brasil, homens brancos e 
seu legado seguem matando, pilhando, estuprando. 
E seguiram chamando a terra de sua, dando a ela 
nomes inventados, aqui recuperados em horas de 
navegação virtual, em busca de localidades cujos 
nomes pudessem vir a ser versos do poema google 
maps. Esta é uma obra crítica à colonização, ao 
roubo de terra e designação letrada como gesto 
conquistador. 

Acesse o mapa para navegar:

tinyurl.com/4a5rhyaz
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5

Tudo começa por um ato de nomeação a par-
tir do qual uma existência, um impulso que 
seja, é reconhecido por alguém que olha e 
atende ao chamado de um porvir, singulari-
zando-o sob a marca de um conjunto de sons 
articulados em determinada língua. Esses são 
os anzóis, os ganchos da lona de um circo 
que se arma numa paisagem de olvido.

Sempre fui fascinada pela ideia de que as 
combinações de sons que uma comunida-
de seleciona para constituir as unidades 
lexicais de sua língua falada são o resulta-
do de uma operação plástica de moldagem 
do pensamento em forma de sopro, de fala. 
Cada língua constitui uma experiência sin-
gular sônica e rítmica do mundo. Os fluxos 
vocais se articulam graças aos esforços 
escultóricos de uma comunidade falante, vi-
vente: são “pensamento-som” .2 

2 SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de linguística geral. São Paulo: 
Cultrix, 2006, p. 131. Alguns conceitos fundamentais da linguística 
saussuriana se conectam aqui com o pensamento de Joseph 
Beuys (Cf. FLORES, Livia. Sobre a cura da arte: Nietzsche, Beuys, 
Clark. Dissertação de mestrado. Rio de Janeiro: ECO-UFRJ, 1998) 
e são reavivadas pela concepção guarani de ñe e raity, que entende 
a garganta como “ninho das palavras-alma”, de que nos fala Suely 
Rolnik em vídeo exibido na Bienal de São Paulo de 2018. Cf. ROLNIK, 
Suely. Esferas da insurreição. São Paulo: n-1 edições, 2018.

exercícios de paisagem, 
notas de apresentação  
André Leal, Diambe da Silva, 

Livia Flores e Michelle Farias Sommer

Exercícios de paisagem
Livia Flores

A paisagem não existe. A paisagem é um 
mundo compacto. A paisagem se gesta nos 
acidentes. Esses são os anzóis, os ganchos 
da lona de um circo que se arma numa pai-
sagem de olvido. A paisagem fala, mas não 
por si. A paisagem é um exercício do olhar. 
Um exército, sua prerrogativa escópica. A 
paisagem são posições de ataque e defesa. 
(Exercícios de paisagem. A continuar)1 

Este texto começa por um poema. Nele for-
mula-se título e mote do 3º Seminário de 
pesquisas em arte e cidade_Desilha: exer-
cícios de paisagem, a continuar. O livro que 
ora apresentamos é registro e continuação 
do chamado à imaginação de paisagens 
como energia de transformação do mundo 
em que vivemos.

1 Poema escrito em janeiro de 2021, em uma das sessões 
semanais do coletivo de poesia Anáguas, do qual fazem parte 
Ismar Tirelli Neto, Ana Claudia Ribeiro Romano, Consuelo Lins, 
Katia Maciel, Rodrigo Moretti e eu. Pode ser ouvido em https://
www.select.art.br/fitonovela/.



7 para eliminar com violência seus portadores, 
sejam eles humanos, mais-que-humanos, 
outros-que-humanos. A autora solicita aber-
tura ética à imaginação de um “mundo ema-
ranhado” que possa dissolver pressupostos 
tão arraigados quanto deletérias são suas 
implicações. Sua voz se soma à de muitas 
autoras e autores que vêm construindo o 
reconhecimento de uma totalidade não to-
talitária a partir das infindáveis relações que 
o impulso metamórfico da vida não para de 
engenhar. A paisagem é um mundo com-
pacto. A paisagem se gesta nos acidentes.

Um parlamento de vozes dissidentes d’“O 
Mundo Ordenado”6 torna-se (mais) audí-
vel durante a pandemia da Covid-19. Ou a 
nossa escuta é que talvez tenha se am-
pliado diante de suas urgências e dores. 
Acompanhar a contabilização do número 
de pessoas mortas no país ao longo do 
tempo de elaboração e realização do se-
minário e livro também pode ser um exer-
cício de paisagem. Neste contexto, as fa-
las e escritas de Ailton Krenak, Emanuele 
Coccia, Juliana Fausto, Antonio Bispo dos 
Santos, Donna Haraway, Octavia Butler, 
Isabelle Stenghers, Alexandre Nodari, 
Jaider Esbell, entre outras e outros ar-
tistas e pensadores, além dos já citados 
neste texto, ecoaram e misturaram-se às 
trocas entre os integrantes do grupo de 
pesquisa Atotalidade7. Por sua (nossa) 

6 SILVA, Denise Ferreira da. Idem.
7 Coordenado por mim, o grupo de pesquisa do CNPq Atotalidade 
é atualmente integrado por Ronald Duarte, Michelle Farias Sommer, 
Leonardo de Jesus Mello, André Leal, Barbara Marcel, Frederico 
Benevides Parente, Hanna Claudia Rodrigues, Raquel de Mello Versieux, 
Tiago Cadete, Ana Kemper, Diambe da Silva, Lina Kaplan, Phellipe 
Azevedo, Desirée Conceição dos Santos e Michael Magno Macedo. 
Sobre as atividades do grupo, ver https://atotalidade.wixsite.com/desilha

Imagens operativas, diz o artista Harun 
Farocki4. Seu interesse partiu da observação 
das imagens da Guerra do Golfo (1991), 
em que batalhas se assemelhavam a jogos 
eletrônicos e vestígios eventuais da presen-
ça humana eram apagados de sua superfí-
cie-memória, como acidentes indesejáveis. 
Com isso, obliterava-se a circunstância de 
que este tipo de imagem é produto de ope-
rações que envolvem decisões humanas – e 
des-humanas.

Denominamos catástrofe os efeitos vigentes 
de um complicado humanismo, condenado 
de longa data. Enquanto o romantismo eu-
ropeu entrona o artista arauto e porta-voz 
do sujeito, a onda que produz a revolução 
francesa bate enviesada em sua colônia 
caribenha, o Haiti. E não apenas ali. Desde 
os tempos em que príncipes europeus des-
cobriram que artistas e cartógrafos tinham 
o poder de colocar o mundo a seus pés, ins-
taurou-se em escala global o complexo co-
lonial-capitalístico-cristão que tenta reservar 
a condição de humanidade apenas para tons 
de pele mais claros. 

A filósofa Denise Ferreira da Silva fala em 
separabilidade5: o princípio consolidado na 
modernidade ocidental pelo pensamento 
cartesiano-kantiano continua exaustivamen-
te ativo, reativo. A partir dele, uma socieda-
de fóbica aos signos da diferença arma-se 

4 FAROCKI, Harun. “Phantom images”. Conferência realizada 
no ZKM, Centro de Arte e Mídia de Karlsruhe, Alemanha, 
2003. Disponível em: https://public.journals.yorku.ca/
index.php/public/article/view/30354/27882. Acesso em 
novembro/2021.
5 SILVA, Denise Ferreira da. “Sobre diferença sem 
separabilidade”. In: Catálogo da 32ª Bienal de Arte de São 
Paulo, 2016.

6 O modo ótico, dominante na produção da 
noção de paisagem, define-a como aquilo 
que está diante de nossos olhos, considera-
do determinado enquadre. Ao juízo corrente, 
porém, o antropólogo Tim Ingold impõe uma 
inflexão háptica quando recupera a etimolo-
gia medieval da palavra inglesa landscape. 
Nela, scape e scope se desambiguam. O 
sufixo scape, derivado de um verbo que ex-
prime a ação de moldar, coloca em primeiro 
plano o trabalho árduo e contínuo executa-
do por gerações de homens e mulheres que 
extraem da terra (land) suas condições de 
sobrevivência, imprimindo volumes e rastros 
em sua passagem pelo terreno2. Nesse pon-
to, reencontramos o geógrafo Milton Santos, 
para quem paisagem é palimpsesto de tem-
pos e técnicas que se substituem e super-
põem pela ação de diferentes gerações3. 

Mas nem arqueiro grego, nem camponesa 
medieval, tampouco contemporâneos lentos 
ou rápidos, conseguem apaziguar a inquie-
tação produzida por experiências que esca-
pam à escala humana. O romantismo cha-
mou a isso de sublime e usou a pintura de 
paisagem para emancipar-se das narrativas 
históricas, mitológicas ou bíblicas que defi-
niam o que era para ser lido em um quadro. 
Nós chamamos de sublime tecnológico as 
imagens que não representam mais objetos 
nem aludem a qualquer narrativa. São per-
formadas por e para dispositivos e aparelhos 
tecnológicos que as leem e decodificam. 

2 INGOLD, Tim. Estar vivo: ensaios sobre movimento, conhe-
cimento e descrição.  Tradução de Fábio Creder. Petrópolis: Vo-
zes, 2015, pp. 193-194
3 SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo, 
razão e emoção. São Paulo: Editora da Universidade de São 
Paulo, 2006, p. 67.

Note-se: uma existência pode existir para si 
indefinidamente interagindo com uma infini-
dade de outros seres e matérias antes de 
ser arremessada ao mundo por intermédio 
de uma palavra – um conjunto de sons – que 
lhe é aposto por um observador. A paisagem 
fala, mas não por si. Este seria um primeiro 
exercício de paisagem: olhar e nomear as 
coisas em redor. Um exercício logocêntri-
co, antropocêntrico, sem dúvida, fundador 
de ciências e cidades, pedra de toque das 
civilizações. 

O filósofo Edouard Glissant observa que a 
ideia de civilização, em sua acepção oci-
dental, implica com frequência um devir ex-
pansivo animado pela “paixão de impô-la ao 
Outro”1 . Um exercício (do olhar) pode rapida-
mente se transformar em exército, posições 
de ataque e defesa, prerrogativa escópica. 
O étimo grego da palavra escopo confirma 
o alvo do arqueiro. A flecha avançada do 
olhar não cessa de produzir mapas e telas, 
diagramas cifrados das mais variadas ope-
rações de guerra. Telas há desde que a pri-
meira mão desenhou a própria ausência nas 
paredes de uma caverna; Dibutade traçou o 
contorno da sombra do amante que partia; 
a pintura se encantou pela janela; alguém 
subiu em um balão a gás e fez a primeira 
fotografia aérea; uma bateria de disparado-
res capturou as imagens de um cavalo em 
pleno voo; uma grande locomotiva irrompeu 
no palco e espatifou a tela de cinema; seus 
estilhaços multiplicaram-se em uma miríade 
de aparelhos eletroeletrônicos. 

1 GLISSANT, Édouard. Poética da relação. Tradução de 
Eduardo Jorge Oliveira e Marcela Vieira. Rio de Janeiro: Bazar 
do Tempo, 2021, p. 37.



9 A paisagem é relação. Mais um enunciado 
se forma a partir da leitura de Drummond, 
em regime de dupla-valência entre criação 
poética e pensamento conceitual. 

Este o desejo “produtivo” de seminário e li-
vro: convidar a movimentos gerativos de re-
lações que possam se estender muito além 
de suas palavras e páginas para inventar  
paisagens que não existem.

Antes de passar a palavra para as apresenta-
ções das temáticas e contribuições reunidas 
por André Leal, Diambe da Silva, Michelle 
Farias Sommer e eu, faço os agradecimen-
tos a orientandes e participantes do grupo 
de pesquisa Atotalidade, pelo rico diálogo; 
aos coorganizadores do seminário e coedi-
tores do livro, em especial, a Michelle Farias 
Sommer, pela coordenação editorial; às au-
toras e autores por atender nossos convites 
e compartilhar conosco seus exercícios de 
paisagem; à artista Raquel Versieux, por nos 
ceder imagens do poema google maps para a 
capa do livro; aos artistas e designers Lucas 
Icó e Matheus de Simone, à revisora Ingrid 
Vieira e à editora Circuito, na pessoa de 
Renato Rezende, parceiros desde o primeiro 
número do Cadernos Desilha; aos coordena-
dores do Programa de Pós-Graduação em 
Artes da Cena (PPGAC-ECO-UFRJ), Gilson 
Motta, e do Programa de Pós-Graduação em 
Artes Visuais (PPGAV-EBA-UFRJ), Carlos 
de Azambuja Rodrigues, por viabilizarem a 
realização de livro e seminário através da 
gestão de recursos obtidos junto à FAPERJ 
e à CAPES, a quem agradecemos; assim 
como ao CNPq, pela Bolsa de Produtividade 
em pesquisa que me foi concedida no perío-
do 2019-2021.
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8 PAISAGEM: COMO SE FAZ

Esta paisagem? Não existe. Existe espaço
vacante, a semear
de paisagem retrospectiva

A presença da serra, das imbaúbas,
das fontes, que presença?
Tudo é mais tarde.
Vinte anos depois, como nos dramas.

Por enquanto o ver não vê; o ver recolhe
fibrilhas de caminho, de horizonte,
e nem percebe que as recolhe
para um dia tecer tapeçarias
que são fotografias
de impercebida terra visitada.

A paisagem vai ser. Agora é um branco
a tingir-se de verde, marrom, cinza,
mas a cor não se prende a superfícies, 
não modela. A pedra só é pedra
no amadurecer longínquo.
E a água deste riacho
não molha o corpo nu: 
molha mais tarde.
A água é um projeto de viver.

Abrir porteira. Range. Indiferente.
Uma vaca-silêncio. Nem a olho.
Um dia este silêncio-vaca, este ranger
baterão em mim, perfeitos,
existentes de frente,
de costas, de perfil,
tangibilíssimos. Alguém pergunta ao lado:
O que há com você?
E não há nada
senão o som-porteira, a vaca silenciosa.

Paisagem, país
feito de pensamento da paisagem,
na criativa distância espacitempo,
à margem de gravuras, documentos,
quando as coisas existem com violência
mais do que existimos: nos povoam
e nos olham, nos fixam. Contemplados, 
submissos, delas somos pasto,
somos a paisagem da paisagem.

vez, André Leal, Diambe da Silva, Michelle 
Farias Sommer e eu convocamos outras 
interlocuções a partir de nossas próprias 
pesquisas e interesses em diálogo com 
a proposição geral do seminário, assim 
expressa: 

O que acontece com a nossa percepção 
de mundo quando a prerrogativa antropo-
cêntrica cede espaço a outras perspecti-
vas? Como seria uma paisagem contada a 
partir de um solo, de uma pedra, de um rio, 
de uma planta, de um animal? Exercícios 
de prospecção especulativa nos aproxi-
mam a obras de literatura fantástica ou 
de ficção científica, mas apontam igual-
mente para a discussão sobre direitos à 
existência que recaem de forma desigual 
sobre seres, matérias e grupos humanos, 
tornando-os mais ou menos exploráveis 
e sujeitos à aniquilação. Interessa-nos 
investigar e reunir neste seminário/livro 
exercícios de paisagem que se propõem, 
ao mesmo tempo, como atos de imagina-
ção política e insurgência poética. 

Pouco antes do fechamento desse tex-
to de apresentação, Ismar Tirelli Neto 
me enviou pelo instagram um poema de 
Carlos Drummond de Andrade (Paisagem: 
como se faz, de As impurezas do branco, 
1973), que não conhecia, e que confirma 
a primeira frase aqui escrita. 

A paisagem não existe.



11 tropeço nas evidências que a memória ma-
nipula; como num jogo de cartas em que ca-
madas equivalem a cortes, disponho as ima-
gens sobre mesa e chão convocando-as à 
cinestesia; fotografo movimentos – a foto da 
foto – num procedimento tautológico e me-
tamórfico explícito: mise en abîme do tempo, 
das mídias. Quantas lentes e superfícies de 
vidro a imagem de um animal encontrado 
(trouvé), vivo ou morto, diante de mim, atra-
vessou para chegar até aqui e colocar-se 
sob seus olhos?  Pois sim, estivemos impli-
cados em algum momento das nossas vidas.

Sobre o corpoterritório
Diambe da Silva

O encontro entre Sandra Benites, Aline 
Besouro, Micaela Cyrino, Denilson Baniwa  
vai além de um gabinete de curiosidades so-
bre os corposterritórios; é um arquivo impor-
tante de práticas que trazem consigo sons, 
memórias, cartografias, espiritualidades e 
trajetórias que são indissociáveis das pes-
soas que narram. Ainda que sejam relatos 
pessoais, são também universais, pluriver-
sais em suas propostas que dizem respeito 
a nós todas, enquanto espécie que coabita o 
mundo que ainda vai nascer. Corpoterritório 
é uma forma indissociável de entender o 
corpo e a terra onde ele transita. Como me-
diadora mas também parte integrante, eu 
introduzo o ensaio visual Lugares de apa-
rição, feito em caminhadas nas quais atra-
vessei territórios e linhas imaginárias entre 
2017 e 2018. Peças de roupas encontra-
das ou trocadas e novamente posicionadas 
na paisagem figuram em fotografias ins-
tantâneas do tipo polaroide que se tornam 
registros de uma coreografia. São roupas 
desprovidas de um corpo: calças, casacos, 

camisetas e outras peças que nem sempre 
sabemos para que/m servem, uma vez que 
estão como figuras transitórias na paisagem. 
Participam desta publicação como um jeito 
de contar histórias.

Sandra carrega a paisagem na voz, narra 
a retomada da memória das anciãs de sua 
família. Para ela, produzir conhecimento, 
seja na escola ou nos museus, é como 
mostrar algo sem mostrar. A memória an-
cestral que Sandra propõe é um jeito de 
nos fortalecer das vulnerabilidades e criar 
bem-estar, saúde e sabedoria. A partir dos 
saberes Guaranis-nhandewa, o movimen-
to dos corpos pelos sentimentos (na lín-
gua guarani, py’a) interfere na paisagem e 
conjuga trajetórias individuais com a nos-
sa trajetória coletiva. O texto de Sandra 
nesta publicação versa sobre a piração do 
confinamento.

Aline evoca o estudante Edson Luís, estu-
dante migrante e racializado que foi assas-
sinado durante a ditadura militar. Essa con-
tação de histórias foi desenvolvida ao longo 
da sua pesquisa sobre a política de memória 
e paisagem da região do centro do Rio de 
Janeiro. A artista relata como ter tomado co-
nhecimento do apagamento do Calabouço, 
local onde o confronto com a polícia se deu, 
a impulsionou a materializar uma Roupa-
memória em homenagem a Edson.

Micaela traz ao público experiências com 
o vírus do HIV, que envolvem performan-
ces, lambe-lambes, pinturas, texto e diálo-
gos sobre a relação entre corpo e indústria 
farmacêutica. Como envelhecer no Brasil? 
Como viver um dia de cada vez? Como rela-
cionar vida terrena com espiritualidade? São 

10 de Janeiro, ao moderno nojo social associa-
do a zoonoses; por avançar em nossa dire-
ção como ave em situação de rua e não mais 
como valente mensageira e nobre fornece-
dora de insumos, uma pomba pode não ape-
nas visitar o lixo, mas diagramar uma série 
de relações políticas que se armam no cora-
ção da urbanidade. Fausto evidencia como 
não os pombos mas os olhares humanos so-
bre a espécie migraram, regidos por ideais – 
e afetos – que as cidades contemporâneas 
precisam explicitar visualmente à custa da 
exclusão de habitantes indesejados.

Entre estas duas finíssimas contribuições, 
insiro o ensaio visual Paisagem com tarja, 
realizado especialmente para este caderno 
como elemento não discursivo do diálogo 
aqui travado, constelando uma triangulação 
que se abre a olhares oblíquos, rasteiros, 
menores, a afetos de empatia e repulsa, ao 
repalmilhar interessado na antivelocidade do 
asfalto, à mecânica implacável do sonho das 
máquinas e às vidas-mortes que (não) pas-
sam despercebidas.

Paisagem com animais e filmes. O título 
poderia ter indicado o encontro de filosofia-
-poesia e cinema como ponto de confluência 
e prática amistosa de Juliana Fausto e Ismar 
Tirelli Neto. Mas não imaginava que a opção 
pela literalidade dissesse tanto de meus 
próprios interesses, funcionando como se-
nha para a exumação de arquivos nos quais 
animais coincidem na minha produção de 
filmes, instalações, vídeos, projeções, fo-
tografias, caixas de projeção, sobretudo os 
realizados entre os anos de 1998 e 2004. O 
que se enuncia (pode se enunciar) por inter-
médio do encontro (encontrão) de animais 
e filmes? Abro as pastas do esquecimento, 

Paisagem com animais e filmes
Livia Flores

Em De olhos favados, Ismar Tirelli Neto, poe-
ta e tradutor, ensaia alguma esperança de 
comoção partilhada que apenas se permite 
insinuar pela aposta na obliquidade do ato 
de comunicação, inevitavelmente cindido 
entre quem fala e quem escuta, ou como ele 
diz, entre o sonho de uma linguagem comum 
e o sonho de um sonho comum. 
O protagonismo do humano – subsumido 
ao gênero masculino –,  ao contrário, per-
manece incólume como regime de percep-
ção ostensivamente legível. Mesmo quando 
em filme ratos se transformam em  heróis, 
a fratura é ainda renovação do “pacto de 
Centralidade Masculina”, como assinala 
Tirelli Neto. E não seria o objeto que cabe re-
volver, mas o olhar. Por um trabalho de erro. 
Erro como tática de interrupção de cadeias 
simbólicas que se reproduzem de forma viral. 
Erro como desvio para um trabalho de salto, 
trabalho de poesia – de cavalo desvencilha-
do do par montaria – perpassado por afetos 
não humanos. Erro que permite operar, para 
além da serialização de olhares, o efeito de 
identificação que a câmera de cinema há 
muito já nos ensinou a praticar.

Em Uma pomba pode visitar o lixo – voar com 
asas ferais, a filósofa Juliana Fausto toma 
como ponto de chegada o poema homônimo 
de Adília Lopes, Uma pomba pode visitar o 
lixo, para contar histórias segundo o método 
feminista de “um pensar-com situado”, como 
ela define, testando limites sobre o que en-
tendemos por espécies companheiras. 

De povoamento embelezador de cidades, 
como foi do gosto de D. João VI para o Rio 



13 malas de passageiros, enviando-as assim para 
os mais variados destinos, como uma lembran-
ça e um marco mineral daquele território.

Por fim, Barbara Marcel, Andreas Doepke e 
Tom Nóbrega apresentam um ensaio no qual 
percorrem as minas das montanhas Harz, na 
Alemanha, ligando-as às suas histórias pas-
sadas e a reflexões mais amplas sobre os ex-
trativismos minerais. Os canários, importantes 
colaboradores dos mineiros da região, são os 
agentes mais que humanos que ligam a his-
tória da mineração no Harz a outros tempos e 
espaços e a colaborações interespécies fun-
damentais para nossa sobrevivência terrena.

Paisagem-maternagem
Michelle Farias Sommer

Debatem-se aqui (algumas) rupturas nas-
cidas com as maternidades e suas implica-
ções nas práticas de vida de quatro mulhe-
res-mães-artistas-pesquisadoras-etc. (não 
necessariamente nessa ordem) e além. 
Entre um antes e um depois – da materni-
dade (sempre em construção), da pandemia 
da Covid-19 (em um presente contínuo) –, 
especula-se sobre outras formas possíveis 
de escrita e fazer arte que emergem junto 
com a criação de vidas. Em narrativas mo-
vidas por orientações afetivas e feministas, 
pensa-se sobre outras (e talvez novas) for-
mas de existência e resistência na arte, que 
é indissociável da vida.

Antes das apresentações das contribuições 
desse módulo Paisagem-maternagem, faço 
um breve preâmbulo relatando uma expe-
riência pessoal. No final de março de 2020, 
retornando da licença-maternidade após o 
nascimento da minha filha Livy, integrei a 

banca de doutorado de Luiza Baldan, intitu-
lada A imagem no fim. A tese da Luiza divi-
dia-se em duas partes: introdução e reintro-
dução. Entre uma parte e outra, no hiato que 
une e separa nascimentos e sua integração 
à vida, o trabalho de Luiza me apontou pers-
pectivas para ver de novo e de outra maneira 
horizontes que nos circundam. Em junho de 
2020, participo da banca de qualificação de 
doutorado de Cecilia Cavalieri, um trabalho 
sobre especulações cosmopoéticas e po-
líticas do aleitamento materno. A partir de 
Cecilia, inicio pensamentos sobre o conceito 
e prática – tão plurais – de ‘maternagem’. Já 
Mayra Martins Redin chega até mim através 
da escrita, da poesia, de impulsos desejosos 
de troca e escuta responsiva e com poemas 
para começo de construção, aponta viradas 
na simbiose do avesso em umbigo de um 
mundo em nascimento. É no contexto da 
minha maternagem nascente que convido 
Luiza, Cecilia e Mayra para esse encontro. A 
elas, afetuosamente, agradeço os impulsos 
e colaborações registradas aqui (e outras 
além no estado presente e mundos porvir). 

Se há algo nomeável entre as primeiras li-
ções de tornar-se mãe – no eterno tornar-
-se, trabalho incessante de uma vida –, é o 
imperativo da economia do cuidado. Na terra 
arrasada Brasil, na pandemia da Covid-19 
que causa uma fratura catastrófica na pers-
pectiva de mundo tal e qual o conhecíamos, 
até a escrita deste texto de apresentação 
somamos tristemente e absolutamente in-
dignados mais de 603.000 mortos. 

Para cada morto, um cuidador (ou a ausên-
cia dele). Para cada vida em luta por exis-
tência – pensando aqui a partir da perspec-
tiva dos mais vulneráveis, como são muitos 

12 perguntas que motivam suas práticas em 
meio à epidemia de coronavírus.

Denilson compreende a interação com o 
território como relação com outras formas 
de humanidade. O trabalho que atualmen-
te desenvolve junto com Naine Terena, no 
Mato Grosso, perpassa temas como eco-
cídio e racismo ambiental. No mapa que 
desenvolveram, torna-se possível visualizar 
espectros de som, que aqui estão em forma 
de ondas, evidenciando efeitos do desma-
tamento na fronteira agrícola. Essa imagem 
contém, ainda, um código que levará vo-
cês, leitoras, a ambientes sonoros de cura, 
coabitação e escorrimento e que podem 
ser escutados na plataforma online Spotify. 

As propostas destas quatro pesquisadoras 
são cheias de movimento e compreendem 
cosmogonias diversas para uma mirada 
sobre a paisagem e o debate de um cor-
poterritório. Aqui estamos em favor de uma 
paisagem coletiva, onde existem várias per-
formatividades e vários saberes.

Paisagens minerais
André Leal

As apresentações propostas aqui apresen-
tam algumas histórias minerais de paisa-
gens nas quais habitamos. Essas histórias 
são abordadas ora de maneira mais ficcio-
nal, ora de maneira mais investigativa, ora 
misturando esses dois âmbitos e assim em-
baralhando a realidade e a ficção que convi-
vem nas paisagens. Atuar por uma “pedago-
gia das pedras” é exercer essa imaginação 
mineral e incorporar outras experiências que 
possam nos indicar rumos para vivermos nas 
ruínas de uma modernidade que se exauriu, 

que colonizou todos os rincões do planeta 
e deles extraiu a matéria prima com a qual 
erigiu suas megalópoles, asfaltando as flo-
restas e expulsando as outras humanidades 
e espécies que ali viviam antes de serem 
“descobertas”, espoliadas e dizimadas na 
sequência. Urge, portanto, trazer de volta a 
multiplicidade de vidas e saberes para nosso 
habitat, e uma educação pelas pedras pode 
nos auxiliar nessa navegação.

Em Speaking of mud / falando de lama a ar-
tista mineira Mabe Bethônico reflete sobre a 
onipresença de palavras como barro, lama e 
barragem na toponímia das cidades de Minas 
Gerais e sua relação com a companhia Vale 
S/A e seus crimes ambientais na região, em 
especial a ruptura da barragem de rejeitos em 
Brumadinho, em 2019. Acompanha o texto 
um ensaio visual com recortes de jornais re-
tratando a tragédia, dos quais a artista dá a ver 
apenas as imagens da lama que tudo engolfa 
em sua plasticidade tóxica.

Em meu próprio ensaio reflito sobre a movên-
cia das paisagens nas quais nos situamos, que 
estão em constante transformação, seja por 
ações geológicas ou antrópicas. Desse modo, 
costuro as apresentações propostas desse 
eixo de paisagens minerais e questiono se se-
ria possível estabelecer outras relações com 
os seres minerais que compartilham o solo co-
nosco: seria possível dialogar com eles?

Flora Dias, por sua vez, nos apresenta um en-
saio no qual mistura transformações urbanas 
ligadas ao Aeroporto Internacional de Gua-
rulhos (SP) e o território no qual ele foi cons-
truído com as populações expulsas de lá para 
isso. Alex é um operador de pista que sorra-
teiramente coloca pedras do rio Baquirivu nas 



15 nomes individuais são suprimidos para en-
fatizar a multiplicidade de subjetividades que 
discorrem sobre temas intrínsecos à materni-
dade – gestação, aborto, parto, morte, puer-
pério, depressão, cuidado, redes de apoio, 
feminismos, intelectualidade, amamentação, 
corpo, sexo, bebês e tantos outros tópicos 
mais. Em 27 de maio de 2021, no mesmo 
horário de realização do encontro “Paisa-
gem-Maternagem”, foi celebrada a missa de 
7o dia de Zilda de Araújo Mendes, mãe de 
criação de Luiza, mencionada no texto e na 
peça sonora. Através de Zilda e com Luiza, 
registrou-se, naquele dia, algo que com fre-
quência nos esquecemos no nosso estado 
maternagem: mães são também filhas. 

Cecilia Cavalieri cruza prática contrafilosó-
fica e especulativa (e outros gotejamentos 
além) em Poéticas do leite, políticas do céu; 
um passeio cosmogônico que começa num 
sonho e termina em outro. Entre esses dois 
pontos, Cecilia apresenta um ensaio pensa-
do-com mamíferes para discutir questões 
micro e macrocósmicas de gênero, nutrição 
e cuidado. O texto é uma constelação de 
lactose que relaciona arte, natureza, econo-
mia/ecologia, maternidade e animalidade. 

A escrita vem com o vento, nua, é de tinta, 
a escrita, e passa como nada mais passa na 
vida, nada, exceto ela, a vida*. As vidas. 

* DURAS, Marguerite. Escrever. Tradução de Rubens Figuei-
redo. Rio de Janeiro: Rocco, 1994, p. 48.

14 entre nós, as crianças inclusive –, está um 
cuidador (ou a ausência dele). Sobre econo-
mia do cuidado, tempos pandêmicos trazem 
consigo perguntas até então muitas vezes 
silenciadas: Quem cuida? Quem é cuidado? 
Quem cuida do cuidador? 

As exigências impostas pela pandemia têm 
muito a aprender com a maternagem; esse 
estado-prática que se difere de maternida-
de e engloba cuidados cotidianos de outre, 
como acolhimento, cuidados com a saúde 
física e emocional, escuta, presença, impli-
cando em um corpo disponível aos cuidados 
de um ser em formação em amplos sentidos. 
Maternagem é, registra-se: uma prática que 
não é/não deve ser exclusivamente reduzida 
às mães, às mulheres. Na urgência de deba-
ter, praticar e politizar “cuidados”, questiona-
mos os nossos sistemas de valoração da vida, 
a forma como nos comunicamos e criamos 
linguagens e significação e nossas formas de 
produção e reprodução, de trabalho, de vida. 

Esse encontro de quatro vozes, agora re-
unidos em textos, ecoam junto com esse 
contexto plural e trazem consigo perguntas: 
Quais são as outras formas de existências 
possíveis? Como construir outras possibili-
dades de fazer friccionando a suposta uni-
versalidade – também teórica e acadêmica 
– do modelo masculino de produção que 
somos levadas a desejar como única possi-
bilidade de prática e existência? Em cotidia-
nos de cuidados, como operar revoluções na 
firmação e afirmação de vidas? 

Mayra Martins Redin, em Anotações entre 
uma e outro, escreve com e ao lado de Ro-
meo Martins Redin Fernandes (que sonha e 
desenha). Pensando e criando na presença 

e com a presença de uma criança que é um 
outro sujeito, Mayra & Romeo  impulsionam 
perguntas. Entre uma língua que já existia e 
uma prestes a começar a se construir, entre 
dois corpos em relação, confundidos a prin-
cípio, um deles que começa a se desfazer 
e outro que pretende se unificar: que lugar 
é este? De que ruídos é composto? O que 
pode vir daí em matéria de escrita e ima-
gem? Em três movimentos, chamados de 
anotações, esse ensaio está em ocorrência 
paralela às imagens que o constituem (e vi-
ce-versa) e circunscrevem, também, o tem-
po intraduzível das vivências da maternagem 
pandêmica. 

Eu, bem, eu, coloco-me aqui junto-com, en-
tre e em relação a Mayra, Luiza e Cecilia 
(e possivelmente outras tantas mulheres-
-mães), que se perguntam “Como é que se 
escreve?”. Diante da escrita diletante*: como 
é que se escreve? é um ensaio que se (des)
constrói frente às mudanças de perspecti-
vas na/da escrita e seus processos – leitura, 
inclusive – no nascimento do absoluto im-
perativo do tempo fragmentado e supressão 
do tempo (dilatado) de elaboração de pen-
samentos (ainda que momentâneo, talvez) 
que é inaugurado (também) com a materni-
dade. Para o registro desse tempo de (dis)
rupturas – em uma maternidade também 
nascida pandêmica –, esse texto di-fusão 
fixa uma experiência de escrita (não toda a 
escrita) de um momento específico onde e 
quando se escreve como se vive, junto-com 
a (re)criação de vidas. 

Luiza Baldan apresenta Corpo sororo, um 
texto-coro que nasceu de conversas regis-
tradas em áudio com dezenove mulheres-
-artistas-mães. Construindo uma colagem, 



17 de olho favado  
Ismar Tirelli Neto

A UM RATO MORTO ENCONTRADO NUM PARQUE (Mario Cesariny)

Este findou aqui sua vasta carreira 
de rato vivo e escuro ante as constelações 

a sua pequena medida não humilha 
senão aqueles o que tudo querem imenso 

e só sabem pensar em termos de homem ou árvore 
pois decerto este rato destinou como soube (e até como não soube) 

o milagre das patas — tão junto ao focinho! — 
que afinal estavam justas, servindo muito bem 

para agatanhar, fugir, segurar o alimento, voltar atrás de repente, quando necessário

Está pois tudo certo, ó «Deus dos cemitérios pequenos»?
Mas quem sabe quem sabe quando há engano
nos escritórios do inferno? Quem poderá dizer
que não era para príncipe ou julgador de povos

o ímpeto primeiro desta criação
irrisória para o mundo — com mundo nela?

Tantas preocupações às donas de casa — e aos médicos — ele dava!
Como brincar ao bem e ao mal se estes nos faltam? 

Algum rapazola entendeu sua esta vida tão ímpar 
e passou nela a roda com que se amam 

olhos nos olhos — vítima e carrasco

Não tinha amigos? Enganava os pais?

Ia por ali fora, minúsculo corpo divertido 
e agora parado, aquoso, cheira mal.

Sem abuso
que final há-de dar-se a este poema?
Romântico? Clássico? Regionalista?

Como acabar com um corpo corajoso e humílimo 
morto em pleno exercício da sua lira?



19 Se o protagonista masculino desta época já 
se pode anunciar como falho, torturado, inapto 
para solucionar os problemas postos pela dra-
maturgia e até mesmo matável, ele ainda apa-
rece ou nos é aparecido como eminentemen-
te insubstituível; quando é eliminado do filme, 
trata-se de um evento climático, de uma altura 
após a qual o filme mal pode continuar; ele é 
ainda um eixo experiencial no qual o cinema 
popular insiste sem nenhum constrangimento.

Eixo, visada, a importância capital do especta-
dor que investe sua atenção erroneamente. É 
no lugar-comum do “ponto de vista” que penso 
agora, na esperança de que nos aconteça a 
todos um pensamento sobre o uso da câma-
ra subjetiva em certos filmes de “revanchismo 
natural” produzidos nos anos 1970. Busco 
formular. Se o filme de espetáculo falseia – 
quando não recusa categoricamente – cer-
tos reposicionamentos que de fato operariam 
transformações sociais de alcance estrutural, 
cabe então ao espectador este trabalho do 
erro. É no dever moral por parte do especta-
dor de “não compreender a mensagem” (e 
não retransmiti-la) que penso em seu dever 
moral de miss the point. Esta incompreensão, 
acredito, pode tornar-se tática, algo abeirado 
do método. Esta incompreensão, quando ativi-
dade, e não passividade, quando a exercemos 
de forma consciente, pode constituir trabalho 
de pequenez e sabotagem. Erro e contributo. 
Penso aqui na placa sobre a mesa do chefe 
de Willard, vilão sem nuança nenhuma cuja 
eficácia, no filme, é a de amplificar a fragilida-
de e desamparo do protagonista. Nela, lemos 
uma fórmula bíblica sabotada: em vez de Do 
unto others as you would have them do unto 
you (“Como quereis que os homens vos façam, 
assim fazei-o vós também a eles”), Do unto 
others BEFORE they do unto you (“ANTES 

Na abertura do ensaio “Devir-intenso, devir-
-animal, devir-imperceptível...”, o compósito 
que fala “eu” fala: “Minhas lembranças não 
são necessariamente exatas”. Fala-se aqui 
do filme Willard, de 1971, um – nas palavras 
de Deleuze & Guattari – “série B” cujos he-
róis, também no dizer dos autores, são ratos. 
Curiosa manobra, esta que se deixa entrever 
na opção vocabular: “heróis”. O mais dos ca-
sos, a atribuição evidencia, serve para eviden-
ciar não apenas o humano, como o humano 
homem – seu, por assim dizer, protagonismo 
natural, paradigmático, inquestionado. Por 
mais que a caracterização de Willard Stiles 
participe de uma torção nas masculinidades 
encontradiças no clássico-narrativo americano 
até, digamos, o advento do homem sensível e 
emocionalmente alquebrado do pós-guerra, 
nada no filme ataca de forma realmente con-
sequente sua centralidade. O que forçosamen-
te arranca o centro de Willard e o redistribui 
pelos “ratos”, aqui formulados no plural, na ma-
tilha, é um certo regime de percepção. O filme 
de Daniel Mann parece contentar-se perfeita-
mente com deslinearizar a masculinidade cen-
tral sem operar o drástico reposicionamento 
que Deleuze e Guattari operam quando dizem 
que Willard é um filme “cujos heróis são ratos”. 
Esta complicação do masculino já era de rigor 
à época da rodagem de Willard. Pode-se di-
zer que o pacto entre o cinema de espetáculo 
que se produzia então nos Estados Unidos e 
a Centralidade Masculina era sólido a ponto 
de permitir esta, em teoria, nova paginação, 
esta nova guisa, o aparecimento de rachadu-
ras constitutivas e vulnerabilidades sem que, 
no entanto, o Masculino desocupasse o ponto 
focal. Podemos ainda dizer que, durante certo 
período, num desdobramento algo fascinante 
em sua profunda perversidade, a fratura do 
homem torna-se condição para que seja visto. 
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comprobatório, a ideia de que proseio, minha 
suspeição no que toca o argumentar, meu 
desejo de me fazer entender sem ter de ar-
gumentar, a total ausência de garantia de 
que me farei entender, a verdade é que tudo 
isto me comove; e se alguma clareza tiver 
mesmo de fazer ato de presença nesta co-
municação, que ela recaia sobre isto, sobre 
esta comoção.

As boas conversas, como as travadas em 
casa de Juliana, sempre me guinam a pen-
sar na esperança, ainda que de oblíquo, a 
esperança da comoção partilhada, da edifi-
cação conjunta, o sonho – não tanto de uma 
linguagem comum, como no verso da poeta 
americana Adrienne Rich –, mas o sonho de 
um sonho comum. Quando conversamos, 
quando conversávamos, tínhamos esperan-
ça, a esperança de que uma névoa amalga-
masse à outra, a esperança de que um sóli-
do surgisse, de que uma vigília surgisse.  

As boas conversas, aquelas que cambaleiam 
e riem de um extremo a outro da noite de 
outono, buscam, buscam amanhecer, que-
rem significar esta busca, esta juventude.

*

O que estou prestes a cometer agora é, an-
tes de mais, um ato de fala. Embora seu, por 
assim dizer, núcleo de irradiação constitua-
-se de um determinado conjunto de filmes 
de cinema realizados nos Estados Unidos 
da América entre 1971 e 1977, não se trata 
de uma análise-texto, não se trata da expo-
sição de um arrazoado, não é trabalho de 
concatenação. 

Quando campeio publicamente um ato de 
fala, quando o preambulo enquanto tal, bus-
co aliar dois ímpetos aparentemente contra-
ditórios: o de manobrar as expectativas de 
quem me escuta, o de esperançar. Procuro 
colocar “objetivamente” o que não será. De 
seguida, procuro colocar certo esvaimento. 

Isto é a esperança. 

Espero que, no vazio sonante do ato de fala, 
aconteça audição. Atenta ou não, compas-
siva ou não, preocupada em arquitetar com 
os blocos apresentados – ou não. A espe-
rança irresultante, é isto. A comunicação 
ineficaz exerce sobre mim fascínio tão duro 
quanto os filmes que serão mencionados 
no longo deste ato. A ideia de que falo sem 
chegada, sem nenhum real compromisso 



21 tivesse antecedentes esparsos no cinema 
americano das décadas precedentes, conso-
lida-se no imaginário popular como um idioma 
reconhecível neste intervalo entre 1970, ano 
em que o primeiro filme da série Aeroporto é 
lançado, e 1972, com O destino de Poseidon. 
Em 1972, portanto, é lícito hipotetizar que cer-
ta gramática da catástrofe já está colocada, os 
prazeres do desastre já estão conformados, 
habilissimamente codificados, absolutamente 
legíveis e habitantes no coletivo. O formulai-
co deste tipo de cinema assegura o lucrativo 
da empreitada por boa parte dos anos 1970. 
Os filmes de “revanche natural” têm também 
seu apelo renovado vicariamente pelo suces-
so avassalador de Tubarão, 1975. Tanto o ci-
clo catastrófico quanto o ciclo de “revanche 
natural” iniciam sua agonia pública a partir de 
1978, tendo como ponto de virada a malfada-
da superprodução de Irwin Allen O enxame, na 
qual a catástrofe não é a queda de um avião de 
passageiros no Triângulo das Bermudas, nem 
o incêndio de um vistoso arranha-céu no dia 
de sua inauguração; é um enxame de abelhas 
que o filme reitera com insuportável estridência 
que são africanas, nada tendo que ver, por-
tanto, com as sérias e trabalhadeiras abelhas 
americanas. 

*

Tomemos, agora, por exemplo, uma estratégia 
visual presente no filme Empire of the Ants, de 
1977. Neste caso, bem como em Frogs, de 
1972, a culpa humana é estabelecida já nos 
créditos de abertura, como se fosse preciso 
tirar do caminho o mais rápido possível a “mo-
tivação” lógica por detrás do comportamento 
“aberrante” e “violento” das criaturas  – em 
Empire..., formigas entram em contato com lixo 
radioativo despejado ilegalmente por humanos, 

personagens. Estes não precisam nos contar 
o que sentem, uma vez que nós vemos o que 
eles veem e da forma em que veem.

Embora nos encontremos sentados nas pol-
tronas pelas quais pagamos, não é de lá que 
vemos Romeu e Julieta. Nós olhamos para 
cima, para o balcão de Julieta com os olhos 
de Romeu e, para baixo, para Romeu, com os 
olhos de Julieta. Nosso olho, e com ele nossa 
consciência, identifica-se com os personagens 
do filme; olhamos para o mundo com os olhos 
deles e, por isso, não temos nenhum ângulo de 
visão próprio. Andamos pelo meio de multidões, 
galopamos, voamos ou caímos com o herói, se 
um personagem olha o outro nos olhos, ele 
olha da tela para nós. Nossos olhos estão na 
câmera e tornam-se idênticos aos olhares dos 
personagens. Os personagens veem com os 
nossos olhos. É neste fato que consiste o ato 
psicológico da identificação.

Nada comparável a este efeito de “identifica-
ção” já ocorreu em qualquer outra forma de arte 
e é aqui que o cinema manifesta sua absoluta 
novidade artística.

*

Willard, filme talvez inconcebível sem as lar-
guíssimas viabilizações de Psicose e Os pás-
saros, também faz, ele próprio, escola. Um rela-
tivo sucesso de bilheteria, o filme ocasiona não 
apenas uma sequência oficial – Ben, 1972 –, 
como uma pequena “erupção” de filmes que 
opõem, quase sempre de forma hilariantemen-
te esquemática, agências humanas e agên-
cias “naturais”. Este ciclo desencadeado por 
Willard beneficia-se igualmente de um primei-
ro enamoramento por parte do grande público 
com o cinema-catástrofe, o qual, muito embora 

20 um dos privilégios da poesia era justamente 
o salto de premissa à conclusão. Este salto, 
agora. Penso neste cavalo que se pensa fora 
da montaria; penso em estratégias discursivas 
que alarguem a distância entre estas duas en-
tidades, cavalo e montaria; penso que, desven-
cilhado, cavalo é figura de salto.

—

Trecho do artigo “Terranos e poetas: o 
‘povo de Gaia’ como ‘povo que falta’”, 
Juliana Fausto

(Ted) Hughes tem um pequeno livro chamado 
Poetry in the Making cujo primeiro capítulo é 
dedicado à escrita sobre animais. Nele, o poeta 
conta que, depois de ter passado a juventu-
de caçando todo o tipo de bicho a que tinha 
acesso, seu interesse pelos animais, manten-
do-se sempre forte, mudou: “Eu me acusava de 
perturbar suas vidas. Eu comecei a olhar para 
eles, vejam bem, a partir de seu próprio ponto 
de vista” (idem, 1982, p. 16). Ver do ponto de 
vista do outro ou “senti-lo sentir em nós” são 
algumas das maneiras de descrever o proces-
so pelo qual o escritor é atravessado por afetos 
não-humanos, pelo qual a escrita pode, de al-
guma forma, encontrar um canal de comunica-
ção intermundos. Hughes chega a afirmar, ao 
descrever o processo de criação de um poema, 
que, ao fim dele “Você lerá o que escreveu e vai 
ter um choque. Você terá capturado um espíri-
to, uma criatura” (idem, p. 19).

A identificação, Bela Balázs
(em tradução de João Luiz Vieira)

No cinema, a câmera carrega o espectador 
para dentro do mesmo filme. Vemos tudo como 
se fosse do interior, e estamos rodeados pelos 

que os homens vos façam, fazei-o vós a eles”). 
Escusado dizer que o que nos interessa aqui 
não é o cinismo da mensagem – cinismo, aliás, 
igualmente em voga no cinema americano de 
então, em se tratando de caracterizações da 
figura do Patrão em filmes que se pretendiam 
a um só tempo espetáculos populares e fenô-
menos de contracultura. O que nos interessa 
aqui, erradamente, é a operação de torção em 
tela: retransmissão equívoca, telefone sem fio, 
tradução trapaceira. 

Minhas lembranças não são necessariamen-
te exatas, mas me ocorre agora um episódio 
protagonizado por uma amiga minha e de 
Juliana, a historiadora e cinéfila Isabela Mota. 
Trata-se de uma anedota que conto repetidas 
vezes, sempre que uma oportunidade surge, e 
que alguns de vocês talvez já tenham ouvido 
de minha boca. É que, para mim, trata-se de 
uma espécie de anedota modelar, um exem-
plo terrivelmente claro de cinema escrevível. 
Acontece que nossa amiga Isabela estava as-
sistindo a uma fita de faroeste, possivelmen-
te do John Ford. De repente, a meio do filme, 
precipita-se para Isabela que sua atenção 
começa a privilegiar o cavalo em prejuízo do 
homem que cavalga. Na economia do plano, é 
esta a agência que começa a avultar, que co-
meça a ocupar nossa atenção cada vez mais, 
é a urgência de uma sua narrativa que começa 
a ameaçar o “perfil de equilíbrio” a custo obtido 
pelos profissionais envolvidos em sua fatura, 
não mais sugerindo a sub-versão, o filme que 
cursa por debaixo do filme a que assistimos, 
mas de fato irrompendo e espraiando-se pelo 
quadro, espraiando-se pelo filme, espraiando-
-se pelo cinema. Minhas lembranças não são 
necessariamente exatas, as circunstâncias 
muito rapidamente tornam-se imprecisáveis, 
mas foi Juliana quem me disse certa vez que 
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22 vítima, o filme pretende responder a um leque 
mais amplo de necessidades emocionais por 
parte de seu público, ao mesmo tempo em que 
condescende a seus instintos menos nobres.
Mas eu perguntaria à Juliana: o que dizer da 
repetição?

Mas eu me apressaria em corrigir: o que fazer, 
não o que dizer, o que dizer-fazer desta repeti-
ção, nós? Mas eu diria à Juliana, você lembra, 
você lembra daquela passagem

Daquela conferência do John Cage

“Diário: como melhorar o mundo (você só tor-
nará as coisas piores)”

Aquela passagem que na tradução do Augusto 
de Campos

Diz

Trate os pinheiros, por exemplo, como entidades 
que têm ao menos uma chance de vencer.

agigantam-se e passam a aterrorizar um gru-
po de indivíduos suficientemente heterogêneo 
para este tipo de entretenimento em visita a 
Dreamland Shores, empreendimento imobi-
liário fajuto capitaneado por uma corretora vi-
garista interpretada por Joan Collins. Se Frogs 
opta por não literalizar o olhar dos animais e 
agências que atacam os humanos responsá-
veis pela depredação de seu habitat, Empire of 
the Ants significa o olhar predador fracionando 
a tela em diversos círculos, pelos quais repete-
-se a imagem do humano em pânico. 

Eu me voltaria então para Juliana e buscaria 
formular: o que exatamente está em jogo nesta 
serialização de olhares? 

O humano imagina o não humano a olhar o 
humano, e efabula uma estratégia visual estra-
nhamente eficaz para significar a diferença do 
olhar.

O realizador, Bert I. Gordon, está nos transpor-
tando para o interior de uma diferença. Ainda 
que minha ignorância quanto ao tópico seja 
total, do ponto de vista científico, o realizador 
não me parece compromissado com a ideia de 
uma especulação consequente, ou com a co-
locação de densidades. A estratégia, rudimen-
tar em sua execução assim como todo o resto 
do filme, é sensacionalizante, tem em vista um 
frisson passageiro – a subjetividade da formiga 
gigante nos é apresentada com a mesma in-
tenção de outros realizadores quando nos ofe-
recem o ponto de vista de um assassino que 
ronda e espreita sua vítima. Trata-se de captu-
rar o espectador em sua própria ambiguidade, 
forçando-o a identificar-se inambiguamente 
com o Mal por uma certa duração; alternan-
do o ponto de vista de uma agência assassina 
com imagens mais alinhadas à percepção da 



paisagem com tarja  
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com humanos – porém, como uma pesquisa 
superficial mostra, “a despeito destes”. Uma 
definição encontrada em diversos manuais 
define a sinantropia assim:

é a designação dada em ecologia à relação 
de comensalismo estabelecida pelas espé-
cies animais e vegetais que se instalam nos 
povoamentos humanos beneficiando-se das 
condições ecológicas criadas pela atividade 
humana no processo de urbanização, resul-
tando na capacidade dessas espécies de flo-
ra e fauna para habitar em ecossistemas ur-
banos ou antropizados, adaptando-se a essas 
condições independentemente da vontade 
do homem (Wikipedia, 2019).

A expressão “a despeito de” repete-se 
exaustivamente, de sites de órgãos oficiais a 
trabalhos acadêmicos, aparentemente para 
diferenciar as espécies sinantrópicas das 
domésticas, selecionadas pela humanida-
de para a vida em comunidade. Tomemos o 
caso dos bichos. “Oportunistas”, animais tais 
como ratos, baratas, pombos e mosquitos 
aproveitar-se-iam das condições produzidas 
pela atividade humana para “viver com” sem 
terem sido convidados para o grande ban-
quete de que desfrutam esses mamíferos 

“Uma pomba pode visitar o lixo”  
– voar com asas ferais 

Juliana Fausto

Este texto nasceu de uma série de encon-
tros e coabitações, nem sempre fáceis. 
Como diz Donna Haraway, espécies com-
panheiras não precisam ser amigáveis. Essa 
afirmação, aparentemente simples, contém 
mais camadas do que uma primeira leitura 
deixa perceber. Pretendo, com as histórias a 
serem contadas, mergulhar em um pequeno 
aspecto da complexidade de viver e morrer 
juntos, ainda que forçosamente, a partir de 
meu próprio lugar de habitação, a cidade, 
fazendo uso do método feminista de pensar-
-com situadamente. Quando recebi o gentil 
convite de Livia Flores para considerar a 
transformação da noção da paisagem quan-
do o humano é tirado de sua centralidade, 
lembrei-me imediatamente de uma observa-
ção feita por Rita Paixão, que compôs minha 
banca de doutorado. Ela notou, com razão, 
que na tese que depois se transformou em 
meu livro A cosmopolítica dos animais, eu 
não havia tratado da situação dos animais 
sinantrópicos. Syn- é um prefixo que vem 
do grego, assim como a palavra anthropos, 
significando respectivamente “com” e “hu-
mano”. Sinantrópicos são animais que vivem 

34



37 A socióloga Izadora Xavier comentou ter a 
impressão de que se tratava de “aves em 
situação de rua”; um paradoxo do tipo faz 
pensar. Na Inglaterra, era prerrogativa da 
nobreza possuir pombais até 1761; mesmo 
assim, em meados do século XVI, havia lá 
cerca de 25 mil pombais, geralmente cons-
truídos próximos de castelos e casas se-
nhoriais; na França, a proibição durou até a 
queda da Bastilha. Pombos eram fonte de 
carne e ovos, penas para colchões e seu 
guano era utilizado como fertilizante e fonte 
de salitre para pólvora. Além disso, a manu-
tenção de um pombal era simples: pombos 
são exímios navegadores aéreos, portanto 
forrageavam durante o dia – muitas vezes 
em terras comunais – e retornavam à noite, 
pois é de seu povo retornar sempre ao lugar 
que consideram seu lar para dormir. Foi essa 
capacidade que salvou a cidade de Paris 
cerca de cem anos depois, em 1871, du-
rante a guerra franco-prussiana. Depois da 
rendição de Napoleão III, durante os quatro 
meses e meio em que Paris esteve sitiada, 
a única comunicação possível era por meio 
de pombos, que atravessavam as linhas pru-
ssianas, alvejados por balas e perseguidos 
por falcões não para entregar mensagens 
que pudessem ajudar os franceses, mas 
para voltar à casa. Como sabemos, a França 
perdeu a guerra e os trabalhadores parisien-
ses, revoltados, estabeleceram a Comuna de 
Paris, que continuou utilizando o serviço de 
correio de pombos.

É possível estimar em bilhões o número de 
aves utilizadas na Primeira e na Segunda 
Guerra Mundiais. Algumas cidades euro-
peias, como Lille, na França, ou Bruxelas, 
na Bélgica, erigiram monumentos aos pom-
bos-correios da Primeira Guerra. “Ao pombo 

na internet confirma o nojo social generali-
zado direcionado a esses animais, alimen-
tado pela ideia de que transmitem doenças. 
“A doença do pombo”, termo vago, prolifera. 
São matérias de jornais de revista, docu-
mentários sensacionalistas, folhetos e carti-
lhas elaborados por secretarias de saúde e 
meio ambiente e até declarações de ódio e 
vídeos de pombos no YouTube sendo mortos 
das formas mais cruéis.

E, no entanto, esses bichos convivem co-
nosco diariamente; uma característica fas-
cinante dos pombos é forragearem durante 
o dia, entre os humanos, em ambientes po-
voados. Não pedem licença, não se escon-
dem. Se são ratos com asas, usam-nas com 
mestria, ascendendo na fuga de seus al-
gozes humanos, o que seus companheiros 
não alados não podem fazer, sendo obri-
gados a viver escondidos – nos subterrâ-
neos, como os ratos, saindo apenas à noite. 
Asco e pena. Não são afetos contraditórios 
quando nos detemos um pouco mais demo-
radamente sobre eles. O asco está ligado 
ao propalado risco de doenças, claro, mas 
passa também pela impertinência dos pom-
bos que não apenas se oferecem ao olhar, 
mas nos forçam a olhá-los, forçam-se para 
fora da paisagem, forçam-se figura, povo. E 
essas figuras que vemos são aves comen-
do restos, lixo, nosso lixo, bebendo água 
suja, de sarjeta; aves com pés mutilados, 
mancando enquanto bicam avidamente 
qualquer coisa pelo chão. Essas mutila-
ções, pesquisas apontam, teriam origem em 
nossa poluição, nosso lixo, talvez os fios de 
nossos cabelos que se prendem em seus 
pés e causam gangrenas. Sentimos nojo, 
logo sentimos pena.

36 silvestres, em montanhas rochosas, como 
domesticados, em criações, e como ferais, 
nas cidades urbanas, principalmente. Há 
mais motivos, ainda, como por exemplo sua 
relação com o polissêmico e difícil conceito 
de paisagem, que já foi pensado como fundo 
para a figura humana: de modo dual, natural 
e imutável de um lado, e cultural-histórica 
de outro; e como uma produção humana, 
entre outras. Trabalharei aqui com uma ideia 
de paisagem pensada como o resultado do 
emaranhamento de entes orgânicos e inor-
gânicos cuja proeminência é uma questão 
de ponto de vista.

Sabemos que a Columba livia não é nativa 
das Américas. Segundo Helmut Sick em sua 
Ornitologia brasileira, a ave teria “chegado ao 
país no século XVI” (p. 344). Circulam mui-
tas histórias, entretanto, de que elas teriam 
pousado em terra brasilis apenas no XIX, por 
desejo de D. João VI, para que embelezas-
sem a cidade do Rio de Janeiro. Por vonta-
de de realeza e com propósito paisagístico. 
Teriam, segundo essa versão, vindo como 
ornamento, para formação de paisagem-
-fundo, à moda de cidades europeias como 
Paris. Hoje, apesar do fato de fazerem parte 
da paisagem urbana, sua época já passou. 
Quando perguntei, em redes sociais, que 
afeto os pombos urbanos despertavam, a 
resposta da maioria das pessoas poderia ser 
resumida em dois afetos: asco e pena. Não 
é possível tirar muitas conclusões apenas 
daí, é claro, pois o grupo de respondentes 
era todo pertencente, de alguma forma, ao 
meu círculo social. Além disso, não sei se al-
guém se sentiria à vontade para dizer coisas 
mais desagradáveis, que porventura julgas-
se serem malvistas por mim ou pelos outros. 
Mas qualquer pesquisa pelo termo “pombo” 

bípedes. São espécies penetras na festa que 
a humanidade preparou para si com seus 
companheiros de preferência. Como muitas 
vezes esses animais são considerados veto-
res de zoonoses e, portanto, pragas, pode-
ríamos reuni-los, nos termos de Thom van 
Dooren e Deborah Bird Rose, como “unloved 
others”, “outros desamados”. A questão que 
se impõe diante dessa categoria, segundo 
eles, é a de como lidar com

os que são desconsiderados […] de quem 
não se gosta, aqueles que podem ser especi-
ficamente visados para a morte? Então, o que 
dizer também daqueles cujas vidas se tornam 
objetos de controle em nome da conserva-
ção, e daqueles cujas vidas são apanhados na 
mira de desejos humanos conflitantes? (VAN 
DOOREN, Rose, 2001, p. 1).

Pensei que o melhor modo de honrar a per-
gunta de Rita e alguns daqueles com quem 
divido meu mundo e também de pensar a 
cidade contemporânea seria por meio dos 
seus desamados. Logo me vieram à cabeça, 
literalmente voando por sobre minha cabe-
ça, os pombos (Columba livia), comumente 
chamado de “ratos com asas”, cuja beleza 
me tocou com profunda pungência durante 
a infância, até que esse afeto fosse barrado 
por meio da educação formal, que não ces-
sava de me instruir acerca de sua sujidade 
e das doenças que transmitiam. Outro mo-
tivo que me fez pensar nos pombos é que 
essas aves passaram por um processo de 
codomesticação com humanos que se ini-
ciou há pelo menos cinco mil anos, tendo 
sido seus companheiros por muito tempo – 
ainda o sendo em determinados nichos –, e 
vivem hoje, constituindo a mesma espécie, 
de três maneiras distintas pelo menos: como 



39 do cosmos geo-botânico. Como isso é possí-
vel? Como o homem pode retrair-se do cam-
po? Para onde irá, se o campo é a terra intei-
ra, se é o ilimitado? Muito simples: limitando 
um pedaço de campo por meio de muros que 
oponham o espaço incluso e finito ao espaço 
amorfo e sem sim. Eis a praça (ORTEGA Y 
GASSET, 1966, p. 250).

A ágora, portanto, na medida em que funda 
a pólis, a cidade, é uma revolução: a instau-
ração de um novo tipo de espaço fundado 
por oposição ao campo, ao mundo “natural”, 
figurado enquanto vegetal. A diferença entre 
esses espaços é ontológica. O homem pro-
duzido nas casas que meramente abrigam 
contra intempéries – talvez como as tocas 
animais – é ele mesmo um homem vegetal. 
Um vegetal antropomorfizado que não deu 
o passo transformador, gradual, em direção 
à política. Não há política na natureza, que é 
um “espaço amorfo e infinito”. Será que po-
deríamos dizer um espaço não apropriado – 
no sentido tanto da apropriação de si quanto 
da instauração da propriedade? De que não 
se tomou posse? Não parece absurdo, uma 
vez que Ortega y Gasset opõe o amorfo e 
infinito a “muros” (cercas) que criarão o es-
paço plano e finito no qual a política pode 
vicejar, no qual um outro tipo de humanidade 
pode nascer, uma humanidade emancipada 
e pública. Trata-se “pura e simplesmente a 
negação do campo”. Ele continua:

A praça, graças aos muros que a limitam, é 
um pedaço de campo que vira as costas para 
o resto, que prescinde do resto e se opõe a 
ele. Este campo menor e rebelde, que prati-
ca a secessão do campo infinito e se reser-
va contra ele, é campo abolido e, portanto, 
um espaço sui generis, novíssimo, no qual o 

mais árdua, mas é sempre possível encon-
trar um buraco, uma calha ou um telhado.

A cidade como espaço puramente huma-
no foi também pensada filosoficamente; 
em 1926, no célebre Rebelião das mas-
sas, Ortega y Gasset construiu uma história 
que se originava na antiguidade. Um trecho 
desta narrativa foi citada no Congresso 
Internacional de Arquitetura Moderna/CIAM 
de 19511 – cujo tema era “O coração da ci-
dade” – e versa sobre a oposição entre cida-
de e campo:

A urbe ou pólis começa por ser um oco: o 
fórum, a ágora; e tudo o mais é pretexto 
para assegurar este oco, para delimitar seu 
entorno. A pólis não é, primordialmente um 
conjunto de casas habitáveis, mas um lugar 
de ajuntamento civil, um espaço fechado para 
funções públicas. A urbe não está feita, bem 
como a cabana ou o domus, para o abrigo 
das intempéries e para a ter filhos, que são 
deveres privados e familiares, mas para dis-
cutir sobre a coisa pública. Note-se que isso 
significa nada menos que a invenção de um 
novo tipo de espaço, muito mais novo do que 
o espaço de Einstein. Até então, havia apenas 
um espaço: o campo, e nele se vivia com to-
das as consequências que isso tem para o ser 
do homem. O camponês ainda é um vegetal. 
Sua existência, o que ele pensa, sente e quer, 
retém o inconsciente entorpecido em que a 
planta vive. As grandes civilizações asiática e 
africana foram, neste sentido, grandes vege-
tações antropomorfas. Mas o greco-romano 
decidiu separar-se do campo, da “natureza”, 

1 MUMFORD, Eric. 2002. The CIAM Discourse on Urbanism, 
1928-1960. Cambridge/London: The MIT Press, pp. 206-207.

38 O homem caminha em linha reta porque tem 
um objetivo: sabe aonde vai. Decidiu ir a al-
gum lugar e caminha em linha reta. A mula zi-
guezagueia, vagueia um pouco, cabeça oca e 
distraída, ziguezagueia para evitar os grandes 
pedregulhos, para se esquivar dos barrancos, 
para buscar a sombra; empenha-se o menos 
possível. O homem rege seu sentimento pela 
razão; refreia os sentimentos e instintos em 
proveito do objetivo que tem. Domina o ani-
mal com a inteligência. Sua inteligência cons-
trói regras que são o efeito da experiência. A 
experiência nasce do labor; o homem traba-
lha para não perecer. Para produzir, é preciso 
uma linha de conduta; é preciso obedecer às 
regras da experiência. É preciso pensar an-
tes no resultado. A mula não pensa em ab-
solutamente nada, senão em ser inteiramente 
despreocupada (LE CORBUSIER, 1992, pp. 
5-6).

O caminho dos homens deve necessaria-
mente se separar do caminho das mulas. A 
cidade do futuro haveria de ser formada por 
linhas e ângulos retos, diferentemente dos 
sinuosos caminhos da mula, animal de car-
ga. Estradas largas para automóveis, prédios 
altos e uniformes, seguindo os cinco pontos 
da Nova Arquitetura, de preferência: planta 
livre, fachada livre, pilotis, terraço jardim e 
janela em fita. Como sabemos por experiên-
cia, muitos passarinhos perdem a vida ao se 
chocar com as janelas em fita de prédios 
modernistas quando construídas em vidro. 
Uma das hipóteses para os pombos terem 
se adaptado tão bem aos ambientes urba-
nos é que eles não costumam nidificar em 
árvores mas, vindos de montanhas rochosas, 
encontraram nos edifícios de pedra um lu-
gar adequado para fazer casa. É claro que as 
construções modernas tornam essa tarefa 

soldado”, lê-se ao lado da estátua de uma 
mulher de seios desnudos em Bruxelas. O 
corpo empalhado de Cher Ami, um pom-
bo (na verdade uma pomba, nem de longe 
a primeira fêmea invisibilizada da história, 
deveria ter seu nome retificado para Chère 
Amie) que salvou um batalhão norte-ameri-
cano cercado ao entregar uma mensagem, 
está exposto no Smithsonian, nos Estados 
Unidos. Cher Ami/Chère Amie chegou ao 
seu destino com uma bala no peito, cega de 
um olho e com uma das pernas penduradas 
por um tendão. Tentando retornar ao lar (cf. 
BLECHMAN, 2006; ALLEN, 2009).

Dez anos depois da morte de Cher Ami/
Chère Amie, que faleceu com apenas 1 ano 
em 1919, a 200km na direção leste de onde 
ela fez seu voo heroico, em Paris, o arquiteto 
Le Corbusier escrevia o clássico Urbanismo, 
que abria com a seguinte exortação:

A cidade é um instrumento de trabalho! As 
cidades não cumprem normalmente essa 
função. São ineficazes; desgastam o corpo, 
contrariam o espírito. A desordem que se 
multiplica nelas é ultrajante: sua decadência 
fere nosso amor-próprio e melindra nossa 
dignidade. Elas não são dignas da época: 
já não são dignas de nós. Uma cidade! É o 
domínio do homem sobre a natureza. É uma 
ação humana contra a natureza, um organis-
mo humano de proteção e de trabalho. É uma 
criação (LE CORBUSIER, 1992, p. vii).

Algumas páginas depois, o autor explicaria 
a diferença entre uma cidade sã, feita para 
homens, e uma cidade doente, criada na re-
lação multiespecífica:



41 desamados, Amir considera que quando ve-
lhas mulheres, principalmente as de classes 
sociais desfavorecidas, outras esquecidas 
pela sociedade, alimentam pombos, estão 
cometendo atos de guerrilha: vovanarquis-
tas contra a ordem vigente!

A pesquisadora de estudos de descarte 
Max Liboiron levou essa ideia adiante. Em 
“Waste is not ‘matter out of place’”, ao fazer 
a genealogia da famosa frase, ela encontra 
a sua enunciação mais antiga em um dis-
curso de 1852, em que Lord Palmerston, 
futuro Primeiro Ministro do Reino Unido, é 
referido como tendo afirmado que “sujeira 
não era nada além de uma coisa no lugar 
errado” (LIBOIRON, 2019). Sugerido por 
Pamerston neste momento era a substitui-
ção do guano de pássaros (possivelmente 
de pombos) e de morcegos pela “sujeira de 
nossas cidades” na adubação dos campos, 
em um movimento no qual o “campo purifi-
caria as cidades e as cidades fertilizariam os 
campos” (PALMERSTON apud LIBOIRON, 
2019). Curiosidades à parte, Liboiron pre-
tende recuperar o sentido de poder existen-
te na definição. Na introdução de Purity and 
Danger, Douglas afirma não apenas que “a 
sujeira ofende a ordem. Eliminá-la não é um 
movimento negativo, mas um esforço positi-
vo para organizar o ambiente”, e “uma reor-
denação positiva de nosso ambiente, fazen-
do-o conformar-se a uma ideia” (DOUGLAS, 
2001, p. 2) mas, como lembra Liboiron, que 
“a sujeira não é, portanto, um evento isolado 
e único. A sujeira é o subproduto de um or-
denamento e uma classificação da matéria, 
na medida em que ordenar envolve rejeitar 
elementos inapropriados” (idem, p. 36). Isto 
é, onde há uma ideia reguladora, um sistema 
de ordem, há elementos indesejáveis: rejeito, 

estudado o arquivo do New York Times entre 
1851 e 2006, concluiu que “pombos vieram 
a representar a antítese da metrópole ideal, 
que é ordenada e asséptica, com a natureza 
subjugada e compartimentalizada. Tipificada 
como uma questão de saúde, a ‘ofensa’ 
principal do pombo é que ele ‘polui’ habitats 
dedicados ao uso humano”. O filósofo, en-
tão, recorre à clássica definição atribuída a 
Mary Douglas – “Sujeira é matéria fora de 
lugar” – para concordar com a antropóloga 
que “a sujeira não existe enquanto tal” e é 
primordialmente “uma categoria sociológi-
ca”. Ele argumenta, a partir daí, que “não é 
porque são sujos que os pombos deveriam 
ser removidos dos espaços urbanos; é por-
que perturbam a nova ordem urbana que 
eles parecem sujos”. E se os pombos per-
turbam a ordem urbana é pelos motivos que 
elencamos no começo desse texto, aqueles 
que provocam asco e pena: sua visibilidade; 
sua busca por alimentos no meio do nosso 
lixo; seu lugar entre natureza e cultura – fe-
rais. O pombo, para Amir, se tornou, assim, 
um marginal urbano, sem casa, “cujo guano 
agressivo corrói os monumentos da cultura 
nacional” (AMIR, 2020). A chamada arqui-
tetura hostil, como os bancos de Camden, 
instalados primeiramente no distrito londrino 
em 2012, peças inclinadas em concreto que 
impedem o sono da população em situação 
de rua – assim como as manobras de ska-
tistas e, dizem, as transações de traficantes 
–, bem como semiesferas de aço em bordas 
de meios-fios, estacas de metal em esca-
das e espetos debaixo de viadutos também 
encontra sua contraparte animal: são os es-
pinhos em beirais de telhados (mesmo em 
árvores!), redes e outros estratagemas que 
impedem pombos e outros pássaros de se 
empoleirar ou nidificar. Na guerra contra os 

O autor, em seguida, explica que “naquele 
momento, o urbano era tão precário que a 
presença de qualquer animal era considera-
da daninha. Em primeiro lugar, essa ameaça 
era sentida no nível do simbólico. Cheia de 
animais, a cidade poderia deixar de parecer 
cidade” (PEREIRA, p. 341; grifo meu).

Pois bem, 15 anos após a reunião de arqui-
tetos em que Ortega y Gasset fora citado, 
em 22 de junho de 1966, o New York Times 
publicava uma matéria informando que o 
então responsável pelos parques da cidade, 
Thomas Hoving, que deixaria o cargo de-
pois de um ano para dirigir o Metropolitan 
Museum of Art entre 1967 e 1977, chama-
ria uma reunião no dia seguinte para definir 
os rumos do Bryant Park, em Manhattan. O 
supervisor do Bryant, Andrew Petrochko, 
mostrava-se muito preocupado com a pre-
sença de “homossexuais, porcalhões e vân-
dalos”: “Em minha opinião, os três principais 
objetivos para a recuperação do parque são 
livrar-nos dos indesejáveis, colocar mais tra-
balhadores permanentes no Bryant e repri-
mir os porcalhões e vândalos”; “Os homos-
sexuais e os beberrões são minhas maiores 
dores de cabeça” (p. 49); “‘Nosso vândalo 
mais permanente é o pombo’, disse o senhor 
Petrochko, ‘porque eles comem nossa hera, 
nossa grama, nossas flores e apresentam 
uma ameaça à saúde’”; “são ratos com asas” 
(p. 59).

Segundo o filósofo Fahim Amir, esse é o pri-
meiro uso em um grande veículo da expres-
são “ratos com asas”, que viria a se tornar um 
sinônimo de pombo, muito por causa do uso 
feito por Woody Allen em seu filme Memórias 
(Stardust Memories), em 1980. Fahim cita 
o sociólogo Colin Jeromack, que, tendo 

40 homem se liberta de toda comunidade com 
a planta e o animal, deixa-os de fora e cria 
um âmbito separado, puramente humano. É 
o espaço civil (ORTEGA Y GASSET, 1966, 
p. 251).

Segundo nossos autores, a cidade é, histó-
rica e ontologicamente, um ato de emanci-
pação da humanidade em relação ao mundo 
natural. Desde o cercamento da primeira 
praça, na Antiguidade greco-romana, até os 
projetos de arquitetura moderna, segundo 
essa concepção o homem sempre buscou 
um teto todo seu, fiel ao mito da produção 
de si mesmo, seu “segundo nascimento”. A 
expulsão dos animais dos espaços urbanos 
e o seu controle zoopolítico foi crucial para 
a instauração da cidade moderna. Mesmo 
antes de sua “pasteurização” (cf. LATOUR, 
1984), encontramos o embate homem-ani-
mal no espaço urbano; vejamos, à guisa de 
exemplo, este discurso do Procurador do 
Conselho à Câmara Municipal de Curitiba 
em 19 de maio de 1770 a respeito do pro-
blema dos animais na cidade, recolhido pelo 
historiador Magnus Pereira em artigo: 

Requereu o Procurador deste Conselho a 
eles oficiais que sendo determinado por esta 
Câmara que se matassem os porcos que an-
dassem nesta vila e cachorros bravos e da-
ninhos por queixas que tinham ouvido dos 
donos dos porcos e distúrbios e malfeitorias 
dos cachorros e se tendo por esta Câmara 
mandado botar edital para o mesmo efeito de 
se recolherem os porcos e determinarem os 
ditos cães para fora desta vila e os oficiais 
e Alcaide e Porteiro os matassem ou outra 
qualquer pessoa que recebesse algum prejuí-
zo (S.C.M.C. apud PEREIRA, p. 340).



PEREIRA, Magnus. “A gosto e capricho dos pri-
meiros proprietários: A trajetória de uma cidade 
brasileira nos séculos XVIII e XIX”. In: Jahrbuch 
für Geschichte Lateinamerikas, v. 32, 1995, pp. 
333-371. 

SICK, Helmut. Ornitologia brasileira. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 2001.

“Sinantropia”. In: WIKIPÉDIA, a Enciclopédia Livre. 
Flórida: Wikimedia Foundation, 2019. Disponível 
em: <https://pt.wikipedia.org/w/index.php?ti-
tle=Sinantropia&oldid=56402769>. Acesso em 
05/10/2019.

REFERÊNCIAS

ALLEN, Barbara. Pigeon. London: Reaktion 
Books, 2009.

AMIR, Fahim. Being and Swine. Tradução (inglês) 
de Geoffrey C. Howes e Corvin Russel. Toronto: 
Between the lines, 2020.

BLECHMAN, Andrew. Pigeons: The Fascinating 
Saga of the World’s Most Revered and Reviled 
Bird. Queensland: University of Queensland 
Press, 2006.

DOUGLAS, Mary. Purity and Danger: An Analysis 
of the Concepts of Pollution and Taboo. London 
and New York: Routledge, 2001.

“Hoving Calls a Meeting to Plan for Restoration of 
Bryant Park”. The New York Times. Nova York, 22 
de junho de 1966, p. 49, 59.  

LATOUR, Bruno. Les microbes: guerre et paix, sui-
vi de Irréductions. Paris: Editions A. M. Métailié, 
1984.

LE CORBUSIER. Urbanismo. Tradução de Maria 
Ermantina Galvão Gomes Pereira. São Paulo: 
Martins Fontes, 1992.

LIBOIRON, Max. “Waste is nor ‘Matter out of 
Place’. Discard Studies, 19/09/2019. Disponível 
em https://discardstudies.com/2019/09/09/
waste-is-not-matter-out-of-place/ 

ORTEGA Y GASSET, José. Obras completas de 
José Ortega y Gasset. Tomo IV (1929-1933). 
Madrid: Revista de Occidente, 1966.

42 razão: dar de comer a um pombo é uma prá-
tica guerrilheira.

O título deste artigo vem de um poema de 
Adília Lopes, “Louvor do lixo”. Uma espécie 
de prece, “Pai Nosso” à entropia, nele a poe-
ta diz que o pão que não se come deita-se 
embrulhado, pois “uma pomba pode visitar 
o lixo”. Essa pomba é o Espírito Santo do 
Antropoceno. 

abjeção, oprimidos segundo essa ordem. É 
nesse sentido, segue a autora, que devemos 
compreender as palavras de Douglas: “É por 
isso que, embora procuremos criar ordem, 
não nos limitamos a condenar a desordem. 
Reconhecemos que ela é destrutiva para os 
padrões existentes; também que tem poten-
cial. Ela simboliza tanto o perigo quanto o 
poder” (idem, p. 95).

Segundo essa leitura, “deixar os sapatos na 
cozinha” não tem o potencial de destruir pa-
drões existentes; não ameaça a ordem, mas 
“povos indígenas que continuam a florescer 
e reivindicar terras ocupadas pelo Estado 
são ameaças ao poder estabelecido. Esta 
é uma diferença importante” (LIBOIRON, 
2019). Nesse mesmo sentido, Belo Monte 
não é sujeira, mas reprodução da ordem so-
cial. Poluição, assim, não é sinônimo de sujei-
ra. Liboiron, ao retomar o sentido político da 
definição de sujeira, recuperando as relações 
de poder contidas nela, a torna boa para pen-
sar o que se passa nas cidades atuais du-
rante o Antropoceno. Imigrantes, indígenas, a 
população LGBT+, pessoas negras e tantas 
outras minorias são codificadas como sujas 
porque possuem potencial disruptivo dian-
te da ordem social vigente, de quem são o 
enjeito; petroleiras, a indústria nuclear (e sua 
campanha de que se trata de “energia limpa”) 
e outras são business as usual.

E nossos pombos? Me parece cada vez 
mais claro o motivo de serem considerados 
sujos, “vândalos permanentes”. Pombos 
atuam no coração da urbe, resistem ao 
sonho da cidade inteiramente humana, fi-
guram a diferença entre sujeira e poluição 
em seus próprios corpos machucados e 
tremendamente gerativos, alados. Amir tem 
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53 assustador. Principalmente para aqueles 
que nunca estiveram nas cidades grandes.  
A questão não é morar nas ruas, e sim a 
forma como são abandonados pela própria 
sociedade das cidades.

Fiquei muito tempo refletindo sobre essa 
frieza das pessoas da cidade, que normali-
za os abandonos no meio de tantas casas. 
Vivem expostas a ventos, chuvas, calor etc. 
Não que isso seja ruim – esses elementos 
da natureza fazem parte das nossas vidas 
para viver – mas pessoas sem teto estão 
sem proteção, vulneráveis a quaisquer en-
fermidades no corpo. Em nossos costumes, 
frieza, mboraywu he’yn, já é uma doença. 
Isso me deixava chocada e muito pensativa. 
Tentava entender por quê. Onde esses seres 
humanos têm direito? Devem estar no papel, 
no gabinete de alguém que sabe das leis e 
dos direitos humanos. Não sei se as chama-
ria de pessoas com py’a, com sentimentos.

As pessoas que realmente têm py’a podem 
delirar, pirar, chorar, cantar, gritar. É normal 
para nós, mas tudo é falado na reunião ou 
na casa de reza. Por isso que nós Guarani 
sempre estamos em nhomongueta, encon-
tro de conversa, para que não se chegue a 
explodir. Hoje eu entendo o que é doença 
para muitos djurua. Mba’e hasy, mba’asy, 
coisa que dói ou doença, aparece no cor-
po quando já está no último estágio. Falo 
por metáforas para libertar minha angústia. 
Depois que os corpos já estão penalizados, 
castigados, esquartejados e amputados do 
espírito, é difícil ressuscitarem ou criarem 
armaduras para que não desmontem fa-
cilmente. O corpo desmontado dificilmen-
te saberá se reerguer. Não estou dizendo 
que somos melhores, mas os djurua kuery 

uma palestra, e passei por lá porque é cami-
nho para pegar a barca para Niterói. Nunca 
mais esqueci daquelas imagens terríveis, 
na saída do metrô. Não sabia o que estava 
acontecendo. Fui caminhando normalmente, 
senti meus olhos ardendo e vi muita fumaça. 
Continuei andando. Muitas pessoas corriam, 
outras eram carregadas desmaiadas na 
frente de policiais que disparavam spray de 
pimenta e balas de borracha como se fosse 
chuva de granizo. Imagens de guerra. Um 
senhor foi atingido.

Lembrei da xe djaryi, minha avó, e fiquei 
muito emocionada. Comecei a chorar, no 
fundo, e a gritar (sapukai), que não é grito e 
sim um canto sagrado que eu sempre ouvia 
no meu sonho. Minha avó dizia que todas 
nós mulheres temos nossos cantos. O grito 
sapukai vem da garganta da mulher, dona 
da voz alta e fina, a voz nhakyrã da cigarra, 
que é da mulher. Toda mulher tem seu 
canto sagrado. Ele pode surgir a qualquer 
momento, na tristeza, na alegria, na raiva 
ou num momento de enfrentamento, como 
naquele dia. O que me deixou chocada foi 
que aqueles que estavam na luta, sendo 
atacados por policiais, passando mal, 
ficavam perto de outros tomando cerveja 
e que viam aquela situação como se não 
estivesse acontecendo nada.

A maioria dos parentes indígenas que vieram 
estudar ou trabalhar nas cidades, principal-
mente nas cidades grandes como São Paulo 
ou Rio de Janeiro, fica também impactada 
com a presença e a quantidade de morado-
res de ruas, independente da idade ou gê-
nero, sem ser vistos, ou seja, sem impactar 
outras pessoas. O choque que levam quan-
do se deparam com essa realidade é muito 

52

Esse sentimento de encarceramento não é 
tratado como direito à saúde. Que ironia es-
tar em meu quarto, depois do meu surto ex-
plodir. Já carregava comigo esse surto, mas 
tinha conseguido controlá-lo até a explosão 
da doença. Todos deveriam surtar por serem 
punidos, aprisionados, cercados numa jaula 
minúscula. Não sei se realmente estão se 
sentindo bem ou apenas fingindo que estão 
bem, para criar uma ilusão de que as cida-
des são felizes. Entendo que as pessoas que 
estão satisfeitas e acomodadas são aquelas 
que nunca tiveram oportunidade de obser-
var paisagens de várias janelas, de várias 
esquinas. Talvez por isso, os que têm direito 
de movimentar seus corpos estão marcados 
por uma sensação de frieza: muitos djurua 
acham normal um morto ou um vivo estar ex-
posto na rua. Achar normal que as pessoas 
morem nas ruas e não fazer nada é a mesma 
coisa que assistir a um espetáculo.

Lembro de um acontecimento, pouco depois 
de minha chegada ao Rio de Janeiro, um dia 
quente, em pleno meio-dia. Havia grupos de 
professores se manifestando na frente da 
ALERJ. Naquele dia estava indo a um even-
to na Universidade Federal Fluminense, em 
Niterói, a convite de uma professora para dar 

piração  
Sandra Benites

Neste pequeno texto gostaria de expres-
sar os sentimentos de piração que passei 
a sentir durante minha reclusão forçada no 
período da pandemia do coronavírus. Por 
viver há pouco tempo na cidade, achei que 
me isolar não traria problemas emocionais, 
mas morando num apartamento minúsculo, 
sem chão, já estava em estado de entrar em 
delírio, a qualquer momento. É desse delírio 
que gostaria de falar, a partir do meu novo 
olhar, desde que vim morar na cidade. Pela 
experiência de viver na aldeia e na cidade, 
pude avistar o movimento das pessoas de 
diversas formas. É nesse sentido que irei 
pontuar algumas questões que acredito se-
jam relevantes para a minha reflexão, para 
meu modo particular.

Mesmo desde antes, já vivendo no tetã re 
(cidade), vinha observando e sentindo essa 
sensação, como se eu estivesse numa jaula; 
morar na cidade é, literalmente, estar  preso, 
encarcerado. Aí eu me pergunto: somos con-
denados por quê e por quem? As pessoas da 
cidade sempre viveram com essa sensação? 

* Originalmente publicado em: https://corposquefalam.weebly.
com/escritas/piracao-sandra-benites-ppgasmnufrj. Texto editado, 
com autorização da autora, por Thiago Sá.



55 Minha agonia, meu surto psicótico, que ha-
via me capturado talvez desde a infância, 
durante minha escolarização... Podia con-
trolá-lo com a sensação de autonomia, de 
estar vivenciando outras atividades, como 
encontrar meus amigos e professores, ou 
participar de eventos, congressos, que me 
davam suporte para continuar respirando, 
mesmo vivendo sufocada. Sufoco: a ago-
nia que sentia,  mesmo vivendo no meio da 
sociedade, que aparentemente tem muitas 
pessoas. Estando em uma sociedade em 
que vivemos encarcerados, é claro que iria 
entrar em desespero e ficar em estado de 
choque, de alucinação. Talvez seja comum, 
mas nunca pensei que ficaria desapontada 
em meu quarto, olhando para a mesma coisa 
e vendo o mesmo ângulo. Como não enjoar 
olhando as mesmas coisas, olhar do mesmo 
lugar, como uma roleta? Sentia-me sozinha.

54 como se fosse respiração tóxica, insuportá-
vel, como se fôssemos espíritos criminosos, 
responsáveis pela nossa morte.

Antes de vir morar aqui, não tinha percebi-
do que as cidades, se não tivermos cuida-
do, podem dar a ilusão de que oferecem 
mais possibilidades de estudar ou trabalhar, 
como muitos jovens indígenas já ouviram 
falar. No nosso costume guarani, temos o 
entendimento de que existe cerca, e não 
pessoa cercada. Chamamos “cerca” de kora 
ou kora’i. Ela não é utilizada para encarcerar 
pessoas, e sim para as crianças que estão 
aprendendo a dar passos. Kora’i ou amba’i 
significa “cerca redonda”, mas pode ser qua-
drada ou de um lado apenas, geralmente 
feita pelos pais para ensinar os bebês a se 
apoiar e se segurar para não cair. Estas cer-
cas ficam nas casas, onde as crianças brin-
cam, até que estejam seguras para andar. 
Depois que o bebê – kyrĩ ou mita’ĩ – apren-
de a andar, os pais retiram todas as cercas, 
para que a criança tenha autonomia de an-
dar e explorar os espaços onde está sendo 
inserida, portanto, onde começa sua relação 
com o espírito da natureza em cada etapa 
de sua vida guarani. Kora é coisa que pode 
ser redonda, como por exemplo ipara kora, 
que quer dizer “coisas que são redondas”. 
Estão relacionadas com a origem do nome 
ou espírito da pessoa guarani. Mas esse não 
é meu foco. O que estou querendo explicar 
é que nós não aprendemos a viver na cerca 
fechada. Entendemos que existem cercas 
para nos apoiar e nos ensinar a andar fir-
me, e não para confinar e encarcerar nos-
sos passos. Não é uma cerca que aprisiona, 
um lugar fechado que priva a circulação do 
corpo. Já é delirante ficar literalmente numa 
casa com quatro janelas e sem chão.

sempre acham que se resolve uma doen-
ça cuidando dos doentes ou com vacinas. 
De que adianta curar uma parte do corpo 
amputada e deixar outras partes sem cui-
dado? Os vírus sempre irão contaminar as 
partes sem vacina. Não consigo entender 
a lógica dos djurua kuery quando tratam da 
doença sem entender que o caminho do 
bem-estar no mundo inclui humanos e não 
humanos em volta. Quando tentam cuidar 
dos corpos, só enxergam os que já estão 
contaminados. Por isso, enquanto pesqui-
sam para descobrir a cura de uma doença 
que está no corpo, ela já infectou o corpo 
inteiro e chega a hora de morrer. Muitos 
morrem até descobrir a vacina exata para 
aquela doença. Viver confinados sem poder 
nhemongu’e, se movimentar, sem ter con-
dições de sonhar. A expectativa de vida é 
uma doença coletiva daqueles que são su-
focados pela “pandemia” do desequilíbrio 
da humanidade.

As cidades não seguem os sistemas e não 
pensam como Guarani, portanto tive que me 
movimentar de acordo com os movimentos 
de onde estou vivendo. Não há como pen-
sar como Guarani ou não ser capturado por 
essa frieza do contexto do lugar onde estou 
inserida. Mas esse nem sempre é meu jei-
to de ser, e sim marca que carrego – tive 
que carregar – do lugar. Essa minha tristeza, 
que às vezes se transforma em fúria, vem da 
minha angústia, de não ter para onde olhar 
para ver coisas diferentes, de não poder 
ficar sentada no chão, ouvindo a voz dos 
meus parentes cantando, rindo ou falando 
em guarani, para meu py’a ficar mais cal-
mo. O sofrimento físico, a dor do corpo que 
vem do castigo da opressão, pode se tornar 
uma fúria ou tristeza, passa das sensações 



5756 a trevo  
Aline Besouro
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Além da violência física e social do que cha-
mamos de racismo agrário ou racismo fun-
diário, que é causado pelo avanço do agro-
negócio em cima de ecossistemas inteiros, 
existe um outro aspecto desse tipo de eco-
nomia que afeta todas as pessoas no Brasil 
e fora do Brasil. Imaginar, por exemplo, que 
um alimento que é produzido aqui em Mato 
Grosso chega nas mesas de quem está em 
São Paulo ou Rio com veneno é um aviso de 
que está tudo interconectado e que a gen-
te faz parte desse sistema. Não sei se essa 
situação ainda é reversível, mas que tipo de 
atitude vamos tomar para que a gente possa 
pelo menos cuidar dos danos?

Vou compartilhar com vocês um trabalho 
que ainda está em construção aqui. Eu es-
tou em Cuiabá, Mato Grosso, junto com ou-
tra artista indígena, chamada Naine Terena, 
que é originária deste lugar, e a gente tem 
trabalhado em algumas coisas. Eu vou com-
partilhar com vocês uma dessas últimas coi-
sas. Vocês veem esse mapa? Onde tem área 
cinza são plantações de milho transgênico 
ou algodão com agrotóxico, tem estradas 
que cortam essa imagem e um ponto branco 
no lado superior direito, onde tem a sede da 
fazenda, e abaixo tem algumas estrias que 

gente-floresta, corpo e  
memória ancestral  

Denilson Baniwa

Eu sou o Denilson, sou uma pessoa indígena 
de pele morena, estou com uma camiseta 
preta, com uma estampa de grafismo indí-
gena, num quarto com paredes brancas e 
uma janela semiaberta ao fundo. Eu escolhi 
conversar hoje com vocês sobre o entendi-
mento do meu povo a respeito de territórios, 
corpos e ambiente, esses temas são tam-
bém para falar sobre como uma desconexão 
entre nós e as outras humanidades existen-
tes no mundo causam impactos que afetam 
o planeta inteiro.

Às vezes a gente acha que, fazendo uma coi-
sa num determinado lugar, só afeta aquele 
lugar, mas no momento em que o planeta 
é regido por uma economia global, ou seja, 
um acesso global a todos os lugares, todos 
os cantos desse planetinha, tudo está inter-
conectado. Eu estou agora nesse momen-
to em Mato Grosso, num dos lugares onde 
existem mais plantações de monoculturas 
daquilo que a gente chama de agronegócio, 
um sistema econômico baseado na agri-
cultura que se transformou em um aliado 
capitalista, segregador e violento em vários 
lugares do mundo, e no Brasil não tem sido 
diferente.

68

Ver o tempo, sair do novo, do recém-tirado 
do plástico. Circular, desgastar, criar forma e 
marcar a minha existência. Na cama, no piso, 
nas roupas, na história como um todo. 

Você se imagina velha? 

A imaginação é o único local de liberdade 
extrema, da possibilidade da criação, da im-
pureza, da liberdade de ser. Imaginar o enve-
lhecer é me projetar pra lá. Quase consigo 
sentir meu corpo futuro. Respiro e desejo, 
imagino…

visualizar o tempo  
Micaela Cyrino

O que me pertence é a solidão, o não per-
tencimento, a ausência de memórias, a mim 
e a muitos… Recentemente tenho desen-
volvido um desejo de envelhecer. 

Estou com 33 anos, a idade da ressurreição 
de Cristo. Foi essa idade que me deu a pos-
sibilidade de imaginar o envelhecer. 

Tenho a impressão de que tudo é muito fres-
co ao meu redor, sem marcas de tempo, nem 
de sol, nem de tempo. 

Eu desejo ver esse tempo, ter esse tempo, 
viver coisas e criar memórias. Meu desejo 
atual é envelhecer, não sei dizer agora com 
até qual idade pretendo viver, a idade pouco 
importa, mas sim o tempo. Quero ver rugas 
no meu corpo, cabelos brancos,envelhecer, 
ser uma pessoa velha, idosa. 

Quero vivenciar o fim/a cura da Aid$ e de 
outras indústrias de morte. 

Tenho me oferecido a possibilidade de me 
imaginar velha, como será meu corpo, como 
será a minha pele, como ficarão as minhas 
tatuagens… Me projetar para o futuro, para 
a velhice. 



71 seguinte: de que o planeta inteiro tirando al-
guns objetos, asteroides e coisas que vieram 
do espaço, tirando essas coisas externas do 
planeta, nesses bilhões de anos que existe 
mantém a mesma massa desde o início. O 
que acontece é que os átomos que são o 
planeta, vão se renovando, então eu e vocês 
que estão aí do outro lado dessa telinha te-
mos talvez átomos do que foi um dia uma 
pedra, do que foi um dia uma planta, do que 
foi um dia um bicho. Temos átomos talvez 
do que foi um Einstein ou o que seja, porque 
tudo no planeta se renova. 

Quando a mãe está grávida, o bebê é ge-
rado por átomos do alimento que ela come 
e assim a gente renova o planeta, trocando 
essas partes um com outro. De fato somos 
todos conectados, segundo a ciência – o 
que os povos indígenas já entendem desde 
sempre. E fisicamente, por exemplo, a gen-
te consegue saber, e já aprende no Ensino 
Fundamental, que somos um tanto parte de 
água e que água faz parte de nós, sem água 
a gente não vive, isso é claro de se entender. 
Enfim, o que é que o agronegócio, o que é 
que essas economias destrutivas estão fa-
zendo com o planeta? Estamos, talvez, acu-
mulando átomos, e essas partículas invisí-
veis que constroem os nossos corpos estão 
modificadas pelo veneno; e a gente já está 
acumulando mais veneno no nosso corpo do 
que acumularíamos naturalmente.

Naturalmente, por exemplo, o Rio Negro, 
de onde eu venho, é o lugar no Brasil que 
tem uma água com nível elevado de mercú-
rio. Ou seja, o mercúrio é um metal veneno-
so na natureza e que no Rio Negro já tem 
uma quantidade maior do que nos outros 
rios. Os povos do Rio Negro já ingerem esse 

são aberturas no meio da mata, floresta, e 
um ponto abaixo no canto esquerdo; é o que 
resta de floresta nesse espaço.

Bom, tem algumas manchas no meio dessa 
floresta, tem um círculo que é um espectro 
de som. Numa das estradas que cortam a 
imagem inteira, tem outros espectros de 
som em forma de ondas e acima, no can-
to esquerdo superior, tem outro espectro 
de som que forma círculos disformes. No 
espectro de áudio que corta a estrada tem 
um QR code, que leva ao que é esse áudio. 
Estamos no processo de trabalho e, assim, 
há muita coisa acontecendo. Separei aqui 
uma coisa que é sobre a população indíge-
na, que entende que somos todos parte de 
um, de uma coisa só, não existe distinção 
entre eu ser humano, uma pedra, uma plan-
ta ou um tatu, um jabuti, uma onça... Somos 
todos de humanidades diferentes que em 
algum momento nos relacionávamos, nos 
respeitávamos e a partir de uma ruptura da 
sociedade nós paramos de nos comunicar, 
e a partir daí paramos de falar as mesmas 
línguas, ou pelo menos de se respeitar.

Tento fazer um recorte histórico entendí-
vel para quem é ocidental, que essa ruptu-
ra entre nós, dessa humanidade Sapiens, 
e as outras humanidades, se dá a partir da 
Revolução Industrial. Bom, e a gente tem 
uma ideia de que o planeta sempre está 
crescendo, superpopulações, a destruição 
de vários lugares e tudo, por isso mais uma 
pergunta que estávamos conversando aqui 
é: se a população cresce, o peso da Terra 
aumenta? A gente chegou a um pensamen-
to de que não. Tem algo, que inclusive foi o 
Lavoisier quem falou, de que nada se perde, 
nada se cria, tudo se transforma. Isso vem do 



73 eu estou destruindo o meu próprio território, 
o meu próprio corpo e ao mesmo tempo as-
sassinando um parente. Por esse motivo, os 
povos indígenas também estão superpreo-
cupados com as questões ambientais e de 
território, porque destruir a floresta é destruir 
todo um sistema que está em equilíbrio para 
que a gente possa viver nesse planeta. Ao 
mesmo tempo que quando cortam-se milha-
res de árvores para abrir um campo de soja 
transgênica é como se fosse um grande “flo-
resticídio”, um “ecocídio”, um genocídio se a 
gente entende essa floresta como uma hu-
manidade também.

Enfim, acho que para terminar a minha fala 
sobre o trabalho que estamos fazendo aqui, 
a nossa preocupação é que se o nosso 
corpo troca átomos com a floresta, com as 
montanhas, com os outros animais, com os 
outros seres humanos, é nosso dever cuidar 
para que tenhamos átomos saudáveis para 
trocar – e não só para nós, agora, mas para 
quem ainda vai vir para esse lugar. É isso, 
muito obrigado.

72 intolerância à lactose e de várias doenças 
que, tempos atrás, não eram comuns. Temos 
o aumento do número de cânceres deriva-
dos da alimentação. Isso longe dessas plan-
tações, porque nessas plantações o mais 
comum não é aumentar o número de câncer 
de estômago ou de intestino. Para as popu-
lações indígenas ou quem trabalha nessas 
plantações, cresce o câncer de traqueia, de 
pulmão, enfim, outros tipos que derivam do 
contato, que é direto.

Existe todo um desequilíbrio no nosso corpo, 
na nossa vida. Para falar sobre a imagem, um 
pouco que eu mostrei pra vocês, esses áu-
dios estão marcados visualmente, eles são 
como vozes desses territórios-corpos. Penso 
eu que as vozes que existem numa floresta 
são diferentes das vozes que existem numa 
estrada que corta a floresta e diferentes das 
vozes que existem em um campo gigantes-
co de milho transgênico, assim como é dife-
rente a polifonia que existe no campo e na 
cidade. E por que isso tem a ver com corpo 
território? Porque para nós, baniwas, e para 
os terenas, de fato, a gente entende o outro, 
a floresta, a planta, o ar e a água não como 
um estranho a nós, e não como um lugar de 
exploração. O rio, por exemplo, a gente trata 
como um parente, como um avô ou uma avó. 
Tem histórias antigas sobre o respeito que 
devemos ter ao nosso avô rio, ou à nossa 
avó montanha. 

Então é o modo que a gente encontrou de 
não desumanizar essas outras humanidades, 
de entender que a vida no planeta depende 
exclusivamente da nossa boa relação com 
essas outras humanidades, porque quando 
eu destruo essa humanidade floresta, por 
exemplo, eu estou destruindo a mim mesmo, 

metal químico venenoso naturalmente. O 
que acontece quando se coloca a mineração 
ilegal nesse território do Rio Negro? Muda o 
número de mercúrio que era aceitável para 
o corpo Baniwa, já acostumado a ingerir e a 
trocar átomos dentro de nossos corpos... Já 
que o Mercúrio é um produto que o capita-
lismo entendeu que purifica o ouro, quando 
tem um garimpo de ouro, o mercúrio nos rios 
aumenta, triplica ou quadruplica, coisa que 
o corpo humano não foi acostumado a co-
mer, e nem os peixes! Então existe um de-
sequilíbrio na troca desses átomos. Eu estou 
falando “átomos”, mas é para quem não é 
Baniwa entender, porque eu falaria que é do 
próprio Cosmos Baniwa; para que ele fique 
em equilíbrio, tudo costuma caminhar numa 
velocidade que a natureza determina. Só que 
a gente está vivendo um tempo em que a ve-
locidade é extrema, tudo muda e tudo é mui-
to superinflacionado ou superinflado, que 
uma coisa que era natural ou que a gente 
estava acostumado a receber no nosso cor-
po, de uma hora para outra vem uma carga 
em overdose e nosso corpo não suporta.

Isso acontece com o agronegócio, como 
estamos vendo aqui visualmente, geogra-
ficamente. Os átomos dessa floresta estão 
sendo trocados por átomos transgênicos 
dos milhos, por si só já é um desequilíbrio. 
Desequilibra um sistema que demorou mi-
lênios para se harmonizar e gera uma di-
ferença gigante do nosso modo de vida no 
planeta, e depois tudo que é produzido ali 
vai para nossas mesas ou para os alimentos 
dos nossos “pets”. O que acontece no Brasil, 
nos lugares onde a gente tem os dados para 
comentar neste trabalho que está sendo 
desenvolvido, é o aumento de doenças alér-
gicas, o aumento de doenças celíacas, de 
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minas nas quais as barragens romperam. 
Esses foram desastres criminosos, cada 
qual envolvendo uma barreira ou barragem, 
soando um alarme sem precedentes em um 
país no qual mais de cinquenta barragens 
desse tipo estão condenadas.

Barreira de Jaiba • Barreira da Onça • 
Barreira do Triunfo • Barreira dos Mamonas • 
Barreira Grande • Barreira Nova • Barreirada 
• Barreirama • Barreirão • Barreirãozinho 
• Barreiras • Barreirinha • Barreirinho das 
Pedras • Barreiro de Cima • Barreiro de 
Baixo • Barreiro de Dentro • Barreiro do 
Mato • Barreiro Fundo • Barreiro Grande • 
Barreiro Novo • Barreiro Velho • Barreiro 
Vermelhão • Barro Alto • Barro Amarelo 
• Barro Azul • Barro Branco • Barro Frio • 
Barro Grande • Barro Preto • Barro Quente 
• Barro Serra • Barro Velho • Barro Vermelho 
• Barro da Égua • Barroca • Barroca da 
Viturina • Barroca da Água • Barroca Funda 
• Barrocão • Barroquinha etc.*

speaking of mud / falando de lama  
Mabe Bethônico

Barragens

Barro e lama são palavras próximas, am-
bas matérias compostas de terra e água.  
A lama matou mais de 316 pessoas em 
Minas Gerais em janeiro de 2019, devido à 
ruptura de uma barragem, espalhando 12 
milhões de metros cúbicos de água e terra 
estéreis, e logo se transformou em barro. A 
lama correu sobre pessoas e animais, cobriu 
a terra e sufocou o rio Paraopeba, agora 
contaminado. 

A palavra barro é recorrente em nomes de 
lugares de Minas Gerais. Ela também está 
presente na palavra barreira, que quer dizer 
um limite ou uma barragem, – como uma 
represa, a estrutura que falhou em conter o 
barro também no desastre de Mariana em 
2015, que destruiu o rio Doce, fundamental 
na constituição da Vale. Vale é a companhia 
que lucra com a extração de minérios, água 
e vidas de pessoas, e era a proprietária das 
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Litotopônimo [nomes minerais de lugares] em Minas Gerais – pes-
quisa de Maryelle Cordeiro em: CORDEIRO, Maryelle. Litotoponímia 
mineira [tese de doutorado]. Belo Horizonte: Faculdade de Letras/
UFMG, 2018.

Texto e obra originalmente apresentados em inglês na exposição 
Shifting Baselines, com curadoria de Aurélien Gamboni, realizada no 
LiveInYourHead/LIYH – HEAD, em Genebra (Suíça), em 2019 e pu-
blicado na revista polonesa Obieg n. 10, abril de 2019, disponível em: 
https://obieg.pl/en/141-barragens-a-visual-essay

Vale quer dizer terras baixas. A compa-
nhia, que é umas das maiores mineradoras 
do planeta, tem sido eficiente em aplainar 
Minas Gerais, extraindo montanhas e des-
truindo com seu lixo os vales nos quais os 
rios correm. Quanto ao “valor” implícito em 
seu nome, significando lucro e importância, 
ele é invisível e muito distante de onde ela 
cava e cobre com lama e pobreza.
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invadindo, desestabilizando. Nos eventos 
aqui referidos, a Lama é um invasor mortal 
que não apenas se assenta como uma gela-
tina, mas é gradualmente corroída pela fra-
ca força da água do rio que luta para correr 
por baixo dela e através de suas fibras. Esse 
mineral plástico será levado gradualmente 
pelas próximas centenas de anos pela água 
do rio assassinado, porções dela escoando 
pelo vale até atingirem o oceano, afetando e 
matando por todo o caminho.

Lama Preta, Lameiro, Lamerão e está implí-
cita no cenário de destruição onde as barra-
gens romperam. A lama que se espalhou nos 
desastres é um material contaminado denso 
e pegajoso. Tendo corrido com toda força 
sobre si mesma, ela posteriormente se as-
sentou como uma grossa camada, compac-
tando a vida abaixo dela. Constituindo um 
novo terreno sem nome, lama não é um solo, 
mas um material com plasticidade. No caso 
dos desastres, é uma peste funerária, como 
um mineral plástico, com uma consistência 
movente, mesmo seco pode ser pegajo-
so, instável e estéril, engolfando, poluindo, 
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87 da paisagem ao observar o ponto mais alto 
da região onde estava com sua irmã, a mon-
tanha Skiddaw:

se não há pontos fixos, então onde é aqui? 
Uma coisa que podemos chamar agora de 
Skiddaw [...], tomando forma lentamente (do 
meu ponto de vista), ainda se elevando, ain-
da sendo desgastado (a constante marca 
das botas dos andarilhos, para não falar das 
mountain bikes, é uma importante forma de 
erosão no Lake District), ainda se movendo; 
minha irmã e eu, aqui, apenas para um longo 
fim de semana, mas também sendo mudadas 
por esse fato. “Todas as essências tornam-se 
eventualidades”; o lugar como “real como a na-
tureza, narrado como o discurso, coletivo como 
a Sociedade, existencial como o Ser”. Espaço 
e tempo, juntos, resultado desse múltiplo devir. 
Então, o “aqui” é nada mais (e nada menos) do 
que o nosso encontro e o que é feito dele. É, 
irremediavelmente, aqui e agora. Não será o 
mesmo ‘aqui’ quando não for mais agora.6

Estamos diante de uma escala temporal de 
difícil apreensão frente à experiência hu-
mana, já que nossa capacidade de mensu-
rar e imaginar o tempo alcança dias, meses, 
anos, ou no máximo alguns séculos. Não 
acessamos a escala geológica, algo que 
apenas escavações podem trazer à tona 
por meio dos estratos de sedimentos e de-
pósitos que são encontrados no subsolo. 
Mas a crosta terrestre está em constante 
transformação, sendo erodida nos pontos 
mais altos e sedimentando nos pontos mais 
baixos, grosso modo.

6 Ibid., p. 201.

que representavam sua própria ignorância 
em seus mapas, como diria Rebecca Solnit4, 
estavam de fato prevendo o futuro geoló-
gico da região que, como indicam as previ-
sões, um dia será separada do continente no  
“grande terremoto” que irá abalar a área da 
falha de San Andreas.

O lugar no qual nos assentamos não é tão 
estático quanto parece. As montanhas que 
vemos ao nosso redor e que constituem a 
paisagem representativa dessa localidade 
estão aqui de passagem; algumas se des-
locando mais ou menos à mesma velocida-
de que nossas unhas e cabelos crescem5. 
Em um passeio com sua irmã pelo interior 
da Inglaterra, a geógrafa inglesa Doreen 
Massey vislumbra que a paisagem do local 
onde elas estão não é nada mais do que 
uma imagem congelada desse movimento 
geológico que atravessa os tempos. Logo, 
um lugar nunca é estático; está passando 
lentamente diante dos olhos de uma divin-
dade que poderia ser a única entidade a ter 
uma visão dessa longa escala temporal. Sob 
esse ponto de vista, as rochas são seres imi-
grantes, do mesmo modo que a humanida-
de. Massey reflete sobre essa conformação 

infância é terra incógnita aí. [...] Os espaços de terra incógnita nos 
mapas nos dizem que o conhecimento também é uma ilha cercada 
por oceanos do desconhecido, mas se estamos em terra ou na água 
é outra história.” SOLNIT, Rebecca. A Field Guide to Getting Lost. Edim-
burgo: Canongate, 2006, pp. 167-168
4 “Essas parábolas dizem que a representação é sempre 
parcial, do contrário elas não seriam representações, mas algo 
como um duplo que nos assombraria. Mas a terra incógnita 
nos mapas dizem que o conhecimento também é uma ilha ro-
deada de oceanos do desconhecido. Elas significam que os 
cartógrafos sabiam que eles não sabiam, e uma consciência 
da ignorância não é apenas ignorância; é consciência dos li-
mites do conhecimento.” Ibid, p. 162.
5 Ver MASSEY, Doreen, op cit., p. 198.
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A construção de Nova Iorque havia interrom-
pido os portentosos resultados desses man-
tos de gelo do Pleistoceno.2

Nos primeiros mapas que representam a 
América do Norte a Califórnia aparecia 
como uma ilha na costa oeste de onde hoje 
são os Estados Unidos. Ela era representada 
assim na maioria dos mapas produzidos até 
o século 17, como se a Baja Califórnia mexi-
cana seguisse até a região onde hoje é São 
Francisco, com o “mar de Cortez” separando 
também a Califórnia estadunidense do con-
tinente3. A ironia é que esses cartógrafos, 

2 SMITHSON, Robert. In: FLAM, Jack (org.). Robert Smithson: 
The Collected Writings. Los Angeles: University of California 
Press, 1996, pp. 157-15
3 “O último mapa da Califórnia como uma ilha provavelmente foi 
desenhado depois das viagens do Capitão Cook, apesar da teoria 
de que o Mar de Cortez continuava até se juntar com o Pacífico, em 
vez de ser o estreito que termina quando a Baja California do México 
se torna a Alta California dos EUA, já ter sido desacreditada antes. 
É estranho olhar para os antigos mapas do mundo e ver minha par-
te do continente como uma ilha e um vazio: o mapa de Nicholas 
d’Abbeville, de 1650, mostra a Califórnia como uma ilha em uma 
costa que não se torna nem terra, nem água; o mapa de Henrious 
Seile, de 1652, representa mais da costa noroeste, mas se retém de 
desenhar a linha precisa da certeza. ‘Terra Borealis Incognita’, dizem 
as letras maiúsculas que atravessam uma grande vastidão. Até o 
mapa de Pedro Font da região da Baía de São Francisco, de 1777, 
deixa a área do interior ao norte da Golden Gate (como Fremont 
depois a nomearia) em branco, de modo que o território da minha 

fabular as paisagens,  
dialogar com as pedras  

André Leal

Rochas imigrantes: as rochas de Skiddaw 
são rochas imigrantes. Apenas passando 
por aqui. Como minha irmã e eu, apenas 
mais lentamente e mudando todo tempo. 
Lugares como associações heterogêneas. 
Se não podemos voltar para ‘casa’, no sen-
tido de que ela terá se movido do lugar em 
que a deixamos, então, no mesmo sentido, 
não podemos mais, em um fim de semana no 
campo, voltar para a natureza. Ela também 
está se movendo.1

Imagine que você está no Central Park um 
milhão de anos atrás. Você estaria em pé so-
bre um enorme manto de gelo, uma parede 
glaciar de 4,000 milhas, com até 2,000 pés 
de profundidade. Sozinho no glaciar, você 
não perceberia seu lento movimento esma-
gando, arranhando, raspando, rasgando à 
medida que ele avançava para o sul, deixan-
do grandes massas de destroços de pedras 
em seu caminho. Embaixo das profundezas 
congeladas, onde hoje está o carrossel, 
você não perceberia o efeito no leito rocho-
so à medida que o glaciar se arrastava. [...]  

1 MASSEY, Doreen. Pelo espaço: uma nova política da espaciali-
dade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008, p. 198



89 a escala de Spiral Jetty tende a flutuar, 
dependendo de onde o observador esteja.  
O tamanho determina um objeto, mas a 
escala determina a arte. Uma rachadura 
na parede, se vista em termos de escala, 
não tamanho, pode ser chamada de Grand 
Canyon. Uma sala pode ganhar a imensidão 
do Sistema Solar. A escala depende da ca-
pacidade de sermos conscientes das rea-
lidades da percepção. [...] Estar na escala 
de Spiral Jetty é estar fora dela. Ao nível 
do olho, a cauda nos leva para um estado 
indiferenciado da matéria. Ao olharmos 
para baixo, nosso olhar percorre de lado a 
lado, coletando as deposições aleatórias de 
cristais de sal nas bordas interiores e ex-
teriores, enquanto toda a massa ecoa os 
horizontes irregulares. E cada cristal de sal 
cúbico ecoa a Spiral Jetty em termos das 
treliças moleculares do cristal. O cresci-
mento no cristal avança em torno a um pon-
to de deslocamento, à maneira de um para-
fuso. A Spiral Jetty pode ser considerada 
uma camada dentro da treliça espiralante 
do cristal, ampliada trilhões de vezes.10

O trânsito de escalas indicado por Smithson 
abre a paisagem para sua conformação 
geológica em contato com o tempo “su-
perficial” da cultura humana, que institui o 
sentimento de paisagem para nossa sub-
jetividade moderna. Compreender essas 
relações nos permite estabelecer novos 
modos de nos relacionarmos com o am-
biente que nos envolve, com o tempo e os 
processos que o moldaram e que estão em 
constante transformação.

10 SMITHSON, Robert, op. cit., p. 147.

Guerra Mundial dos quais nos fala Walter 
Benjamin. Segundo o filósofo alemão, “uma 
geração que ainda fora à escola num bon-
de puxado por cavalos viu-se abandonada, 
sem teto, numa paisagem diferente em 
tudo, exceto nas nuvens, e em cujo centro, 
num campo de forças de correntes e explo-
sões destruidoras, estava o frágil e minús-
culo corpo humano”.9

Mas mesmo as montanhas e morros que 
assistem a tais transformações desde seus 
pontos de vista supostamente eternos estão 
sujeitos a mudanças constantes e podem 
até ser removidos pela ação humana em 
poucos anos. E caso não sofram extrações 
humanas, estão em constante movimento, 
como vimos acima. Esse lento movimento 
geológico dos seres minerais que confor-
mam nossas paisagens são amplificados e 
expostos nos grandes eventos cataclísmicos 
como erupções vulcânicas, terremotos ou 
avalanches. É aí que o tempo profundo da 
geologia se faz visível, emergindo com força 
total no tempo “superficial” da cultura huma-
na. Novamente estamos diante dessas múl-
tiplas escalas temporais e físicas que con-
formam nosso lugar no mundo e que estão 
em constante movimento, apreensíveis tam-
bém por meio da permuta de suas escalas. 
Um único grão de areia pode desencadear 
uma avalanche, assim como um minúsculo 
cristal de sal pode ser amplificado para con-
formar a Spiral Jetty (1972) de Smithson. 
Como afirma o artista,

9 BENJAMIN, Walter. “Experiência e pobreza”. In: Magia e téc-
nica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. 
São Paulo: Brasiliense, 1985, p. 115.

88 processos geológicos de longo curso atra-
vés do tempo é um exercício de abstração 
que nos aproxima do solo no qual vivemos 
de maneira mais consciente de sua com-
posição e dos agentes que o compartilham 
conosco.8

—

As paisagens que temos ao nosso redor, 
como cenário e local onde nossas vidas e 
atividades cotidianas se desenrolam, são 
conformadas por processos que abarcam 
essas várias escalas temporais e dos quais 
participam múltiplos agentes, humanos e 
não humanos, vivos e inanimados. Por se-
rem um recorte e uma captura, seja visual 
ou por meio de sua representação, apa-
rentam ser estáticas, que estão ali desde 
tempos imemoriais e que permanecerão 
assim para a eternidade. Ao analisarmos a 
paisagem de uma cidade, porém, tal con-
cepção estática cai por terra, já que suas 
transformações se dão em curtos períodos 
de tempo. Em apenas uma geração a paisa-
gem urbana pode se transformar comple-
tamente, como os soldados que voltaram 
expropriados de experiências da Primeira 

8 Segundo o antropólogo francês Bruno Latour, no Novo Re-
gime Climático no qual estaríamos vivendo se faz necessário 
e até mesmo urgente “repolitizar o pertencimento a um solo”, 
e não haveria “nada mais inovador, nada mais presente, sutil, 
técnico, artificial (no bom sentido dessa palavra), nada menos 
rústico e campestre, nada mais criador, nada mais contempo-
râneo do que negociar a aterragem sobre um solo”, escapando 
assim também de qualquer pendor romântico do qual poderia 
ser acusado. A proposta de Latour é a de compor com as dife-
rentes humanidades que coabitam a Terra em aliança com os 
outros atores não humanos com os quais também partilhamos 
nosso solo. LATOUR, Bruno. Onde aterrar? – Como se orientar 
politicamente no Antropoceno. Rio de Janeiro: Bazar do tempo, 
2020, p. 67.

Podemos imaginar as Cordilheiras dos 
Andes sendo lentamente desgastadas e 
escorrendo em direção ao Atlântico pelo 
rio Amazonas, mas ao mesmo tempo sen-
do soerguidas alguns centímetros por ano 
pelo movimento tectônico que empurra a 
placa sul-americana para baixo da de Nazca. 
A paisagem, portanto, está em constante 
movimento, mudando lentamente em uma 
escala impossível de ser apreendida pela 
experiência humana. Essa é a conformação 
entrópica da paisagem explorada pelo artis-
ta estadunidense Robert Smithson em suas 
obras e textos:

se nós consideramos a terra em termos do 
tempo geológico, nós chegamos ao que 
chamamos de entropia fluvial. A geologia 
também tem a sua entropia, onde tudo está 
gradualmente sendo desgastado. Agora nós 
podemos estar em um ponto no qual a su-
perfície terrestre vai colapsar e se romper, 
então esse processo irreversível vai ser de al-
gum modo metamorfoseado, ele é evolutivo, 
mas não é evolutivo em termos de nenhum 
idealismo.7

A imaginação geológica de Smithson, como 
podemos ver, abre a paisagem para uma 
temporalidade que rompe com a seta do 
tempo evolutivo sob a moderna ideologia 
do progresso. A imaginação que elabora 
outros mundos ou possibilidades de habitar 
este nosso mundo é, portanto, uma manei-
ra de atuar nessa abertura das paisagens 
para uma compreensão mais ampla de sua 
conformação. A própria compreensão dos 

7 SMITHSON, Robert, op. cit., p. 303



91 ocidental é escutar às pedras, aprender com 
elas e encará-las como aliadas em nossa 
vida terrena. Afinal de contas, também elas 
participam de nossas construções, são a 
matéria-prima de grande parte dos bens que 
consumimos, seja sob a forma de minérios 
processados, seja em sua forma bruta. Para 
o povo Q’ero, que vive na região dos Andes 
peruanos, as pedras são seres mediadores 
entre a população e a natureza-paisagem na 
qual habitam e que lhes fornece os elemen-
tos básicos para sua sobrevivência. Como 
afirma o fotógrafo Carl Austin Hyatt, para 
esse povo,

cada pedra compartilha em sua essência o 
lugar de onde ela veio. Elas podem ser pen-
sadas como parte da família ou da tribo que 
tem origem naquele lugar. Nossas khuyas17 
podem ser pensadas como pequenos holo-
gramas da terra ou um fractal vivo do todo. 
Do mesmo modo que a pedra, a khuya é um 
“fractal energético” da montanha ou de um 
lugar sagrado, a mesa18 é um microcosmo 
do mundo do paqo.19 Seu altar pessoal é sua 
comunhão corporificada com os lugares de 
poder mais importantes para eles tanto em 
dimensões visíveis quanto não visíveis.20

tivista. KRENAK, Ailton. “Ailton Krenak: entrevista = interview”. 
In: ALTBERG, Ana; MENEGUETTI, Mariana; KOZLOWSKI, Gabriel 
[orgs.]. 8 reações para o depois. Rio de Janeiro: Rio Books, 
2019, pp. 27-28.
17 Pedras ritualísticas usadas pelos Q’ero que muitas vezes 
são coletadas em locais “poderosos” para esse povo, como 
montanhas ou leitos de rios emblemáticos de sua paisagem.
18 “Altar portátil” no qual são colocadas pedras, cristais, meteori-
tos e pedaços de tecidos; a disposição desses elementos organiza 
suas energias e indica bons caminhos para o dono do altar.
19 Xamã do povo Q’ero.
20 HYATT, Carl Austin. “Listening to Stone Beings”. In: e-flux 
Architecture, julho de 2021. Disponível em: https://www.e-flux.
com/architecture/survivance/402520/listening-to-stone-
-beings/. Acesso em setembro/2021.

extinção. O estabelecimento de alianças que 
possam nos amparar nesse fim de mundo 
que se coloca como o horizonte de expecta-
tivas para nossa sociedade, portanto, irá ne-
cessariamente romper com a epistemologia 
moderna e sua dicotomia cultura/natureza 
ou sujeito/objeto. Desse modo, fabular com/
nas paisagens é um exercício que nos apro-
xima dos outros agentes que as coabitam. 
Como diria Ailton Krenak, é saber conver-
sar com as pedras e montanhas, como faz 
seu povo Krenak (ou Borun); é saber que as 
serras e montanhas têm nomes e personali-
dades, como a serra Takukrak que vigia sua 
aldeia:

de manhã cedo, de lá do terreiro da aldeia, 
as pessoas olham para ela e sabem se o 
dia vai ser bom ou se é melhor ficar quieto. 
Quando ela está com cara do tipo “não es-
tou para conversa hoje”, as pessoas já ficam 
atentas. Quando ela amanhece esplêndida, 
bonita, com nuvens claras sobrevoando a sua 
cabeça, toda enfeitada, o pessoal fala: “Pode 
fazer festa, dançar, pescar, pode fazer o que 
quiser”.15

É preciso, portanto, romper com a epistemo-
logia ocidental e aprender com outros povos 
e agentes que mantém, apesar de todos 
os genocídios, epistemicídios e massacres 
aos quais foram sujeitados, relações inte-
grais com as paisagens nas quais habitam 
e atuam. Um modo de combater a “mono-
cultura”16 de pensamentos da racionalidade 

15 KRENAK, Ailton. Ideias para adiar o fim do mundo. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2019, p. 18.
16 Para Ailton Krenak, o “repertório do pensamento oci-
dental” é uma “monocultura de ideias”, que cria “uma narrativa 
eliminando todas as outras” em sua sanha colonizadora extra-

90 que o transforma ao mesmo tempo em que 
somos transformados no contato com eles.

A paisagem assim definida rompe com o 
divórcio que a instituiu na modernidade13, 
parte da cisão entre natureza e cultura na 
sociedade ocidental.14 No Antropoceno, a 
era geológica imposta por parcela da huma-
nidade ao planeta, a cooperação interespé-
cies emerge como única saída possível para 
um horizonte de expectativas cada vez mais 
marcado por cenários apocalípticos. Talvez 
seja o único ponto de fuga possível para os 
fins de mundos que assolam as outras par-
celas da humanidade, bem como as gran-
des massas de seres vivos condenadas à 

13 A ideia de paisagem, no ocidente, foi elaborada na alvorada 
da modernidade, tendo sido cunhada por volta do século 16 na 
Europa em sua acepção atual. Segundo o filósofo italiano Mas-
simo Venturi Ferriolo, “a paisagem, do interior ao exterior, é sin-
tomática de uma nova relação do homem com a natureza na sua 
totalidade. Seu ‘devir’ torna implícita a abdicação do laço unitário 
por parte do homem; a paisagem é o resultado de um divórcio: o 
homem de um lado e a natureza de outro”. FERRIOLO, Massimo 
Venturi. “Joachim Ritter e a teoria do cosmos como ‘fundamento 
da paisagem’”. In: BARTALINI, Vladimir [org.]. Paisagemtextos 1. 
São Paulo: FAUUSP, 2013, p. 40.
14 Compreendemos paisagem como definida pelo geógrafo 
Milton Santos: “tudo o que nós vemos, o que nossa visão alcan-
ça, é a paisagem”, que pode ser definida como “o domínio do 
visível, aquilo que a vista abarca”, sendo portanto uma confor-
mação subjetiva informada por uma série de elaborações cul-
turais instituintes da modernidade ocidental. SANTOS, Milton 
[em colaboração com Denise Elias]. Metamorfoses do espaço 
habitado: fundamentos teóricos e metodológicos da geografia. 
São Paulo: Edusp, 2014, pp. 67-68.
Do mesmo modo, a relação com a natureza é de suma impor-
tância para a compreensão de paisagem, pois, para Santos, “a 
paisagem é o conjunto de formas que, num dado momento, ex-
primem as heranças que representam as sucessivas relações 
localizadas entre homem e natureza.” Sua compreensão de na-
tureza, porém, está diretamente associada às ações humanas, 
já que ela estaria repleta de características técnicas e “se dá 
como um conjunto de objetos reais-concretos”, se caracterizan-
do “por uma dada distribuição de formas-objetos, providas de 
um conteúdo técnico específico”. SANTOS, Milton. A natureza 
do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo: Edusp, 
2014, p. 103.

É nesse sentido que Massey afirma que o 
“evento do lugar” é um “acabar juntos, o ine-
vitável desafio de negociar um aqui e agora 
(ele mesmo extraído de uma história e de 
uma geografia de “entãos” e “lás”), e a ne-
gociação que deve acontecer dentro e entre 
ambos, o humano e o não-humano”. Abrir 
a paisagem é, portanto, compreender sua 
conformação como parte desses proces-
sos que envolvem diferentes agentes, como 
“uma constelação de processos em vez de 
uma coisa. Este é o lugar enquanto aberto e 
enquanto internamente múltiplo, não captu-
rável como um recorte através do tempo no 
sentido de um corte essencial. Não intrinse-
camente coerente”.11

Essa compreensão de ‘lugar’ e a conforma-
ção de suas paisagens implica necessaria-
mente um redirecionamento político, pois 
“não pode haver suposição de coerência 
preconcebida ou de comunidade ou iden-
tidade coletiva,” ao contrário, esse “acabar 
juntos [throwntogetherness] do lugar exige 
negociação”, contrastando com a concep-
ção comum de “lugar como estabelecido e 
preconcebido”. Desse modo, a abertura da 
paisagem à multiplicidade de agentes que a 
constituem e nela convivem coloca um de-
safio que nos obriga a olhar para as “vidas 
de outros seres humanos e, [...] nossas rela-
ções com não-humanos”, indagando assim 
“como responderemos ao nosso encontro 
temporário com essas rochas, pedras e ár-
vores particulares”.12 O lugar, portanto, é um 
perpétuo encontrar-se com os elementos da 
paisagem que o conformam, em uma troca 

11 MASSEY, Doreen, op. cit., p. 203.
12 Ibid., p. 204
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92 Essa atenção às pedras trama uma relação 
mais profunda com o lugar no qual nos si-
tuamos, com a paisagem com a qual con-
vivemos e com a qual trocamos – confor-
mando-a e por ela sendo conformados. A 
imaginação que preside essa relação com 
os seres minerais rompe a dicotomia natu-
reza/cultura que nos prende à reificação da 
paisagem enquanto depósito de matérias-
-primas a serem extraídas e beneficiadas 
pela indústria. Escutar às pedras é, portanto, 
um modo de escapar ao ciclo de consumo e 
descarte que move o cotidiano na sociedade 
capitalista. É aprender outros modos de coo-
perar com a paisagem na qual vivemos e na 
qual transcorrem nossas vidas.
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Passou debaixo do viaduto, mais pistas, a passagem da Camargo, contêineres e escadas 
abandonadas. Seguiu. 

Outra guarita, a ponte, cercas, muros, até chegar no rio Baquirivu. 
Sentou-se na beirada dele, olhando para a pista de pouso e decolagem.

94 as pedras nômades 
Flora Dias

Ele finalmente deu instruções para a irmã conseguir encontrá-lo. 
Deu as instruções e caminhou pelo mesmo caminho. 
Saiu do aeroporto de Guarulhos seguindo seu próprio mapa.

Alex saiu pelo portão de desembarque no térreo, atravessou o 
saguão público, a porta de vidro, e as pistas dos carros e ônibus 
visitantes. 

Atravessou o estacionamento, a guarita, a guarita. 
Atravessou. Atravessou. 

Começo a contar a história por um final: quando Alex desaparece. 



97 O que para o humano é futuro, no entanto, o rio não falou. E Alex deixou de sentir saudade  

e                                                          desapareceu.

Um fim. Pra gente. Alex deixa de existir.

Ele deixa de existir como o menino, filho de uma 
mãe silenciosa, uma mulher Kaingang que saiu da 
aldeia aos 15 anos no Paraná, e veio vindo, veio 
vindo até chegar em Guarulhos, com um marido 
que cedo foi embora. 

96 Ele se sentia mais leve. Como se finalmente pudesse se desenterrar um pouco.

Alex olhou para o rio e sentiu saudade, de como o rio era quando ele era criança, 
onde ele nadava, 
onde boiava. 

E aí foi que o rio falou com ele, com uma voz rouca e intraduzível.

O Baquirivu contou para Alex que toda água que corre sabe, 
no instante exato em que surge, 
como nascente ou como encontro, 
todo o seu absoluto destino. 
Tudo. 
Tudo. 
Todo o tempo que existe.

E é exatamente essa sabedoria de todos os tempos que faz com que as águas corram. 
Os rios decidem por onde correr, no instante exato em que se formam, decidem por onde 
correr para enfrentar o que já sabem.
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Seus últimos escritos, Alex fez em uma mala extraviada há 37 dias, vinda de um voo de  
Belém do Pará, que pertence a um geólogo. 
Antes de escrever as instruções para sua irmã, Alex escreveu outras cartas para ela.  
Sempre em um caderno do geólogo, entre as anotações do campo. 
Ali Alex se comunicava com a irmã e é uma dessas cartas que transcrevo abaixo. 
Alex diz:

98 Deixa de existir como a criança que nasceu dentro de uma casa, dentro de um bairro, onde 
hoje é a pista do aeroporto. Uma criança que por volta dos oito, nove anos, foi removida, para 
essa construção.

Alex deixa de existir também como o jovem que foi motoboy e fazia entrega, andava pra baixo 
e pra cima o dia inteiro. E conhecia todas as ruas, todos os atalhos, todas as sombras, todos 
os horizontes de descanso.

Ele deixa de existir como o operador de rampa responsável pela carga e descarga de baga-
gens dentro da pista. Deixa de existir como o operador de rampa que, justamente, recusa as 
caronas para ir de um pátio a outro, 
pra poder andar, 
ali, 
pra poder andar de novo ali, 
onde nasceu.

No momento em que ele desaparece, na conversa com o rio, deixa de existir como o homem 
que perdeu a mãe recentemente, que não tem nenhuma lembrança do pai, e cuja irmã foi 
embora quando ele tinha 10 anos e nunca mais soube dela.

Alex deixa de existir, naquele instante, como aquele que coleta, coleta e guarda e cuida de 
objetos que pega nas malas e nos raios X. Fotografias, óculos, terços budistas, canivetes 
gravados. 
Uma coleção de outros.

E ele deixa de existir como o homem que quis se distribuir nas malas esquecidas no aeropor-
to. Deixa de existir como aquele que envia pedras do leito do Baquirivu nessas malas. Como 
aquele que troca suas roupas pelas roupas das malas. Deixa de existir como aquele que 
escreve nos cadernos dentro dessas malas. Alex deixa de existir, talvez porque conseguiu se 
despedaçar nessas passagens todas, nesses atravessamentos todos.



voo e sair, pegar um táxi e pedir pro taxista dar uma volta em torno do aeroporto com você. 
Só dar uma volta pra ver se você se lembrava de alguma rua ou alguma árvore. Mas ao invés 
disso você se sentou e fez aquilo que a mãe ensinou a gente a fazer no dia que demoliram 
nossa casa. Agradece sempre por ser quem você é e estar onde você está. Aí você teve 
certeza que a gente tinha se visto e que sim eu era igual a alguém que você já viu e por isso 
eu sou muito especial. E a aeromoça chamou seu nome no alto-falante, e eu posso ter es-
cutado também, mas isso já aconteceu várias vezes. E eu já tinha tirado sua mala da esteira 
e colocado no dolly. E já tinha tirado do dolly e colocado no porão do avião, e quando eu fiz 
isso eu tirei a fitinha do Senhor do Bonfim porque eu sabia que podia ser sua e guardei. Logo 
que eu saí dali, você entrou de novo no avião, sem pisar no chão, sem sentir o cheiro novo 
do ar, mas você olhou pro céu que tava amanhecendo e eu também olhei pra ele. As nuvens, 
eles não conseguem controlar. Elas estavam baixas e amareladas, despedaçando um pouco 
nas pontas. Fiquei assistindo a manobra em terra da sua aeronave, você na fila pra decolar, 
e assim que tiraram seus pés daqui, o asfalto da pista se 
partiu. Foi muito rápido que surgiu uma montanha pontuda 
que queria alcançar o céu ou era puxada por ele. O aeropor-
to todo parou pra assistir a terra que surgia, as conchas de 
caramujo que rolaram e se espalharam. E as cerâmicas que 
caíram e se quebraram. Era um morro muito alto, que apon-
tava pro seu avião enquanto eu via você atravessando o sol. 
Isa, será que a gente ainda se tromba por aí?
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De dentro do avião você olhou pra fora e procurou alguma coisa. Você tava torcendo que o 
desembarque fosse remoto e você ia ter que descer as escadas e pisar no chão e respirar  
o ar daqui. Mas a aeronave virou e estacionou em um finger e ali você já sabia que não ia 
pisar no chão. Você só tinha 50 minutos e ficou andando de um lado pro outro no saguão, 
teimando em não ver seu portão no painel. Você ficou andando e olhando pra todas aquelas 
pessoas que eram exatamente iguais a todas as outras pessoas que você já viu, e aquele 
lugar que era exatamente igual a todos os lugares que você já esteve. Você podia perder o 



103 canário azul: 5 fragmentos  
Barbara Marcel, Andreas Doepke e Tom Nóbrega

Nós que somos das encruzilhadas, desconfiamos é daqueles do caminho reto. 
(Luiz Antônio Simas e Luiz Rufino)

isso não é um apelo
vivemos em tempos em que canto e sufoco

se combinam e se confundem, amalgamados
de repente somos tragados pra dentro da mina

e entendemos que nossos gestos
sempre foram de emergência

/

existe uma garganta atravessada em comum
entre cantar e sufocar

o canto antes de ser audível
toma corpo entre as gaiolas das costelas

vibra na garganta até se derramar pela boca
alvoroçando pescoço e penas

o canto seja como for antecede e trai as palavras
aponta um espinho qualquer para além delas

em que aquele que canta vez ou outra
se espeta se estrepa como o rouxinol de um conto do oscar wilde

que fura o peito com um espinho para tingir de vermelho uma rosa1

1 NÓBREGA, Tom. sopro metal pedra. Trechos de poemas inéditos.

Animação de pássaros canários sobrevoando o vulcão Teide na ilha de Tenerife, arquipélago das Ilhas Canárias. Vídeo, som, 34min, 2018. 
Still da videoinstalação de 4 canais Golden Tone (Tom dourado), de Barbara Marcel. 
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Este ensaio e as brechas criadas especialmen-
te para esta publicação seguem o caminho dos 
canários transportados da dita “periferia” para 
o “centro” durante os tempos em que o mito 
europeu do homem branco e do uso adequado 
das riquezas da terra foi escrito. Mas enquanto 
os europeus domesticaram, comercializaram e 
eventualmente globalizaram os canários como 
animais de estimação, as aves também se re-
lacionaram e estabeleceram laços com dife-
rentes grupos sociais – elas se tornaram parte 
de um processo histórico mundial e, com isso, 
suas inerentes contingências. Sob um método 
de pensamento situado54– que, como sugere a 

5 HARAWAY, Donna. (1988). “Situated Knowledges: The 
Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Pers-

feminista argentina Verônica Gago6,5é sempre 
inevitavelmente corporificado, parcial, proces-
sual e internacionalista – levamos em conta 
nossas experiências individuais e memórias 
ao olhar para estas pequenas histórias. Ao 
nos posicionarmos como corpos-territórios 
com subjetividades também parcialmente ex-
propriados pelo capitalismo cognitivo em um 
sistema global cheio de fronteiras limitadoras, 
nos reapropriamos de nossa força vital de cria-
ção e cooperação para a produção de um pen-
samento de fronteira juntos.76 Diante da crise 

pective”. In: Feminist Studies, vol. 14, n. 3, pp. 575-599.
6 GAGO, Verónica. La potencia feminista o el deseo de cam-
biarlo todo. Buenos Aires: Tinta Limón, 2019, p. 11.
7 ROLNIK, Suely. Esferas da insurreição: notas para uma vida 
não cafetinada. São Paulo: n-1 edições, 2018, p. 32.

Entrevista com Tom Nóbrega. Vídeo, som, 34min, 2018. Still da videoinstalação Golden Tone (Tom dourado), de Barbara Marcel. 

104 industrialização, lutas de classe e extrati-
vismo, os canários entraram em cena e se 
tornaram testemunhas de uma transforma-
ção radical do mundo.

De acordo com o economista Felwine Sarr, 
o pensamento ocidental ainda tende a tomar 
como certa a transferência histórica das prio-
ridades modernas de valorização econômica 
e racionalização para outras partes do mun-
do, enquanto ignora o fato de que estes va-
lores correspondem a preocupações que se 
originaram de uma sequência histórica e de 
um espaço geográfico altamente específicos. 
O mito de fundação ocidental, chamado de 
écomythe32por Sarr, projeta uma utopia de 
um mundo inteiramente previsível e calculá-
vel acompanhado de uma crença no infinito 
progresso social e científico. Todas estas vi-
sões estão relacionadas a uma constelação 
histórica bastante específica: invenções téc-
nicas para a exploração de recursos naturais, 
aumento das hierarquias sociais e de gênero 
dentro do sistema feudal, bem como uma 
época em que partes da Europa receberam 
indícios de informações sobre terras distan-
tes recém “descobertas” e invadidas, que des-
pertaram fantasias sobre lugares, pessoas e 
criaturas desejáveis4,3 destinadas a assegurar 
ao público europeu que esses Outros eram 
débeis e incapazes de acompanhar seu rit-
mo. É o momento do nascimento da ideia de 
centro e periferia, ou do que o pensador da 
Martinica, Frantz Fanon, chamaria de metró-
pole e colônia. 

3 SARR, Felwine. Afrotopia. Paris: Éditions Philippe Rey, 2016.
4 ZANTOP, Susanne. Colonial Fantasies: Conquest, Familiy 
and Nation in Precolonial Germany, 1770-1870. Durham: Duke 
University Press, 1997.

Dos muitos pássaros que os europeus trou-
xeram de outras partes do mundo durante 
os últimos cinco séculos de história colonial 
– para transformá-los em chapéus, souvenir 
ou animais de estimação – o papagaio, o pa-
vão e o canário tornaram-se os protagonis-
tas de numerosos provérbios e expressões 
idiomáticas.21

Talvez uma das mais conhecidas delas in-
ternacionalmente seja o “canário na mina 
de carvão” (the canary in the coal mine), em 
alusão ao pássaro recrutado como um ani-
mal sentinela – um sistema de alarme vivo 
que foi, a partir da década de 1880, deli-
beradamente exposto ao perigo nas minas 
de carvão da Europa, América do Norte e 
Austrália, por mais de um século. 

Desde seu habitat original nas Ilhas 
Canárias, a mais de dois mil quilômetros 
da Espanha continental, rastros de sua 
produção podem ser percebidos em toda a 
Europa; no entanto, eles são encontrados 
com mais destaque em antigas regiões 
de mineração, como o Tirol, na Áustria, e 
as Montanhas Harz, na Alemanha. Nessas 
áreas, a captura e a criação de pássaros 
já estiveram ligadas às culturas e estra-
tégias de sobrevivência econômica dos 
camponeses, trabalhadores e, mais tarde, 
das famílias da classe trabalhadora. Dentro 
dos processos de exploração colonial, 

2 Em uma rápida revisão de tais expressões no idioma alemão 
e português, encontramos: Er redet wie ein Papagei (Ele fala 
como um papagaio); Er spielt sich auf wie ein Pfau (Ele age 
como um pavão); Canário na muda não canta; O pavão, quanto 
mais levanta a cauda, mais se lhe vê o rabo; Papagaio come 
milho, periquito leva a fama; e Tão orgulhoso quanto um pavão 
ou Tão doente quanto um papagaio.



107 catalogar a utilidade do mundo físico inteiro, 
todo artesão, fabricante e banqueiro deve-
ria estar familiarizado com os processos de 
extração e refinamento tecnológico. Para 
transmitir tal conhecimento a seus alunos, 
Beckmann organizava excursões às minas 
do Harz. O marketing turístico da região até 
hoje tem como suas pedras angulares o de-
senvolvimento tecnológico, as lendas místi-
cas, a beleza natural e o romantismo alemão..

Localizado não muito claramente na lista dos 
muitos museus do Harz, em grande parte 
dedicados à história das tecnologias de mi-
neração, o museu dos pássaros canários do 
Harz – também apelidados de Harzer Roller 

– se esconde na antiga casa de máquinas 
da mina Samson, em Sankt Andreasberg. 
Outrora as câmaras dos operadores de má-
quinas, cujo trabalho era colocar em movi-
mento enormes cabos de rodas e cordas 
para subir e baixar os trabalhadores nos 
eixos, as salas são agora cuidadosamente 
decoradas com objetos e documentos re-
tratando a tradição de criação de pássaros 
canários surgida na região em estreita rela-
ção com o dia a dia das famílias de minei-
ros. Surpresos com este inesperado arquivo, 
buscamos desvendar algumas das trilhas de 
encruzilhadas latentes no Harz e, conforme 
as seguimos, começamos a duvidar de que 
histórias relevantes seguem linhas retas.

Tom Nóbrega caminha por um dos bosques na reserva do Harz, onde as monoculturas de pinheiros sofrem com uma praga causada por um 
besouro típico da região. Vídeo, som, 6min, 2018. Still da videoinstalação Golden Tone (Tom dourado), de Barbara Marcel.

106 O Harz é uma cadeia montanhosa localizada 
a aproximadamente 220 quilômetros a su-
doeste de Berlim. Entre o século X e XIX, da 
Idade Média aos primórdios da industrializa-
ção, foi um centro de mineração na Europa, 
além de um terreno fértil para filósofos pro-
jetarem suas mais iluminadas racionalidades 
sobre o solo. Já no século onze, minérios eram 
extraídos e trabalhados durante todo o ano, 
a despeito dos invernos severos, repletos de 
neve. A região é resultado de uma paisagem 
que acumulou muita história nas margens in-
disciplinadas do espaço imperial europeu.8107 

Schiller, Goethe, Heine e outros pensadores 
(predominantemente Homens) são orgulho-
samente listados como ilustres e frequentes 
visitantes. Alguns de seus nomes designam 
caminhos para os turistas contemporâneos 
em excursões e caminhadas. Enquanto isso, 
numerosas histórias de bruxas e outras enti-
dades sobrenaturais diabólicas se estendem 
como uma rede densamente tecida sobre 
cada cume e vale do maciço, alimentan-
do a imaginação dos viajantes. Em 1772, 
quando Johann Beckmann cunhou o termo 
“tecnologia”, ele era professor de Economia 
na vizinha Universidade de Göttingen; seu 
principal objeto de estudo era a “ciência da 
manufatura a partir de produtos naturais ou 
do conhecimento do artesanato”. Beckmann 
promoveu a tecnologia como um sistema de 
conhecimento aplicado que exigia um en-
tendimento das matérias-primas e das téc-
nicas de processamento. Como a “tecnolo-
gia” implicava em uma missão incansável de 

8 TSING, Anna L. “Unruly Edges: Mushrooms as Companion 
Species”. In: Environmental Humanities, vol. 1 (November 
2012), pp. 141-154.

ecológica e epistemológica global, o presente 
texto é redigido em quatro mãos e atravessa-
do por outras vozes, procurando relacionar te-
mas como ecologia, tecnologia e colonialida-
de para percorrer o cruzamento de narrativas 
sobre relações e hierarquias humanas e não 
humanas, assim como seus recursos, artefa-
tos e afetos. Se os canários têm encantado os 
humanos em todo o globo por séculos com 
seu belo canto, sua posição não foi apenas de 
testemunha na paisagem romântica, porém 
violenta, da história da mineração e de seus 
desenvolvimentos tecnológicos. O “canário na 
mina de carvão” foi transformado em um cúm-
plice involuntário da economia de recursos. 
Talvez por isso, suas linhas planetárias de voo 
podem nos levar a atender com mais cuidado 
ao chamado profundo de uma terra desgasta-
da e ávida por mudanças. 

§1 Harz
 

o canto dos outros seres nos conta que
os padrões rítmicos antecedem a 
linguagem
continuidade e staccato e suspensão e 
pausa
houve um tempo o movimento e o canto 
dos pássaros 
serviam de oráculo 
é daí que surge a palavra augúrio

existe algo em comum
entre alarme e oráculo
ambos nos dizem 
para onde ir
ambos nos deixam
em estado de alerta



109 E soltava, não fazia maldade não. A maldade 
maior era essa de arrancar o rabo.

§3 Goetheweg

Cada ave tem seu chamariz, e cada homem é  
conduzido e enganado de sua maneira peculiar.

Johann Wolfgang von Goethe

o canto é uma variação sofisticada do grito
dispêndio de energia quase gratuito
que contraponto à urgência
poucos animais cantam
muitos gritam e grunhem
o grito é sinal de alarme
que cancela a diferença entre o dentro e o fora
quando essa diferença se estilhaça
em momentos de ataque e ameaça

Não se sabe exatamente quando os canários 
chegaram no Harz pela primeira vez, mas foi 
certamente antes da visita de Johann Wolfgang 
von Goethe. Em 1777 o poeta foi trabalhar 
como magistrado de mineração a pedido do 
duque de Weimar; e enquanto documentava a 
administração das minas na região, reuniu ins-
piração para seu mais longo projeto de escrita, 
Fausto. Durante duas semanas, ele falou ano-
nimamente com diversas pessoas e escreveu 
tanto em seu diário como em cartas a amigos 
sobre os encantos da vida simples em peque-
nas8cidades.913Nas cartas, é curioso notar que 
sua idealização do mundo natural – caracterís-
tica do período romântico – ocorre ao mesmo 
tempo em que ele está oficialmente encar-
regado de descrever a racionalização de sua 

9 JURANEK, Christian (ed.). Abenteuer, Natur, Spekulation: 
Goethe und der Harz. Halle an der Saale: Stekovics, 1999.

é que é difícil, sabia? Se você não souber tirar, 
ele voa embora, escapa. A maioria escapa. Seis 
em dez vai embora, consegue fugir. Ele fica doi-
do lá dentro, voando, se batendo… Pra pegar 
ele com as mãos é difícil. Às vezes eu também 
não tinha interesse em pegar ele, não. A gente 
só levantava a arapuca e deixava ele ir embora. 
Ficava olhando ele voar longe.

Barbara – E como eram os nomes dos canari-
nhos que a gente teve em casa?

Abel – Lá em Minas ele é chamado de canari-
nho chapinha. Mas aqui ele é conhecido como 
Canário da Terra. Porque tem o belga... Aquele 
canário belga, sabe qual é? Eu não sei se é bel-
ga… Do reino, né, que se fala? Eles chamam de 
canário belga, canário do reino. Aquele veio im-
portado, não é brasileiro. Brasileiro é o chapinha. 

Barbara – Você cria canário desde a infância, 
então?

Abel – Eu gostava muito de passarinho, pas-
sava o dia inteiro caçando passarinho. Pegava 
tiziu, pegava rolinha, canário, pombo… Armava 
a arapuca todo dia. Era a única diversão que a 
gente tinha no interior. Ia fazer o quê? Duas ho-
ras da tarde, começava a cair aquela tardinha, aí 
os passarinhos ficam todos doidos pra comer. 
Uma arapuca dessa assim, pegava trinta, qua-
renta. Eles entravam todos, aquele bando. Você 
puxava o barbante e ela desarmava em cima, aí 
você ia lá levantar e ia tudo embora, voava tudo. 
Aí você armava de novo e ficava de longe olhan-
do. Teve uma época que a gente arrancava o 
rabo deles. Tirava as penas do rabo, pra saber 
qual sem-vergonha voltava na arapuca. A gen-
te pegava ele e falava: “Seu sem vergonha! Já 
teve aqui, né? Não tem vergonha na cara não? 
Sabe que essa porra desaba em cima de você!” 
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e se move lá dentro pra comer, a vareta cai e 
ele mesmo desarma a arapuca. O que segura a 
arapuca aberta são as duas varetas, segurando 
o pauzinho no ar. Ele fica no ar aqui, e com o 
dente aqui. Um começa aqui e o outro termina 
ali. Esse pedaço fica no ar, forçando a arapuca 
a ir pra trás. Mas as duas varetinhas que saem 
daqui e ficam nos cantos, não deixam ela cair. 
Até o passarinho pousar nela e ela arriar. Esse 
pauzinho vai lá pra trás e a arapuca cai. 

Barbara – E tem que ficar refazendo toda vez 
que você quer pegar um novo passarinho?

Abel – Não, é só armar ela de novo. Arapuca 
serve pra pegar passarinho eternamente. Às 
vezes você tem que empurrar a vareta pra con-
seguir enfiar a mão dentro dela. Ou, então, você 
cava um buraco. Mas aí, pra tirar o passarinho 

§2 Arapuca

O caçador é Deus, ou o destino, o animal aprisionado é 
o homem em sua trágica encarnação.

Luiz Alfred Gell

Barbara – Você já matou muito passarinho, pai?

Abel – Nossa Senhora! Matei muito passarinho. 
Se Deus for me castigar por isso, eu não vou 
pro céu nunca. Quando não era com estilingue 
eu usava pedra mesmo. Vou pagar por isso pelo 
resto dos meus dias. 

Abel – Pronto, aí. Arapuca bonitona, hein? 
Nem eu fazia uma dessa no interior de Minas. 
Funciona assim: quando o passarinho pousa 

Vista de cima da arapuca de passarinho. Entrevista com Abel da Fonseca, Rio de Janeiro. Vídeo, som, 17min, 2019. Still da videoinstalação 
Golden Tone (Tom dourado), de Barbara Marcel. 
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Tom Nóbrega caminha pela reserva do Harz e observa uma represa quase sem água. Vídeo, som, 6min, 2018. Still da videoinstalação Golden 
Tone (Tom dourado), de Barbara Marcel.

Tom Nóbrega caminha por entre árvores caídas na reserva do Harz, onde as monoculturas de pinheiros sofrem com uma praga causada por 
um besouro típico da região. Vídeo, som, 6min, 2018. Still da videoinstalação Golden Tone (Tom dourado), de Barbara Marcel.

110 do Saara, e que geologicamente fazem parte 
do continente africano. O nome vem do latim 
Canariae Insulae, “Ilhas dos Cães”, sugerindo 
um curioso encontro entre o canto dos pás-
saros e o latido de cães selvagens. Os cumes 
de lava que perfuraram o solo marítimo e des-
pontaram sobre o movimento lento das placas 
oceânicas se erodiu causando uma série de ex-
plosões e avalanches de pedra que só se acal-
maram um milhão de anos atrás. Nessa paisa-
gem de linhas visuais quebradas, o som flui de 
modo mais macio. 

Não à toa, essas ilhas encorajaram o surgimen-
to de linguagens assobiadas. As diversas co-
munidades Imazighen – no singular, Amazigh, 
ou “povo livre”, a que atualmente nos referimos 
como Guanche – usavam o assobio para se co-
municar através de grandes distâncias. Assobiar 
era um modo de lidar com o isolamento das 
atividades diárias, tornando possível a comuni-
cação com outros mesmo quando não havia 
ninguém por perto. A fascinação europeia com 
o assobio logo se desviou dos povos locais para 
os pequenos pássaros amarelos, que passaram 
a chamar de canários. Já no século quinze, os 
canários eram enviados para a Europa como 
mercadorias de luxo, ao mesmo tempo em que 
a guerra da conquista, que duraria quase um sé-
culo, quase erradicou os povos e a cultura indí-
gena1110das ilhas. Diz-se que o violento processo 
de colonização das Ilhas Canárias foi um ensaio 
da conquista da América pelos espanhóis: os 

11 Povos Indígenas Canários tinham se estabelecido no arquipélago 
desde meados do primeiro milênio a. C., dentre eles, populações berberes 
do norte da África, também hoje chamados de Imazighen. A invasão euro-
peia levou à quase completa destruição de suas comunidades; “indígena” 
refere-se, portanto, às populações que ocupavam o arquipélago antes da 
colonização europeia. Ver ROSA, A. José Farrujia de la. An Archaeology 
of the Margins: Colonialism, Amazighity and Heritage Management in the 
Canary Islands. New York: Springer, 2014, p. 5.

exploração. Goethe comparava o sistema de 
rodas d’água do Harz às últimas invenções do 
momento, como o motor a vapor, chamado por 
ele de “máquina de fogo”. Entre seus interes-
ses estavam também as lendas sobre bruxas 
e outras entidades diabólicas e sobrenaturais, 
historicamente conectadas às9minas10,14pontos 
de entrada para um perigoso submundo. No en-
tanto, em sua caminhada pelo mais alto pico do 
Brocken, ao invés de bruxas em transe, Goethe 
se viu rodeado por uma neblina gelada. O poeta 
ficou fascinado com a ilusão de ótica do espec-
tro de Brocken, que ocorre com frequência em 
montanhas enevoadas, e que fazia com que sua 
própria sombra se tornasse gigantesca, rodea-
da por um halo de luz.

Apesar de tantos séculos de extração mineral 
o Harz foi e continua sendo um lugar de muito 
conhecimento tradicional, inclusive, entre outras 
coisas, a criação de pássaros. O ápice da cria-
ção de canários no Harz, por volta de 1880, se 
alinha ao momento em que a mineração de car-
vão se torna predominante na Europa, América 
do Norte, e outros países industrializados. O 
carvão, extraído principalmente de minas sub-
terrâneas, seria a base energética da Segunda 
Revolução Industrial europeia. Ao longo do 
século dezenove, o aço, o ferro, o carvão e as 
linhas férreas reviraram paisagens inteiras, obli-
teraram ecossistemas, redefiniram distâncias e 
padronizaram o tempo.

Os canários são originários dos barrancos, vales 
e montanhas rochosas das Ilhas Canárias, ilhas 
vulcânicas que se estendem na mesma latitude 

10 TAUSSIG, Michael. The Devil and Commodity Fetishism in 
South America. Chapel Hill: The University of North Carolina 
Press, 1980.



113 momento que eu percebi que lia lábios, porque 
vendado eu não conseguia entender nada do 
que as pessoas estavam falando. Eu não con-
seguia saber direito se era dia ou se era noite. 
Quer dizer, eu conseguia perceber a diferença 
entre dia e noite, mas não conseguia perceber a 
passagem de um pro outro. Eu não tinha noção 
do tempo, não sabia dizer se tinham se passado 
várias horas ou poucos minutos. Pra mim os 11 
dias [de viagem] pareceram mais de um mês. 
Tinha momentos de imobilidade quase total. Eu 
precisava de ajuda pra ir ao banheiro, pra comer, 
pra ir de um lugar pro outro... Meu senso espa-
cial estava totalmente confuso. E aí, em alguns 
momentos de angústia louca, eu comecei a 
cantar. Eu ficava cantando várias vezes a mes-
ma música porque [cantando] eu conseguia 
perceber melhor quanto tempo se passava. Era 
uma sensação de tempo totalmente diferente 
da do relógio. Não era como se eu soubesse 
quantos minutos tinham se passado: eu estava 
fazendo o tempo passar com o canto. Como se 
o cantar fosse um jeito de puxar a manivela do 
tempo e ir girando ela com a respiração.

Barbara – E como tem sido agora, com a transi-
ção? Como você se ouve nesse processo?

Tom – Comecei a tomar os hormônios em ou-
tubro de 2017. No começo é um pouco louco 
porque você toma uma decisão super forte, só 
que é tudo meio invisível. Isso é meio angustian-
te, dá até uma sensação de estar um pouco lou-
co. A primeira mudança concreta que eu perce-
bi em mim foi a da voz. Eu comecei a perceber 
a minha voz diferente, minha garganta diferente. 
Eu ficava na dúvida se era a minha voz que esta-
va mudando ou se eu estava só ficando rouco. 
E aí percebi que não, que era mesmo minha voz 
que tava mudando. Aí foi muito louco porque as 
pessoas não percebiam muito no começo, mas 

Barbara – Quem segurar o cristal, tem a palavra. 
Se a gente cochichar de olhos fechados, você 
me entende bem?

Tom – Depende do ouvido, tô sem um apare-
lho auditivo agora, perdi no ônibus vindo pra 
cá. Quando eu fico sem aparelho, não consigo 
escutar sons agudos direito… Mesmo de apa-
relho já é difícil escutar despertador, alarme de 
celular, essas coisas. Sem aparelho, eu também 
não consigo escutar o som dos pássaros. Mas 
fico escutando um monte de apitinhos agudos 
na cabeça, o tempo todo, como se fosse um 
monte de pássaros muito pequenos na cabeça. 
Antes eu não sabia o que era isso, eu escutava 
muito esses apitos na infância e adolescência 
e não sabia o que era, e daí anos depois a mé-
dica me explicou que era algo parecido ao que 
acontece com um membro fantasma. Os ner-
vos do cérebro que transmite sons agudos têm 
que funcionar, funcionam mesmo sem estímulo. 
Então é como se eu estivesse ativando nervos 
fantasmas. Eu fico escutando esses apitos e às 
vezes é difícil me concentrar. Tô ouvindo eles 
agora. É como se tivesse um aquário na minha 
cabeça com vários pássaros pequenos piando.

Barbara – Tom, me conta de como você come-
çou a trabalhar artisticamente com a sua voz. 
Como foi a sua primeira performance?

Tom – A primeira performance que eu fiz foi 
com um grupo de artistas. A gente pegou um 
barco e viajou pelo rio São Francisco, de Minas 
Gerais até Alagoas, fazendo cada um a sua pro-
posta. A minha proposta foi fazer a viagem toda 
de olhos vendados e só tirar a venda no mo-
mento em que o rio encontra o mar. Antes mes-
mo da viagem começar, um dos aparelhos [au-
ditivos] quebrou. O outro caiu no rio ao longo da 
viagem, então eu escutava muito mal. Foi nesse 

112 histórica dá algumas informações a respeito da 
atenção com que os proprietários de aves estu-
daram os cantos dos tentilhões. Para treiná-los, 
os homens levavam seus pássaros até a flores-
ta para que eles pudessem ouvir e cantar com 
seus pares vivos e livres. Este hobby, seus con-
cursos e clubes de acompanhantes, também re-
vela uma relação curiosa e íntima entre homens 
e pássaros, de escuta atenta. Quando não es-
tavam na floresta, os proprietários de pássaros 
tocavam repetidamente músicas gravadas em 
fonógrafos, cassetes ou vinis – ecoando talvez 
o uso das famosas serinetas132do século XVIII 
– enquanto ouviam atentamente as melodias 
executadas. Outro objeto icônico de dominação 
estranhamente complementa esta sensibilida-
de vigilante: o pano de linho com bordado de-
corativo drapejado ao redor da pequena gaiola. 
Este gesto de encobrimento protege a ave de 
seu entorno durante as semanas de prática de 
canto, encorajando assim um rigoroso ritual de 
repetição e aperfeiçoamento. Segundo seus 
treinadores, quando a escuta é isolada como o 
único sentido ativo, o canto do pássaro pode ser 
otimizado até que se consiga uma mimese per-
feita. Para quem cantam as aves engaioladas 
do Harz, permanece difícil de supor.

§4 O Harzer Roller

O segredo da lua, quem sabe é o clarão do sol.
Canarinho da Alemanha, quem matou meu curió!?

 Canarinho da Alemanha, antiga canção  

de Capoeira Angola no Brasil

13 A serinette, um instrumento musical mecânico composto por 
um pequeno órgão de barril, foi inventada no século XVIII no leste da 
França para ensinar o canto das aves; seu nome deriva do francês 
serin, referindo-se a diferentes aves migratórias, mas seu uso mais 
comum é o serin des canaris.

Guanches teriam sido o primeiro povo extermi-
nado pelo imperialismo moderno.121 

Os canários importados das ilhas canárias foram 
ligados em seus destinos às aves locais no Harz, 
especialmente tordos e tentilhões, que há muito 
tempo eram mantidos e cuidados nas casas dos 
mineiros. Por volta de 1760, Os comerciantes 
de pássaros das vilas de mineradores do Harz 
já desciam as montanhas rumo às cidades por-
tuárias mais próximas carregando nas costas 
diminutas gaiolas com os pequenos pássaros 
amarelos. Os canários eram criados em casas de 
famílias de mineradores nos vilarejos montanho-
sos, em um relacionamento entre espécies que 
se caracterizava tanto pela dominação quanto 
pela intimidade. canários importados das ilhas 
canárias foram ligados em seus destinos às aves 
locais no Harz, especialmente tordos e tentilhões, 
que há muito tempo eram mantidos e cuidados 
nas casas dos mineiros. Por volta de 1760, co-
merciantes de pássaros das vilas de minerado-
res do Harz já desciam as montanhas rumo às 
cidades portuárias mais próximas carregando 
nas costas diminutas gaiolas com os pequenos 
pássaros amarelos. Os canários eram criados 
em casas de famílias de mineradores nos vilare-
jos montanhosos, em um relacionamento entre 
espécies que se caracterizava tanto pela domi-
nação quanto pela intimidade.

Na Alemanha, o Harz é a única região onde 
ainda são realizados concursos de tentilhão; os 
chamados Finkenmanöver, bem como as práti-
cas de criação de aves ligadas a eles, foram re-
conhecidos pela UNESCO em 2014 como um 
patrimônio cultural imaterial. A documentação 

12 CROSBY, Alfred W. Imperialismo ecológico: a expansão biológi-
ca da Europa, 900-1900. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.
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metais e o trabalho laborioso de refiná-los 
significava que esses processos de extra-
ção cruzavam fronteiras culturais e geo-
gráficas, atingindo mundos muito além do 
seu ponto de origem. 

A prata foi, do final do século XV até o início 
do século XIX, o meio de pagamento domi-
nante em toda a Europa e na maioria de suas 
colônias. Conectava distantes espaços e nos 
permite pensar através dos emaranhados de 
fronteiras entre vida e morte em diferentes 
continentes. Vista desde a perspectiva do 
Harz, a colonização ibérica das Américas 
intensificou de maneira significativa as co-
nexões de um sistema-mundo em forma-
ção. O setor de mineração tanto na Europa 
Central como na Ocidental sofreu prejuízos 
econômicos devido à concorrência com o 

ali onde o ar vai se fazendo
cada vez mais rarefeito

ossos esses que o xamã davi kopenawa
nos alerta serem amaldiçoados
não à toa a gente não vê
os próprios ossos enquanto anda

Os metais e a marca de sua extração en-
talharam as montanhas do Harz alemão. 
Onde antes havia vales, hoje há monta-
nhas. Tudo o que antes era montanha, está 
hoje perfurado por túneis adentrando qui-
lômetros para dentro da terra. Até o século 
dezenove, a antropomórfica paisagem era 
cenário de um dos principais centros da 
atividade mineradora europeia, desenvol-
vendo tecnologias depois exportadas para 
diversas partes do globo. A raridade dos 

Mina de Rammelsberg, Patrimônio Mundial da UNESCO nas Montanhas do Harz. Durante uma visita guiada a um grupo de turistas, 
um guia demonstra como extraía-se o minério de ferro dentro das minas. Vídeo, som, 38min, 2018, loop. Still da videoinstalação 
Golden Tone (Tom dourado), de Barbara Marcel.
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coisa. Cantar pra mim não é fazer alguma coi-
sa. É abrir espaço na cabeça, deixar a voz cavar 
túneis, passar através dos olhos, para além da 
cabeça, do peito, para além – voando, nadando, 
perfurando.

§5 Fatiga Metal

diz-se que os tentilhões
antes mesmo dos canários
costumavam acompanhar  
os mineiros terra adentro
quando o ar ficava rarefeito
cantavam a mesma canção
dos momentos que antecedem as tempestades

canto e sopro e carne e pedra
gente e pássaro descendo mina adentro
para encontrar os ossos da terra

eu sabia. Senti minha voz diferente, sabia que 
isso não era da minha cabeça. Ela tá ficando 
cada vez mais grave. Com a testosterona tem 
umas mudanças reversíveis, que se você pa-
rar de tomar a testosterona voltam a ser como 
eram antes, e algumas mudanças irreversíveis. 
A voz é uma das mudanças irreversíveis. Minha 
voz nunca mais vai voltar a ser como era antes. 
E isso é um alívio enorme. Acho que eu sem-
pre quis ter uma voz mais grave e ela tá ficando 
mais grave agora.

Barbara – E você percebe mais essa mudança 
quando você fala ou quando você canta?

Tom – Acho que nos dois. Só que quando eu 
falo, oscila às vezes. Tem horas que a minha voz 
sai grave e tem horas que sai mais aguda, como 
um adolescente. Quando eu canto, é uma outra 

Entrevista com Tom Nóbrega, dentro de uma das antigas minas do Harz. Vídeo, som, 34min, 2018. Still da videoinstalação Golden Tone 
(Tom dourado), de Barbara Marcel.



117 A maior parte das fêmeas, juntamente com 
os machos de fraca performance, se torna-
vam populações em excesso, a quem deve-
ria ser designada outra função. Enquanto os 
canários machos do Harz eram criados para 
o deleite dos salões da burguesia emergen-
te, as fêmeas se tornaram companheiras do 
novo proletariado, acompanhando os minei-
ros em sua descida subterrânea em busca de 
carvão. Neste sentido, o canário na mina de 
carvão seguiu novamente o destino do tenti-
lhão. Fontes mencionam o tentilhão e outras 
aves nativas a acompanhar os mineiros nas 
montanhas do Harz e no Tirol, embora tam-
bém outros pequenos animais, como ratos, 
devam ter compartilhado por algum tempo o 
sombrio destino. 

A função do icônico canário, levado em sua 
pequena gaiola até as profundezas da econo-
mia extrativista, era bastante simples. Como 
uma sirene silenciosa, ele era destinado a su-
focar antes mesmo que qualquer companhei-
ro humano notasse uma mudança na quali-
dade do ar. Canários são muito sensíveis ao 
monóxido de carbono; seu pequeno tamanho 
e velocidade notável requerem mais oxigênio 
do que a média dos adultos humanos; seu 
sistema respiratório funciona extremamente 
rápido à medida que o ar corre pelos pulmões 
enquanto inalam e exalam. A troca respirató-
ria com seu ambiente acontece mais do que 
duas vezes mais rápido do que em humanos 
ou outros mamíferos, fazendo com que as 
aves desmaiem cerca de vinte minutos antes 
de um mineiro.176

17 POLLACK, Christal. “The Canary in the Coal Mine”. In: 
Journal of Avian Medicine Surgery, 2016 Dec., vol. 30, n. 4, pp. 
386-391.

Ainda no século dezenove, campanhas nacio-
nais brasileiras prometiam um paraíso tropi-
cal para atrair mineiros experientes do Harz 
a trabalhar ao lado de africanos escravizados, 
trabalhadores brasileiros, e outros imigrantes 
em minas (frequentemente de propriedade 
de capitalistas ingleses) no interior de Minas 
Gerais. Os imigrantes alemães contribuíam 
para a política brasileira de “branqueamento” 
da população, e eram priorizados porque além 
de mão de obra especializada nas tecnologias 
da mineração, trabalhavam por salários mais 
baixos que os britânicos16.5Uma das mais fa-
mosas canções usadas como propaganda 
nessa época para atrair os mineiros alemães 
a migrarem para as montanhas de Minas 
Gerais dá título ao livro de Flora Süssekind: 
“O Brasil não é longe daqui”.

Por detrás de práticas bastante inócuas como 
a criação de pássaros no Harz, estão estraté-
gias adaptativas de sobrevivência dentro de 
uma economia já globalizada. A criação de 
canários, que começou em meados do sé-
culo XVIII e continuou como um rentável em-
preendimento até a década de 1930, era no 
início uma atividade adicional para a primeira 
classe trabalhadora industrial constantemen-
te forçada a inventar novas maneiras de ga-
rantir seu sustento. A produção de canários 
cantores gerava um excedente de pássaros 
inadequados ao comércio global de pássaros 
de estimação. As canárias fêmeas cantam 
pouco, e um criador precisa apenas de um 
número pequeno de fêmeas a cada geração 
para garantir que a reprodução seja contínua. 

16 SOUZA, Rafael de Freitas e. Trabalho e cotidiano na mineração 
aurífera inglesa em Minas Gerais: Mina da Passagem de Mariana. USP: 
São Paulo, 2009, p. 111.

116 novo regime colonial em expansão. Nenhum 
fator foi tão significativo nesta transforma-
ção quanto as imensas quantidades de me-
tal descobertos na América Latina. Já em 
1540, a produção de prata nas colônias lati-
no-americanas era igual à de toda a Europa. 
Com a abertura da mina de Potosí, em 1545, 
a produção disparou, e em 1550 a América 
Latina produziu quatro vezes mais prata do 
que a Europa, sendo a maior parte transferi-
da de volta para a Espanha. 

Em meados do século XVII, Potosí era “uma 
das maiores e mais ricas cidades do mun-
do”.143As entranhas de sua montanha cheia de 

14 GALEANO, Eduardo. Las venas abiertas de America Latina. 
Barcelona: Ediciones la Cueva, 1978, p. 19.

prata alimentavam o que Karl Marx chamaria 
de acumulação primitiva do capitalismo euro-
peu. A imensa transferência de riqueza, paga 
com milhões de vidas, foi dispersa pela Europa 
à medida que criava maior concorrência entre 
as minas na Alemanha e em outros lugares. 
As novas condições de mercado estipularam 
uma trajetória continuamente sujeita a crises 
para a maioria das regiões de mineração da 
Europa Central, tal como a Boêmia, a Saxônia, 
e o Tirol.154Após longos anos, a exploração das 
montanhas da Europa tornara-se economica-
mente inviável quando comparada à mineração 
nas colônias recém-conquistadas baseadas na 
exploração de trabalho escravo nas Américas.

15  Ibid., p. 30.

Canário do Museu dos Pássaros Harzer Roller em Sankt Andreasberg. Canal de entrevista com o diretor do museu, Jochen Klähn, e a cui-
dadora dos canários, Martina Bielenberg. Vídeo, som, 38min, 2018. Still da videoinstalação Golden Tone (Tom dourado), de Barbara Marcel. 



119 foram totalmente integrados ao projeto 
da modernidade-colonialidade europeia 
e a fabricação do écomythe ocidental. Ao 
longo da história da ciência e as muitas 
divisões do trabalho, os canários foram 
sacrificados em nome da acumulação de 
capital. Eles também serviram como repre-
sentações, projeções e fantasias coloniais, 
que ajudaram na elaboração de regimes 
disciplinares e cognitivos. Durante todo o 
tempo, seus corpos e seus afetos serviram 
como fonte de riqueza, juntamente com 
os corpos e afetos de trabalhadores e o 
próprio corpo da terra, além daqueles que 
nem sequer eram considerados trabalha-
dores – mulheres e homens escravizados, 
mulheres e crianças.19

As estruturas que mantêm hierarquias de 
raça, gênero, classe e espécie – definin-
do as vidas que importam e os corpos que 
são cuidados – permanecem estruturan-
do o planeta.208Em vez de superadas pelo 
progresso tecnológico, elas são cada vez 
mais visíveis em um mundo que é, como 
descreve Achille Mbembe, “cada vez mais 
dominado pela assombração de seu pró-
prio fim”.219Será que nossa profunda imer-
são na toxicidade do presente revela uma 
assombrosa ameaça à vida humana (a 
pandemia) como forma de vingança rea-
lizada por outros seres vivos após séculos 
de abuso e exploração?2210 

19 MARX, Karl. Capital: A Critique of Political Economy, vol. 1, ed. 
Frederick Engels, trad. Ben Fowkes. Londres: Penguin, 1990, p. 638. 
20 DESPRET, Vinciane. “The Body We Care For: Figures of Anthro-
po-zoo-genesis”. In: Body & Society, vol 10, n. 2–3, 2004, pp. 111-134.
21 MBEMBE, Achille; SARR, Felwine. Politique des temps. Paris: 
Philippe Rey, 2019.
22 FAUSTO, Juliana. Contra quem se vingam os animais?. São Paulo: 
n-1 edições, 2020.

Os chamados canários de mina se tornaram 
parte de unidades de resgate de emergência, 
que usavam animais sentinela como detec-
tores de gás. Desmoronamentos, explosões 
e incêndios causados por metano ou pela 
ignição de poeira de carvão faziam com que 
acidentes brutais fossem comuns nas minas. 
Envenenamentos por monóxido de carbono 
eram especialmente recorrentes após in-
cêndios; fotografias de unidades de resgate 
mostram homens vestindo máscaras de gás, 
cilindros de oxigênio e óculos de proteção, ao 
mesmo tempo em que carregam um pássaro 
em uma pequena gaiola. Um canário exposto 
a níveis altos de monóxido de carbono deixa 
de fazer qualquer som, aparenta estar ton-
to, fecha os olhos e respira muito depressa; 
logo em seguida cai do poleiro, vomita e por 
fim desmaia por conta do ambiente tóxico. 
Os sinais de stress dos canários são fáceis 
de notar, já que são similares aos humanos. 
Essa experiência compartilhada do sofrimen-
to fortaleceu a conexão entre os mineradores 
e seus pássaros companheiros. A socióloga 
britânica Catherine Burton187afirma que, em-
bora o pássaro tenha sido usado como um 
aparato cartesiano, a exploração de aves por 
proprietários de minas e trabalhadores incluía 
alguma forma de responsabilidade, e talvez 
até mesmo de cuidado.

Ao percorrermos a encruzilhada de caná-
rios, fica evidente que seres não humanos 

18 BURTON, Catherine Burton. “Risking Life and Wing: Victorian 
and Edwardian Conceptions of Coal-Mine Canaries”. In: Victorian Re-
view, vol. 40, n. 2 (Fall 2014), pp. 143-159.

←  Ressuscitador de canários com cilindro de oxigênio, feito pela 
Siebe Gorman & Co. Ltd., Londres. Copyright do Museu da Ciência 
e Indústria, Manchester. 
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120 Mbembe nos lembra que não é apenas hoje 
que a humanidade está ameaçada pela as-
fixia e “populações inteiras estão sujeitas a 
um sopro difícil e ofegante.”2311A história da 
mineração e dos pássaros canários sen-
tinelas é especialmente reveladora a este 
respeito. Se o que está em jogo é, como 
sugere Mbembe, a política dos vivos como 
um todo, talvez a única saída para todos nós 
seja respirar de forma diferente e em co-
mum. Para isso, fazemos bem em seguir a 
filósofa Juliana Fausto, que nos pede para 
“devolver à natureza seus poderes políticos, 
produtivos e criativos”, sob uma ecologia de 
atenção, tato e preocupação, uma ecologia 
baseada na criação de parentes e laços. 
Como Vinciane Despret sublinhou, “os elos 
carregam histórias, no duplo sentido do ter-
mo: o da História e o das histórias, que são 
laços que tecemos entre eventos que lhes 
dão um sentido, entre os quais alguns en-
cantam o mundo”24. Rever o que está por 
baixo de nossas acumuladas fantasias pode 
ajudar a identificar as paredes que precisa-
mos derrubar. Por outro lado, tal reflexão his-
tórica talvez nos ajude a traçar os contornos 
de resiliência, cuidado e atenção que carac-
terizam as vidas vividas nas margens, depen-
dentes de vínculos vivos para a sua sobre-
vivência. Enquanto extermínios ameaçam o 
planeta, coexistir com outros humanos e não 
humanos pode significar ouvir e ser afetado 
por canções que mal sobrevivem a suas as-
fixiantes histórias.

23 MBEMBE, Achille. O direito universal à respiração. São Paulo: n-1 
edições, 2020. 
24 DESPRET, Vinciane. What Would Animals Say If We Asked the 
Right Questions?. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2016.

O ensaio Blue Canary (Canário azul) foi originalmente escrito 
por Barbara Marcel e Andreas Doepke em inglês para o livro 
These Birds of Temptation, publicado pela editora K. Verlag 
e Haus der Kulturen der Welt em Berlim, em setembro de 2021. 
O ensaio faz parte de um projeto de pesquisa artística iniciado 
pela artista Barbara Marcel, compreendendo textos, uma insta-
lação de 4 canais de vídeo, além de workshops pelas florestas e 
montanhas do Harz, na Alemanha. O projeto conta com diversas 
colaborações, dentre elas do geógrafo alemão Andreas Doepke 
e do artista visual e poeta Tom Nóbrega. Como parte da partici-
pação nos encontros Desilha 2021, o presente texto é fruto de 
fragmentos do ensaio Canário azul, trechos de entrevistas da 
videoinstalação e poemas de Tom Nóbrega. 
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123 anotações entre uma e outro  
Mayra Martins Redin 

(escreve) com/ao lado de 

Romeo Martins Redin Fernandes (que sonha e desenha)

A palavra me impede 
de coincidir 

comigo; palavra – em mim – 
é tudo que tateia  (animal 

iminente, vírus 
navegável)

 Casé Lontra Marques

Organizei este ensaio em três movimentos 
que chamei de anotações. Elas são paralelas 
a imagens que as constituem, e vice-versa. O 
segundo e terceiro movimento, acontecem e 
se fazem desde dentro da pandemia, e por-
tanto, também atestam a experiência de um 
tempo ainda presente e intraduzível.

A escolha pela forma de anotação condiz com 
um modo possível de apreender pensamentos 
e ideias em meio ao amálgama que abarca as 
experiências maternas, sobrepostas pela ex-
periência do isolamento em espaço domésti-
co. Assim, muitas vezes se trata de um modo 
amador de se apropriar do mundo, como pro-
põe Barthes (1977), desprovido de um com-
promisso com um saber preestabelecido que 
determina por onde começar uma investigação. 
O amador, em suas palavras, não se trata de 
“(...) um herói (da criação, do desempenho)” (p. 
59), porque ele desconhece o terreno por onde 
avança, e aqui, provocada pela maternagem, 
imagino também que é o terreno que avança 
por sobre nós e é desde lá que partimos. 

Introdução

Aqui escrevo um ensaio em três tempos, mes-
clados por dinâmicas atravessadas pela mater-
nidade e também, em parte, pela pandemia de 
coronavírus. A tarefa desta escrita se deu em 
busca por uma metodologia que abarcasse 
esse novo modo de pensar, de criar pensamen-
to, que uma mãe, que sou eu, antes artista, en-
contra, não só pela sua condição de corpo que 
materna (e materna imersa na pandemia), mas 
que pensa a partir do filho, e, portanto, não só 
como mãe, mas como pessoa que pensa e cria 
na presença e com a presença de uma criança: 
uma criança = outra pessoa. 

É, portanto, um ensaio que afirma modos de 
pensar desconhecidos para mim, até então, 
colocados em experiência por essa força 
viva que uma criança impõe, e que tira da 
teoria e experimenta na prática, a famosa 
ideia de que o pensamento seja algo de um 
atravessamento, uma invasão, uma estra-
nheza que chega, de fora. 



125 Primeira anotação: poema de começo de construção

Mayra Martins Redin. Desenhos da série Poema de começo de 
construção, 2017/2018, nanquim sobre papel canson. 

124 Eles me pedem um tempo de suspensão em 
que criar e pensar talvez tenha a ver com não 
olhar tão de frente para o que está a se mos-
trar, como um astrônomo que utiliza a visão la-
teral para observar objetos de brilho tênue. Ou 
como Barthes (2005), que quer encontrar essa 
“Espécie de surdez misteriosa da imagem, que 
se torna fosca” (p. 120).

Então, meu intuito e, talvez deveria dizer, minha 
condição, é compartilhar essas anotações ain-
da em estado de objeto sensual ou ainda como 
gesto de ideia, com as quais me deparo, a par-
tir de um corpo em maternagem, abarcado por 
uma pandemia em curso. 

Assim, vou entendendo que o pensamento 
virá depois, como acontece com os sonhos. 
Sonhamos e, ao narrar, algum pensamento se 
organiza. Há um risco de que nada se forme, e 
anotar é uma tentativa. É a partir do encontro e 
dos limiares com essas coisas, ainda não ideias 
nem pensamentos, mas algo como “objetos 
sensuais”, como chamou Barthes (1977), que 
alguma abstração será possível. São sensuais 
porque só os encontramos a partir do nosso 
corpo. Ele diz que a filosofia é “uma reserva de 
imagens particulares, de ficções ideais”, que co-
lhe “objetos e não raciocínios”, e recorre ainda a 
Mallarmé, com seus “gestos da ideia”, em que 
se encontra primeiro o gesto “expressão do cor-
po”, e em seguida a ideia (p. 107). 

Estou entendendo esses objetos (que vem an-
tes da ideia) com os quais passei a me deparar 
com a maternidade, como objetos que sugerem 
que possamos olhá-los da perspectiva de suas 
fragilidades. Tanto pela forma como eles nos 
atravessam (em uma dinâmica de interrupção 
constante), como pelo fato de serem objetos 
que só passam a existir como matéria de pen-
samento, a partir do corpo este que os acolhe 
assim como eles vêm. O interesse por eles fala 
de um tempo em que o começo de algo e uma 
ruína parecem se confundir. Como um umbigo, 
que atesta um início e uma passagem, e, ao 
mesmo tempo, a finalização de um modo de 
respiro para outro, de um modo de fazer corpo, 
para dois modos distintos de corpo.  

Penso também, e isso é um parêntese, que es-
ses objetos tomados em sua fragilidade fazem 
embate com as imagens completas, excessivas, 
ininterruptas, consumíveis, feitas de sentenças 
únicas, palavras de ordem, e que tanto busca-
mos na ânsia por nos sentirmos seguros. 



127 (Impossível pensar em umbigo sem pensar 
na queda do umbigo. Não é bem o umbi-
go que cai, mas cai o que ainda ali mar-
cava um modo diferente de respiração e 
alimentação do bebê. Depois que cai, fica 
a marca, funda ou saltada, cicatriz de um 
mundo anterior pela qual não é possível 
retornar, mas do qual nunca se sai por 
completo). 

Neste poema, busquei construir uma es-
crita para dar borda para essa experiência 
que só foi possível quando Romeo tam-
bém já passava a dar as marcas de suas 
bordas, através da fala. A poesia, em lugar 
de indecidibilidade, me pareceu permi-
tir construir uma conversa com essa fala 
desfeita, a poesia parece sustentar justa-
mente essa fala. Uma fala que é o tempo 
todo tombo.

Mayra Martins Redin. Bandeiras da série Eu li o Brasil em chamas, 2018, costuradas por Diane Sbardelotto, fotografia de Haroldo Saboia.

126 está em estado de ruína. Começo e ruína se 
confundem o tempo todo.

Pascal Quignard (2018, p. 116) , sobre o nas-
cer, diz que: “O corpo abandona um lugar por 
outro – uma vida abandona um mundo por 
outro (...). O nascimento é uma encruzilhada, 
ou se morre, ou se respira”. Se trata de um 
desamparo constituinte, do qual devemos nos 
esquecer para respirar, e ao qual voltamos 
sempre que alguma experiência indizível se 
coloca. Desamparo que aparece ou reapare-
ce, não sabemos, também para quem mater-
na, ao se deparar com o próprio corpo, que 
de repente é outro, mas ainda seu, em que 
o pensar é, constantemente outro, estranho, 
fora. Um desamparo relacionado a uma mu-
dança de lugar, como diz Quignard, que tam-
bém diz da experiência da escrita do poema. 

Pensar esse nascer, essa mudança de lugar 
no mundo, confundiu-se com pensar a es-
crita. A imagem do umbigo, ponto que indica 
uma unidade anterior e que marca também 
uma separação, é utilizada por Freud (2019) 
para pensar o que de insondável o sonho 
oferece ao sonhador. O umbigo do sonho é 
o ponto “com o qual ele (o sonho) se vincula 
ao desconhecido” (p. 143). E ele parece in-
dicar que devamos desistir de entender tudo 
dos sonhos ao chegarmos a este ponto. A in-
conclusão dos mesmos permite que eles se 
“ramifiquem” (p. 575), se complexifiquem, se 
expandam, penso. Sustentar esse estado de 
mudança, de transição, atestado sempre pela 
imagem de um umbigo que é marca do que 
não se elabora nunca por completo, parece 
intimamente ligado aos processos de escrita 
para mim, enquanto observo que, para meu 
filho, isto acontecia enquanto ele os experi-
mentava na construção da sua fala.

Uma primeira anotação, parte de um poema 
escrito por mim, no decorrer de um ano, e que 
faz parte de uma série de trabalhos pós nas-
cimento de meu filho. É um poema em torno 
da experiência da autonomia que se delineia 
com a fala, que é uma espécie de confirma-
ção mais palpável da entrada da criança na 
linguagem. Essa fala: que é do mundo e an-
terior à criança, mas que é também um fala 
inventada e arriscada incessantemente entre 
o adulto que cuida e o bebê, até chegar a uma 
fala que diz de uma singularidade, afirmada 
então, finalmente, pelo bebê. 

Fala esta que, para acontecer, acaba por 
se desfazer de certas sonoridades que não 
fazem parte daquela língua na qual ele está 
mergulhado, para que possa fazer sentido 
para o outro, atestando aqui a importância 
da disposição de escuta atenta de um outro 
para que uma fala advenha.

A escrita deste poema diz de um tempo em 
que também passei a reaprender a escrever, 
enquanto Romeo já se sustentava enquanto 
ser falante. É quando, para mim, fazer e pen-
sar poesia fez encontro com o infantil1, esse 
tempo constituinte. Tudo que vive tem a sua 
infância, comecei a perceber, e naquele mo-
mento pensar a poesia passou a ser pensar 
o começo de uma poesia. Pensar o próprio 
começo de qualquer coisa que nasce, se 
confunde, na perspectiva da mulher que se 
torna mãe, com alguma coisa que também 

1 Alfredo Jerusalinsky (2011) define o “infantil do sujeito”, 
com base em Freud, como aquilo que da “experiência infantil 
persiste como marca no sujeito, ou seja, como matriz pelo resto 
de sua vida” (p. 33), dando enfoque, portanto, para o tempo da 
infância enquanto tempo em que o sujeito está em vias de se 
constituir.



129 e funcionava.
Lembrei que a tinta branca sobre a caneta 
preta não dá conta.
Penso nos fantasmas das arestas das 
construções.

Não quero resolver com tinta branca
Quero resolver com os próprios tijolos o 
problema
 [da construção e seus excessos
.
Tijolos que se propagam para contornar 
suas próprias arestas.
.
Atua pelo excesso
se propagando para contornar suas arestas
Um erro dito
a fala que se avança
palavras sobre palavras
já ditas
O prólogo do ser
a construção
seu excesso, sua construção
.
Falar é aterrar terrenos feitos de banhado
.
Sobrepor os excessos construindo por 
sobre
Deixar à mostra o que resta
Não há resto que desapareça
Assim, escolhe-se o que se deseja fazer 
permanecer dos 
 [restos
(e tudo é resto, nada pode ser útil)
Sobre o que sobra,
constrói por sobre
.
Construir é soterrar
Construir é apagar os excessos, produzindo 
excessos por 
 [sobre
em terrenos de aterro.
.
Falar é aterrar terrenos feitos de banhado
e quando chove
.

inteiro
como dorme por inteiro
É só mais um filho
É uma mãe
só
mais uma mãe
.
Me disse para achar o meu umbigo
Onde você aprendeu isso
Num surto noturno
de desamparo
E se o umbigo é uma cicatriz
avesso da simbiose
e nesse percurso
entre a mão o equilíbrio o umbigo
E se o umbigo é uma cicatriz
marca do avesso da simbiose
Lembra da criança que cai quando por 
alguns segundos tira 
 [a mão do próprio umbigo

Um umbigo
dá a lembrança do avesso da simbiose
Lembra de andar de bicicleta sem as mãos
e do frio antes da queda
O frio de antes de arriscar um andar sem 
ajuda das mãos
e a cicatriz do tombo
O tombo do avesso da simbiose
um umbigo
uma construção
.
Começar uma construção é virar a simbiose 
ao avesso
Umbigo de um mundo

4.

Ouço casos
Desenho muros e poços
de tijolos sobre tijolos,
Um por um
Num exercício de construção

Sonhei que apagava os excessos laterais 
dos muros com 
 [tinta branca,

128 Esse abismo de que somos feitos
Toda uma eternidade, disse
Ninguém sabe o ponto onde está o meio, 
hesita

O meio, onde está o meio
o meio da vida
onde o jogo vira
o barco tomba
e a construção começa
pelos pés
.

3.
(...)
Comecei bem
desabei
não é como cair
Desabar é
como aquele filho que dorme no colo 
daquela mulher

desmaiado seguro nesse colo solto frouxo 
frágil
 [amedrontado

Só uma das pernas entregue à gravidade
o resto do corpo aconchegado apesar do 
colo

Como carregar um filho do mundo

Aconchegado
Só a perna esquerda tomba
o paradoxo da segurança

Como dorme enquanto todos correm o trem 
anda a fumaça
 [sobe o cheiro sente o corpo os 
corpos os
corpos dos outros a voz a boca do outro o 
peito só a perna
 [desaba

E faz filete por onde deságua até o mundo 
dos que correm
Enquanto o resto do corpo dorme por 

Poema de começo de construção

1. 
Há um barulho que ensurdece
Quando uma construção começa
Começa sutil
começo

Arruma a casa
Desde a cabeça de ponta-cabeça
Até os pés para o ar
E é chegando na proa dessa canoa que 
uma casa é
Que o peso da construção faz tombar:
Os pés para o ar serão pés no chão a ponta 
cabeça 
 [será cabeça nas nuvens

E enfim a ordem da casa
Os pés no chão a cabeça nas nuvens
E ainda
explosões sucessivas inauditas ao pé do 
ouvido  
que o começo de uma construção causa
Ordem na casa é sempre começo
escalada que faz tombar a própria ordem
.
Desejar não a casa
mas a possibilidade de construção da casa
E depois a construção da casa
e depois a casa
e dentro
em volta
O começo
.
Há também toda uma eternidade
Tudo está onde deve estar, disse
Se não há nada que não possa esperar
seu tempo
Estou onde estou e como estou, eu

Ainda subo até a proa
com o medo do ponto de desequilíbrio, subo
Lá onde o barco desce
o jogo vira
a casa desvira
e começa pelos pés
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Mayra Martins Redin. Peixe, série, colagem sobre papel para fichário, 2020-2021, em processo.

130 Era uma coleção, era um exercício, e era 
também, uma contagem de tempo, já que 
anotávamos, inicialmente, os dias no verso 
dos céus. Depois de um tempo, desistimos. 

Uma vez decidimos comprar peixes e ter um 
aquário. Em uma busca na internet sobre 
cuidados necessários, encontrei uma per-
gunta que dizia: “O peixe cresce de acordo 
com o tamanho do aquário?”. Esta frase re-
tornou e chamei essa série aberta de “peixe”, 
ainda que informalmente a chame de “pe-
daços de céu”. Ela pareceu cair como uma 
luva quando me pegava pensando sobre a 
existência de uma criança e seu crescimen-
to (ainda naquele primeiro momento de total 
desconhecimento das formas de contágio 
do coronavírus) determinados por um único 
espaço compartilhado com as mesmas pes-
soas, adultas, mas também do crescimento 
da criança para além do corpo materno. 

O céu, para Yoko Ono (2014) em um de seus 
poemas de instrução, intitulado “Cena do céu 
I”, é paisagem que dá constância. Ela diz: 
“Mesmo quando tudo estava desmoronando 
ao meu redor, o céu sempre estava ali para 
mim. Era o único fator constante em minha 
vida, que mudava com a velocidade da luz e 
do raio”. Junto à ideia contida na pergunta so-
bre a possibilidade de crescer dentro de um 
aquário, imaginar o céu como fixo, ao qual os 
olhos podem recorrer em um movimento da 
cabeça, me chega a seguinte imagem corpó-
rea: a gravidez e o útero como um aquário, 
o pescoço que se abaixa para amamentar, 
o pescoço do bebê que passa a se levantar 
para olhar o olhar de quem olha, o tronco da 
mãe curvado para acompanhar os passos, a 
vista e o contato do corpo com o chão: o chão 
como uma nova morada materna.  

Segunda anotação: pedaços de céu

Em uma segunda anotação, pensar vem en-
volvido por uma prática corporal que diz res-
peito ao levantar e baixar a cabeça: o corpo, 
recolocado em relação com o mundo a partir 
da chegada de um corpo frágil, pequeno e 
dependente. Tal novo atletismo que muda na 
medida em que a criança cresce, se coloca 
desde a gravidez quando o equilíbrio do cor-
po na vertical vai mudando rapidamente, e 
dá as caras também na percepção espacial 
do mesmo que não acompanha sua própria 
mudança. Estes novos modos práticos com 
os quais o corpo materno se depara impõem 
também novos modos de pensar, confor-
mando / deformando / formando a própria 
forma das coisas que se pretende fazer. 

Nesta anotação, o isolamento decorrente da 
pandemia, esta delimitação em um espaço 
doméstico urbano restrito, com uma criança, 
provocou uma dinâmica que encontrou lugar 
em uma série de colagens1. Olhar para o céu 
tornou-se uma prática a partir do momento 
que ele deixou de estar disponível. Assim, 
de dia olhávamos pela parte do apartamen-
to que dá para um pedaço de céu, e à noite 
recortávamos pedaços de céu encontrados 
em revistas, até não os encontrarmos mais. 

3 Peixe, série, colagem sobre papel para fichário, 2020-2021, 
em processo.

←  trechos do livro Poema de começo de construção, publicado 
em 2018 pela Editora Quelônio, em processos artesanais de 
impressão, com tiragem de 150 exemplares. O livro foi escrito 
entre 2017 e 2018, enquanto eu desenvolvia uma série de de-
senhos de mesmo nome e uma série de bandeiras costuradas a 
partir de frases do poema, intitulada “Eu li o Brasil em chamas”.
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dormindo pouco e resiste enquanto desco-
bre formas de recriar espaços, através dos 
devaneios, para um modo diferente de pen-
sar. Quando dormimos, algo insiste em ope-
rar em uma outra lógica, e aí, esse retorno ao 
sonho parece ganhar sentido.

Esta anotação surge em partilha, ao obser-
var a construção e elaborações que meu fi-
lho passa a fazer com seus sonhos2 desde 
que eles ganharam mais espaço em sua vida 

4 O sonho é uma imaginação sozinha, 2021, é um vídeo em que 
registro Romeo contando sobre seu desenho dos sonhos. Editado 
por Pedro Vasconcelos Costa e Silva, disponível em: https://m.you-
tube.com/watch?v=7rP2xZG5rq8&feature=youtu.be

escapes curtos que vão até o céu e voltam, 
apostando em uma silenciosa potência que 
poderá estar contida neste tipo de levante.

A terceira anotação parte de uma asso-
ciação que começo a fazer entre sonhar e 
pensar. Aqui entra a experiência do sono 
e do dormir enquanto espaço de solidão e, 
consequentemente, no caso das mães, de 
individuação, já que é quase que apenas 
quando dormimos que ficamos efetivamente 
sós. Ainda que se trate, também, de um novo 
modo de dormir. 

Pensar o sono e o sonho é um modo de 
resistência para o corpo materno: cor-
po que resiste biologicamente, sem dormir, 

Romeo Martins Redin Fernandes. Desenhos compostos de registros de partes de sonhos. 2020/2021. 

132 uma conversa que não é mais do seio com 
a boca. Essa conversa supõe um sujeito que 
quer algo mais e que quando levanta sua ca-
beça do peito, está reconhecendo um mun-
do novo cheio de novidades, que o alimenta, 
que o faz falar e pedir, e exigir, que não se 
satisfaz com leite, que berra uma língua en-
tre a minha, a dele que está porvir e a nossa, 
minha e dele, tão fragilmente e recentemen-
te inventada, a qual ainda nem bem sei como 
se construiu, de que é feita, que palavras ela 
diz, e se diz. 

Essa entrelínguas inicial, que exige um vol-
tar o corpo para o bebê, abaixar-se para 
enxergá-lo, perceber certas sutilezas finas, 
infrafinas, parece um mergulho em águas 
profundas e turvas, no qual você enxerga ni-
tidamente o que está a alguns dedos de dis-
tância do seu nariz, mas não mais, não além. 

A única coisa que sei sobre essa entrelín-
guas inicial, é que ela exige de mim um cor-
po que se curva, uma visibilidade construída 
em proximidade (me lembra este tempo de 
isolamento, que modificou os problemas of-
talmológicos de muitas pessoas por exigir 
uma nova musculatura dos olhos, aquela 
que acontece entre quatro paredes e que 
não espera que os olhos enxerguem mais 
adiante, o que me fez pensar também sobre 
como eram os olhos quando não existiam 
cidades). 

Esse atletismo do corpo que se dobra, des-
dobra e pouco olha para cima, modifica o 
modo de ler, e portanto o modo de pensar. 
Há aqui uma nova composição de pensa-
mento que faz traçado entre dois corpos que 
ocupam lugares e alturas diferentes: passo 
a pensar ali, entre o livro, o chão, e alguns 

Me lembro agora, fazendo aqui essa pe-
quena lista de mudanças de perspectiva 
corporal da mãe com seu filho, uma frase 
de Barthes (2004) sobre a leitura que me 
acompanhou por muito tempo. A leitura, para 
ele, está intimamente ligada a um estado de 
prazer, que advém do corpo, e no corpo em 
seu encontro com o mundo, vale lembrar. Ele 
diz: “Nunca lhe aconteceu, ao ler um livro, in-
terromper com frequência a leitura, não por 
desinteresse, mas, ao contrário, por afluxo 
de ideias, excitações, associações? Numa 
palavra, nunca lhe aconteceu ler levantando 
a cabeça?” (p. 26).

Eu não leio sem levantar a cabeça, uma duas 
três, até desistir de ler aquele livro, e pegar 
o próximo que encontrar pelo caminho entre 
a cozinha e o dever de casa nos cinco mi-
nutos entre uma borda e outra de atividade: 
ler o que deu: “Já lhe aconteceu levantar a 
cabeça e se contentar em ler o que deu?”, 
levantar a cabeça e levar consigo do que foi 
lido, o que deu. Compor com o que foi lido e 
levado, o que veio de fora, a cena, a frase, o 
choro. Compor então com a próxima leitura, 
que pode ser de meia frase, que pode ser do 
título ou mesmo só do nome do autor, com-
por com o próximo levante, levante físico, do 
corpo, levante de levantar a cabeça.

Lembro aqui, neste levante materno diário, 
do levante que o bebê passa a fazer quando 
começa a enxergar e ouvir melhor e o peito 
começa a ficar pequeno. A amamentação 
que antes durava, por vezes, uma hora, dura 
hora e meia, porque o bebê precisa levantar 
a cabeça pra ver de onde vem o barulho da 
porta que range. Um misto de alegria de ver 
que ele vê para além do corpo da sua mãe, e 
de certa passagem: agora preciso operar em 



135 Foucault (2013), no texto “O corpo utópico”, 
pensa o corpo como própria fonte de uto-
pias. O corpo as cria e elas retornam sobre 
ele. A morte e o espelho nos lembram que 
temos um corpo. A criança, para ele, ainda 
não sabe que tem um corpo que tem uma 
forma com contornos, até que um outro, 
através de um espelho, lhe mostra e lhe de-
volve a este lugar, que é o seu próprio corpo. 
Penso, aqui, que a construção desta imagem 
única é descontínua. É nesta descontinuida-
de de uma forma que a criança vai fazendo 
uso dos recursos (que vêm do próprio corpo, 
como vai dizer Foucault), para experimentar 
com ele outros lugares. 

É assim que vejo acontecer essa indiscerni-
bilidade entre sonho e pensamento, no cor-
po infantil, e é nessa onda possibilitada por 
um outro materno, que a própria mãe passa 
a surfar para reaprender a pensar. Ainda que 
este modo de pensar pareça muitas vezes 
inaudível ou mesmo indizível.

pelo contrário: ele encontra na liberdade 
do descanso a possibilidade de sonhar em 
pedaços, fragmentos, sonho feito de umbi-
gos que tocam o desconhecido, e a única 
coisa que o sustenta enquanto pensamen-
to é o exercício diário de anotá-lo, como 
for possível.

É um modo de pensar que parece fazer 
eco com o corpo materno que quer pen-
sar a partir da sua condição. Quase nunca 
sozinho ou desacompanhado. Um modo 
de pensar que se coloca, desde então, 
como um modo rasteiro, abaixado, próxi-
mo ao chão, e que se dá muito próximo ao 
corpo, corpo em agudo limiar com coisas 
cotidianas, banais, “menores”. 

Aquilo que, enquanto mãe, vemos acontecer 
com a criança à nossa frente,  este ensaio 
feito com tanta disposição e liberdade, en-
quanto brinca com sua imaginação, enquan-
to revisita seus sonhos, este espaço só se 
torna possível a partir de um empréstimo 
inicial, primordial, de lugares corporais/in-
corporais entre o corpo da mãe e do bebê. 
São lugares que acabamos por acessar e 
construir junto ao corpo do bebê e que, aos 
poucos, vão se tornando lugares “próprios”, 
fora da gente, fora do nosso corpo, para 
além dele. É onde a criança se torna autô-
noma e exercita seu pensamento. Mas essa 
experiência, do ponto de vista materno, for-
ma também o corpo da mãe, e passo a en-
tender que é neste lugar que o pensamento 
passa a ser construído. Um lugar que parece 
por vezes sem saídas, mas talvez seja melhor 
pensar que este é um lugar sem lugar, lugar 
de utopias, que só é possível a partir destes 
corpos em contato, entre eles.

134 essa separação. O mundo nos mistura nova-
mente, nós mesmas voltamos o corpo para 
este outro corpo que nos demanda. “O so-
nho é uma imaginação sozinha”, repenso, e 
esta constatação da liberdade que o pensa-
mento encontra através do ato de sonhar, o 
corpo em maternagem também almeja para 
si. O ato do sonho, aqui tomado em suas 
duas vias (a noturna e a em vigília), nos apre-
senta uma espécie de contorno, um espa-
ço delimitado que nos lembra do desejo de 
pensarmos por nós mesmas a partir de um 
corpo que já esteve só.

É impossível que o pensamento se faça por 
si só, penso, enquanto se junta cacos, en-
quanto se compõe a lista das compras, en-
quanto obsessivamente se tenta controlar o 
que deve ser pensado neste momento para 
que, ao final do dia, se possa deitar e sonhar 
sem regras. Não à toa mães sentem sono. 
Muitas mães sonham com dormir até cansar 
de dormir. Muitas mães, quando estão sem 
suas crianças, são recolhidas e engolidas 
pelo sono. No sonho, o pensamento se faz 
“sozinho”, disse meu filho. Muitas mães en-
contram no sono esse refúgio para um pen-
samento só. Lugar em que seu corpo não 
faz a função de passagem, de doação para 
um outro corpo para que ele possa ir para 
outros lugares.

Mas encontro, aqui, a partir dos desenhos 
e das narrativas que meu filho faz de pe-
daços de seus sonhos, uma potência dife-
rente daquela que encontramos no pensa-
mento só. Há nesta mistura de narrativas 
que um corpo infantil faz algo de uma 
postura onírica diante das coisas da vida. 
O sonho que se faz sozinho não é aquele 
em que se pensa com contornos sólidos, 

devido ao momento que vivemos e também 
ao seu desenvolvimento, mais necessitado 
do simbólico para falar de si. Romeo sonha 
e registra pedaços de seus sonhos, como 
os pedaços de céu que eu recolho, dia após 
dia, em folhas que vão sendo insuficientes. 
Através deles, fala sobre seus modos de pen-
sar acordado e enquanto sonha: O sonho é 
uma imaginação sozinha, ele diz, onde sonhar 
é um modo de pensar sobre o qual ele não 
tem controle, e que portanto se faz “sozinho”. 
E que imaginar em estado de vigília, enquanto 
brinca, aparece como um pensamento a ser 
construído por ele, em que ele se sente de-
cidindo, autor. 

Mas, os pensamentos, tanto o onírico quanto 
o em vigília, não estão completamente sepa-
rados, ele não dá maior importância para um 
ou outro, e ambos se fazem alimentando-se 
reciprocamente. O sonho bebe do dia algu-
mas imagens, e a imaginação recolhe do 
sonhado ideias para o brincar de imaginar. 
Bebo desta dinâmica, também, alguns ele-
mentos para pensar esse modo de pensar 
em estado de maternagem. 

Enquanto a criança vai aprendendo a brin-
car sozinha, e se sente sendo dona do que 
imagina, a mãe engendra um tempo para si, 
mas não sente que seu pensamento é só 
seu. É um pensamento atravessado diaria-
mente por sons, interrupções, cortes exter-
nos, já internalizados por aquilo que chamam 
de maternidade. Cavucamos esse espaço do 
pensamento só, que se faria como no sonho, 
onde acontece independentemente da dis-
posição daquele que sonha. 

Aqui, o só carrega a força de uma borda. 
Um contorno que nos separa e que demarca 



137 diante da escrita diletante*:                  
como é que se escreve?  

Michelle Farias Sommer

Esse é um texto – ensaio sobre mudanças de perspectivas na / da escrita e seus processos 
– de leitura, inclusive – que são inauguradas com a maternidade. Na abertura de espaço que 
se dá junto-com (dis)rupturas radicais para estados de maternagem está a (re)invenção de 
outros dispositivos para a leitura e a escrita. Na firmação e a afirmação da vida, escreve-se 
como se vive. 

Aqui, os fragmentos descontínuos de narrativas – entre diários, cartas, anotações, rascunhos 
de e-mail, escritas de whatsapp, transcrições de áudio e outras transcrições & impressões 
a-d(i)versas – friccionam modelos narrativos canonizados e domesticados da (e pela) escrita 
romântica-idealizada-patriarcal-classista-capitalista que somos levadas a desejar como única 
forma possível de produção de pensamento. Não estou só: o tecimento desse diálogo dá-se 
aqui também (“à luz!”) de leituras de escritos de ficção e autoficção de escritores & escritoras 
contemporâneas – sobretudo com um interesse maior em escritoras contemporâneas latino-
-americanas – que mergulham no tema maternidade. 

Escrever junto-com a (re)criação de vidas (e não somente e nem separada de) é um 
ato revolucionário libertador para o nascimento de outras escritas possíveis.

(Texto interrompido por demanda externa à folha de papel-e-tela é marcado graficamente com o grifo --- quando 

consigo lembrar de marcá-lo)

* Diletante: na aplicação do título, a etimologia contém ironia.

---
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139 Motivações para (essa) escrita – notas sobre um passado recente e um presente  
desejante // 

1. Fim de mundos (e outros mundos em perspectiva) // Nesse momento, concluo a 
terceira e última parte da minha pesquisa de pós-doutorado ‘O quê há de Brasil na arte 
brasileira?’2 e que se estrutura em três partes: parte I ‘Nós, os bugres das baixas altitudes e 
adjacências’3; parte II ‘Furor da Margem’4 e parte III ‘Perspectivas de fim de mundo na arte 
brasileira’5. A partir da trilogia, novas perspectivas para inclusão e expansão de outras formas 
narrativas são consideradas. A última parte da pesquisa – ‘Perspectivas de fim de mundo na 
arte brasileira’ - foi interrompida em setembro de 2019 em função do nascimento da minha 
filha Livy. Ao retomá-la, em março de 2020, após minha licença maternidade, os ‘fins’ estão 
em pauta. De um lado, em uma perspectiva subjetiva, deparo-me com as (dis)rupturas nasci-
das com a maternidade que divide o meu mundo entre um antes e um depois. De outro lado 
está a pandemia mundial Covid-19 que atinge nesse momento o Brasil, causando uma fratura 
catastrófica na perspectiva de mundo tal e qual o conhecíamos. Frente a dupla (dis)ruptura, 
sou invadida por imperativos de metamorfoses (na busca) para a (re)criação de outras formas 
de produção de trabalho-e-existência.

2. Arte, feminismos e militância materna // Entre março e junho de 2020 participo de duas 
bancas de doutorado de mulheres-artistas-mães-etc6. Em maio de 2021 proponho o seminário 
‘Paisagem-maternagem’ a fim de especular, em um mundo pandêmico, conjuntamente com 
outras mulheres-mães, outras formas possíveis de fazer arte (que emerge) junto com (a criação 
de) vidas7. Acentuam-se meus interesses em estudos contracoloniais e estudos de gênero e, a 
partir daí, atento para as recentes proposições narrativas que estão sendo realizadas por mulhe-
res hoje e que apontam para outras forças de ação e estados de estar no mundo.

3. As palavras, o léxico // Em 2020, foi lançado o livro Experimentar o experimental: onde a 
pureza é um mi(S)to; furor da margem, que contém também exercícios de configuração de léxicos 
que são coletivamente desenvolvidos por estudantes do Programa de Pós-graduação em Artes 
Visuais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGAV-UFRJ)8. As perguntas abertas pelos 
estudos lexicais a partir dessa experiência docente lançam novas perspectivas para a construção 
de pensamento crítico e são impulsos para novos/ outros estudos sobre construções narrativas.

4. Escutar-ver-ler-narrar (e além) // (Estado de estar) - ponto de inflexão na minha trajetória profis-
sional: assumir um experimental sobre o ‘fazer’ que se dá junto-com e a partir de tecimentos coletivos-
-colaborativos; explorar novas/outras formas de (re)criação que estão além de modelos já canonizados 
e domesticados; construir espaços para prática ‘clínica’, em uma ampliação epistemológica-conceitual 
das ações de acompanhamento crítico já em desenvolvimento para projetos artísticos e produções tex-
tuais (relativas a). Escutar. Ver. Ler. Narrar. E além. Desejos manifestos: acentuar práticas crítico-clínicas 
e processos de escrita. Interesses atuais: culturas latino-americanas e, mais recentemente e a partir 
desse contexto, produções narrativas realizadas por mulheres-artistas e mulheres-artistas-mães-etc.

138 ---

“Esqueça o quarto só para si — escreva na cozinha, tranque-se no banheiro. Escreva no 
ônibus ou na fila da previdência social, no trabalho ou durante as refeições, entre o dormir e 
o acordar. Eu escrevo sentada no vaso. Não se demore na máquina de escrever, exceto se 
você for saudável ou tiver um patrocinador — você pode mesmo nem possuir uma máquina 
de escrever. Enquanto lava o chão, ou as roupas, escute as palavras ecoando em seu corpo. 
Quando estiver deprimida, brava, machucada, quando for possuída por compaixão e amor. 
Quando não tiver outra saída senão escrever”1.

Glória Anzáldua. Falando em línguas: uma carta para as mulheres escritoras do terceiro mundo. 

---
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Mulheres-narrativas: 

Quem narra? O quê narra? Como narra? Por que narra? Para quem narra?

---

No Brasil15, em 2021, Jota Mombaça lança o livro Não vão nos matar agora16. Em 2020, 
Paulete Lindacelva estrutura a plataforma Outros fins que não a morte17. Maya Da-Rin filma 
A febre (2019)18 e no mesmo ano Cristina Ribas lança Feminismos bastardos. Feminismos 
tardios. Abortar o Estado heteropatriarcal19. Em 2019, Aleta Valente realiza a exposição 
Superexposição20. Em 2018, Agrippina Manhattan propõe a exposição ‘A retomada da ima-
gem será a presença’21. Mariana Pimentel conduz a pesquisa ongoing ‘Como tornar-se uma 
teórica-doméstica?’22 e nos últimos anos, acentua-se a criação de coletivos feministas como 
CoMa23, Nacional Trovoa24, InDomesticáveis25 e arquivocompa26. Lanchonete<>Lanchonete27 

torna-se um farol de produção de narrativas e afirmação de vidas (e na perspectiva experi-
mental e executiva que se conecta a essa prática e escrita sobre outras formas de fazer arte 
e construir existências). 
 
---

140 ---

(Um contexto teórico recente sobre narrativas em produção a partir da América Latina). 

Leia-se: perspectivas que situam o ponto de vista a partir da América Latina, em integração aos seus atuais contextos históricos, 

sociais, políticos, ambientais e culturais.

Em 2020, em uma entrevista realizada com a pesquisadora Andrea Giunta, debatemos a 
construção de léxicos que desestabilizam a linguagem dominante, o ativismo e a função so-
cial da arte. Nessa ocasião, pergunto: ¿Está en curso un giro lexical en las artes? ¿Es posible 
pensar en especificidades de lenguaje en el contexto latinoamericano hoy, considerando com-
plejidades culturales y políticas? 9 Em 2016, Giunta foi cocuradora da exposição ‘Verboamérica’, 
realizada no Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), cujo catálogo inclui 
um glossário de termos que se vinculam às poéticas dos artistas latino americanos, incluindo 
palavras que estavam fora da história narrada, até então pautada exclusivamente em movi-
mentos artísticos. O glossário começa com o verbete ‘ativismo’, considerando-o central na 
articulação de vanguardas latino-americanas desde os anos 20 e inclui outras palavras como 
anarquismo, comunismo e guerrilha10

. 

Em 2010, a ensaísta Josefina Ludmer, em ‘Aquí América Latina: uma especulação’, aponta 
que a nova ficção que se produz no continente está orientada para uma produção de ‘fábri-
ca de realidade’11. E entende ‘especulação’ como a procura de algumas palavras e formas, 
modos de significar e regimes de sentido que nos permitam compreender como funciona a 
‘fábrica de realidade’. Anteriormente, em 2007, Ludmer definiu ‘literaturas pós-autônomas’ 
como escrituras do presente que questionam os parâmetros do que é literatura e ficam den-
tro-fora das duas fronteiras12.  

É igualmente a partir de estudos literários contemporâneos que Florencia Garamunho13, em 
2014, chama de ‘frutos estranhos’ obras de arte inespecíficas que não pertencem a campos 
e designações estabelecidas. Ao buscarem intertextualidade e comunicação com outras for-
mas de arte e de expressão, não se pode mais enquadrá-las nas delimitações tradicionais de 
sua linguagem10. 

---



143 “Gosto de ouvir, mas não sei se sou a hábil conselheira. Ouço muito. Da voz outra, faço a 
minha, as histórias também. E no quase gozo da escuta, seco os olhos. Não os meus, mas de 
quem conta. E, quando de mim uma lágrima se faz mais rápida do que o gesto de minha mão 
a correr sobre o meu próprio rosto, deixo o choro viver. E, depois, confesso a quem me con-
ta, que emocionada estou por uma história que nunca ouvi e nunca imaginei para nenhuma 
personagem encarnar. Portanto estas histórias não são totalmente minhas, mas quase que 
me pertencem, na medida em que, às vezes, se (con)fundem com as minhas. Invento? Sim 
invento, sem o menor pudor. Então as histórias não são inventadas? Mesmo as reais, quando 
são contadas. Desafio alguém a relatar fielmente algo que aconteceu. Entre o acontecimento 
e a narração do fato, alguma coisa se perde e por isso se acrescenta. O real vivido fica com-
prometido. E, quando se escreve, o comprometimento (ou o não comprometimento) entre o 
vivido e o escrito aprofunda mais o fosso. Entretanto, afirmo que, ao registrar estas histórias, 
continuo no premeditado ato de traçar uma escrevivência”. 28

Conceição Evaristo, Insubmissas lágrimas de mulheres. 

---

142 Ensaio para uma escrita (breve introdução) //

“No princípio o mundo não existia. As trevas cobriam tudo. Quando não havia nada, brotou 
uma mulher de si mesma. Surgiu suspensa sobre seus bancos mágicos e cobriu-se de enfei-
tes que se transformaram em uma morada. (...) Aconteceram coisas misteriosas para que ela 
pudesse criar-se a si própria”.

---

O livro Antes o mundo não existia’: a mitologia heróica dos índios Desâna, escrito por Umúsin 
Panlõn Kumi e Tolomãn Kenhíri, em 1980, conta na língua desâna e em português, a história 
da criação do mundo segundo a mitologia do seu povo. Em linhas gerais, a mitologia desâna 
espelha a natureza amazônica pela presença e, em muitos casos, a personificação de ele-
mentos naturais. A cosmogonia desâna espelha também, simbolicamente, a analogia entre 
a maturação da humanidade e a do feto: ambos se desenvolvem em ambiente aquoso e as 
várias fases dessa evolução são assinaladas pela passagem da humanidade por ‘casas trans-
formadoras’, onde nomes indicam etapas do crescimento humano. 

---

À passagem por ‘casas transformadoras’ nomeio aqui com o vocábulo ‘disrupção’. | Disrupção 
- vocábulo em construção pensado em relação à ocorrência de um evento (ou mais eventos) 
turning point: fratura; quebra; deflexão; rompimento; ruptura; ato de romper; de interromper o 
curso natural de alguma coisa; disrupção de um processo; agitação ao redor de um obstáculo 
para o escoamento de um líquido; restabelecimento súbito de uma corrente elétrica.  

| 

(Hipótese). Frente à disrupção e em um estado disruptivo, mudanças de direção de deter-
minados pontos de vista podem ser aferidos e novas/outras perspectivas nos processos de 
subjetivação eclodem. 

---



145 Escrever escrevendo. 
Uma outra escrita para outras linguagens.

(07 de agosto de 2020) (Uma visão romântica sobre a escrita que antecede a disruptura). 
Gostava de escrever no tempo da esperança das manhãs e não nas tardes melancólicas já 
iguais e nem tampouco nas noites, consolidação dos mesmos dias (e noites também). Já não 
tenho duas mãos disponíveis para a escrita, talvez já nem uma. Ou, ainda, o contrário: estou 
polvo, povoada de mãos imaginárias muito além de duas. Já não espero mais pela oportunida-
de da hora da escrita porque a hora da escrita são todas as horas (e não fisicamente somente 
a hora do ato da escrita em si). Um escritor está sempre escrevendo. 

---

(10 de agosto de 2020). Leio e escrevo sobretudo enquanto amamento. São 11 meses e 7 
dias de aleitamento materno (todo leite é materno)30; até os 6 meses em aleitamento exclusi-
vo, desde sempre em livre demanda (dela, não minha, registro) que agora segue em paralelo 
à introdução alimentar da pequena mamífera selvagem. Minha filha, nascida com a primavera 
das flores no mundo pré-pandêmico, nunca bebeu leite de outra fonte que não fosse meu 
peito. Escrevo e leio sobretudo enquanto amamento em um lugar já consolidado da casa: na 
poltrona do nosso quarto compartilhado, onde permaneço sentada em torno de 8 horas do dia 
(contando horas do dia e não as horas da noite), porque à noite amamento deitada na nossa 
cama (invariavelmente) compartilhada. Minha jornada de trabalho materno – leia-se o trabalho 
reprodutivo absurdamente produtivo – é – ou está, ainda não sei – em um looping que con-
tabilizei há pouco, durante a leitura de uma escrita de qualificação de doutorado (de Cecília 
Cavalieri) sobre o tema amamentação (e práticas artísticas e outras práticas). Contabilizei 
horas (da parte mãe funcional). Segue a conta dos cuidados: são 8h de amamentação diur-
na; preparação de 4 refeições por dia (junta-se a essa tarefa compras online, pagamento de 
compras, recebimento das compras, higienização das compras (pandemia), o preparo das 
refeições (em si), limpeza da cozinha antes e depois de cozinhar, limpeza da sala – onde co-
memos – depois de comer, lembrar de tirar o lixo); banho (meu, dela, em geral juntas); varrer; 
limpar; lavar; estender; recolher; passar (tarefa em debate); guardar; trocar fraldas (5x, em 
média, por dia). Das 23h às 6h durmo enquanto também amamento (optei, desde sempre, por 
nunca contabilizar as mamadas noturnas; o relógio não mora no quarto, aliás, esforço-me para 
que ele não more em lugar algum). Quando não lembro como foi a noite anterior, é porque 
(creio que) dormi. Quando lembro, seguramente é porque estive bastante desperta. Minha 
filha dorme bem. Eu não (naquele agora).

O tempo da amamentação é um tempo meu, um tempo dela e o nosso tempo acoplado com-
partilhado. E esse é também o meu tempo de ‘pensamento disponível’ – permaneço imóvel 
- ou semi-imóvel, exceto pelo movimento da mão direita, que tecla durante a ocorrência do 
gesto físico do ato em si, quando ocorre. Quando não ocorre é a escrita narrativa divagante, 

144 Exercícios de rebeldia e amor próprio: (buscar) o terreno.

Em o conto ‘Mineirinho’ (1962), de Clarice Lispector, a angústia desencadeada pela exe-
cução de um bandido com treze tiros se torna um jogo de inversões e tensões. De um lado, 
aponta que o reconhecimento do que é nosso para nós passa pelo reconhecimento do outro 
que habita em nós: ‘(...) O décimo terceiro tiro me assassina – porque eu sou o outro’. O desve-
lamento de uma possível condição feminina é registrado no dever de não exercer sua rebeldia 
ou o próprio amor. ‘Para que minha casa funcione, exijo de mim como primeiro dever que eu 
seja sonsa, que eu não exerça a minha revolta e o meu amor, guardados. Se eu não for sonsa, 
minha casa estremece. Eu devo ter esquecido que embaixo da casa está o terreno, o chão 
onde nova casa poderia ser erguida. Enquanto isso dormimos e falsamente nos salvamos.’

Nós, as sonsas essenciais.

Diante da morte (do outro, de si), no reconhecimento do outro em nós, na casa que não existe 
sem terreno, a escritora conclui: ‘O que eu quero é muito mais áspero e difícil: eu quero o 
terreno’.

(Terreno-escrita). ‘Como é que se escreve?’, pergunta-se Clarice Lispector em ‘A descoberta 
do mundo’, crônica de 1968.

‘Quando não estou escrevendo, eu simplesmente não sei como se escreve. E se não soasse 
infantil e falsa a pergunta das mais sinceras, eu escolheria um amigo escritor e lhe pergun-
taria: como é que se escreve? Por que, realmente, como é que se escreve? que é que se 
diz? e como dizer? e como é que se começa? e que é que se faz com o papel em branco nos 
defrontando tranquilo? Sei que a resposta, por mais que intrigue, é a única: escrevendo. Sou 
a pessoa que mais se surpreende de escrever. E ainda não me habituei a que me chamem de 
escritora. Porque, fora das horas em que escrevo, não sei absolutamente escrever. Será que 
escrever é um ofício? Não há aprendizagem, então? O que é? Só me considerarei escritora 
no dia em que eu disser: sei como se escreve’ 29.

Após o nascimento da maternidade – no contínuo-visceral reconhecimento do outro em nós – 
pergunto-me ‘Como é que se escreve?’. Enquanto escrevo. Escrevo sobre a busca da escrita 
como escrita. Escrevo também porque leio, e também leio sobre autores que escrevem sobre 
como escrever (e escrevo a partir deles e a partir de mim). Creio que certas experiências de 
leitura exigem do leitor um fazer que o leva a escrever. Escrevendo, sou uma dedicada leitora.

---



147 “A maternidade desacelera o mundo. Ensina ele que só há uma economia: a economia do 
cuidado. Acordo num dia sem saber, que horas são? A contagem é do estômago pequeno 
daquele serzinho iluminado que ao lado me diz, tenho fome, ou é que foi perturbada por um 
sonho de monstro, de coruja noturna como já me disse uma vez. A hora é também equação: 
contagem das horas de sono, se é hora de acordar mesmo, ou se é hora de ficar, fazer es-
tender o sono, aumentar a preguiça cair em sonho novamente. Acordar, posso tentar só eu, 
posso, preciso trabalhar (aquele tanto de coisas acumulado, a demanda constante), e arrisco 
20 minutos nessa manhã silenciosa, quase segredo, só minha. 20 minutos às vezes me dão 
tempo para entrar, de novo, na trama do irresolvível (do que foi deixado na noite anterior, arqui-
vos abertos, anotações esparsas). Ela acorda logo depois de mim, vem caminhando pessoa 
pequena, choraminga, mama no peito. Estamos juntas, colo e chamego. A contagem da hora 
enquanto olho para ela segue projetiva, planejando o dia por vir. Dia de quê? Dia de trabalho, 
dia de creche, dia de entrar na linha do tempo de fora, de um tempo grande e irresponsável 
com a nossa temporalidade pequena. I n t e r r o m p e r . Arriscar cortar e acelerar esse tempo 
da pessoa pequena, que não sabe das razões, e as quais lhe explico. É hora disso, de creche 
e de trabalho, de meias e de roupas, qual é o clima lá fora, de fazer caber o que se precisa na 
mochila, de conferir as coisas todas na bolsa, se há bilhete da creche, é fraldas que pedem. 
Preparar o café, alimentar, conversas, rimos juntas, nem sempre dá tempo. Não estamos sós, 
o pai está junto, dividimos tarefas, criamos um sistema. Temos, afinal, nossa ESTRATÉGIA 
(temos?). As manhãs são organizadas num tempo conciso, e tempo de despedida: deixo-a no 
portãozinho de sua sala catterpillar, abandonada saio eu para meu playground da vida adulta, 
vida essa a ser reinventada”33.

Cristina Ribas. Vocabulário político para processos estéticos. 

---

146 enquanto escrevo e reescrevo parágrafos abstratamente. Alterno olhares entre a minha filha 
e as nuvens. Escrita também é o que está na cabeça e não necessariamente o que já está no 
papel (intencionalidade, porém é diferente de execução).

O grande ato amamentação, embriagada de leite. Vazo. Cheio, vazio, cheio, vazio, cheio. ‘Toda 
mulher-mãe que amamenta sabe o quanto de cérebro se esvai junto com o leite’. E/ou é a 
amamentação uma operação contrária no leite que nutre também o cérebro da mãe para o 
estabelecimento da linguagem que antecede a Linguagem, com L maiúsculo, no tecimento 
do amor primordial (à luz de Winnicott)? Mãe suficientemente boa. A descida do leite também, 
porém é a subida do leite. 

---

(03 de setembro 2020). Escrevo agora sob um novo ‘não método’: escrevo quando dá (e 
também tento escrever, mesmo quando não dá). Refiro-me ao ato, em si. Por exemplo agora. 
São 10.48h, estou na rede amamentando, minha filha mamando e dormindo no lado esquer-
do, mão direita e perna direita livre (onde está o computador, a esquerda está ocupada pelo 
corpo dela) e o digitar com uma mão só (a direita, escrita destra e não canhota como aliás 
minha filha parece ser. Será?) é imensamente mais lento (o corretor tinha escrito leite, corrigi) 
que o digitar com as duas mãos (que não uso mais frequentemente juntas, simultaneamente, 
para esse fim: a escrita). Lembro com essa escrita lenta, por letras e não por fluido escrito 
tipo jato, do curso de datilografia feito aos 13 anos na escola de freiras durante todo um ano 
letivo, uma hora por dia incluso também técnicas de desenhar flores com a letra x na máquina 
de escrever (no final, na máquina elétrica, último estágio do curso). Meu pai foi professor de 
datilografia (antes da medicina, antes de mim) e creio que herdei dele, geneticamente, se é 
que essas coisas se herdam, a técnica para a digitação. Ele parou de digitar, nunca de ler; já 
eu nunca parei de ler e há pouco penso mais sobre o ato de digitar. Tenho um aplicativo de 
sinônimos. O consulto diariamente. 

A busca da escrita como escrita foi o que pensei durante a leitura de ‘A busca como felicidade’, 
um conto inédito recentemente descoberto de Hemingway31. Hemingway faminto, tanto por 
pescar quanto por escrever. (É a fome de escrita nos aproxima, talvez). “(...) sua escrita está 
colada à sua experiência direta; as ações em estado bruto e burro; ao gosto pelo epidérmi-
co” 32. Quem está morto sempre aparece, penso sobre Hemingway. Sobre a escrita aparente-
mente morta em seu estado anterior, o aforismo vale também. Uma outra escrita para outras 
linguagens. 

---



149 (Anotações sobre tópicos para desenvolvimento posterior)

II – Sobre a leitura dos escritores que escrevem sobre escrever. (Clarice. Piglia. Karl Ove. Mário 
Levrero).

Poderia afirmar sem hesitação que ando há muito obcecada pelo tema autoficção (autofic-
ção, gênero narrativo?). Em retrospecto. (04 de abril de 2017). Anotei na contracapa do livro: 
‘Praça em frente ao MNCARS; sol. feliz.’. Nota-se: sol ponto. Feliz ponto. São duas pontuações 
importantes. Adquiri o hábito do registro de onde, quando e como estou (condição) da finaliza-
ção de um livro com a minha irmã mais nova, também leitora. Apropriei-me. Desde então, em 
todos meus livros lidos finalizados (com exceção dos inconclusos que são poucos, nesses não 
registro nada) consta, na última página, no verso que antecede a orelha da contracapa, esses 
apontamentos. Esse livro específico concluído sol.feliz. é Los diários de Emilio Renzi / Anos de 
formación36. Transcrevo aqui a escrita da contracapa.

“Este monumental proyecto se publicará en tres volúmenes: Años de formación, Los años felices 
y Un día en la vida”, de los que el lector tiene en sus manos el primero, que cubre los años que van 
de 1957 a 1967 y arranca por tanto con un escritor en ciernes que tiene apenas dieciséis años 
y se cierra con la publicación de su primero libro. “¿Cómo se convierte alguien en escritor, o es 
convertido en escritor? No es una vocación, a quién se le ocurre, no es una decisión tampouco, se 
parece más bien una manía, un hábito, una adicción, si uno deja de hacerlo se siente peor, pero 
tener que hacerlo es ridículo, y al final se convierte en un modo de viver (como cualquier otro)”. 

---

---

---

Se tenho comigo um lápis, sublinho nos livros os trechos que me tocam. Se não tenho, dobro 
a quina da página: dobradura superior caso o trecho importante esteja localizado do meio para 
cima da página e inferior se está do meio para baixo da página. Entre grifos a lápis e dobradu-
ras, retomo encontros, transcrevo-os, escrevendo. Dentro de um livro contém (e é contido por): 
tickets de cinema, bilhetes do metrô, guias, folhetos informativos, folhetos de propaganda rece-
bidos na rua, etc. Guardo o que recebo dentro do livro que estou lendo. Caso empreste o livro, 
aviso: favor não retirar os papéis que são encontrados dentro. 

“La ilusión es una forma perfecta. No es un error, no se la debe confundir con una equivocación 
involuntaria. Se trata de una construcción deliberada, que está pensada para engañar al mismo 
que la construye. Es una forma pura, quizá la más pura de las formas que existen. La ilusión como 
novela privada, como autobiografía futura”. (p. 18)

148 Diante da escrita diletante (tópicos para uma escrita projetiva)

I – Atualização do Lattes. A escrita (designar-se escritor?)

II – Sobre a leitura dos escritores que escrevem sobre escrever. (Clarice. Piglia. Karl Ove. 
Mário Levrero).

III – A impossibilidade da escrita?

IV – A escrita do whatsapp como escrita. Maternar-se.

V – A escrita de rascunho de e-mail como escrita. 

VI – A escrita falada como escrita. 

VII – Cartas para Livy. 

VIII – Ter filhos ou escrever livros? Escritoras que refletiram sobre a maternidade34.

XI – Por que a literatura ignora a gravidez?35 Por que a literatura ignora a maternidade?

X – A busca pelo leitor escritor. Você conhece algum?

XI – Quem / o que os escritores leem?

XIII – Escritos recentes sobre maternidade (uma escavação). 

---



151 VIII – A escrita falada como escrita. 

(transcrição de áudio de algum dia do final de novembro de 2020 –  – data e horário indefinidos 
– duração do áudio: 04min34seg)

Leitura leitosa dos dias. Se não posso escrever, eu falo.

E falo com uma forma de elaborar também, verbalmente, o que o que passa pela linguagem falada, 
depois escrita, aquilo que passa pela paisagem do pensamento.

Vou começar esses diários de navegação aqui nesse espaço pós-maternidade, eu acho que so-
bretudo hoje também impactada por um texto do Paul Beatriz Preciado que traz muito sobre a 
psicanálise e essa psicanálise de 201937 e a condição da mulher, também ainda mias depois de 
ter me tornado se tornando mãe – talvez seja mais adequado o emprego desse verbo no gerúndio 
– tornando-se – que ruma a um contínuo infinito.  

E como isso tudo entra em uma perspectiva da mulher-mãe essa mãe que antes de ser mãe é mulher 
e como essas duas coisas convivem e o que contém o hífen que une e separa essa condição / estado. 

Livy hoje tem 2 meses e 3 semanas. São quase 90 dias dessa pequena na Terra.

Aqui a plenitude é transformação com essa chegada que é, também, um vendaval.

Um vendaval como uma planta que fica ali em pé e ao mesmo tempo com toda sua copa esvoa-
çante, ao ar, exposta e não, que às vezes a vista um céu claro e às vezes a vista um céu nebuloso. 
E a planta se comporta conforme o céu. Essa é uma mudança de ciclo de vida um ciclo de vida 
agora inaugurado no império da di-fusão (duas palavras para pensar).  

Engraçado abrir esse espaço de fala para a própria fala na impossibilidade de teclar. Livy mama nesse 
momento e tenho um livro aberto sobre uma das minhas coxas. Na outra tenho ela. 

Uma certa angústia se abateu sobre mim agora pensando sobre estabilidade - instabilidade do que 
seguro e do que não posso segurar também tentando encontrar um lugar para estar, um lugar para 
produzir e pensar na sazonalidade desses espaços, na impermanência que rege os lugares habitados.

A perspectiva agora é praticar aquilo que teorizei: experimentar o experimental assumindo um não 
saber. Nem como, nem onde, nem quando. Entregar-se. 

E pensar que tudo isso que apareceu aqui agora veio a partir do aparecimento de um rato aqui ontem à noite.
Mas isso é uma outra história. 

150 “Primera conclusión: para leer, hay que aprender a estar quieto”. (p. 19) grifo em itálico de Piglia. 
Para ler hay que aprender a estar quieto. 

“El lenguaje…., el lenguaje…., decía mi abuelo – dijo Renzi –, esa frágil y enloquecida materia sin 
cuerpo es una hebra delgada que enlaza las pequeñas aristas y los ángulos superficiales de la 
vida solitaria de los seres humanos, porque nos anuda, cómo no, sí, decía, los liga, pero sólo por un 
instante, antes de que vuelvan a hundirse en las mismas tinieblas en las que estaban sumergidos 
cuando nacieran y aullaron por primera vez sin ser oídos, en una lejanísima sala blanca y desde 
donde, otra vez en la oscuridad, lanzarán también desde otra sala blanca su último grito antes del 
fin, sin que su voz llegue por supuesto, tampoco, a nadie…” (p. 25)

---

“Metido ahí, en el silencio, con todos los libros a mano, la vida exterior me importa poco. (...) las si-
tuaciones límite son cuatro: 1. No se puede vivir sin luchar contra la contingencia. 2. Vamos a morir. 
3. Nuestra experiencia empírica es engañosa. 4. La vida es una elección permanente”. (p. 93)

---

III – A impossibilidade da escrita?

Ricardo Piglia faleceu no mesmo ano em que o conheci (refiro me à conhecê-lo a partir do co-
nhecimento da sua escrita), em 2017. Diagnosticado com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), 
escreveu sua escrita final com a ajuda de sete assistentes, ditando trechos do seu diário quando 
não conseguia mais transcrevê-lo de próprio punho. Ricardo Piglia está diante da impossibilidade 
da escrita, literal. Seguiu escrevendo.

Diz ele que seus diários se tornam diários de trabalho. “O essencial de um diário é que não se cor-
rige, é o mais próximo da noção surrealista de escrita automática, você escreve no momento, se 
deixa levar por um impulso espontâneo quase demencial. Registra-se o que se vive sem distância, 
o que tende ao presente, mas ao transcrever, você já é outro”. E conclui – na mesma entrevista – 
No começo você escreve bem, depois vai se arruinando.

---

IV – A escrita do whatsapp como escrita. Maternar-se.

(Trocas de mensagens textuais e transcrições de áudio. Solicitar autorização para publicação. 
Edição conjunta? Editar? Não editar? Esse item pode conduzir a um texto à parte.)



153 XIII – Escritos recentes sobre maternidade (uma lista incompleta & algumas breves 
sinopses concisas que antecedem debates porvir). 

Uma lista de livros & ensaios (lidos)

A cachorra / Pilar Quintana38. A escritora colombiana escreveu o livro no celular enquan-
to amamentava. Em uma escrita rápida que narra histórias em flash ao longo de curtos 29 
capítulos, configuram-se cenas que parecem estar sempre na iminência de uma interrupção 
(abrupta e não abrupta, em conexão com o tempo fragmentado da maternidade). Damaris, 
a protagonista do breve romance que se passa em uma região isolada da costa do Pacífico 
colombiano, sempre desejou ter filhos. Aos 40 anos, na idade “em que as mulheres secam”, 
em um contexto machista, imerso em desigualdades sociais e conflitos de classe, ela – uma 
mulher negra, pobre e gorda – decide adotar uma cachorra que batiza com o nome que 
daria à filha que nunca teve. Da relação entre elas, emerge ‘um real’ das contradições dos 
sentimentos maternos que descontrói, sem pudores, a construção social in continuum do 
romântico-idealizado-padrão-único-patriarcal-institucionalizado do ‘instinto materno’ no mo-
do-único-de-fazer-maternidade afetuoso e pueril em que estão socialmente submetidas as 
mulheres na condição (também) mãe. 

Morra, amor / Ariana Harwicz39. Hesitei em mergulhar na leitura do livro da escritora ar-
gentina, muito provavelmente pelo desconforto que o título me causava, mas que sua leitura 
não me causou. Em uma região esquecida no interior da França, a protagonista mulher-mãe-
-esposa-‘do lar’ (sem nome?) disseca visceralmente o casamento e a maternidade imersa em 
ambiguidades (termo regente do templo materno). Como desvencilhar-se da família - que-
rendo botar fogo na casa – pertencendo à família – enquanto anseia-se pela sua exclusão 
– almejando liberdade – na angústia da prisão domiciliar? Os terrores dos desejos em sua 
turbulência interior na identificação dos processos de inadequação – adequação da mulher 
à maternidade é o mergulho proposto pela autora através de sua protagonista afogada. A 
escrita crua, selvagem, dissecam os sentimentos silenciados, ocultos e não resolvidos que 
são vomitados em fluxo de (in)consciência, em um texto sem parágrafos e sem pausas, des-
norteador. Assim como a maternidade nascente que se dá em meio as ordinárias atividades e 
encenações que habitam o cotidiano prosaico da vida doméstica. No desencontro que habita 
entre ‘eu quero ser’ e o que ‘esperam que eu seja’ referente ao papel imposto, fixo, imutável 
da mulher-mãe-esposa ideal, Ariana Harwicz oferece um soco cortante em direção ao amor 
romântico-romantizado. Morra, (esse) Amor. Bem-vindos, outros amores e formas de amar. 

"Eu me reclinei na grama entre árvores caídas e o sol que aquece a palma da minha mão me deu 
a impressão de ter uma faca com a qual ia me esvair em sangue com um corte ágil na jugular. Ao 
fundo, no cenário de uma casa entre decadente e familiar, podia sentir as vozes do meu filho e 
do meu marido. Os dois nus. Os dois chapinhando na piscina de plástico azul, com água a trinta 
e cinco graus. Era um domingo véspera de feriado. Estava a poucos passos deles, escondida 

152 VII – (Da série) Cartas para Livy

Carta 04

18 de maio de 2020 / 7 meses e 27 dias

15.38h

Você dorme. Hoje é domingo. Não, não é domingo. Aprisionados no domingo estamos, ou 
suprimidos dele, não sei. Seus 4 dentes todos saindo para fora abocanhando o mundo. Meus 
32 dentes todos dentro, confinados na minha boca no silêncio imposto pelo novo duplo do 
novo mundo. A vida depois de você também é a vida depois da pandemia. E eu, indo. E você, 
vibrante. Na espuma dos dias, entregue à sua luz e todos os sentimentos (supostamente) 
contraditórios que eclodem: alegria e depois tristeza; confiança e desespero. É dia no mundo 
interior. É noite no mundo exterior. E os dois estão juntos.

Sexta-feira, duas semanas atrás saímos. Foi nossa primeira saída desde o início do isolamen-
to (essa escrita parece ficção científica do presente). Nossa última saída AC: 14.3, fim de 
tarde, bar do Serginho, Santa Teresa, ver vista. Nossa primeira saída DC: 08.5, fim da manhã, 
Floresta da Tijuca, estrada do Sumaré. O mundo é outro. E nós também somos, somadas. 
Vibro suas conquistas – tantas! Levantar firme com apoio, quase engatinhar, balançar o corpo 
quando ouve música – você dança, emite gritinhos de alegria e excitação, demonstra insa-
tisfação com um rrrr. Sorri. Sorri muito. Gargalha. Sua risada inunda a casa e a minha alma, 
coração da minha casa corpo. Amo-te. Em um crescente intraduzível.

Cresce o nosso apego. No tempo da angústia da separação (sua, dizem; talvez minha, por 
antecipação) estamos sem separação (nossa) e seguimos uma. Ou três (você, eu, seu pai). 
Não há espaço e tempo para vazão aos sentimentos. Ou há, todo o espaço e tempo para 
construção dos sentimentos. De um lado, o presente infinito que estende nossa extensão 
ao máximo e isso é tão bom. De outro, o futuro suprimido na impossibilidade de construir 
qualquer planejamento ou mergulhar em sonhos e vivências de mundo (exterior), e isso não 
é tão bom. O desejo, você, está aqui, materializado e concreto. E preenche tanto e todos os 
poros que dá vontade de pingar por aí tanta vida daqui no mundo. Não podemos. E sinto falta 
de pisar na grama com você. Sentir a grama através dos seus pés e agora também dos seus 
joelhos, engatinhantes. E enquanto lamento tantas faltas, você me apresenta o presente exu-
berante. Com você vejo a poeira contra a luz do sol que faz você querer pegar, dançar com o 
ar, dançar-ar. Com você vejo o amanhecer e o pôr do sol, o baile das gaivotas, os gritos dos 
micos, o nosso bounganvile florescer. Florescemos, plural, de nós também. E é outono lá fora 
enquanto somos com você toda primavera. 



155 A franqueza visceral no exercício do relato da experiência de contradição que rege a materni-
dade (e as implicâncias da maternidade na escrita – na perda de liberdade de se concentrar, 
de escrever de acordo com o seu próprio horário, de manter um diálogo mental sobre seu tra-
balho, essas coisas que se perdem, ao menos temporariamente, acredito) provocou reações 
violentas. “Se todos lessem este livro”, disseram “a propagação da raça humana virtualmente 
cessaria, o que seria uma pena”43. “I was accused of child-hating, of postnatal depression, of 
shameless greed, of irresponsibility, of pretentiousness, of selfishness, of doom-mongering and, 
most often, of being too intellectual. One curious article questioned the length of my sentences: 
how had I, a mother, been able to write such long and complicated sentences? Why was I not 
busier, more tired? Another reviewer – a writer! – commanded her readers not to let the book 
fall into the hands of pregnant women”. Rachel Cusk expõem que, assim como a maternidade, 
é difícil concordar com uma versão comum única sobre os grandes eventos de transformação 
de vidas. Outros reviews sobre essa escrita apontaram: bravo! Uma escrita necessária. 

(visceralidades que escapam às tentativas de sinopses, logo, me abstenho de 
escrevê-las). 

Aleta Valente. “Sobre bebês e sanguessugas”:  https://medium.com/@
escrevendooamor/sobre-beb%C3%AAs-e-sanguessugas-4615cb0153ee 

Natália Quinderé. “Círculo de fogo”: https://www.revistaapalavrasolta.com/
post/c%C3%ADrculo-de-fogo 

(e um podcast para tempos de mãos ocupadas e corpos acoplados com muita 
louça na pia, sempre): https://www.podcastversar.com/ - práticas artísticas, maternidades 
e feminismos

---

154 entre as ervas daninhas. Eu os espiava. Como é que eu, uma mulher fraca e malsã que sonha 
com uma faca na mão, era mãe e esposa desses dois indivíduos? O que fazer?”

Pequenas resistências / Rivka Galchen40. “No final de agosto nasceu uma bebê, ou, como 
me pareceu, uma puma se mudou para o meu apartamento, uma força quase muda”. O livro 
da escritora canadense-americana configura-se em breves (e por vezes singelas) reflexões 
sobre o nascimento da maternidade e a instauração de um mundo que se torna “ridicula-
mente, suspeitosamente, adverbialmente encharcado de significado”. Sim. E também não. 
Pergunto-me, a partir dessa frase, se não havia significado na existência prévia ou o quanto 
desta afirmação contribui para o contínuo da construção social da maternidade compulsó-
ria fixando o tornar-se mãe como um absoluto para o (suposto) significado existencial (tão 
plural). A escrita, sem adentrar com densidade nas contradições que imperam no universo 
materno, é fraterna mesmo quando também elenca uma série de mulheres-mães-escritoras 
que, na história recente, tiveram suas carreiras interrompidas pela maternidade. Sobre o ato 
de escrever, aponta: se a maternidade oferta a oportunidade de ‘um tornar a ver o mundo com 
outros olhos’ – (sim, viva o encantamento!) – simultaneamente transforma a autora, enquanto 
escritora, em alguém que não escreve. Como encontrar tempo para a escrita? pergunta-se. 

O que (e como) fazer? Pergunto-me.

Pequenas resistências são também felicidades. 

Pequenas resistências, o livro, é um exercício de escrita (o que não é?) firmando um compro-
misso com o ato de escrever escrevendo no mundo inaugurado junto-com tornar-se (tornan-
do-se, gerúndio incessante), mãe.  

A Life’s Work: On Becoming a Mother / Rachel Cusk41. A escritora canadense narra um 
ano de maternidade em histórias: o adeus à liberdade, ao sono e ao tempo; o trabalho árduo; a 
viagem às raízes do amor; uma meditação sobre loucura e mortalidade; entre choro, amamen-
tação e a percepção crescente de nunca mais estar sozinha. Em entrevista posterior ao lança-
mento do livro, Rachel Cusk contextualiza sua escrita. (Em linhas gerais e em livre tradução): 
“o livro descreveu os eventos psíquicos do parto e da maternidade nascente, e embora eu 
quisesse muito escrevê-lo, era difícil fazer durante a escravidão dos próprios eventos. Mas era 
assim que tinha que ser, pois eu estava me usando como modelo. Tive que vivê-lo e analisá-lo 
ao mesmo tempo. Eu estava grávida de quatro ou cinco meses do meu segundo filho quando 
comecei a escrever, e quando cheguei ao fim aquela criança existia, um bebê de 10 meses 
cujo poder do amor deste então se fundiu em minha mente com os riscos e recompensas da 
autoexposição. Quando o livro foi lançado, ela tinha um ano e meio, sua irmã três. (...) Eu acre-
ditava sinceramente que ninguém iria ler ou se importar com isso. (...) Eu particularmente não 
queria que ninguém o lesse. Foi importante para mim fazer um registro, só isso, dos estados 
emocionais e físicos que eu dificilmente experimentaria novamente”42. 
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Escrever.
Não posso.
Ninguém pode.
É preciso dizer: não se pode.
E se escreve.
É o desconhecido que trazemos conosco: escrever, é isto o que se alcança. Isto ou nada49.

Se soubéssemos algo daquilo que se vai escrever, antes de fazê-lo, antes de escrever,  
nunca escreveríamos. Não ia valer a pena. 

Escrever significa tentar saber aquilo que se escreveria se fôssemos escrever – só se pode 
saber depois – antes, é a pergunta mais perigosa que se pode fazer. Mas também a mais 
comum. 

A escrita vem com o vento, nua, é de tinta, a escrita, e passa como nada mais passa na vida, 
nada, exceto ela, a vida50.

As vidas. 

Para Livy. Para João.
Setembro de 2021.

156 (um texto-ensaio inconcluso).

A maternidade, não toda. 
A escrita, não toda. 

Uma (des)forma de escrever que é (aparentemente) desintegrada e que organiza (organi-
za?) aquilo que já vem desorganizado, primeiro chega uma palavra, depois outra palavra e 
só depois chega a significação (chega?) e, então, alguma sintaxe. Maternidade ambivalente, 
escrita ambivalente: prolixa e elíptica, sucinta e excessiva, detalhista e lacunar. Alguns verbos 
parecem esquecer o sujeito-sujeita (re)produtor-(re)produtora. Quando não se lê e não se 
escreve – pelo menos não a partir da lógica absoluta, totalizante, da universalidade da leitura 
e da escrita – emergem também de palavras, de línguas, e mais outras com-posições, além. 

Outras escritas possíveis. 

---

“A Mãe tenta demarcar com uma barreira o litoral. Tenta insistir na separação: água de um 
lado, terra de outro. Ela é impotente, porém, contra isso que também marca o litorâneo: ele é 
lugar de encontro de diferenças, mas ainda assim de encontro. A água insiste em alcançar a 
terra” 44. 

Não se pode escrever sem a força do corpo45. 

É uma coisa curiosa um escritor. Uma contradição e também um absurdo. Escrever é também 
não falar. É se calar. É berrar sem fazer barulho46. 

Escrever apesar do desespero. Não: com o desespero47.

E ler era escrever48.



159 tortas, pães...] é o leite de uma mãe que deixou de amamen-
tar para servir ao bucho humano.  No entanto, é também no 
mundo humano que o leite se dá em corpos não necessaria-
mente maternos, ou seja, corpas cis ou trans que  não neces-
sariamente pariram suas crias, corpas com ou sem útero que 
adotaram crias vindas de outras corpas com útero, podem vir a  
amamenta-las ao peito por meio de estímulos físicos [bombas 
de ordenha] ou químicos [remédios estimulantes do leite]. O 
que quer  dizer que nem todo leite é leite materno dentro dessa 
perspectiva. No mundo extra-humano também existem machos 
mamíferos que  amamentam, o morcego Dayak Fruit não dá à 
luz aos seus rebentos, no entanto os amamenta. Aqui, falamos 
apenas dos mamíferos,  mas também há todo um espectro de 
extramamíferos que compõem esse cenário, o que também re-
futa a afirmação de que todo leite é leite materno diante do que 
seria o próprio materno: uma mãe e, ainda, uma mãe que pariu. 
No entanto a nossa condição humana nos  obriga a olhar para 
essa afirmação pela perspectiva dos corpos das vacas, ovelhas 
e cabras que vivem encarceradas com vistas de  alimentar uma 
cadeia larga de gente humana e de tantas outras gentes mamí-
feras [leites artificiais, por exemplo, contêm algo dessas  tetas, 
seja ele para bebês humanos ou bebês cachorros, gatos, etc.]. 
É por isso que falar de leite como leite materno, já dando uma  
enorme volta nessa afirmação, atravessando a cadeira extrama-
mífera, industrial e extra-humana, nos traz para um outro sen-
tido do  materno. Posso afirmar que todo leite é leite materno 
se estou considerando leite como uma experiência da matéria, 
uma experiência  radicalmente imanente que não dá espaço 
para transcendências paternas, paternalistas ou patriarcais que 
conhecemos na prática. Falar  que todo leite é leite materno é 
também pensar nessa etimologia, no mater de materno que é 
o mesmo mater de matéria. Costumo dizer que  a maternagem, 
essa experiência radical no campo da matéria viva daquilo que 
se manifesta vivo e demanda cuidado absoluto, me  ensinou a 
pensar com o corpo e por ele – quem amamenta sabe o quanto 
de cérebro se esvai junto com o leite e com ele se mistura; a  
descida do leite é essa descida obrigatória e inexorável à altura 
do corpo, lá onde mora a magia, nos procedimentos científico 
domésticos, cotidianos e ordinários; na maternagem que é ma-
téria roçando matéria, radicalmente imanente, lindamente ima-
nente.  Pensar que todo leite é leite materno é não ignorar o leite 
enquanto substância viva, assim como a língua; é um exercício 
especulativo para  também reconhecer e pensar-com todas 
as tetas mais que humanas em corpos com e sem útero, sem 
esquecer do leite produzido nesse  encontro mãe-filhe que foi 
extraviado do campo e veio parar no centro das nossas mesas.  
31 https://www.newyorker.com/magazine/2020/06/08/
pursuit-as-happiness
32 https://www.pressreader.com/brazil/folha-de-s-pau 
lo/20200613/282200833162635 
33 RIBAS, Cristina Thorstenberg. Vocabulário político para 
processos estéticos. Programa Rede Nacional Funarte de Artes 
Visuais. 1ª  edição, 2015, pp. 185-186. Disponível em: http://
vocabpol.cristinaribas.org/
34 https://brasil.elpais.com/brasil/2019/05/02/cultu 
ra/1556793186_130621.amp.html  
35 https://www.theguardian.com/books/booksblog/2018/
feb/22/why-does-literature-ignore-pregnancy 

Laura Fraiz,  Micaela Cyrino, Ventura Profana. https://www.you 
tube.com/watch?v=PSIkSQ-3f10 https://elle.com.br/cultura/
paulete-lindacelva do-fim-aos-novos-comecos 
18 http://mayadarin.com/projeto/5851 
19 https://www.n-1edicoes.org/book/cordeis/detail_pdf/5 
20 https://www.agentilcarioca.com.br/exhibitions/7-supe 
rexposicao-aleta-valente/ 
21 Com Anna Matheus Abbade, Elle de Bernardini, Giorgia 
Narciso, Lyz Parayzo, Tertuliana Lustosa e Yna Kabe Rodriguez.  
https://canal-arte.com/a-retomada-da-imagem-sera-a-pre 
senca/ 
22 https://teteia.org/post/617937207529013248/o-tra 
balho-dom%C3%A9stico-como-trabalho-de-arte 
23 https://www.instagram.com/cooperativademulheresartis 
tas/?hl=pt-br 
24 https://www.instagram.com/trovoa__/?hl=pt-br
25  https://www.instagram.com/indomesticaveis_sin 
dimae/?hl=pt-br 
26 https://www.arquivocompa.org/compa/ 
27 Localizada na Pequena África – nome dado pelo composi-
tor-cantor-pintor Heitor dos Prazeres à região do Rio de Janeiro 
onde  era realizado o comércio de escravos – o espaço hoje 
compreende a zona portuária e os bairros Gamboa e Saúde e é 
o lar histórico de  comunidades remanescentes de quilombos. 
Ali assenta-se a Lanchonete<>Lanchonete, projeto capitanea-
do pela artista-propositora Thelma Villas-Boas e que vem sendo 
gestado desde 2015. Em 2017 ocupou o Saracura – espaço 
experimental de arte na mesma região;  em 2018 acoplou-se 
ao Bar Delas – ocupação feminista liderada por Kriss Coiffeur 
– e, em 2019, moveu-se para um galpão, iniciando o  projeto 
Escola Por Vir. Acolhendo sobretudo crianças e mulheres em 
situação de vulnerabilidade, a Lanchonete<>Lanchonete de-
senvolve-se com, para e na Pequena África, tendo como ponto 
de partida tanto avistar gestos de resistência diante da desu-
manização  do presente como contribuir para a estruturação de 
um pensamento sobre as mudanças de paradigmas também no 
campo expandido  da arte. https://www.instagram.com/lancho
nete.lanchonete/?hl=pt-br 
28 EVARISTO, Conceição. Insubmissas lágrimas de mulheres. 
Belo Horizonte: Nandyala, 2011.  
29 LISPECTOR, Clarice (1968). A descoberta do mundo. Rio 
de Janeiro: Rocco, 1999a; pp. 156-157. 
30 Todo leite é materno, exceto aquele que não é. A partir da 
leitura deste texto (e antes da sua publicação), Cecília Cavalieri 
- a quem  agradeço uma vez mais a preciosa interlocução - faz 
um adendo / correção / expansão do contexto sobre essa 
afirmação que transcrevo aqui, na íntegra entre as marcações 
verticais... | Todo leite é leite materno. Essa afirmação me pa-
recia razoável quando, diante de  uma perspectiva mamífera 
atravessada pelos processos industriais envolvidos na extra-
ção e comercialização de leite, sobretudo de leite  de vaca, eu 
olhava aquelas mães com suas tetas cheias vivendo um esta-
do de exceção, sendo separadas de suas crias em desmames  
forçados e abruptos, para servirem com seus corpos leitosos 
aos deleites humanos. Todo leite é materno nesse sentido, todo 
leite do qual a  indústria e o capitalismo se apropriam, capturam, 
escravizam e vendem, é leite materno. O leite que compõe boa 
parte de produtos  industrializados [bolos, biscoitos, lasanhas, 

158 MILLET, Catherine; MILOS,  Diego; SOMMER, Michelle Farias. 
Artpress hors-série Amérique Latine Arts et Combats. Paris, 
2020, pp. 104-109.  
6 Banca de doutorado de Luiza Baldan, ‘A imagem no fim’, 
ocorrida em 30 de março de 2020 e banca de qualificação de 
doutorado de  Cecília Cavalieri, ‘Via Láctea - uma especulação 
cosmopoética’, ocorrida em 11 de junho de 2020; ambas rea-
lizadas em formato remoto  em função da pandemia Covid-19.  
7 Encontro online disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=rKmKy1-qX2o 
8 O livro configura-se como registro de dois cursos ofere-
cidos pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da 
Universidade  Federal do Rio de Janeiro ministrados pelos 
Prof. Dr. Ivair Reinaldim e eu, realizados em 2017 e 2018. O 
livro republica textos  fundamentais do artista Hélio Oiticica, 
do crítico de arte Mário Pedrosa e poemas inéditos de Waly  
Salomão, debatidos nos cursos.  Com registros fotográficos 
das atividades realizadas — inclusive dos exercícios-criação 
sobre estudos lexicais — o livro reúne cinco textos  dos dois 
autores, entre eles um texto escrito em coautoria, além de en-
saios individuais. REINALDIM, Ivair; SOMMER, Michelle  Farias. 
Experimentar o Experimental: onde a pureza é um mi(s)to, furor da 
margem. (Experiment the Experimental: where purity is a myth/
mix,  margin furor). Rio de Janeiro: Circuito, 2020. http://edi 
toracircuito.com.br/website/wp-content/uploads/2020/07/
Experimentar-o experimental.pdf 
9 SOMMER, Michelle Farias. ‘Andrea Giunta / Des Poétiques 
Situées - Interview par Michelle Sommer’. In: MILLET, Catherine;  
MILOS, Diego; SOMMER, Michelle Farias. In: Artpress hors-sé-
rie Amérique Latine Arts et Combats. Paris, 2020, pp. 44-50 
e SOMMER,  Michelle Farias. ‘Poéticas Situadas — Entrevista 
com Andrea Giunta’. In: Arte & Ensaios, Rio de Janeiro, PPGAV-
UFRJ, v. 27, n. 41,  pp. 414-422, jan.-jun. 2021. ISSN-2448-
3338. DOI: https://doi.org/10.37235/ae.n41.22. Disponível 
em:  http://revistas.ufrj.br/index.php/ae 
10 A exposição é curada por Andrea Giunta e Agustín Pérez 
Rubio. Sobre o catálogo: Verboamérica, MALBA Collection. 
Agustín Pérez  Rubio; Andrea Giunta. Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires: MALBA, 2016. https://www.malba.org.ar/en/
evento/verboamerica/  
11 LUDMER, Josefina. Aquí América Latina: uma especu-
lação. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 
2013.  
12 LUDMER, Josefina. ‘Literaturas pós-autonomas’. In: 
Ciberletras - Revista de crítica literaria y de cultura, n. 17, julho 
de 2007.  
13 Garamunho concentra-se em estudos na literatura con-
temporânea do Brasil, Argentina e Uruguai e seu atual projeto 
de pesquisa  discute uma noção renovada de literatura.  
14 GARAMUNHO, Florencia. Frutos estranhos: sobre a ines-
pecificidade na estética contemporânea (Entrecríticas). São 
Paulo: Rocco Digital,  2014.  
15 Concentro-me nesse mapeamento inicial em realizações 
ocorridas a partir do contexto do Rio de Janeiro.  
16 https://cobogo.facileme.com.br/catalogo/literatura/n-o 
-v-o-nos-matar-agora  
17 Com Ariana Nuala, Br00na, Castiel Vitorino Brasileiro, 
Cintia Guedes, Daniel Lie, Jota Mombaça, Linn da Quebrada, 

1 ANZALDÚA, Gloria. ‘Falando em línguas: uma carta para 
as mulheres escritoras do terceiro mundo’. Revista Estudos 
Feministas,  Florianópolis, v. 8, n. 1, 2000, pág. 233.  
2 Problematizando a pergunta “O que há de Brasil na arte 
brasileira?”, revisam-se particularidades históricas daqui em 
direção à  construção de historiografias da arte não hegemôni-
cas pautadas na expansão de perspectivas à margem. As duas 
primeiras partes da  pesquisa encontram-se publicadas em li-
vros e a terceira parte encontra-se em etapa de finalização. A 
pesquisa encontra-se sob  supervisão da Prof. Dra. Livia Flores 
(área de concentração: linguagens visuais) e cossupervisão do 
Prof. Dr. Ivair Reinaldim (área de  concentração: história e críti-
ca da arte), a quem agradeço duplamente a companhia nessa 
jornada. O pós-doutorado iniciado em 2017 é  realizado com 
bolsa Capes /PNPD.  
3 ‘Nós, os bugres das baixas altitudes e adjacências’ inves-
tiga a passagem do moderno para o contemporâneo na arte 
brasileira  pautando-se em acontecimentos entre os anos de 
1976 e 1978 como chaves para a leitura desse ‘entre’. Durante 
a ditadura civil-militar  no Brasil, 1976 é o ano de publicação 
de ‘Discurso aos Tupiniquins ou Nambás’, de Mário Pedrosa, e 
é também o ano de falecimento  do pintor Di Cavalcanti, vela-
do no templo expositivo do modernismo carioca, o MAM-Rio, e 
filmado por Glauber Rocha. Esses dois  eventos são colocados 
em relação – entre as fumaças do incêndio do MAM-Rio, em 
1978 – para debater as tentativas de inserção  institucional da 
arte indígena e afro-brasileira como parte integrante da histo-
riografia da arte no Brasil. A pesquisa explora dois  incipientes 
projetos expositivos que tratam desses temas e que nunca fo-
ram materializados - Alegria de viver, Alegria de criar (1977) e  
Museu das origens (1978) - como perspectivas para um futuro 
aberto para o reconhecimento, na arte, do que é nosso para 
nós, essa  imensa maioria de outros que reside abaixo da linha 
do Equador. Ver: BERTOLOSSI, Leonardo; BORGES, Fabiane; 
SOMMER,  Michelle Farias. Desterros, terreiros: pós cadernos 
2. Rio de Janeiro: Escola de Belas Artes, Circuito, 2017, pp. 
103-129.  http://editoracircuito.com.br/website/wp-content/
uploads/2017/11/desterros.pdf 
4 ‘Furor da margem’ discute o abandono das ortodoxias dos 
ismos do moderno e debate práticas artísticas e discursivas 
cujos temas  amparam-se em identidade de gênero, femi-
nismos, representatividades indígenas e afro-brasileiras que 
revisam o projeto moderno e  constroem os atuais léxicos 
que desestabilizam a linguagem dominante e propõem novas 
ferramentas para a comunicação e  epistemologia da arte. 
Ver: BERTOLOSSI, Leonardo; BORGES, Fabiane; SOMMER, 
Michelle Farias. Poéticas cosmopolíticas: pós cadernos 3. 
PPGAV UFRJ: Rio de Janeiro: Escola de Belas, Circuito, 2019, 
pp. 94-119. http://editoracircuito.com.br/website/wpcontent/
uploads/2019/05/m_poeticas.pdf 
5 ‘Perspectivas de fim de mundo na arte brasileira’: conside-
rando a ideia de ‘fim’ como pensamento contemporâneo da cri-
se, discute-se  a visualidade de produções artísticas brasileiras 
pós-2013 implicadas com a expressão das muitas terminações 
‘fins’ intrinsecamente  conectadas aos recentes acontecimentos 
ambientais, sociais e políticos no Brasil. Pesquisa parcialmente 
publicada em: SOMMER, Michelle Farias. ‘Le Monde a-t-il un 
Avenir? Perspectives de fin dans l’art contemporain brésilien’. In: 
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163 Foi um aborto sofrido em 2016 que me levou a perceber mais sensivelmente  as mulheres, 
grávidas, mães, e as crianças ao meu redor no circuito das artes. São  muitas, ovárias. Na 
reta final do meu doutorado em 2019, já com uma filha de dois  anos em casa, chamei algu-
mas delas para conversar: as que ficaram grávidas comigo:  Caroline Valansi, Clara Cavour 
e Maria Borba; as que engravidaram depois: Duda  Moraes, Glaucia Mayer e Maria Baigur; 
e as que já eram mães: Amanda Bonan, Ana  Dalloz, Bianca Tomaselli, Cecilia Cavalieri, 
Chiara Banfi, Lais Myrrha, Laura Erber, Louise Botkay, Keyna Eleison, Mara Pereira, Natália 
Quinderé e Paula Huven.  Trocamos correspondências de áudio que começaram sem eu 
mesma saber ao certo a direção. Como eu não queria um formato de entrevista, não prepa-
rei roteiro nem  perguntas. Enviei falas gaguejadas nas quais, aos poucos, fui formulando 
um  pensamento, que a princípio pairava sobre a relação do trabalho profissional quando  
atravessado pela maternidade. Conforme fui recebendo as respostas, também fui  apren-
dendo e construindo melhor, não só o meu pensamento e as réplicas, mas a  diretriz para 
aquelas conversas e para a minha vida como um todo. Foi inevitável a  inserção de outros 
tantos tópicos relevantes e concomitantes, como gestação, aborto, parto, morte, puerpério, 
depressão, cuidado, redes de apoio, feminismos,  intelectualidade, amamentação, corpo, 
sexo, bebês, e tantos mais que poderão ser  lidos neste texto específico chamado de Corpo 
sororo. Durante três meses, dividimos  experiências, memórias e sensações, algumas já 
muito refletivas e processadas, outras  ainda nem compreendidas e que tiveram lugar du-
rante a gravação de nossas falas.  Noto como, em geral, existe uma identificação mútua, 
uma empatia, uma vontade  enorme de contar, uma necessidade de externalizar, e aqui 
tenho a oportunidade de  contribuir um pouco com isso. Escolhi, então, transcrever os de-
poimentos e agrupá los de acordo com as tonalidades e conteúdos, construindo uma cola-
gem que suprimiu  os nomes individuais para enfatizar a multiplicidade das subjetividades. 
Pouquíssimos  trechos foram excluídos, com a tentativa de manter o texto mais coeso em 
suas tantas  aberturas. É com muito respeito que incluo parte dos relatos em um corpo 
coletivo,  uníssono, sororo. 

—

Corpo Sororo é um texto-coro que nasceu de conversas registradas em áudio  com mulhe-
res-artistas-mães. Para o seminário Desilha, foi criada uma versão sonora inédita. Convidei as 
coautoras do texto original para escolherem livremente trechos  que pudessem ser lidos em 
até trinta segundos e enviados a mim por mensagens de  áudio. O material foi posteriormente 
trabalhado em uma composição assinada pelo  Nico Espinoza, meu companheiro e pai da 
minha filha.

No mesmo horário da apresentação do seminário Desilha foi celebrada a missa  de 7º dia da 
minha mãe de criação, mencionada no texto e na peça sonora. Naquele  momento entendi 
tardiamente que Corpo sororo foi composto por depoimentos de  mulheres-artistas-mães e 
de, sobretudo, filhas.
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foi um choque nos primeiros meses. Parecia que eu estava meio vivendo um sonho, não entendia. Ficava assim, “será? o que 
será que vai acontecer comigo?” Acabo de descobrir que estou grávida novamente. Um lapso de novo. Quantos lapsos existem 
no mundo? (risos) 

Quando descobri que estava grávida, todos da minha família falavam em coro: “você será uma ótima mãe. Você adora crianças!” 
Eu achava isso bobo, redutor. Achava o que sempre soube, as pessoas te conhecem pouco. Em doze anos de casamento nunca quis 
ser mãe. Achava pesado demais. Ser mãe não era definição do que é ser mulher. Então eu estava ali grávida e decidindo se queria 
ou não umx filhx. Meu marido me disse: “estou contigo. A escolha é sua.” Outro clichê, né?! Reconfortante, mas nem tanto. Poxa, 
estamos casados há milênios. Você quer ter umx bebê comigo ou não? (silêncio) Dormi e acordei achando que estava perdendo 
x bebê. Corri para o banheiro e escorreguei no meu próprio xixi. Foi assim que decidi ter meu primeiro filho. Dali, um mês depois, 
sentia meu corpo pesado. Falta de vontade de fazer qualquer coisa. Não queria sair da cama ou do sofá. Depois começaram as 
crises de ansiedade, a angústia, os pensamentos de morte. Comecei a pensar no meu pai que perdi com um ano de vida. Um infarto 
fulminante, durante um exame. Minha mãe tinha duas filhas e estava com 32 anos. Eu estava grávida pela primeira vez com 33. As 
crises foram aumentando. Ligava para as pessoas e pedia ajuda. Vem aqui ficar comigo, quero pular da janela. E as amigas vinham, 
os amigos também. Minha família fingia que nada estava acontecendo comigo: mãe, irmã, cunhado, marido etc. Minha sogra dizia: 
“sua vida é maravilhosa. Seu marido te ama. Toda mulher quer ter um filho. Reze, minha filha”. Eu apenas queria jogá-la pela janela 
e me jogar depois. Troquei de psiquiatra, troquei de analista, troquei inclusive de ginecologista, que pedia para eu ler Mindfulness e 
acreditar que toda alma que vem, tem que estar na Terra. Ainda acredito que quem nunca teve depressão não entende. Como não 
é uma doença como catapora, câncer, febre amarela, e nossa sociedade é regida por esse saber médico do sintoma = remédio... 
ninguém queria/quer tentar entender muito, na verdade. E, a meu ver, nem os próprios psiquiatras. 

Foi difícil o início da gravidez. Depois eu fui aceitando e curtindo a história. Passei a ler várias coisas, a adentrar esse mundo da 
maternidade, a ter um pouco mais de entendimento de tudo o que a maternidade traz pras mulheres e pras famílias por consequên-
cia. Me preparei muito pro meu parto, estudei muito, porque infelizmente no Brasil se você não estuda, não corre atrás dos seus 
direitos, você fica refém de uma estrutura que quer mandar em você, no seu corpo e na sua mente, e não necessariamente faz o 
que é melhor pra você. Aí eu comecei a entrar de cabeça até que a minha filha nasceu. De fato acho que a gente tem que conversar 
mais sobre esses assuntos porque as experiências atravessam muito todos os canais da vida. Pra mim, se não for uma mudança 
estrutural, ela não serve muito, não serve de nada, fico pensando muito sobre isso na minha maternagem, no meu cotidiano com 
a minha filha. Bom, como que eu começo? Qualquer escrita depois da maternidade é também uma escrita sobre a maternidade. 

Precisamos também falar de aborto, todos os tipos. Vou contar uma parte do aborto que estou atravessando. No início de 
dezembro descobri com total espanto que estava grávida (aqui caberia mais de mil páginas, o corpo, emoções, toda força, minha 
compreensão da vida, tudo isso foi multiplicado ao cubo enquanto fui abduzida por um disco voador desse vasto mundo). No dia 
24 começou um sangramento, descobri então que a gestação simplesmente parou há duas semanas. Na sexta passada, quando 
o sangramento forte começou eu tava na rua, ainda em comemoração natalina, junto com minha irmã e a família, num restaurante 
tradicional de origem húngara. A enxurrada começou, fui correndo para casa, desci do carro com o vestido branco ensanguentado, 
o porteiro reparou, senti o olhar. Passei a noite sangrando litros, fiz questão de guardar o máximo desse sangue e outras coisas 
espessas que saíam junto, sentada no balde deixava descer, foi assim a noite toda. Litros, litros, quantidade impressionante. No dia 
seguinte me sentia muito fraca, pressão baixa, perdi muito muito sangue. Como é bonito o sangue. De tarde, mesmo com a cabeça 
rodando fui até a floresta, pela trilha que conheço, fui para um lugar bem escolhido, no pé de uma árvore que eu adoro, deixei tudo 
ali por cima da terra, cobri com folhas, conversei com o mundo daquele hermoso dia de verão azul. Fui ao rio, lavei o balde, me lavei, 
tive medo de desmaiar, mas que nada, deu tudo certo, a luz era de ouro, a floresta toda era amiga, me recebeu, me amou. Achei bom 
fazer assim, deixar ir pela privada me parecia tristonho. Fiquei muito doída por que não pensava em ser mãe de outra criança mas 
como por magia aceitei a gravidez e comecei a gostar muito da ideia, era estranho, pois a cabeça, os medos concretos de ter de 
parar de trabalhar por um tempo, as questões financeiras, questões do casamento, tudo dizia que era melhor não ter, mas por dentro 
uma força mágica, do além, me dava a certeza que era uma sorte, uma coisa linda acontecendo aqui na minha vida. A descoberta 
da gravidez e o aborto foram dois abalos sísmicos consideráveis. Muitos aprendizados ao mesmo tempo que me pedem atenção e 
consideração. Eu voltei da França pra morar no Brasil meio que pra ter a minha filha. Eu estava namorando há dois anos à distância 

Afe maria, pouca coisa ein fia! Eu vou começar a falar, não sei assim, já pensei muito sobre o assunto mas nunca verbalizei tanto. 
Então vamos ver o que sai assim, do nada, pra uma coisa que ainda não foi tão processada verbalmente, sabe? Como essas coi-
sas não estão elaboradas, elas vão surgindo aos poucos. A primeira tentativa de falar alguma coisa, eu achei tão desinteressante 
que eu desisti. Estou há tempos pra gravar porque é uma coisa que eu sempre penso mas nunca consigo tecer um pensamento 
mais linear sobre. É um desafio. Não tinha muito claro que eu queria ser mãe, foi um mega susto, eu era muito livre até então. 
Acho que a gente continua sendo, mas é outro tipo de liberdade agora, talvez até mais gostosa. Quando eu paro para pensar de 
fato em tudo o que aconteceu depois que eu fiquei grávida, eu penso: “caramba, quanto tempo tem isso?!” Quanta coisa eu fiz 
e não fiz. Isso se torna uma questão pra mim. Tenho muito o que falar, muito o que dividir, acho que são vários processos, vários 
questionamentos, medos, muitas mudanças ao mesmo tempo. Eu acho que vai ser um pouco longo, é muita coisa pra contar. 
Quando eu tava pensando em gravar esse áudio, só me veio à cabeça todos os problemas que aconteceram, como eu tive que 
abrir mão, aquela coisa meio cliché. Mas na verdade, talvez eu quisesse falar de um ponto de vista quase místico que a gravidez 
me trouxe. Como botar isso em palavras? Me trouxe uma força e uma conexão comigo que estava meio guardada, meio perdi-
da, e me trouxe mais próxima de mim nesse desenvolver um trabalho autoral. É difícil explicar porque é um sentimento que foi 
se refazendo dentro de mim de diversas formas, então cada hora eu sentia uma coisa. Preciso falar mais, mas não sei se é por 
aí, é que esse assunto está muito me interessando agora. Eu realmente tô nadando nessa água. Um amigo médico dizia que a 
gravidez é um milagre. Eu nunca compartilhei muito dessa opinião científica dele. Pelo contrário, o meu médico obstetra era uma 
referência no parto humanizado e sempre me dizia que as mulheres têm filho há milênios e a medicina obstetrícia tem apenas 
umas centenas de anos. As mulheres sabem muito mais do que os obstetras. Mas esse meu amigo médico dizia que quem estu-
da medicina sabe de tantas possibilidades de não dar certo que a única resposta para um parto é que é um milagre. Apesar de 
não concordar com ele, eu acho isso tão bonito. O semelhante gerar o semelhante é um dos princípios da alquimia. Essa coisa 
de transformar o metal em ouro é só uma desculpa pra se chegar na criação de um ser. Toda a procura mais oculta da alquimia 
é a procura pela criação. Como se gera um ser? Como é possível? Essa é toda a questão da criação do mundo, é uma coisa do 
mistério mais absoluto. Tem uma parte de um livro antigo da alquimia, acho que no Codex Marciano, que fala da divindade da 
mitologia egípcia, Ísis, que remonta o pai esquartejado, e uma série de coisas que lidam com essa questão do ser humano, da 
integridade das partes, dele ser parte e ser todo, que é um problema do místico, da busca por uma integridade. É muito dife-
rente você estar grávida do que você ter filhx, não são necessariamente continuidades, é uma continuidade que tem rupturas, 
mudanças muito intensas. No meu caso, teve muita mudança ao mesmo tempo, muita novidade, muitos sentimentos e desafios 
e conquistas, tudo ao mesmo tempo. Eu morava no Rio, naquele começo de carreira, finalmente concretizando e assumindo pra 
mim mesma a carreira de artista que foi uma questão pra mim, porque eu sempre vi isso como o trabalho da minha mãe. Mas eu 
sempre tive a certeza de que queria trabalhar com criação. E aí foi o momento em que eu realmente assumi, veio pra mim. Daí 
veio a pintura também, eu não sou presa à pintura, mas foi o meio que eu escolhi porque eu tenho intimidade, desde pequena eu 
convivo no ateliê, então foi uma forma de expressão mais coerente. Tava tudo certo, mas eu sentia uma angústia, uma solidão, 
um vazio que eu não entendia o porquê, acho que era a falta de viver um amor. Daí eu conheci o meu companheiro e foi tudo 
muito rápido. Ele já morava na França há muito tempo, com dois filhos gêmeos. Eu tava livre e com um trabalho que dava pra 
fazer em qualquer lugar do mundo. Então vamo embora, vamo viver essa história. Em menos de um ano, me organizei e me mudei. 
Quando eu cheguei, com uma mala e um cachorro, no mês seguinte eu engravidei. Foi tudo muito rápido. A primeira sensação foi 
aquele susto mesmo, um mix de emoção, felicidade, com muito medo desse novo, do desconhecido. Depois foi: “eu não tô mais 
sozinha”. Então toda aquela solidão que eu sentia sei lá porque dentro de mim eu não senti mais, mas daí vieram muitas outras 
sensações. Eu me lembro que quando eu fiquei grávida, eu não planejava, na verdade eu nem planejava ser mãe, era uma coisa 
que não fazia muito parte dos meus planos de vida, mas se eu ficasse grávida, se acontecesse, tudo certo. Eu também não tinha 
muito essa ideia na minha cabeça, achava estranho até as pessoas falarem que tem uma hora em que você começa a sentir 
essa vontade. Engraçado é que de fato isso aconteceu comigo e com o meu companheiro. E se a gente tiver umx filhx um dia? E 
quando eu comecei a pensar, me vieram várias questões, porque ter umx filhx, na minha cabeça, é você conduzir um ser humano 
e isso é uma coisa que te dá muita responsabilidade. Não consigo pensar nisso de uma forma tão leve, é muito pesado. A vida 
e o trabalho que eu tenho parecia não caber isso, a maternidade. Então eu pensei que nunca ia acontecer. E quando aconteceu, 



das doulas me perguntou se eu queria ter parto normal, porque eram aquelas mulheres mais alternativas, então a maioria queria 
ter parto normal e algumas queriam ter parto domiciliar, o que me assustava um pouco. Eu nunca tinha pensado sobre o assunto. 
E a resposta que eu dei foi: “eu vou tentar o parto normal no hospital, mas se o médico disser que precisa, eu não tenho o menor 
problema em fazer a cesárea.” Havia mulher lá que dizia que cesárea só no último caso. Eu estava na casa da minha mãe quando 
comecei a ter as contrações. Eu senti uma dor tão absurda que eu disse que queria anestesia imediata. Meu companheiro estava 
longe e meu tio me levou pro hospital. Cheguei lá e um médico super bruto me atendeu. O meu médico demorou pra chegar e eu 
passei uma madrugada de horrores. Não tinha banho quente. A anestesia só chegou 6:00 da manhã. Melhorou um pouco mas eu 
tive uma dor muscular na perna que não passou. Meu filho só nasceu 12:45 de cesariana. Eu não aguentava mais depois de 12 
horas de trabalho de parto. Ele nasceu super lindo, foi um pouquinho pro meu peito, tipo nem um minuto, e já levaram ele embora. 
Ou seja, tudo aquilo que eu tinha lido, que tinha que amamentar, não rolou. Fiquei lá sendo costurada, chorando, bem desesperada, 
cansada, com medo. Primeiro filho, 4 horas de parto. Ele foi cuspido, literalmente. Me lembro de ter pensado na minha gatinha que 
vi parindo algumas vezes. Ela ia para um cantinho e ficava ali tendo cria por cria bem quietinha. Depois lambia todas. Pensei, no 
momento mais crítico da dor, se ela pode eu posso. Não tinha quarto especial. Tive parto normal em uma sala cirúrgica. Estava suja 
de xixi e água. Lembro sempre do cordão umbilical imenso, batendo forte, tipo um coração, eu pensei. É a imagem que guardo do 
meu parto. Ele era de um azul ciano reluzente e vermelho misturados. O bebê nasceu, eu tinha leite. Meu corpo dava sinais de que 
estava tudo bem, mas eu não estava bem. Chorava todos os dias. Minha família fingia que nada acontecia. Ainda queria me jogar 
da janela. Agora queria me jogar com ele da janela. Quando o meu filho nasceu eu trabalhava no MAM, cursava o mestrado em 
Artes na UERJ e minha mãe tinha morrido dois meses antes. Tudo o que eu queria era ser acolhida, abraçada, cuidada. Mas eu que 
tinha que fazer isso com o meu filho. Um misto de luto, maior tristeza do mundo, com uma alegria tão grande quanto. Tudo junto 
e misturado. Mesmo recebendo esse acolhimento e carinho de muitas pessoas, eu me sentia órfã ao extremo. Nunca preenchida 
pelos cuidados. Eu não tenho como dizer que foi tranquilo o puerpério e os anos seguintes. A vida não parava para eu me cuidar e 
minha família toda estava em luto. Aconteceram mais inúmeras situações que fragilizavam a mim e à minha família. Sempre foi muito 
evidente para mim como a experiência da maternidade caminha colada na condição de classe social, contexto territorial e social, 
religião e sobretudo de corpo de cada pessoa (idade, raça, gorda/magra, gênero/sexualidade, traumas, complexos...). Nas tramas 
geradas a partir dessas combinações, nas subjetividades, mas que ainda assim pode haver pontos em comum. As falas, relatos, vão 
passar sempre por esses caminhos. No dito e no não dito. 

Do que eu me lembro desse primeiro momento... Eu vinha de uma experiência criativa, de produção, de trabalho intelectual que 
sempre foi bastante caótica, sempre consegui produzir muito bem numa certa bagunça, também porque sempre fiz muitas coisas 
diferentes. Sempre tive essa questão de uma certa concomitância de práticas, de estudo. Isso me ajudou muito no momento em 
que eu tive os meus filhos porque eu sempre produzi na confusão. Não foi uma ruptura tão grande. Com os filhos, as práticas mais 
longas elas acabam ficando mais interrompidas. Eu já vivia uma vida de muitos atravessamentos e muitas interrupções entre as várias 
atividades, os meus interesses diferentes. Esse momento de ser mãe, pra mim é até meio difícil de explicar, porque não foi uma coisa 
assim de tempos concorrentes, e aí que eu acho que é o grande mistério. Se começar a pensar demais, é, realmente, eu tive um filho 
numa época muito louca, mas acho que sempre é. É muito curioso porque quando x bebê chega em casa, pelo menos pra mim, eu 
tive muito uma consciência de que era uma outra pessoa. Eu falei, “cara, essa pessoa tá aqui agora na minha casa. Qual que é dessa 
pessoa?” X bebê não é uma página em branco. Isso definitivamente não é. Então você vai conhecendo aquela pessoinha né? É muito 
interessante isso tudo, esse processo de conhecimento dessa outra pessoa, e é uma relação que, nesses primeiros meses, sobretu-
do, é muito intensa do ponto de vista corporal, mental. É uma experiência que tudo o que você passa naquele período está permeado 
por isso. Eu via muita gente com muitas questões quando engravidou, perguntas. Eu nunca fiquei me fazendo muitas perguntas. E é 
muito louco porque, depois que eu tive filho, parece que sempre tinha tido filho. Tem gente que fala que fica com dúvida como é que 
vai fazer. Não sei. Tanta coisa pra falar. Juro! Minha mãe, quando eu chorava com o bebê no colo, me perguntava se eu tinha tomado 
o remédio direitinho. Passei três meses dizendo para minha psiquiatra que aquele remédio não me fazia bem. Eu tomava e piorava. Ela 
me dizia: “impossível.” Minha mãe repetia: “se a psiquiatra disse...” Até que, certo dia, a mesma psiquiatra me disse, “preciso rever seus 
medicamentos, pois em 10% da população, esse remédio causa efeitos reversos.” Hã? Por que ela não acreditou em mim quando eu 
repetia e repetia e repetia que aquele remédio piorava meus sintomas? Eu estava morando no Rio na época. O Rio começou a ficar 

e queria muito ter filhx. Queria já no casamento anterior. Eu era casada com um cara que eu amo muito, que é muito amigo, e que 
não queria ter filhxs. Ele é fotógrafo de cinema também, trabalha viajando pra lá e pra cá. Ele tem uma filha, então acho que ele 
sacou que não dava, e não queria ter filhxs, era uma coisa dita. Então tinha esse desejo que eu nem sabia o que significava. A gente 
ficou um ano liberado, transando loucamente, plantando bananeira pra engravidar, e nesse ano eu estava me readaptando no Brasil. 
Fui procurar as pessoas para trabalhar e não era fácil, demorou um pouco pra coisa do trabalho (o de alimentar), começar a rolar. 
Daí eu tinha tempo, eu tive tempo na gravidez e quando a minha filha nasceu. A gravidez foi um momento de grande produção de 
filmes. Eu faço muito isso, eu vou captando, daí o tempo passa e eu volto nas imagens de um ano, dois anos atrás, e monto com 
esse delay. Então eu acho que eu montei dois filmes na gravidez e quando a minha filha nasceu os filmes começaram a circular, a 
aparecer. Eu estava meio brigada com o cinema, com o festival de cinema clássico, porque eu achava que os meus filmes não se 
encaixavam. Acho que antes da minha filha completar um mês, um curta meu ganhou um prêmio no festival “Semana de Realizado-
res” e foi muito legal. Eu deixei ela em casa depois de uma mamada, ela era muito pequena ainda, eu saí correndo, recebi o prêmio 
feliz da vida, e voltei. Eu tenho essas duas frentes. Tenho o trabalho que faz comer, que não é o mesmo trabalho que faz sonhar, que 
é o meu trabalho pessoal. Esse tempo do comecinho eu pude usar bastante pra mergulhar nisso, porque a vida ficou reduzida entre 
ser mãe e poder fazer meus filmes. Deu pra juntar essas duas coisas. Em vez de me afastar, na verdade me aproximou. Eu montei 
uma exposição, fiz a galeria toda e, 10 dias depois, eu pari. Foi super legal passar a gestação trabalhando e pensando, seguindo a 
minha pesquisa. 

Antes de eu ficar grávida eu vi o Renascimento do parto e foi um filme que me tocou muito. Uns três anos depois eu engravidei 
e tive a certeza de que eu queria parir em casa, um parto respeitoso, que ela pudesse chegar no lugar onde eu me sinto bem. Na 
noite anterior, eu já sabia que ela ia nascer. Eu estava com 38 semanas. Antes de dormir eu senti um ploc dentro de mim, como se 
fosse uma bolha de ar estourando. Levantei pra verificar e tinha uma aguinha escorrendo, mas voltei pra cama. Fiquei sentindo a 
contração, mas não era ainda o trabalho de parto. De manhã a enfermeira obstétrica chegou, mediu, avaliou e disse “talvez demore 
ainda, então vai almoçar, vai dar um passeio, e a gente vai se falando.” Isso eram 8 horas da manhã. Quando deu umas 10, eu fui 
deitar. Levantei logo em seguida porque não estava aguentando de tanta dor. A partir daí foi um trem descarrilhado, eu comecei a 
sentir muita dor, entrei no chuveiro, foi aliviando. Mas as contrações vinham, vinham, e achei literalmente que eu ia cagar a minha 
filha, eu sentia tudo atrás, com o períneo expandindo. Achei que ia nascer antes da parteira chegar. Quando ela chegou, me senti 
muito segura. Perguntei pra ela se já ia nascer e ela me disse: “o quê que você acha?” Eu queria ficar de pé, eu precisava estar 
conectada, com o pé no chão. Daí entrei naquela partolândia, desliguei de tudo. Meu companheiro pegou a câmera pra fotografar, 
fez dois cliques, eu pedi pra ele por favor não fotografar. Eu entrei num estado muito de alfa, pé firme no chão. A contração veio, eu 
fechei o olho e vi a expansão do universo, foi muito doido, foi a imagem que eu vi. Eu tomei consciência de que era a hora. Minha 
filha nasceu, veio pra mim, foi tipo uma coisa inacreditável. Veio pro meu colo e ficou mais de uma hora ali, mamando no peito, e 
eu me senti totalmente drogada. Realmente estava, era ocitocina pura. Já recuperada, a parteira me disse que o cordão da minha 
filha era muito pequeno, por isso a cabeça tentava sair mas era puxada de volta. Ela teve que cortar o cordão antes da expulsão 
porque ele estava enrolado em volta do pescoço. Mas em nenhum momento eu tive medo, pensei em ir pro hospital, eu estava 
muito segura da minha escolha. Meu companheiro e a parteira também. Eu acreditava muito no meu corpo, na potência e na força, 
em momento nenhum eu questionei essas escolhas que eu fiz. Não é uma história romantizada. Depois que eu pari eu posso fazer 
qualquer coisa, mover mundos, e isso é muito lindo. Eu tive um parto orgásmico. Não foi por causa da Fadynha, não foi por causa 
de nada daquilo, mas também foi de entender como é que o meu corpo estava funcionando. E aí vem uma questão que eu acho 
muito importante de colocar dentro da minha intelectualidade, que é a ideia de como a gente desenvolve um corpo intelectual. Não 
é à toa que se chama corpo intelectual, porque a gente separa muito essa ideia de corpo, de alma. Tem uma eurocentralidade que 
separa muito isso e é completamente desnecessária. Eu acho que tem uma inteligência que a gente pode dar nisso, e aí pensar 
essa maternagem muito mais como uma linguagem, como um contato com uma linguagem do que qualquer outra coisa. Eu tava 
lendo muito sobre parto humanizado, violência obstétrica. Encontrei mais ou menos alguma literatura sugerida por algumas amigas 
que tinham acabado de ter filho. Sabia que tinha um puerpério difícil. Tinha visto até alguns vídeos no YouTube sobre parto sem 
dor, então eu achei que eu estava um pouco preparada. Eu fiz um curso com doulas e eram dois dias inteiros. No primeiro encontro 
eu fui sozinha e no segundo fui com o meu companheiro. Eu achei que estava arrasando, que ia ser super fácil. Nesse curso, uma 



fez entender que eu não tenho o controle, que é puro descontrole; um descontrole das horas, do dia, os primeiros seis meses pra 
mim foram um grande mesmo dia que eu estava presa ali naquele dia da marmota. Então encontrar as brechas com ela no colo, 
amamentando, com uma mão só, anotando com a mão esquerda, começou a sair, o trabalho começou a fluir com mais verticalidade 
porque o tempo fica muito curto e eu precisava fazer render as horas e, inicialmente, eu só tinha um dia por semana, três horas, que 
era quando ela ficava com a minha sogra e agora tô conquistando aos poucos o meu contorno de novo. O tempo é o que eu tenho 
aprendido, especialmente no meu fazer artístico, a dominar e a compreender, e como que eu posso me dividir em várias. Eu tô apren-
dendo, quando eu estou cansada, a não trabalhar, entender que o tempo tá estendido e que eu não vou dar conta mesmo. A gente 
fala disso na Cooperativa (de Mulheres Artistas). Não damos conta de tudo. Porque a gente faz várias jornadas: é a jornada em casa, 
no trabalho, fora de casa, de um trabalho que se você tem que fazer em outro trabalho, na universidade, a jornada de ativista, é o tra-
balho de ser alguém, então são muitas jornadas para além de ser mãe. Dar conta de tudo o tempo todo não é saudável. Tem algo de 
ser mãe que é muito importante no meu trabalho, de como eu cuido do meu filho, eu também quero cuidar do meu trabalho, cuidar 
de mim, então quando eu falo que eu não dou conta, é também o momento de eu conseguir parar, porque talvez antes do filho, eu 
ia no limite, eu ia pelo tempo do mundo, e não pelo meu tempo, então o filho te obriga a parar e a retomar um contato contigo. Eu 
tenho vivido muito isso, de falar, “caraca, tá tranquilo”. Desde então, temos aí 1 ano e 6 meses, só agora que eu comecei a dar um 
respiro. Passei a respirar um pouquinho e pensar um pouco mais em mim de novo. Até então eu não consegui muito. Isso é muito 
louco. Eu acho que nos moldes sociais contemporâneos é muito cruel, porque a gente tem um desejo de desempenhar um papel, 
a gente desempenha, só que essa relação química que acontece com a gente pós-maternidade é muito de cada pessoa mesmo e 
é muito forte, muito transformador. Eu entendo que o tempo é muito necessário aí e nem sempre a gente tem esse tempo. Talvez a 
maior diferença que eu sinto é uma coisa de energia, que agora eu sinto estar recuperando, uma energia que eu tava ali com tudo 
pra aquilo, sentando, escrevendo, pensando, não que eu não tivesse minhas dificuldades e inércias, sempre tive uma certa inércia 
pra começar a trabalhar, e na hora que vai, vai, como se fosse uma coisa meio assim intermitente, e isso sempre existiu e não tem 
nada a ver com o nascimento do meu filho. Eu sinto é como se o cansaço não fosse só físico, fosse um cansaço mental também, 
ou como se o cansaço físico interferisse no espaço mental, ou não só o cansaço, mas como se a gente não tivesse mais aquele 
espaço na cabeça pra poder pensar aquelas coisas, uma energia mesmo, um gás. Eu acho que com a vinda dele rolou sim uma 
certa pausa, digamos, no meu processo de pesquisa, eu acho que mais do que no processo, no ritmo. Eu acho que pra todo mundo 
quando chega umx filhx, muda a dinâmica do cotidiano. Eu ficava muito agoniada de não poder trabalhar. O meu ateliê agora é 
onde a gente morava, exatamente onde era o quarto do meu filho, então é um lugar que tem uma estrutura para recebê-lo. É uma 
bagunça quando ele vai lá, porque ele também não deixa eu trabalhar exatamente, mas tem uma estrutura que eu posso, no meio 
do caminho, chegar lá e deixar ele dormindo. Tem uma estrutura de casa que facilita muito. 

Eu nem sei muito explicar. Eu acho que rola um isolamento, mas eu não sei nem se é, não é, no meu caso, porque eu acho que é 
muito particular. Eu tenho amigas artistas que não mudou, sabe?, o ritmo não mudou tanto assim. Elas conseguiam trabalhar super 
bem com x bebê. Consigo pensar em duas assim, particularmente, que botavam x bebê ali no cantinho de ateliê e ia junto, sabe? 
Eu achava que eu ia ser assim também. No meu caso não foi. Eu demorei um pouco mais. Mas eu realmente acho que é muito 
particular, como toda maternidade é. Eu tenho ainda muita dificuldade de criação, eu sinto que o meu tempo é muito fragmentado. 
Eu sinto falta de processos nos meus processos artísticos. Eu nunca consegui juntar o meu trabalho individual com o trabalho que 
eu faço fora, apesar de achar que está tudo meio interligado. Eu sinto falta de poder estar mais presente no meu ateliê. Mas o que 
pegou pra mim foi o seguinte: ok, eu preciso de tempo pra mim também, preciso de tempo de concentração, mas como é que faz? 
Pra poder ter isso, eu preciso subalternizar uma pessoa. Então como eu subalternizo alguém pra poder criar condições de produzir 
o meu trabalho? E essa pessoa que eu estou subalternizando pra cuidar da minha filha, essa mulher, quem que ela está subalter-
nizando para cuidar dxs filhxs dela? Quando você vê, você está presa numa cadeia de mulheres que estão se subalternizando, se 
explorando de uma certa maneira, para dar conta de entrar num rolo processor produtivista moderno contemporâneo. Por quê? 
Essa pra mim que é a questão. 

Eu tenho um trabalho que se chama Breve cronografia dos desmanches, que eu comecei a observar quando teve uma grande 
aceleração do mercado imobiliário, em 2012, que eu saía de manhã e quando eu via tinham cinco casas demolidas de uma vez 
para construir um prédio. Depois passava um pouco e já tinham mais tantas casas, isso tudo numa área muito pequena, muito 

bastante impossível na minha estrutura familiar, financeira e tudo, e eu decidi voltar para BH. Eu voltei a conviver com a minha mãe e 
foi muito impactante voltar a conviver com ela tendo me tornado mãe. Quando eu morava no Rio, a gente tinha uma relação distante, 
se falava e tudo, mas não era muito próxima, não só por não estar na mesma cidade, mas eu acho que, intimamente, afetuosamente, 
não fazia parte de um cotidiano. Quando eu voltei pra cá, a gente retomou esse contato, até porque a gente morou provisoriamente 
numa mesma casa, e isso foi muito visceral. Cometemos aquele erro básico de pais de primeira viagem e fomos com a criança pra 
casa dos pais do meu companheiro. Minha mãe falava que eu ia precisar de ajuda, a gente morava numa casa com escada, não tinha 
ninguém pra cozinhar, a gente precisaria de um certo conforto. Foram dez dias de completo horror. Naqueles primeiros dias que o 
peito está muito grande, gigante, e a criança não consegue mamar direito. Meu filho teve dificuldade de pegar a embocadura, aí ficava 
aquela tensão em volta, ele não parava de chorar. E quando ele começava a chorar no meu colo, a minha sogra vinha e tirava ele, pra 
levar não sei pra onde, e ficava sacudindo para ele parar de chorar, e a criança berrava porque tinha fome. Em dez dias, ele tinha que 
emagrecer o que seria o normal, mas ele emagreceu um quilo e ficou muito magro. A gente levou no pediatra e o médico se assustou. 
A gente entrou com fórmula e com 23 dias ele desmamou, porque ele preferia a mamadeira. Foi um período péssimo de puerpério. 
O meu companheiro e a minha sogra dizendo que eu não tinha leite, que eu não dava mamá direito, e eu só chorava, só chorava, só 
chorava. Mas eu tinha um grupo no Facebook, o Santas Mães, e lá eu consegui o contato de uma consultora de amamentação. Ela 
foi lá em casa e disse que eu tinha muito leite, que eu só precisava de um jeitinho de entender melhor a questão toda, e ele voltou 
a mamar. E quando ele voltou a mamar, a gente mudou de pediatra, porque ele achava que era isso mesmo, que tinha que dar o 
leite em pó. A nova pediatra mandando tirar esse leite em pó que não fazia sentido. Eu fui voltando a dar o mamá do peito e depois 
de um mês e pouquinho ele estava mamando de novo e ele mamou até 2 anos e 3 meses. A parada foi muito radical. Eu não tinha 
entendido o tanto de conhecimento, o tanto de coisas que você precisava entender, mas acho que é um processo muito particular 
mesmo. Eu não tava ligada no que eu ia enfrentar. Eu lembro que o primeiro mês, acho que os três primeiros meses, foram muito 
difíceis. Mesmo eu tendo muito apoio em casa, da minha família, dos meus pais e do meu companheiro, parece que ninguém sabia 
muito bem o que fazer. Nem eu. Fui aprendendo ali na raça mesmo. Nesses primeiros meses, bem nesse início mesmo, um pouquinho 
mais, eu não me entendia como eu. Até outro dia eu estava lendo alguma coisa nas redes sociais sobre uma exposição que estava 
acontecendo que fala sobre o que cria dentro da gente quando a gente cria alguém. Eu ficava pensando o quê que isso fez comigo. 
Eu já não conseguia pensar em mim. Depois do inferno inicial, a gente voltou a morar na nossa casa, as coisas foram se encaixando 
e a gente entendendo um pouco mais. Eu e meu companheiro não queríamos voltar a trabalhar. A gente fazia planos de ir morar no 
mato, sair do Rio de Janeiro. Meu filho nasceu em maio de 2013, bem nas épocas das manifestações em junho, eu amamentando na 
Lapa e ouvindo aquelas manifestações loucas ali embaixo, bombas de madrugada. Meu companheiro acordou um dia dizendo que ia 
voltar a ditadura, que a gente tinha que ir embora, que a gente ia ser perseguido. Estávamos panicados, todo mundo na rua, e a gente 
amamentando aquele filhotinho, só ouvindo a confusão e as bombas. 

Foi tudo um processo. Então fiquei dois anos ali. Indo para análise três vezes na semana e cuidando do meu bebê. Ainda hoje 
acho difícil trabalhar. Era daquelas pessoas que precisava de doze horas seguidas para escrever três páginas. Quase três anos de-
pois do nascimento do meu primeiro filho tenho em média quatro horas por dia de escrita, trabalho. Quero fazer mil coisas, projetos 
de exposição, trabalhos de publicação, traduções, mas as mil coisas e os mil planos ficam aqui guardados porque, no final, opto 
sempre por estar com ele. Não consigo cortar esse cordão. Quer dizer, às vezes até consigo. Uma grande amiga me perguntou se 
eu tinha percebido a transformação dela depois de ter sido mãe. Eu disse: “não.” Suas neuroses estão todas aí contigo. (risos) A 
gente muda e não muda, acho. Não tenho nenhum romantismo em relação à gravidez e à maternidade, porém, talvez, eu seja uma 
das mais românticas. Tenho uma amiga que me dizia que jamais teria parto normal com medo de fazer cocô na frente da equipe 
médica. Por que não podemos mostrar vulnerabilidade se estamos, sim, em um momento vulnerável? Outra me disse que se sentia 
um bicho dando de mamar. Ué, mas a gente é um bichinho mesmo, eu pensei. Toda a morbidez da minha gravidez parece reflexo 
da morbidez da nossa sociedade contemporânea. Mas essa morbidez que está nos meios de comunicação, em todo lado, é para-
doxalmente mascarada pela circulação das imagens e das notícias. Tem uma relação entre vulnerabilidade/morbidez/o não querer 
pensar em morte. 

Da disponibilidade, acho que essa é a palavra, já não é a mesma para se entrar até o fim. Quando a minha prática virou a minha 
pesquisa eu realmente pensei que eu ia produzir muito mais do que eu produzi, porque eu engravidei, tive filhx. A maternidade me 



gente está vivendo, influencia no resultado do trabalho. É uma questão de se reinventar, de se organizar de uma forma diferente. 
Tanto que hoje, quando eu pinto e o meu filho está comigo, ele sempre pega o pincel e põe no meio do quadro, faz o rabisco dele. 
Eu podia ficar louca com isso, mas eu deixo. Um, que eu acho que é maravilhoso ver ele se adaptar, já desde sempre, a estar em 
contato com isso, como eu tive. Segundo, é que, hoje, os meus trabalhos têm o traço dele, porque ele faz parte da minha vida, 
então eu não ligo. Óbvio que eu vou dar uma consertada aqui e ali, eu vou mexer, mas é como se fosse um amuletozinho de sorte. 
Ele vai lá, dá o toquezinho dele, e eu faço com que ele seja parte do meu dia a dia. A gente não precisa ter medo dessa interferên-
cia. É óbvio que vai mudar, mas sempre é de forma positiva, porque é um amor tão grande que a gente vive, é um sentimento tão 
de força. O trabalho que eu tô agora bastante focada é um trabalho que começou a surgir há 3 anos, logo depois que o meu filho 
nasceu. Não sinto que é uma coisa diretamente relacionada. Não sei, eu tô aqui pensando. Eu acho que é, engraçado né, difícil 
assim, porque, eu acho que ainda é um tanto complicado no mercado, ou sei lá, no entorno sabe, rola aquele breve apagamento 
da pessoa, mas também acho que tem muito de mim, por exemplo, eu também me isolei, eu também dei uma desaparecida, diga-
mos assim, que eu foquei bastante na coisa toda do filho nos primeiros seis meses. E aí a volta foi um músculo, sabe, pegando, 
reativando esse músculo, entendendo essa nova dinâmica, esse novo ritmo, e essa nova pessoa que eu também tava me tornando. 
Por que a gente muda tanto né, não sei de você, mas acho que rola uma mudança, assim, bastante intensa. Durante o primeiro ano 
foi 100% ele, eu não tinha energia de pensar em outra coisa, mas ao mesmo tempo eu ficava com aquela angústia muito forte 
sobre o quê que ia ser, quem eu sou. Eu realmente não consegui trabalhar. Mas eu sempre tinha essa certeza dentro de mim que 
eu tava ali dentro, alguma coisa estava mexendo, e alguma coisa ia sair em algum momento e que eu precisava entender como 
esse momento iria acontecer. De uma certa forma foi uma preparação pra hoje eu estar recomeçando e sendo uma nova artista, 
um novo propósito. Até o próprio assunto do trabalho, eu tô fazendo um retorno pra essa foto dentro de casa, nesse espaço do-
méstico, que é muito ligado à maternidade. Eu fotografei dentro de casa segurando ela literalmente com uma mão e a câmera com 
a outra. Fui fazendo o que dava. Daí surgiu toda essa pesquisa nova. Eu acho que eu estou muito dentro d’água ainda, dentro 
desse aquário, pra falar com muita clareza, mas eu já sinto também muitas mudanças positivas no meu trabalho, mais confiança e 
um pouco mais de foda-se. Eu vou fazer o que eu preciso, no tempo que eu tenho. 

Eu não senti em nenhum momento que a coisa da maternidade me completava. Eu ainda sinto a mesma coisa que sempre me 
cutucou, me incentivou a pensar no trabalho visual, é totalmente outro compartimento. Esse lugar do artista, dessas questões, de 
questionamentos, de tentar achar um outro ponto de vista, de tentar dar prx outrx um olhar, ele não deixa de existir na hora em que 
você tem filhx, eu acho que se bobear até aumenta, porque você, não sei, dá uma vontade de contribuir até mais. Eu fiquei super 
feliz com esse seu contato porque, de alguma forma, ele apareceu como um espelho, porque eu tô num momento muito parecido, 
eu estou escrevendo a minha qualificação do doutorado. Eu tenho mais um mês de escrita. Entrei no doutorado grávida. Tive um 
processo de pesquisa muito marcado pela gravidez e pelo nascimento da minha filha, que vai fazer dois anos, mais ou menos junto 
com a qualificação. Eu entendo plenamente essa impossibilidade de seguir com uma pesquisa ou até mesmo com um trabalho 
artístico sem alguma aproximação com a maternidade. Não que a gente vá fazer trabalhos apenas a partir disso, com essa temática, 
com essa propulsão, mas acho impossível não ter nada a ver, porque a gente é literalmente atravessada por esse acontecimento na 
vida. Eu acho muito legal você ter feito essa aderência à pesquisa desse assunto. Minha fala é muito cheia de voltas, até desculpa, 
mas tenho muita dificuldade de falar resumidamente, objetivamente, especialmente sobre esse tema. Hoje tô sozinha em casa e 
acabei de ouvir a neném chorando. Já volto. 

Na entrevista para o doutorado me perguntaram: “você não pensa em engravidar não, né?” Eu tive os meus dois filhos durante 
o meu doutorado. Eu tive muito medo de como eu ia fazer. Pra mim a questão principal foi o sono. Eu passei anos sem dormir direi-
to. Essas coisas da maternidade. Nos quatro primeiros anos, o maior desafio era continuar uma pesquisa com toda a questão de um 
trabalho intelectual de leituras nessas condições, de um cansaço muito grande, de uma falta de sono acumulada que vai minando 
o corpo, a mente, tudo pouco a pouco. O maior desafio era inventar outras formas de estar fazendo pesquisa e escrevendo. Mas o 
fato de estar fazendo um doutorado naquele momento, não precisar ter um outro trabalho, eu fazia também exposições, mas tam-
bém não era num ritmo intenso, me deu uma possibilidade de encontrar uma outra maneira. Eu sou muito rápida, eu leio muito rá-
pido, escrevo muito rápido, e fiquei muito lenta, me lembro dessa lentidão um pouco angustiante. Será que eu vou ficar assim lerda, 
não consigo escrever um parágrafo com a velocidade que eu tinha? Mas pouco a pouco eu voltei a essa velocidade. E a coisa de 

próximo de mim. Eu tinha acabado de ter filha, tinha muito pouco tempo. Começou a ter notícia das ocupações que pegavam fogo, 
favela que pegava fogo, de desabamento. Então eu resolvi fazer esse trabalho que era justamente da observação da cidade, con-
templando essas coisas que estavam acontecendo, com pequenos textos que eu chamo de cronografia, mas a gente podia cha-
mar de tipologia em formato de crônica. A escrita tem esse tempo do pensamento. Eu fiz isso justamente quando a minha filha 
tinha poucos meses, quando saía para passear com ela. Eu acho até que depois que ela nasceu, parece que foi um acelerador 
histórico, digamos assim. Minha gravidez foi muito boa, não tive nenhum problema, não tive depressão pós-parto e eu era uma mãe 
bem feliz nesse momento, apesar desse trabalho, que é uma continuação das minhas questões. Talvez né, têm alguns textos es-
pecificamente que me reenviam à minha infância, a lugares que eu cresci vendo uma paisagem que de repente mudou, e claro que 
isso deve ter alguma reverberação, mas diretamente assim, eu não sei, sabe? Devastação são retratos de mães e filhas. Eu fiz o 
trabalho quando a minha filha devia ter 4 anos já. É um trabalho brutalmente atravessado pela maternidade, por eu ter me tornado 
mãe e por ter voltado a conviver com a minha mãe, essa avalanche de sentimentos confusos que a gente tem com tudo isso, sen-
timentos fortes e bonitos e calorosos, como também sentimentos violentos de toda ordem. Eu voltei a trabalhar aos pouquinhos. 
Meu filho tinha uns seis meses. Eu ganhei um prêmio da Funarte, Mulheres nas Artes Visuais. Fiz o livro da Julieta de França. Mas 
foi uma decisão séria de que eu não faria mais produção, faria coisas que eu gostasse mais. Foi uma guinada para começar a 
escrever. Comecei a fazer projetos que eu estava idealizando, fazendo curadoria ou pesquisa. Eu não queria um trabalho fixo por-
que o meu filho só tinha 2 anos e eu queria continuar amamentando. Eu recusei naquela época. Eu só comecei a trabalhar fixo no 
MAR, 40 horas, quando o meu filho já tinha 3 anos e meio. Acho que a coisa mais forte pra mim é que eu sinto até hoje, ele fez 3 
anos agora, como se eu aos poucos fosse voltando a sentir o mundo como ele é mesmo, como ele era pra mim, a me sentir no 
mundo, na verdade, como eu me sentia antes, muito aos poucos. A sensação que eu tenho é como se eu estivesse englobada num 
treco assim, numa nuvem, num é uma nuvem porque não era nebuloso, mas num universo, que não via fora, sabe? Acho que talvez 
seja isso. E eu sinto que eu, aos poucos, desde que ele nasceu, aos poucos esse lugar vai chegando de volta. Eu vou voltando a 
ver o mundo e a me sentir no mundo como uma pessoa que pode ir e vir. Sei lá, que se alegra com as coisas do mundo. Eu acho 
que eu fiquei muito absorvida, no bom sentido. Eu acho que eu queria muito ter filhx, então, quando ele nasceu, eu fui com tudo. 
Abri mão de tudo com nenhum problema. Hoje eu até repenso isso um pouco porque às vezes pode ter um certo excesso que a 
longo prazo não é bom, nem pra gente, nem prxs nossxs filhxs. Eu sinto como se aos poucos eu fosse voltando, recuperando uma 
coisa boa da relação com as coisas e com o mundo, redescobrindo o se sentir no mundo como era antes. Foi uma coisa que eu 
pedi pro pai, que ele tinha que abrir mão de alguma coisa pra minha criação. Ele não teve resistência nenhuma, ele é bem parcei-
ro, e a gente ficou três meses em Portugal. Eu fiz muita coisa lá. No primeiro mês eu não conseguia fazer absolutamente nada, 
porque eu só pensava em amamentar, literatura sobre infância e todo aquele universo, então foi ali que eu consegui me libertar e 
ter tempo pra isso. Meu filho entrou pra uma escola e ficava em tempo integral. Ele super se adaptou, deu tudo certo, então eu 
consegui fazer muita coisa. Mas como eu lido muito com pornografia, erotismo, então isso também era meio difícil, numa época em 
que eu não tinha muito o erótico dentro de mim. A minha pulsão erótica, ligada ao sexo, estava muito baixa. Então ali também foi 
uma redescoberta enquanto casal, porque a gente tinha tempo pra transar e era uma maravilha, e também uma redescoberta do 
meu próprio trabalho. Meu filho curtia muito ir lá, ver o que era o trabalho. Acho que porque eu saía de casa e dizia “vou trabalhar, 
vou trabalhar”, e isso era uma categoria totalmente abstrata na vida dele, e eu não me dava conta disso. Na hora em que ele viu o 
que era, acho que ele tanto curtiu o que era, como aquilo ganhar uma imagem, uma coisa concreta, foi muito maneiro. Então sem-
pre que é um trabalho que dá, eu levo ele, porque eu acho que ele vai curtir e eu também. Ele me ajudou a arrumar as coisas, ficou 
com aquilo na cabeça: “ah o seu trabalho”. Eu sinto um prazer em ir mostrando o mundo mesmo, mostrando as coisas que a gente 
faz, as coisas que a gente gosta. A gente não precisa parar de trabalhar, a gente não precisa parar de ser a gente, é só se adaptar. 
Tenho aprendido a adaptar os meus horários, as minhas organizações. Eu sempre fui muito indisciplinada e isso tem ajudado a 
organizar a minha rotina, a ser mais disciplinada, a também não me culpar muito. Não deu pra fazer hoje, tudo bem, não deu pra 
fazer hoje, mas de alguma forma eu tô fazendo. Eu posso não estar pintando, mas eu tô produzindo dentro de mim e isso uma hora 
vai sair, de alguma forma que eu não sei, mas vai, porque o trabalho fala muito pra gente. Eu sabia também que quando eu come-
çasse, o trabalho ia me guiar e é o que tem acontecido. O trabalho está me mostrando os caminhos que eu tenho que seguir. Eu 
até tenho esse projeto que chama “Andar Imaginário”, que eu pesquiso e tenho essa coisa na mente de como o lugar, e o que a 



Não se trata de estetizar a minha relação com a minha filha, se trata de incluí-la nos meus processos, uma vez que o me separar 
dela em mil instâncias, implica numa interferência complicada do mundo que eu não dou conta. Eu não dou conta de ter babá, de 
pagar 3 pau de escola. Não vou, me recuso. Não dou conta de estar sozinha, eu não consigo, porque ela está o tempo todo pedindo, 
junto, mamando, chegando, querendo atenção. Ou eu incluía ela nos meus processos, ou me separava dela pra ser mais uma artis-
ta que faz um trabalho desvinculado de qualquer experiência materna. Não tô falando que o meu trabalho virou um trabalho sobre 
maternidade. Mas a partir da experiência radical de ter um filho, eu comecei a inserir a radicalidade em todos os âmbitos da minha 
existência. Por exemplo, eu faço parte de uma universidade pública, o meu companheiro é professor de uma universidade pública, 
qual é o sentido de eu botar uma criança numa escola particular? Pra mim não faz. É uma radicalidade que eu adquiri com a expe-
riência da maternidade. Eu não consigo ter uma mulher preta na minha casa cuidando da minha filha enquanto eu trabalho. Primei-
ro que eu nunca tive esse tipo de experiência, minha mãe sempre trabalhou muito e eu sempre fiquei em escola o dia inteiro, a 
coisa da babá não era uma cultura, eu fui criada entre a escola e a vizinha. Minha mãe dava uma grana pra vizinha pra ajudar, mas 
era isso, a gente se frequentava, era muito mais próximo de uma experiência de comunidade, que as pessoas se cuidam, se olham, 
do que a experiência de mulher branca de centro de cidade, que fica sozinha em casa chorando com a criança que não larga o 
peito e querendo matar a criança e se matar em seguida. Não posso trabalhar sozinha, tem uma criança comigo, então ela vai tra-
balhar comigo. A partir da noção que a minha filha estava infiltrando todos os buracos que eu tinha disponíveis, todos os espaços 
mentais, físicos, fisiológicos, eu desenvolvi uma série de infiltrações, chamando o filho de infiltração, que é uma coisa que você não 
contém, vaza e chega e preenche, não deixa espaço. Não acho que toda mãe tem que incluir filhx em trabalho. Acho errado isso de 
cagar regra, eu tô falando de uma experiência minha, do que faz sentido pra mim. Tem mulher que tem filhx e se arrepende, e é 
super legítimo, é normal, a gente foi criada pra reproduzir sem nem pensar sobre isso. Ou a gente produz novos modos de existir no 
mundo, novos aldeamentos, ou a gente vai continuar se fodendo, ainda mais as mulheres, nessa rede de mulheres em cadeias de 
subalternização. Acho escroto esse tipo de feminismo que exclui criança porque, a partir do momento que você exclui uma criança, 
você exclui em geral uma mãe. Como harmonizar essa existência de crianças com adultxs numa sociedade que precisa melhorar? 
A gente tá vendo que está dando tudo errado, o projeto moderno civilizatório tá todo cagado. Como pensar com mais fluidez e de 
um jeito mais feminino, um pensar outro, pela diferença? Quando passei no ano passado para a bolsa de curadoria e viajei por mais 
de um mês, foi um drama. Meu marido disse: “Ele ainda mama. Falei com mainha e ela me disse que o melhor lugar para um filho é 
sempre com a mãe.” Por que é só com a mãe o melhor lugar para o filho? Essa frase ecoou na minha cabeça durante muito tempo. 
Banquei a ida pra viagem sozinha, mas foi pesado para mim. Pesado porque, mais uma vez, estava sozinha na minha decisão. Tenho 
aprendido a me encontrar de novo no mundo. Tenho aprendido também a estar no mundo em outro tempo. Um respeito e uma 
delicadeza comigo. Quando meu filho nasceu, todo o peso de criar uma pessoa, aqui, explodiu com a bolsa. Então, pra mim, o que 
eu posso dizer é que foi o maior aprendizado da minha vida. Não foi fácil, vários dias que eu achei que estava deprimida, mas não, 
era cansaço mesmo. No meu caso foi essencial toda essa experiência por um processo meu de amadurecimento como mulher, 
como pessoa, como adulta, sair um pouco do estado de filha, para mãe, para mulher. A minha relação com o trabalho tem sido isso, 
e eu tô muito feliz com o que está saindo, eu sei que ainda está em andamento, que tem muita coisa pra botar pra fora, mas a gen-
te fica com uma força, com uma vontade muito grande, então é muito positivo, mas cada um vive de uma forma porque depende 
muito do momento que a gente está, pode ser que eu tenha umx outrx filhx e esteja num outro momento, uma outra relação. A 
gente passa a se valorizar mais também. A maternidade só agregou pra mim, por mais que eu tenha ficado quase dois anos parada, 
na verdade eu não estava parada, eu estava ali dentro de mim. Como você falou, pode ser que o trabalho não dê em nada, mas a 
coisa já está sendo feita de alguma forma. Os resultados nem sempre saem como a gente espera, então o grande lance é que a 
gente aprende a lidar com o inesperado e isso pra mim foi essencial. É uma relação mesmo com o tempo. Dentro de mim eu pen-
sava, vai vir, um passo de cada vez. Você vai aprendendo a ser mãe, eu ainda estou em aprendizado, mas a gente dá o nosso melhor, 
o que a gente pode. 

A Casa Jangada foi criada quando o meu filho nasceu, e a gente fala muito sobre maternidade, cuidado. Ali é uma casa de 
cuidado, mas a maternidade é muito viva, xs filhxs estão muito presentes na casa. Então isso faz muita diferença. Se ele estiver 
doente e não tiver com quem deixar, os próprios frequentadores da casa cuidam dele também. É um lugar em que existe essa 
horizontalidade, essa rede de afeto, de contorno. A Casa Jangada me ajudou muito a perceber que, estar em lugares que têm uma 

não poder dormir. Você engravidou, algumas amigas engravidaram, e eu falava: “meu deus”. Porque essa coisa de não poder dormir, 
de mudar completamente a rotina, de você não ter mais nenhuma liberdade em fazer o seu horário, ou decidir pra onde você vai. 
Isso não existe mais, principalmente quando x bebê é pequeno. Hoje, minha cabeça é um quebra-cabeça temporal. Meu corpo é 
cansaço, sempre. Fico calculando quantas horas por dia passei com ele. Agora, que me descobri grávida de novo, penso: “gente, 
como vai ser tudo? Vou dormir de novo?” Só penso que tenho que acabar minha tese. Depois penso no livro fragmentado que Oiti-
cica nunca terminou. Aí penso em largar tudo e ser mãe em tempo integral. (risos) Depois da maternidade, o tempo sofre uma 
mudança. Primeiro que a nossa disponibilidade, pra gente mesmo, é absolutamente transformada com essa presença sem nego-
ciação que são xs filhxs. O ritmo maternal é muito outro. Duas filhas é uma multidão. Isso me coloca num ritmo de vida turbulenta, 
o tempo todo você está fazendo coisas ali, você leva e busca na escola, vai fazer um almoço, lava a louça, não tenho ajuda em casa, 
tenho uma faxineira que vem ocasionalmente. Agora minha mãe está pagando uma pessoa para me ajudar todos os dias aqui em 
casa porque eu preciso escrever. Esse ritmo de cuidar dxs filhxs é muito acelerado. Você tem coisas ali pra fazer e a criança não 
espera, é aquela hora dela, hora de comer, de dormir, de trocar a fralda, de brincar, de guardar as coisas, é uma coisa atrás da outra 
freneticamente. Ações, ações, ações, uma depois da outra. E daí eu comecei a estudar e o estudo é lento. Pra você ler um livro, você 
demora. Você vai lendo e a leitura associada ao pensamento é lenta. Mas, no princípio, eu não entendia isso. “O negócio não vai, não 
anda, eu leio e não saio do lugar. Na hora de escrever, eu não escrevo nessas duas horas que eu tenho. Nossa, duas horas que eu 
tenho pra escrever e não produzo nada.” É uma dificuldade enorme de conciliar esses ritmos, da vida, da turbulência do cuidar, com 
o ritmo de outra natureza e velocidade que é a pesquisa, o trabalho artístico. Mesmo quem trabalha com fotografia, que é uma fração 
muito mínima de tempo, pra gente chegar nessa mínima fração é um tempo enorme. Por ser fotógrafa e por trabalhar quase que 
exclusivamente com fotografia, me exige estar num lugar, um deslocamento e uma presença que é difícil também nesse momento. 
Então a produção fotográfica acaba se voltando pra assuntos muito próximos do cotidiano por uma dificuldade física de também 
estar um pouco longe. Como é impossível deixar de pensar, criar, produzir, a gente acaba se lançando a esse universo mais próximo 
e mais íntimo. Também por isso. Com a fotografia eu não posso estar em qualquer lugar do mundo aqui dentro da minha casa cui-
dando das minhas filhas. Daí a gente vai lá na Virginia Woolf, quando ela diz que uma escritora não precisa de piano nem de mode-
los, nem de Paris, Viena ou Berlim, nem de mestres ou de amantes; que foi pelo preço baixo do papel que as mulheres deram 
certo como escritoras. Eu acho que foi mesmo pela disponibilidade insistente do papel e da caneta. A perspectiva de estudar, foi 
bom pra mim, ter esse lugar como lugar pra voltar, depois que eu me tornei mãe. Eu nem pensei, já tinha uma data para começar a 
voltar. A minha escrita ficou muito contaminada obviamente pela experiência da maternidade porque o meu olhar para o mundo se 
tornou outro, e eu coloquei muito a experiência da maternidade na minha escrita. De alguma maneira, me colocavam a pensar en-
quanto mãe, enquanto pessoa que está produzindo agora e como isso amplia e limita a minha escrita. Foi fundamental ter sido 
orientada por uma mulher, uma mulher que é mãe. Eu tive uma coisa de escrever pra mim, sempre que acontecia uma coisa mais 
emocionante, eu tenho algumas cartas que eu escrevi pro meu filho, curtas, bilhetes, mesmo no e-mail ou à mão, poucas, mas de 
momentos que foram importantes pra mim, ou que eu senti uma coisa, ou momentos de mudança dele. A maternidade me revira 
toda sempre. Mudou tudo com o meu filho já na barriga. Me vejo mais combativa, meu senso de justiça se intensificou bastante. A 
pesquisa sobre infâncias e racismo vem daí, junto com as artes visuais, literatura infantil e políticas públicas. Passamos por incon-
táveis situações de racismo, enquanto família interracial. O que a gente faz é muito sinistro, que é dar conta dessa experiência 
avassaladora que é ser mãe e produzir alguma coisa. Com o primeiro filho me entendi mais libertária do que já achava que era. 
Estamos presos, pelo menos eu, em alguns parâmetros burgueses. O filho me deu consciência e força para lutar contra modos 
tradicionais de estar no mundo e de como eu quero fazer parte do mundo, ao lado dele. Estou na luta por mim e por ele. Eu vou 
incluir a minha filha nos meus processos, portanto eu vou trabalhar com ela. Tive várias conversas com o meu companheiro sobre 
isso. O pai, nesse sentido, quando você está numa relação hétero-cis, fica um pouco ressentido desse mundo ali, porque era uma 
coisa só, essa mulher com essa barriga e essa coisa por dentro, depois continua sendo uma coisa só que virou do avesso. Então 
ele fica meio de fora, não entende os processos, fica reativo, e a gente não consegue abrir muito a mão das coisas porque está 
acostumado a ser um só, tem um processo de separação que também é construído. E aí ele me perguntou: por que você está es-
tetizando a sua relação com a sua filha? E eu achei uma pergunta um pouco alfinetante assim. Ele estava preocupado que eu 
transformasse a menina em tudo o que eu tinha, que era relevante pra mim, tipo a razão do meu viver, segundo uma impressão dele. 



Dunas até quase Arraial. Antes de ir embora, ela deixou um recado num caderno meu que só encontrei tempos depois da sua 
partida. Eram Tom e Vinícius: “eu sei que vou te amar por toda a minha vida.” Aos 17, eu me vesti de branco e me fingi de enfer-
meira para invadir o Hospital Miguel Couto para encontrá-la após uma cirurgia para a retirada de um rim. Ela levou uma bolada 
jogando frescobol. No meu aniversário de 24 anos, eu morava em Barcelona e estava visitando Berlim pela primeira vez, quando 
recebi a sua ligação 6:00 da manhã dizendo: “minha filha, já temos casa!” – ela tinha sido sorteada pela Caixa Econômica Fede-
ral e pôde comprar o seu apartamento próprio no Catete, sua residência até hoje, e onde mantivemos durante anos uma rotina 
semanal de jogar baralho e jantar juntas. Nossa relação sempre causou ciúmes colossais na minha mãe biológica, já que nunca 
tivemos tal cumplicidade nem demonstração de afeto comparável. Apresento a Baiana como mãe e ela me apresenta como filha. 
Também a apresento como Vó Bá, agora que a minha filha nasceu. É um dos maiores laços familiares que ainda tenho. A minha 
filha nunca precisou de babá, mas eu agradeço até hoje pela sorte de ter tido a minha, por toda a minha vida. Eu nunca me ima-
ginei criando um filho sozinha. No Brasil a gente tem muito essa cultura de ter empregada, de ter babá, e eu cresci muito nesse 
esquema. Por mais que seja cansativo, tem dias que eu digo “meu deus não vou dar conta”, mas a gente dá. Como ser humano, 
é muito verdadeiro, eu estou muito mais forte, muito mais confiante, muito mais com certeza do que eu quero. A gente não tem 
muito tempo pra perder. A maternidade me deu muito mais força. Quando não dá certo, não vai do jeito que a gente quer, pa-
ciência, tudo bem, vamos fazer de outro jeito. Na maternidade nem sempre vai ser do jeito que você quer, nem sempre você vai 
dormir as horas que você quer, nem sempre você vai poder fazer aquilo que você quer, e é uma luta constante para você não 
esquecer de você mesma, de não deixar de cuidar de si, que é difícil né, porque a gente fica muito prx nossx filhx. Eu dou a minha 
vida por ele, mas eu preciso estar bem. Esse é o grande aprendizado, é a grande potência que a gente encontra dentro da gen-
te, que a gente pode dar conta. E o trabalho vai junto com você, tudo influencia, então x bebê é mais uma coisa que vai influenciar 
na sua vida. Não precisa deixar de fazer o trabalho, ele vai mostrar pra você o caminho. Assim que eu tô lidando com isso hoje, 
pode ser que amanhã seja diferente. Da dedicação mais absoluta a uma privação. Claro que a gente vai encontrando formas de 
cuidar de si, de fazer as coisas, mas eu sinto, na minha experiência, que é sempre a partir de um esforço, de uma abertura con-
quistada, não é dada, mesmo tendo um companheiro que é super parceiro, que realmente divide as tarefas das meninas comigo 
de uma forma bastante igualitária, o máximo possível, não digo que é 50%, mas porque também ele trabalha muito mais. Daí a 
gente volta pro mesmo tema da produção, porque quem produz mais dinheiro é ele, então ele precisa trabalhar mais, logo, eu fico 
mais com as meninas, então eu trabalho menos. É uma equação que, claro, estou simplificando toda a complexidade que isso 
envolve financeiramente, emocionalmente, tudo. Mas eu acho que é tudo tão junto que é impossível da gente pensar numa pes-
quisa sem colocar toda essa experiência em jogo. Então mesmo tendo esse companheiro que compartilha comigo o cuidado das 
meninas de fato, eu me sinto um pouco distante do meu trabalho porque eu sou absolutamente modificada pelas demandas de 
ter filhas. Por outro lado, também, ter as meninas faz com que eu sinta, perceba tudo de uma outra forma, tenha outros desejos, 
outros desejos de trabalho, outro ritmo. Eu vivo num casamento que cada vez eu me dou mais conta de como a estrutura é en-
raizada nesse machismo, acho que isso é uma constante pelo menos à minha volta. Eu fiquei um pouco impressionada porque 
eu negava isso, eu negava que o meu companheiro fosse esse cara que só ajuda se a gente pedir. É um intelectual, que precisa 
de muito tempo pra pensar, pra escrever. Mas eu não queria acreditar, eu fui sentir na pele como é isso, como isso é pensado e 
como tem um jeito meio sonso de deixar tudo na mão das mães, nas minhas. Isso é muito importante, existe e atrapalha nessa 
parte do trabalho, porque podia ser mais dividido. Eu não acho que por ter menos tempo eu sou mais produtiva, porque eu tam-
bém não sou uma pessoa apegada à produtividade, aliás eu acho essa palavra uma armadilha porque não me interessa produzir 
muito, mas, ao mesmo tempo, eu sinto que eu vou ficando às margens do sistema, especialmente o da arte, que me demanda 
uma produtividade. Tem a Cooperativa de Mulheres, que me chamou para uma residência na Serrinha com outras mães pra 
gente levar xs filhxs. Meu filho tinha 2 anos, que é uma fase muito de transição, é bom mas é ruim, é difícil porque você ainda 
precisa dar muita atenção, as outras crianças eram mais independentes, mas foi muito importante pra mim porque eu passei uma 
semana com artistas, mães ou não, mas mulheres numa residência artística, e eu não pensei em nenhum momento sobre o meu 
trabalho artístico, eu só pensei em ser mãe e cuidar do meu filho naquele ambiente. Lógico que tinha a coisa de arte, pintura, a 
gente escreveu uma manifesta, a gente fez coisas, produziu, mas não fiquei presa à obrigação da produção, que eu acho que é 
o mundo de hoje, que prx artista estar vivo ele tem que ter produção. Não adianta só estar nas ideias. Tem que botar as obras no 

infra, uma possibilidade pra criança, ajuda muito. A gente tá inventando a maternidade possível pras nossas famílias. Eu penso no 
pai dela, como é difícil pra ele acompanhar esse mergulhão que a gente tem que dar e eles também, todxs xs cuidadorxs envolvidxs. 
Nesse entrar muito pra dentro, eu tive que sair muito de mim, porque a gente tem que pedir ajuda, a gente tem que falar, tem que 
criar redes, tem que se costurar. Isso que você fez é super bonito, é dobrar isso, transformar tudo isso que está revolucionando a 
gente, transformar em alguma coisa no mundo. Eu tô vivendo várias coisas loucas, boas, selvagens, maravilhosas e difíceis também. 
Eu levei a minha filha pra uma fala e o pai ficou segurando ela do lado de fora. Ela chorava, chorava, chorava. Eu tava com um canal 
ligado na fala e o outro ligado nela. E chegou num determinado momento, pela primeira vez nesses onze meses, que eu também 
me entreguei ao descontrole e dividi com todo mundo que tava na fala: “gente, eu não tô conseguindo, não vai dar pra mim.” Eu fui 
ficar com ela. E foi uma conquista falar “eu não vou conseguir”. Eu também me dei conta de como eu não tinha ajudado as minhas 
amigas mães, eu também não tinha nenhuma intimidade com a maternidade. Aquilo me chocou bastante porque acho que a gente 
vive muito isolado como comunidade. Quando eu era pequena um monte de gente cuidava de mim, vários avós, vários tios. Meu 
filho é criado por mim e pelo meu companheiro, basicamente. Ele tem finais de semana com os avós e ponto. Eu acho que isso não 
é natural. O natural é ter uma comunidade em torno da criança. Isso me deixava muito frustrada. Amigxs que somem. Gente que 
te chamava pra ir ao cinema e que não conhece o meu filho até hoje. Foi tudo muito novo e eu tive muito pouco apoio, por estar 
longe, por não ter xs amigxs, por não ter a família perto. Isso deixa a gente um pouco travada. Eu não soube pedir muito. Então foi 
uma coisa muito de construção sozinha, eu e meu companheiro, a gente muito parceiro, muito junto, ele trabalhando pra caramba, 
a gente mudou de casa, tudo ao mesmo tempo. O meu filho nasceu e uma semana depois a gente estava se mudando, com a casa 
em obra. Todo o processo sempre foi tudo ao mesmo tempo. 

Pra mim tinha uma coisa muito importante que também me levou pra universidade. Eu queria muito ficar com os meus filhos, 
estabelecer uma rotina, eu tinha uma vida muito sem rotina por conta dos trabalhos de arte, das residências etc., e pra mim foi 
decisivo porque eu queria ter uma vida com uma rotina doméstica. Não tinha mais um interesse em tantas viagens etc. Eu com 
25 anos fiquei muito doente de repente, e era bem num momento em que eu fazia muitas coisas como artista e aquilo também 
foi muito decisivo para entender que eu precisava de ter uma rotina, porque eu acabo ficando muito mais descuidada, trabalho 
demais, não consigo medir muito essas questões. Eu tive meu primeiro filho com 29 anos e a outra 3 anos depois. Eu tive uma 
situação muito confortável, de muita ajuda dos meus pais. Quando a minha filha nasceu, eu estava morando na casa dos meus 
pais, e aí era ajuda coletiva. O nosso modelo de família uninuclear é muito difícil quando você tem umx bebê. Naquele momento 
foi muito bom porque eu estava escrevendo a tese, entrando na reta final, e acho que sem aquela ajuda de ter uma casa com 
mais gente, que podia se revezar muito mais, teria sido muito mais difícil para um trabalho de maior fôlego. A primeira medida 
que eu tomei foi não ter babá. Eu vou experimentar ficar com ela e abrir uma lista de pessoas que se quiserem vir aqui me ajudar, 
sei lá, pra eu tomar um banho e tal, me ajudam. O meu companheiro tinha tirado uma licença. A gente teve sorte porque ele 
conseguiu tirar um mês e depois ele tirou mais quatro de greve. Ele é professor. Então a gente teve um certo conforto nesses 
cinco primeiros meses. Eu tive uma babá que chegou na minha casa quanto eu tinha 6 meses de vida e ficou conosco até os 
meus 8 anos. Minha mãe a conheceu como empacotadora de um supermercado. Não sei qual foi a relação que ela encontrou 
entre uma empacotadora e uma cuidadora de bebês, mas foi assim que a Bá deixou a casa da irmã em São Pedro d’Aldeia e foi 
morar com a gente no Rio de Janeiro. Baiana havia chegado de Itabuna recentemente, fugindo dos maus-tratos e das repres-
sões sofridas pelo abuso paterno. Ela jogava futebol, não era casada nem tinha filhos. Foi para o Rio cuidar de mim e viver a 
boemia carioca, o Baixo Leblon nos anos 1980. Aprendeu a dirigir, a tocar violão, e me ensinou sobre música popular brasileira. 
Mais do que tudo, ela preencheu uma lacuna física e emocional aberta pela ausência da minha própria mãe. Quando ela foi em-
bora da nossa casa, me levaram para passear no carro conversível de uma amiga rica da minha irmã. Achavam que a distração 
deslumbrante minimizaria o meu sofrimento na hora em que eu chegasse em casa e não encontrasse mais a Bá, nem as suas 
coisas, seu quarto esvaziado. Não lembro de ter vivido dor parecida até ali, mesmo tendo acompanhado a morte de um tio, a 
separação dos meus pais, as brigas entre os meus irmãos e a depressão da minha mãe. Assim como meu pai, a Bá aparecia de 
vez em quando e me levava para passear. Ao longo da vida, eu saí e voltei muitas vezes do Rio. Mesmo numa época sem internet, 
jamais perdemos o contato, seja por telefone ou por carta. A Bá me acolheu em diversas ocasiões, como a mãe que sempre foi. 
Quando eu tinha 13 anos e morava em Cabo Frio, ela foi me visitar por alguns dias e fazíamos longas caminhadas pela praia das 



dar conta do quanto era machista, do quanto a gente era anulada, descartada, não existe. As residências, no final de contas, são 
feitas para mulheres muito jovens ou que não quiseram ter filhxs. Eu lembro da Villa Médicis, que é uma super residência que 
você ganha uma fortuna e por cada criança você ganha 500 euros a mais, o que é incrível mas muito raro. Eu já saio muito pra 
poder trabalhar, esse trabalho que me faz viver. Daí juntar as viagens de filmagem, que eu sou diretora de fotografia, mais as 
viagens de residência artística, eu fico muito tempo fora, então é uma coisa meio vetada pra gente. É bem pesado. Tudo isso tem 
que mudar. No cinema mesmo, não entendo até hoje como não tem um esquema de creche parental para xs filhxs das pessoas 
que fazem filme por um mês, dois meses. Acho que na França elxs estavam começando a fazer, a ter uma pessoa paga pela 
produção que cuida das crianças enquanto as pessoas têm que trabalhar. Essa rede de apoio mais institucionalizada, mais orga-
nizada pela produção, vai ter que acontecer porque não dá pra gente ficar sempre à parte. A mulher que tem filhx fica meio num 
limbo até a criança crescer e poder retomar a sua independência total que esse mundo exige. Durante a minha vida toda, essa 
relação entre mulheres, essa empatia, essa sororidade entre mulheres, pra mim se deu após a gravidez e a maternidade. Lembro 
que durante a gravidez eu fui nesse processo de conhecimento, de entendimento, eu só conseguia aquele olho no olho com 
outra mulher, e falar “caraca, tô passando por isso”, “já passei por isso”, “não passei por isso mas sei o que você está passando.” 
Mulheres que tiveram filhxs. Eu lembro quando eu e meu companheiro contávamos pras pessoas que eu estava grávida. Eu 
achava até engraçado, alguns amigxs nossos com uma cara de decepção, do tipo “ah, um a menos!” e outras pessoas conheci-
das com filhxs, numa felicidade, um outro brilho no olhar pra com a gente. Quase como um abraço. Isso a gente descobriu, por-
que antes eu não imaginava, sabia que tinha uma sensibilidade, uma empatia por pessoas que têm filhxs, mas não sabia que a 
parada era tão radical, de você se reconhecer no outro, num abraço, numa troca de conversas você conseguir acolher as pes-
soas. Eu acho que nesse momento é que eu entendi a relação do feminino, a relação entre mulheres de uma maneira muito mais 
potente. Tenho muitos mais amigos homens. Engraçado, nunca tinha pensado nisso. As amigas mulheres que eu tenho, algumas 
têm filhxs outras não, mas fui me dando conta do quanto que isso é necessário. Olha quem acordou! Eu estava aqui escondida 
na cozinha, tomando um café e falando com você, e aí minha sombrinha veio me resgatar. Eu vivencio isso. O quanto a relação 
entre mulheres se fortalece. Durante a gravidez eu passei a só ir a médicas mulheres. Eu já tinha muitas, mas todas as minha 
médicas da gestação eram mulheres. As consultas eram sempre papos incríveis, dicas, coisas bem diferentes umas das outras, 
eu achei bem incrível. Me fortaleceu muito enquanto mulher, de verdade. Fico muito emocionada até em falar sobre isso. 

Eu tô muito voltada agora para explorar meu corpo de outras formas. Nosso corpo fica muito fechado durante os primeiros 
anos da maternidade, muito em função do mamá, muito corcunda, fechada em função do colo. Eu tô buscando experimentar o 
meu corpo de muitas formas, nem que seja fazendo exercício, fazendo yoga para abrir o corpo mesmo, queria tanto fazer uma 
aula de dança pra movimentar meu corpo de um jeito, usar meu corpo de forma criativa, pra criar, descobrir movimentos novos 
pro meu corpo, mas é muito difícil fazer isso também, fazer tudo, pagar tudo, ocupar mais um dia da semana, isso tem que ser 
negociado em casa. O outro caminho nessa experiência do corpo é o sexo, que eu tenho explorado também de outras formas, 
inclusive pegando outras pessoas, experimentando, isso não é fácil de fazer, a gente fez isso no carnaval e fez agora recente-
mente tem pouco tempo numa festa, mas isso também não é simples de fazer nem de ser um acordo, isso é dentro de cada casal, 
mas fiquei achando que essa é uma experiência do corpo, da descoberta do corpo, é importante depois da maternidade. A gente 
começou a falar sobre o tesão não ter exclusividade. Porque afinal o casamento é um compromisso de exclusividade. Aí come-
çamos a conversar sobre a hipocrisia de fingir que isso não existe. Agora que fico em casa trabalhando quando sai todo mundo, 
todos os dias eu tenho um ritual que envolve um pouco de meditação, de yoga, o café, a masturbação e o banho. Mas ainda é 
tudo pra dentro. Talvez ainda falte mais tempo pra sair. Tô começando a ficar comigo de novo depois de 2 anos. O sexo é parte 
desse processo totalmente de retomada do corpo. E a experiência do corpo, por exemplo, numa aula de dança, como forma de 
dar uma expressão a quem eu sou agora, a isso que a gente vai criando todo dia de si mesma. Mulher artista com filhx bebê não 
é respeitada, sabe? Ainda mais se você é uma mulher latino-americana, que está sozinha, crazy latin american woman, você não 
serve nem pra ser comida, nem pra flertar com ninguém, você não pode sair, fazer os rolezinhos. Foi super duro porque eu me 
dei conta de quanto eu me sentia nojenta, de como o meu corpo era abjeto, e que eu com a minha filha, a gente era quase que 
uma coisa meio lixo, sabe? Só as outras artistas que eram mães é que eram mais cuidadosas, mas ao mesmo tempo era aquele 
esquema, precisamos nos livrar da criança para sermos homens no mercado da arte. Esse feminismo antigo, histórico, Simone 

mundo e tem que mostrar serviço. E a mulher está sempre também nesse lugar. Então achei muito bom poder relaxar e viver meu 
filho 100% mãe, esquecendo um pouco da artista, porque eu estava ali por ser artista, então eu não precisava estar provando. 
Então me tirou um pouco essa agonia. Eu fiz uma residência chamada “Mothers in Arts” que foi meio catastrófica pra mim. Eu 
não gostei. A grande crise da pessoa que fundou a residência, que conseguiu um dinheiro do Estado, que ganhou um edital pra 
fazer esse projeto, era: “as mães precisam poder trabalhar.” Então esse projeto vinha pra produzir tempo para as mulheres artis-
tas trabalharem. Só que aquilo nunca fez muito sentido pra mim porque, como eu estava muito atravessada pela experiência 
materna, não fazia sentido pra mim simplesmente produzir um espaço sem criança pra poder produzir um espaço de produção 
de trabalhos. Eu comecei a questionar muito essas categorias. Por que produzir trabalho precisa necessariamente me separar 
de umx bebê? Porque x bebê precisa da mãe, precisa de uma rede, mas por quê que o tipo de trabalho que eu faço demanda 
que eu me ausente da experiência da primeira infância da minha filha? Como produzir subsistência, sobre existir num mundo que 
não quer que você tenha filhx, apesar de que, se você não tem filhx, você é cobrada. A criança atrapalha, no final das contas. 
Você precisa que alguém se ocupe da criança pra que você possa se ocupar, de produzir sustento, trabalho, para manter a roda 
de produção. Pra mim está muito nesse paradigma produtivista. O quê que é preciso produzir de fato? Então a chegada da minha 
filha foi muito desestruturante nesse sentido, eu comecei a questionar todas as categorias engessadas do mundo, que era o meu 
mundo. Por exemplo, trabalho, atividade intelectual, mesmo os feminismos que a gente vinha estudando. Hoje em dia pra mim 
está muito claro que feminismo, que exclui criança e bicho, tem sérios problemas. Eu lembrei de uma situação que me fez pensar 
bastante e me decepcionar muito com esse universo das artes. Quando a minha filha era bem pequenininha, eu fui selecionada 
pra aquela residência Sacatar, que é num lugar idílico, na praia de Itaparica, numa casa maravilhosa, mas que é totalmente fe-
chada pra acompanhantes e filhxs. Eu fiquei muito angustiada na época, porque a minha filha era muito pequena, mas como elxs 
fazem uma seleção bienal, eu tinha dois anos pra poder marcar a minha data de residência. São dois meses, é longo, e não pode 
sair, só tipo dias mínimos, senão você é expulso. Eu marquei então pra última última etapa. Quando chegou o momento de fazer 
a residência, a minha filha tinha 2 anos e pouquinho, e eu tinha situações difíceis na vida pessoal. Mesmo assim eu fui. Tem um 
sofrimento considerável, minha filha era muito pequena, tinha parado de mamar há pouco tempo. Ainda era uma bebê. Primeiro 
eu consegui que o meu companheiro fosse com a mãe dele, numa primeira etapa, passar uma semana. Mas quase que não 
queriam que elxs entrassem na residência. Era uma coisa bem estranha. Então a minha filha não podia dormir lá comigo. Então 
eu saía para dormir na pousada onde elxs estavam e ficava me desdobrando. Eu também tive que ir pra Alemanha mostrar um 
trabalho num festival e tudo isso foi contabilizando naquele máximo de dias que você pode ficar fora da residência. Nos dias em 
que eu ia dormir na pousada, mesmo tendo passado o dia inteiro trabalhando ou vivendo ali na residência, eram contados como 
dias fora. Era bem foda. Eram uns americanos bem duros. Eu comecei a ficar com muita raiva depois de um episódio que a minha 
filha estava lá na residência comigo e começou a chover muito forte. Eu, no meu jeito meio desafiador e implicante com essa 
proibição com uma menina tão bebezinha, botei ela pra dormir na minha cama e, como chovia a cântaros, decidi que ela ia ficar 
dormindo comigo. Quando às 10 da noite me liga o cara que é o gerente, que é um cara muito legal, mas que me liga dizendo 
que ia chamar um taxi para eu levar a minha filha embora. Eu entrei em pânico e falei: “Não. Ela dormiu e vai ficar aqui porque 
está chovendo muito.” E ele disse que eu sabia das regras, que aquilo nunca tinha acontecido nos quase vinte anos da residência, 
de ter alguém dormindo ali que não fosse x artista. “Não pode, não pode.” Ele ficou com medo de estar quebrando as regras e 
deixou claro que não era uma regra dele, mas da residência. Eu fiquei muito chateada e disse que ela não ia sair e que, se eles 
quisessem, que me expulsassem no dia seguinte. Daí ele pediu pra eu ligar pro responsável, pro dono da residência, que estava 
na Califórnia. Depois disso ficou um gosto amargo. Eu estava muito apaixonada pelo trabalho que eu estava fazendo lá em Ita-
parica, que não era nem dentro da residência, do ateliê, mas que tinha um espaço e um tempo para ler, para desenhar, para fazer 
outras coisas que eu não fazia desde que a minha filha tinha nascido há dois anos. Acabei filmando de montão, me ligando a um 
monte de gente, fazendo uma cadeia de amigxs e de pessoas que até hoje está aí. Eu estou montando esse trabalho agora, in-
clusive. Mas fiquei implicando com o pessoal da residência, contando os dias para ir embora. Fui me informar um pouco, eu fiquei 
curiosa, e comecei a olhar outras propostas de residências, e todas que eu conhecia, salvo muito raras exceções, não aceitam 
acompanhantes. Mas quando essas residências são longas é como se descartassem totalmente as mulheres, mães de crianças 
pequenas. E afastar a mãe da criança não é interessante nem pra mãe, nem pra criança, nem pra ninguém. Aí eu comecei a me 



pediu, encarecidamente, para eu fazer um filme para projetar durante a peça, essas coisas. Não era pago e tal, então eu falei que 
ia filmar o que me interessasse, “vou fazer um filme que eu tô afim de fazer.” Encontrei umas meninas, todas muito jovens, grávidas 
que nem eu, então eu grávida filmava essas mulheres grávidas, que estavam adorando ser filmadas, que se deixaram ser filmadas 
e que eu pedia pra dançar, enfim, que se chama Vivo e Morro dos Prazeres. 

Falei muita coisa que são as bordas da coisa toda. Acho muito bom poder estabelecer esse lugar de troca de verdade. A escrita 
é muito solitária. Quando você me escreveu, eu pensei, “nossa que bom encontrar e ver diante de mim uma outra mulher, mãe, 
jovem, artista, com questões parecidas de produção”. Não sei se é meu, mas eu sinto às vezes um pouco “será que é isso mesmo?” 
Quando eu estava escrevendo o texto da qualificação, comecei a falar muito de questões muito próprias da vida, mas que são essas 
coisas, essas experiências, esses sentimentos e situações que me levam pro trabalho. Pra mim é absolutamente impossível falar de 
um processo artístico sem falar da vida porque é como se a vida levasse pra esse lugar da imagem. É nesse lugar muito de dentro 
que me movimenta. A vida é tão louca, né? Tem uma força mágica... Percebi imediatamente, no momento em que ele nasceu que eu 
iria fazer parte da sua vida, mas a “vida”, aquela nova vida seria construída por ele. A pulsão, o desejo de estar no mundo era daquele 
sujeito, ali, ao meu lado, que eu ainda não conhecia muito bem. Que coisa estranha ele, aqui, dizendo: “mamãe, eu te adoro, muito, 
sabia?”. À vida, de arrepiar.

de Beauvoir e tal, que acha que mulher tem que produzir espaço de poder, tem que ser pirocuda igual homem, e que é isso que 
vai legitimar você como alguém relevante no mundo do trabalho. Sendo que mais uma vez, a experiência da amamentação, da 
exterogestação, dos cuidados na primeira infância, da vinculação com a criança, estão totalmente excluídos. Foram vários dias 
que eu pensei que a minha vida tinha acabado. A minha vida pessoal e profissional. Vários dias eu senti que eu era só um corpo, 
que eu não tinha alma. Mas a gente é mais do que alma, né? Vejo você fazer a sua tese sobre isso e vejo como é natural. Te 
vejo postar a criança no Instagram. Não sei como está aí, você, mas fica esse interesse, esse olhar único da maternidade, como 
um filtro que você só vê isso no mundo. E era por isso que quando as pessoas ficavam grávidas eu falava “se prepara” porque é 
uma carga tão grande, eu me sentia corporalmente sobrecarregada de tanto amor. Olha isso! (risos) Eu acho que é. E não é uma 
coisa só boa. É maravilhosa por um lado, mas têm várias questões por outro que as pessoas não falam. É como se a maternidade 
fossem só flores e lindezas. São muitas mudanças envolvidas, especialmente corporal, meu corpo em função de outra pessoa. 
Nossa, me dá um cansaço no corpo só de lembrar como é que era. E passou. Até hoje ele fica botando a mão no meu peito. Eu 
fico irritada tem hora, mas não consigo cortar isso completamente, fica um negócio meio vai e vem. Essa relação com o peito é 
muito doida. Até hoje ele vê o meu peito e fica falando “peito, peito”. Eu tinha esse mesmo desejo que você, que uma hora ele 
parasse de mamar assim meio sem perceber, que a coisa fosse meio espontânea, e aí me falaram uma coisa que eu achei muito 
boa. “Mas, vem cá, você quer que seu filho não perceba transições importantes assim? Você acha que ele é bobo? É importante 
que ele perceba que uma coisa como essa vai mudar e que isso pode ser difícil, mas que também pode ser bom.” Acho que não 
é regra né, pode ser que tenham crianças que soltem o peito espontaneamente. Tem uma função nossa aí também de orientar 
nessa despedida. No livro Leo e a Baleia tem uma frase muito boa: foi muito difícil pro menino se despedir da baleia, mas foi 
muito importante que o pai dele estivesse do lado naquela hora. Pois é, além de fazer xixi e dormir, o peito é a única coisa que 
ela tem certeza de que vai acontecer todos os dias desde que nasceu. Aquele leite, aquele conforto, aquele calor, é uma certeza. 
São os primeiros anos da vida. É tudo tão passageiro, tão fugaz. Então é difícil mesmo sair desse ritual e viver essa transição, 
esse desligamento, que pra mim não tem como não ser gradual, sensível, mas isso vai de acordo com cada relação dual mãe e 
bebê. E é muito louca a capacidade das pessoas alheias a essa relação tão particular se meterem, opinarem e julgarem contra 
o fato de uma criança continuar mamando, mesmo após os dois anos de idade. As pessoas se sentem no direito e no dever 
de exporem seus posicionamentos, sem levarem em consideração as atitudes e decisões daquela mãe. Passam por cima dela 
com suas afirmações e exclamações imperativas. De onde tiram essas informações, esse conhecimento sem causa? A mãe que 
amamenta tem isso, o sugar a gente. É maravilhoso, é incrível, mas eu ficava muito sugada e a minha energia ia embora muito 
rápido. Eu ficava pensando, poxa, por que eu não pego um caderno e fico desenhando, escrevendo e produzindo dessa forma, 
sem ter que produzir para ir para alguma coisa? E eu não conseguia e isso era frustrante pra mim de uma certa forma. Mas eu fui 
entendendo que eu teria que me adaptar e que às vezes isso leva tempo. Então eu fui construindo, dia após dia, uma segurança 
dentro de mim, mas não foi de uma hora pra outra, foi todo um processo de construção. 

Eu, meu companheiro e as meninas fomos passar um mês em Mauá e eu comecei a fazer fotos de família, a princípio. No meio 
do caminho, eu percebi que tinha algo acontecendo na relação da minha filha mais velha com o ambiente, um certo medo e, ao mes-
mo tempo, desejo de aproximação, essa coisa da fantasia da criança que vai se misturando à realidade, e a natureza é um ambiente 
muitíssimo propenso pra imaginação porque tudo se movimenta, nada é estático. Eu comecei a fotografar pensando nisso, nessa 
relação de desejo e medo, de afastamento e aproximação com a natureza que ela estava experimentando ali. Eu percebi a força do 
que estava acontecendo ali a partir da fotografia, e isso é muito bonito, essa potência fotográfica de nos mostrar novamente o que 
a gente viu, a observação de umas fotos que seriam de família e que acabaram se transformando. Eu sinto uma enorme potência 
nas fotos da família. São tantas as fotógrafas que trabalham nesse universo familiar. Sally Mann, Nan Goldin com o trabalho das 
crianças, que ela vem de um tema tão outro do “The Devil’s Playground”... Tem também esse quê, que eu filmo muito as crianças 
desde sempre, desde os primeiros filmes, nesse mundo da infância, com crianças que atuam comigo, pra mim, pros nossos filmes, 
a gente escreve junto. Esse universo materno, mas principalmente feminino, e eu só fui entender isso depois que a minha filha 
nasceu, quando eu comecei a ter umas retrospectivas dos meus filmes e umas propostas de mostrar blocos de vários filmes meus 
juntos, eu comecei a entender bobamente que tinha essa tônica, esse olhar pra infância e pro feminino. Quando eu tava grávida, 
eu fiz um filme no Morro dos Prazeres. Um amigo meu estava fazendo uma peça de teatro sobre o Lima Barreto e me chamou, me 
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larvas de drosófila em ovo de levanha esculpido em forma de pedra de vesícula, células co2 
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Como nascem os nascimentos? Certo dia, Alexandre Nodari me chamou para falar sobre isso, sobre 
nascimentos. Disse que se lembrava de meus processos e de meus trabalhos quando lia sobre as 
metamorfoses de Emanuele Coccia, uma teoria que propunha um novo universalismo e para a qual 
seríamos todos uma variação metamórfica da mesma vida contida em Gaia. Eu me perguntei, então, 
numa exterioridade talvez implicada nesse pensamento, pensando em Gaia como esse todo, outro, 
ao mesmo tempo, exterior e interior: como nasceriam, então, as estrelas? Em qual metamorfose es-
tariam elas cadenciadas? Estrelas nascem das nebulosas, imensas nuvens de gás. Começam a vida 
produzindo o Hélio a partir do Hidrogênio... depois esse Hélio é queimado, produzindo Lítio, e assim 
por diante, criando novos elementos. Quando há muito gás, a temperatura aumenta o suficiente para 
"acender" o combustível nuclear dessa nebulosa e iniciar a queima desse Hidrogênio, resultando 
na fusão nuclear e liberando tanta energia quanto possa caber neste instante: o do nascimento de 
uma estrela. No início, o universo era composto só por Hidrogênio e Hélio, portanto toda matéria 
que conhecemos – e de que somos feites – foi produzida nas estrelas. O sol é uma delas. E ele, o 
sol, enquanto estrela com 4,5 bilhões de anos, está na fase intermediária de sua existência. Em seu 
constante nascimento, as estrelas se expandem e tudo indica que daqui a outros 4,5 bilhões de anos 
ela, a estrela Sol, terá engolido todo o sistema solar. O que quer dizer que estamos, nós, esse mesmo 
nós contido em Gaia, que é também o nós desse tipo de pensamento universalizante, com um pé 
dentro e um pé fora do caminho de nos tornarmos parte dessa estrela em definitivo.
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Sonhei que acompanhava a entrevista de Rosa, uma curadora de arte, durante a abertura 
de uma exposição. Em algum momento de sua fala, a curadora disse que a gente precisava, 
enquanto sociedade, problematizar o cuidado com as crianças. Mas problematizar no sentido 
de falar também em paternagem, não apenas em maternagem, porque, segundo ela, o pai ele 
também paterna e paternar também era importante. Desconfiada, eu interrompi a entrevista 
de Rosa para dizer que não, que era muito mais interessante um homem maternar do que ele 
paternar, porque esse mater aí não era só de mãe, de maternagem, de maternidade; esse ma-
ter era o mater de matéria. Olhei bem fundo nos olhos dela e disse, ainda, que a paternagem 
tal como conhecemos é pura transcendência, enquanto esse mater e essa maternagem são 
radicalmente imanentes, são matéria da vida real e que por isso convocar um pai à materna-
gem, ao encontro com a matéria da vida, com a matéria do cuidado, com a matéria da criança, 
era o desafio de nossa época.

Fim de sonho.
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São muitos os mitos de origem que coabitam a história do céu cujas constelações estelares 
compõem aquilo que chamamos de Via Láctea, do grego “Caminho de Leite”: um aglomerado 
de centenas de bilhões de estrelas com um buraco negro no meio e cuja idade aproximada é 
de 13 bilhões de anos. Mas esse céu é um céu específico, a depender da posição geográfica 
do observador e das ferramentas com as quais ele o observa. A Via Láctea é chamada de 
“Caminho da Anta” pela maioria das etnias indígenas brasileiras, devido principalmente às 
constelações representando uma Anta que nela se localizam. Em algumas mitologias asiá-
ticas ela é um “Rio Celeste”, ou mesmo uma “Cobra Aquática”, ou um “Barco Navegando no 
Rio”. Na Polinésia elas são “Peixes Nadando em Uma Enseada”. Para os Maori, ela é uma 
“Canoa Bem Ancorada”. Aborígines da Austrália veem na Via Láctea um rio com moradias que 
se estendem por seu leito e a chamam de Rio-Casa. Algumas narrativas indígenas norte-a-
mericanas a têm como “Caminho dos Mortos”: as estrelas são as fogueiras acesas durante a 
viagem. São inúmeras as interpretações mitológicas da galáxia, notavelmente quase sempre 
considerada um rio ou caminho: "Rio" para os árabes, "Rio da Luz" para os hebreus, "Rio 
Celestial" para os chineses, "Cama do Ganges" para a tradição sânscrita. Para alguns povos 
Inuit, a faixa brilhante forma o "Caminho das Cinzas". Em certas culturas africanas ela vem 
da história de uma menina que marcou seu caminho para que seu povo pudesse encontrá-la. 
Para os cheyennes, a Via Láctea é o rastro de poeira deixado pela corrida entre o búfalo e o 
cavalo. Alguns turcos conheciam a galáxia como a "Estrada dos Peregrinos". Mas nenhuma, 
nenhuma dessas mitologias fala de leite como a mitologia grega que a nomeia e que fez seu 
nome escorrer por todo o ocidente. O caminho de leite da galáxia, do grego “gala”, “galaktos”, 
leite, foi criado por um jato de leite saído do peito de Hera, madrasta de Hércules que estava 
com o peito cheio, mas que se recusara a alimentá-lo. Numa noite, enquanto dormia, Hera foi 
surpreendida com o bebê Hércules levado ao seu seio por Zeus. Ao dar-se conta, assustada, 
Hera tirou o peito da boca de Hércules e dele saiu um jorro de leite que se espalhou pelo 
céu. Daí o nome Via Láctea. Existem pequenas variações nessa história que herdamos, mas o 
caminho de leite no céu é o mesmo. Porque leite também é língua. Uma língua coconstituída.
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Aliancei-me com outras fêmeas e seus leites – aqui, cabra, vaca, ovelha e monika – de dentro 
de um cenário de lactation para pensar por e com esses corpos. Tocar o leite como língua, 
como língua-mãe, é também entender que, ao parar e olhar para essa substância, na pausa 
forçada do corpo que amamenta, é descortinada toda uma dinâmica comunitária entre bac-
térias, vírus, anticorpos, açúcares, gorduras e proteínas que são simpáticas à própria vida, se 
pensada fora da noção de trabalho, de liberdade e de autonomia como conhecemos. Não 
existe autonomia nem na dinâmica da língua-láctea, nem na experiência da vida ela mesma: 
somos todos dependentes uns dos outros em certa medida.
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Quanto mais minha filha fala, menos ela mama; o leite é sua relação mililítrica com o mun-
do: o leite materno é uma língua, uma língua-mãe. E não falo de leite apenas nesta relação 
mãe-filhe, mas no Faloceno – em meio a uma miríade de colapsos, falo de uma questão 
cosmopolítica do feminismo multiespecífico que pensa as línguas não negociadas com outras 
mamíferas, bem como os sistemas de subalternização humana e outra-que-humana envolvi-
dos na amamentação prolongada e interespecífica mediadas por campos laticidas tanto para 
mamíferes quanto para operáries em condições precarizadas de trabalho.
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Essas luas de leite são imagens simples, feitas de copos de leite materno expostos ao tempo 
de 30 dias, em 2019. Durante o experimento, o leite fermentando no copo foi dando lugar a 
imagens de luas com crateras fúngicas e gordurosas, cada vez mais parecidas com a forma 
desta satélite que nos ecoa nos corpos d’água. No Brasil guardamos a expressão “lua de 
leite”, usada para determinar o tempo que parturiente e bebê levam para se conhecer e forta-
lecer seus laços no pós-parto. É o tempo de encontro e de contato pele a pele, tempo a sós. 
É a lua de mel dos que acabaram de nascer.
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Aproximar a noção de língua/linguagem da matéria leite é também pensar com essa relação 
matriarcal cúmplice e horizontal de troca. A maternidade e a maternagem me ensinaram a 
pensar com o corpo e por ele – quem amamenta sabe o quanto de cérebro se esvai junto com 
o leite e com ele se mistura; a descida do leite para latines – e não por acaso a subida do leite 
para europeus – é essa descida obrigatória e inexorável à altura do corpo. E é aí que mora 
a mágica, nos procedimentos científico-domésticos, cotidianos e ordinários; na maternagem 
que é matéria roçando matéria, radicalmente imanente, lindamente imanente.
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Por ser específico, leite não é um produto de uma relação, mas um produzir-com: ele é tecido 
sob medida para o filhote mamífero daquela espécie. Quando falamos da especificidade do 
leite, falamos que a quantidade de gorduras, açúcares, sais minerais e proteínas presentes 
nessa substância é regulada pela necessidade, pela demanda e pelo tipo de cada filhote. O 
leite da baleia, por exemplo, não tem em sua composição os nutrientes necessários para o 
filhote da onça, nem o leite da cadela contém em sua formulação os nutrientes de que precisa 
o filhote de leoa-marinha. O que não quer dizer que as espécies não possam negociar esse 
leite entre si. Saliva e glândulas mamárias fazem da boca que se fecha sobre o mamilo um 
canal vital de nutrição e de imunização. E conforme cada infante vai amadurecendo, o leite 
também vai. É nesse balanço da vida que o leite, vivo por excelência, vai se transformando 
composicionalmente.
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Então caímos dentro desses quatro copos de leite que, desde agosto de 2019, estão parados 
na minha janela cultivando ou tornando possíveis suas próprias metamorfoses. Não faço ideia 
de quantas gentes coabitam, fermentam e se re e cocriam em cada um deles, se inventam 
e se reinventam, se morrem e se fazem nascer, mas vi a olho nu a transformação de cada 
leite, de cada língua, de cada universo lácteo, de cada uma dessas vias lácteas em uma trama 
multiespecífica.
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útero gravídico aumentado 
de volume de contornos regulares e 
textura homogênea: 
observa-se embrião com 
batimentos cardíacos 
presentes
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No entanto, apesar de ser específico no sentido de ser inerente à espécie, o leite também 
é multiespecífico em sua composição, ou seja, ele é composto não apenas pelos principais 
componentes que mencionei, mas também é veículo de bactérias e vírus: leite é onde podem 
habitar outras espécies tanto no trato lactante-lactente quanto na sua forma supostamente 
morta fora do corpo e da boca. Leite é a casa de muites, inclusive de espíritos. 

Dentro do útero o bebê era um órgão inter e codependente daquele corpo-casa. Para os 
judeus, assim como para os Araweté, o bebê só vira gente quando muda de mundo, quando 
experimenta o extrauterino. Chamamos os primeiros três meses do bebê humano fora do 
corpo que o gestou de exterogestação.
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Pedra parece um ovo. Pedra é um ovo. Uma escultura orgânica e inorgânica, um cálculo biliar 
composto de sais de cálcio, bilirrubina e colesterol cristalizados no mesmo corpo que produziu 
Dora. Sais de cálcio também são encontrados nos leites: eles fazem ossos e dentes. Tudo o 
que se produz nesse corpo é também marcado por ele e leva consigo a marca de sua suposta 
matriz; poderia ser uma continuidade dessa matriz. Pedra é também metamorfose e talvez 
forma de vida matérico-melancólica em um microcosmo com sua economia e vida próprios, 
totalmente independente de meu corpo. Pedra levou 7 anos para ser esculpida e hoje tem 10 
anos. Dora, por sua vez, teria sido esculpida em torno de 40 semanas. Hoje, tem 6 anos. Ao 
contrário de Pedra, Dora precisou ser maternada, o que complexifica um pouco a qualidade 
dessa vida de que somos todos parte implicada, implicadora e implicante.
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vesícula biliar distendida 
de parede algo espessadas 
contendo cálculo com sombra 
acústica posterior 
medindo três centímetros
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Aprender a fazer pão tem me dado mais do que uma nova habilidade culinária – que estou 
honestamente longe de alcançar –, mas uma outra relação com o tempo das coisas. O tempo 
da fermentação do levain, ou melhor, da levanha, da massa madre, a massa mater, do pão, do 
trigo, me coloca em relação direta com o tempo das minhas urgências e com o tempo das 
urgências ao meu redor. É provável que as primeiras formas de vida tenham sido bactérias 
fermentadoras que transformaram os açúcares com suas complexidades metabólicas. É pro-
vável que o pão que eu faço – e que eventualmente como – é também o corpo de meu ances-
tral. Nesse gesto de comer meu pão, ou o pão de outrem, poderia performar um ato transes-
pecífico de ancestrofagia. As bolhas de ar que formarão instigantes alvéolos são a libertação 
do dióxido de carbono, cristalizada no tempo, marcada pelo contorno de uma cama elástica 
de farinha e água. O pão nasce dessa dança tensionada entre o CO2 que quer escapar e a 
massa que se deixa formar e deformar pelas suas tentativas de fuga. Mas antes disso, e para 
que isso ocorra, as proteínas do trigo se desenrolam como novelos e se entregam a essa 
experiência viscosa do encontro com a água. As fermentações são uma espécie de antídoto 
contra a ideia de estado, dadas as relações prazerosas, comunitárias humanas e outras que 
humanas dilatadas no tempo e contidas historicamente nesses gestos de fazer pão, vinho e 
cerveja. O que o tempo da fermentação, o tempo da criança, o tempo da raiz de uma batata, o 
tempo de chocar um ovo têm em comum? Eles negam o tempo do trabalho. Sua majestade, 
o pão; sua majestade, o idiota. 
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O que chamamos de natureza não cansa de nos mostrar o quanto nosso sistema cis-hete-
ronormativo e patriarcal produz em matéria de pobreza de mundo quando se trata do nasci-
mento e do cuidado de nossas proles. O Ema e o Peixe-Lapo são dois exemplos inspiradores 
de machos que chocam os ovos de suas crias e chegam muito junto na criação dos filhotes. 
O cavalo-marinho é quem sofre as contrações do trabalho de parto e dá à luz suas crias. O 
Dayak Fruit Bat e a Raposa Voadora são dois tipos diferentes de morcegos cujos machos 
inclusive amamentam seus filhotes. Há uma infinidade de peixes, aves, anfíbios, primatas, in-
setos machos por aí nos dando bons exemplos já documentados dessa maternagem paterna 
no mundo dos mais que humanos. Poderíamos ser inventives como esses incríveis rapazes, 
uma vez que, ao que parece, somos essa extensão tão inevitável do mesmo sopro sobre a 
mesma sopa...
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Aquilo me frustrava um pouco e me colocava diante da insignificância de meu gesto criativo, 
da minha esterilidade fabuladora, ao mesmo tempo em que dava a ele, ao meu gesto, uma 
dimensão planetária dentro de uma metafísica ocupacionista própria de meu modo de vida; 
ou seja, era um misto de culpa com constrangimento, como se essa espécie de duplo clique 
artístico me fizesse passar vergonha diante de todo o sistema solar. Ao mesmo tempo, e 
apesar do embaraço, o corpo celeste que eu marcara me deixava hipnotizada e encantada. 
Eu lamentava não ter conseguido escolher outra palavra, lamentava marcá-lo em uma escala 
planetária, assim, tão rapidamente e meio fora de controle, lamentava tudo isso e, ainda assim, 
estava completamente fascinada. E na hora de compor a ficha técnica, eu não conseguia: 
diante de uma lousa, em um galpão quente, sob um teto de zinco e com um giz na mão, eu 
suava, escrevia e apagava infinitas vezes os nomes materiais que compunham a obra da qual 
eu me envergonhava. Eles eram tantos, inúmeros, não cabiam naquela lousa ou num espaço 
formal com essa finalidade. Eu desistia pois era impossível escrever as combinações de todas 
as letras que nomeavam e compunham toda a matéria de que era feita a Terra.
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Sonhei que fazia uma obra de arte em escala planetária. No fundo da terra, sob a água, tra-
mava uma espécie de construção usando materiais de piscina, como luz, azulejo e concreto, 
com os quais eu formava uma palavra que podia ser lida de outros planetas e a palavra era... 
PLANETA. O trabalho ficava pronto muito rápido, em um dia, e eu não entendia porque ele 
tinha se dado de maneira tão imediata, pouco pensada, pouco trabalhosa. Um projeto de ca-
racterísticas complexas, transcontinental, difícil, que provavelmente levaria anos – décadas! 
– para ser realizado e, de repente, pronto em quase 24h. No final do dia eu mesma já avistava 
o planeta rotulado de planeta-em-piscina, num recuo de anos-luz e com a facilidade de quem 
se desloca ao segundo pavimento de um prédio. E quando via o trabalho pronto, de longe, eu 
me perguntava que diabos de palavra era essa; entre tantas palavras pra pensar, pra escrever, 
entre tantas outras palavras – gestos, imagens, desenhos – possíveis... e eu fui lá e escolhi 
marcar o planeta com a palavra planeta, reduzindo esse lugar à ideia fabulada sobre ele pró-
prio por nós, esse nós meio “blah”.
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“Quando eu era bem pequeno, meu pensamento ainda estava no esquecimento.”  
Davi Kopenawa
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senvolve prática artística posicionada no campo da coreo-
grafia e da escultura, em trabalhos que agrupam gravura, 
costura, movimento, mobilização, arquitetura, texto, pintura e 
comida. Esses trabalhos intencionam recontar histórias que 
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cel é graduada em Cinema no Rio de Janeiro (Unesa), 
mestra pelo Instituto de Arte em Contexto da Universi-
tät der Künste Berlin (UdK) e atualmente é doutoranda 
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xíveis, por vezes constituindo coleções. Ela exibe regular-
mente no Brasil e na Europa e é uma figura proeminente 
na cena artística brasileira, tendo ganho vários prêmios e 
sido apoiada por agências de pesquisa e museus. Junto 
com o grupo internacional de artistas e teóricos World of 
Matter, constituído em 2010, suas pesquisas focaram em 
temas relativos à mudança climática e economias extrati-
vistas. Uma das principais referências em seus trabalhos 
é a história da mineração em Minas Gerais. Os projetos 
narram as transformações culturais, econômicas e políti-
cas causadas pelas atividades extrativistas, usando tanto 
documentos quanto documentação em campo, focando 
na destruição e na vida de trabalhadores ao redor das mi-
nas. Ela já trabalhou com conteúdos de coleções como 
Eisenbibliothek em Schlatt e o Museu de Etnografia de 
Geneva, o Imperial College em Londres e com materiais 
de arquivos brasileiros como fotografias do setor de Mine-
ração do Ministério do Trabalho e Emprego. Os trabalhos 
são frequentemente acompanhados de apresentações 
com projeção de imagens, rearticulando fatos históricos e 
narrando os processos de pesquisa em si.

MAYRA MARTINS REDIN atua na intersecção entre a arte, 
a escrita e a clínica psicanalítica. Doutora em Artes, atua na 
clínica e como professora. Participa de exposições e resi-
dências artísticas desde 2004. Publicou o livro Poema de co-

possível para seu próprio corpo que é constituído de maté-
ria coletiva, preta e dissidente. Formou-se em Comunicação 
Social na ECO-UFRJ, desenvolve pesquisa de mestrado em 
Artes da Cena pela UFRJ e passou por diversos ambientes 
de formação em artes.

FLORA DIAS é artista, cineasta, diretora de fotografia e 
pesquisadora, que articula reflexões sobre ancestralidade, 
história e memória, dos corpos, territórios e da própria ima-
gem. Em seus trabalhos provoca expectativas de represen-
tação com evocação e presença na cena. Conjuga saberes 
da formação em cinema e imagem (UFF/Rio de Janeiro e 
École Louis Lumière/Paris), da extensa pesquisa sobre/
junto povos originários, e saberes do campo das artes des-
de seu ingresso no mestrado em Linguagens Visuais da 
EBA/UFRJ. Como cineasta, assina o longa-metragem O 
sol nos meus olhos, desenvolvido no Bafici Talent Campus 
2012, e com estreia no Festival de Cinema de Mar del Plata 
2013; os curtas: Ocidente, estreia no 27º Festival Kinofo-
rum 2016; Miragem, na 22a Mostra de Tiradentes 2019; e 
Pytang, em plataformas digitais em 2020. Com seu segun-
do projeto de longa de ficção, O estranho, participa de vários 
laboratórios e ganha os prêmios de coprodução do Fundo 
Holandês Hubert Bals e do Fundo Suíço Visions Sudest. 
Hoje, prepara a realização do filme e também finaliza o do-
cumentário Ghoststories.
 
ISMAR TIRELLI NETO é poeta, ficcionista, tradutor e ro-
teirista cinematográfico. Seu último livro de poemas, Os 
postais catastróficos, foi semifinalista do Prêmio Jabuti 
(2019). Atualmente vive em São Paulo e integra o coletivo 
de poesia Anáguas.

JULIANA FAUSTO é filósofa e atualmente desenvolve pes-
quisa de Pós-Doutorado no Programa de Pós-Graduação 
em Filosofia da UFPR com Bolsa PNPD/CAPES. É autora 
de A cosmopolítica dos animais (n-1 edições, 2020). 

LIVIA FLORES é artista plástica e professora da UFRJ. 
Atua nos programas de pós-graduação em Artes da Cena 
(PPGAC-ECO-UFRJ) e em Artes Visuais (PPGAV-EBA- 
UFRJ). Coordena o projeto de pesquisa em arte e ci-
dade Desilha. Bolsista de Produtividade em Pesquisa 
do CNPq, nivel 2 (2019-2021). Participa do coletivo de 
poesia Anáguas. 

LUIZA BALDAN é artista visual, professora e mãe, não ne-
cessariamente nesta ordem. É doutora e mestra em Lin-
guagens Visuais pela UFRJ, e bacharel em Artes Visuais 
pela FIU, EUA. Desde 2000, trabalha com exercícios de 
observação em residências temporárias ou em projetos 
de longa duração. Algumas das exposições individuais 
que realizou: Estofo, Galeria Anita Schwartz (Rio, 2017); 
Perabé, Finalista Prêmio Pipa (MAM Rio, 2016) e Centro 
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210 Exercícios de paisagem é um convite à prospecção 
especulativa em tempos que solicitam impulsos 
de reconfiguração nos modos de pensar e agir 
no mundo. Se a ideia de paisagem, enquanto 
construção sociocultural, implica um olhar modulado 
pela prerrogativa antropocêntrica, como produzir 
outras inflexões? Como fazê-lo variar por meio de 
atravessamentos não-hegemônicos? A partir de 
pontos de vista multidisciplinares, o 3º Seminário de 
pesquisas em arte e cidade_Desilha convida artistas e 
pesquisadoras a compartilhar exercícios de paisagem, 
entendendo-os como atos de imaginação política e 
insurgência poética. 
 
Em Paisagem com animais e filmes, Juliana Fausto 
e Ismar Tirelli Neto investigam agenciamentos entre 
espécies animais observados a partir de um poema de 
Adília Lopes e de filmes-catástrofe dos anos 70. 
 
Paisagem-maternagem dedica-se a debater as rupturas 
nascidas com as maternidades e suas implicações 
nas práticas de vida de três mulheres-mães-artistas-
pesquisadoras-etc: Luiza Baldan, Cecilia Cavalieri e 
Mayra Redin. 
 
Em Corpoterritório, Äline Besourö, Denilson Baniwa, 
Micaela Cyrino e Sandra Benites relacionam os 
percursos no espaço público aos territórios dos corpos 
racializados em tempos pandêmicos. 
 
Paisagens minerais escava histórias de pedras: 
nas práticas de Mabe Bethônico, Claudia M. Plenz, 
Flora Dias, Barbara Marcel e Tom Nóbrega residem 
exercícios de tornar visíveis as camadas subterrâneas 
que compõem o presente. 
 
Os encontros aconteceram ao vivo às quintas-feiras 
entre os dias 20 de maio e 10 de junho de 2021. As 
gravações estão disponíveis no canal do YouTube 
Desilha_Atotalidade.

Informações sobre o grupo de pesquisa Atotalidade 
disponíveis em https://atotalidade.wixsite.com/desilha 
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