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(Thaiz Cantasini) 



8  

RESUMO 

 

CANTASINI, Thaiz Barros. Potências dialógicas entre a ação pessoal e a ação política, 

entre a ação ética e a ação estética, entre a arte, vida e encontro. 2017. 120p. 

Dissertação (Mestrado). Departamento de Artes Cênicas da Universidade Federal de 

Ouro Preto / DEART-UFOP, Ouro Preto, 2017. 

 

 
Nesta pesquisa, investigo, a partir das noções de performance e programa performativo 

(Eleonora Fabião), das formas estéticas dos atos éticos (Ileana Diéguez), bem como da 

noção de performatividade de gênero (Judith Butler), os mecanismos e estratégias de 

desconstrução da noção de gênero a partir do desenvolvimento de um programa 

performativo: “Por Marias e Evas”, iniciado em setembro de 2015.O programa 

performativo “Por Marias e Evas” foi tecido em cinco etapas. Em todas as etapas, o 

diálogo entre mulheres foi o motor para as experimentações que partiram de inquietações 

advindas da esfera privada para a esfera pública. O programa performativo teve como 

mote o encontro e o diálogo entre mulheres. E dialogando é que o conceito de 

performatividade de gênero (Butler) foi comprovado e, sendo assim, foi impossível 

pensar em estética sem pensar em ética. O programa performativo foi elaborado gerando 

encontros que provocaram possibilidades de desconstrução das noções de gênero, 

potencializando a urgência do encontro e, principalmente, tomando-o como fazer 

artístico. 

PALAVRAS-CHAVE: programa performativo; performatividade de gênero; estética 

feminista; encontro. 
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ABSTRACT 

 

 
CANTASINI, Thaiz Barros. Dialogical powers between personal action and political 

action, between ethical action and aesthetic action, between art, life and encounter. 

2017. 120p. Dissertation (Master). Department of Performing Arts, Federal University of 

Ouro Preto / DEART-UFOP, Ouro Preto, 2017. 

 
 

In this research, I investigate, from the notions of performance and performative program 

(Eleonora Fabião), the aesthetic forms of ethical acts (Ileana Diéguez), as well as the 

notion of gender performativity (Judith Butler), the mechanisms and strategies of 

deconstruction of the notion of gender from the development of a performative program: 

"For Marias and Evas", begun in September, 2015. The performative program "For 

Marias and Evas" has been woven into five stages. At all stages, dialogue between 

women has been the driving force for the trials that started from the private sphere to the 

public sphere. The performative program has had as its motto the meeting and the 

dialogue between women. And dialoguing is that the concept of gender performativity 

(Butler) has been proven and, thus, it has been impossible to think about aesthetics 

without thinking about ethics. The performative program has been elaborated generating 

meetings that provoked possibilities of deconstruction of the notions of gender, 

potentiating the urgency of meeting and, mainly, taking it as artistic making. 

KEYWORDS: performative program; gender performativity; feminist aesthetics; 

meeting. 
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=================================================== PRELÚDIO 

*AÇÃO: Leia com uma foto de sua mãe por perto. 

 

 
RETRATO DE MARIA 

Envie uma tela para uma Maria de qualquer país 

e peça-lhe que cole sua fotografia. 

Faça com que envie a tela para a próxima Maria 

de qualquer país para que faça o mesmo. 

Quando a tela estiver cheia de fotos 

de Marias, deve ser enviada de volta 

ao remetente original. 

O nome não tem que ser necessariamente Maria. 

Pode, também, ser um nome inventado, e 

neste caso a tela deve ser enviada a 

diferentes países até que se encontre 

uma pessoa com esse nome. O objeto a ser 

fixado sobre a tela pode não ser uma foto. 

Pode ser um número, 

um inseto, uma impressão digital. 

Primavera de 1962 

(Grapefruit – O livro de instruções e desenhos de Yoko Ono) 

 

 

Dissertação feita em papel de pele onde as páginas conversam umas com as outras. 

Papel com água e tinta que é para esparramar as cores dos encontros e expandir o fluxo 

de novos afluentes. Encontrar novas matizes num devir-aquarela: “As mulheres são como 

as águas, crescem quando se juntam”. 

Organizei este trabalho de escrita dilatando a ação Por Marias e Evas para a tela 

do notebook. Então aqui também será uma conversa entre teoria e prática. Uma conversa 

entre mulheres. Escrevo em primeira pessoa por ser filha e neta de Marias e mãe 

de uma menina de 8 anos muito amada chamada Eva. Quero assumir corporalmente a 

minha condição de mulher, mãe, filha, neta e feminista enquanto escrevo, fazendo meu 

ato de relato, atando também vida e arte, ética e estética. Citarei aqui apenas 

mulheres, não por ódio ou repulsa aos homens, mas porque desta forma também ajo e 

resisto enquanto escrevo, retirando a mordaça de mulheres outrora silenciadas em seus 

estudos, descobertas e pesquisas acadêmicas. Gosto do exercício de desvelar. Dos poucos 

espaços de escolha que tive, este quero viver intensamente: aqui escolhi falar 

exclusivamente de mulheres, dar voz para mulheres, dialogar com mulheres, trocar e 
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aprender com elas. E sei que não será fácil encontrá-las nas prateleiras das bibliotecas e 

livrarias para tratar de todos os temas que careço adentrar como pesquisadora: “O diálogo 

não surge sem esforço. Um esforço que de tão complexo, equivale ao método. Que de tão 

difícil, equivale à resistência. Que de tão potente, equivale à transformação social em seu 

nível mais estruturador. (TIBURI, 2016, p.5) 

Nesta escrita, lido espacialmente com janelas, varandas e paredes. Com o exílio 

de ser mulher e com o exílio da escrita. Todo este percurso, até então, havia se dado 

coletivamente e com cheiro de gente. A escrita é de uma solidão imensa. O que tenho 

agora? Um estímulo imagético: Marias e Evas que dançam e conversam penduradas em 

macieiras que balançam até onde minha vista alcança daqui da janela. Enviam lembretes, 

cartazes, acenam, amparam. Por outro lado, do lado de cá, percebo a dureza da parede, o 

som que fazem as teclas quando precisam dissertar, justificando inspiração em relatar o 

que já confirmei com o próprio corpo e pulsa tanto. E por pulsar assim, esta escrita é 

também um manifesto1. 

Manifesto porque acredito que, de alguma maneira, preciso passar esta 

experiência adiante. Outras mulheres talvez sejam atravessadas por este trabalho. Talvez 

não. E aí está o risco. Escrevo neste ímpeto amoroso, passível de erro, de correção, de 

excessos de figuras de linguagem, de alguns gritos estridentes. Nada aqui está pronto. 

Este manifesto é o desaguar de uma vivência que foi tecida em diálogo com 134 mulheres 

de nome Maria ou Eva. Que parte de um desejo grande de resolver questões íntimas e 

públicas. Que revelou a potência do encontro entre mulheres e transbordou em um 

trabalho performático que relaciono com o conceito de performatividade de gênero 

(BUTLER, 2015). 

Uma vez, em conversa com um querido professor da graduação sobre meu projeto 

de mestrado, ouvi que eu não deveria depositar todas as minhas expectativas nisso, que 

nunca faremos o "trabalho da nossa vida", com todas as questões teórico-práticas que 

temos afeto. Ele queria que eu afunilasse minhas possíveis temáticas e, entendo, ele queria 

ajudar nesta elaboração, torná-la a mais prática possível para mim. Bom, agora, depois de 

erguido o programa performativo "Por Marias e Evas", posso dizer que este é um dos 

trabalhos da minha vida: pude beijar minha mãe e avó (Marias) já mortas, relacionando 

com o âmbito acadêmico. As questões que não pude com elas conversar: "o que você já 

 

1 Na literatura, o manifesto está incluído no chamado gênero argumentativo, que visa expor um discurso 

através de argumentos. (fonte: www.significados.com.br) 

http://www.significados.com.br/
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deixou de fazer por ser uma mulher?". E com esta lupa segui o trabalho, criando novos 

vínculos com Marias vivas da cidade de Ouro Preto/MG e Cachoeira do Campo/MG, 

dilatando e ressignificando dialogicamente as camadas: fazer artístico, vida e militância 

feminista. 

Entre escolher janelas ou paredes, desejo mesmo é transplantar sementes-maçã 

Marias e Evas para esta tela de notebook que considero como um diário de papel. Por 

isso, aqui também será uma escrita-experimento feito entre mulheres: com pesquisadoras 

tanto da cena contemporânea quanto das teorias feministas; tanto com a potência de 

resistência cotidiana das Marias e Evas quanto com a das pesquisadoras sobre o fazer 

artístico na contemporaneidade híbrida, translinguística, imersa em um ciclorama de 

crises e, por este motivo, tão fecunda de possibilidades. 

Como estou lidando com um material que considero extrapolar algumas 

imposições inerentes à escrita tradicional optei por uma escrita performática que 

sinalizará e deixará o entendimento da ação performática que propus talvez um pouco 

mais fluido. As “partes M&E” correspondem à ideia tradicional de “capítulo”. Sendo 

assim, organizei esta dissertação da seguinte maneira: 

 
M&E(parte A) Convenções E(fême)r(as): Performance, est(ética) feminista, 

encontro e outras impurezas 

 

Nesta parte, teço, em forma de diálogo, a discussão sobre performance e estética 

feminista, a partir do encontro do arcabouço teórico que será desenvolvido com outras 

vozes: o encontro é epicentro deste capítulo, uma vez que é por ele que desenvolvo este 

experimento da escrita. 

M&E(parte B ou coração da dissertação) – A ação Por Marias e Evas 

 
Nesta parte, dividida em subpartes, revivenciarei os encontros com mulheres de 

nome “Maria” ou “Eva” e tratarei sobre o programa performativo “Por Marias e Evas”, 

trazendo ainda o bojo teórico que o sustenta. 

M&E(parte C) – ANEXO Rimas Marias: Paródia da paródia ou de/composições 

de corpos impostos 

 

Nesta parte dissertarei sobre duas experiências como artista educadora: uma antes 

de fazer a ação “Por Marias e Evas” e outra depois de concluir o trabalho. É uma oficina 
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que chamei por “A percepção sonora como desanestesia da potência corpo-mulher”. 

Considero as oficinas que trabalhei neste período (antes, durante e depois da ação) como 

motor e chama que alimentou a ação central deste trabalho. Pesquisa de campo que 

perpassou toda a ação.  

Manifestos-Maçã – São manifestos que costuram toda a escrita e estarão numerados. Ao 

todo, são 8 manifestos que poderão alimentar outras novas ações ou simplesmente servir 

de pausa para trazer à tona vivências em que os recursos que tenho com as palavras e 

formas tradicionais de escrita de uma dissertação acadêmica são ineficientes ou poucos. 

Por isso, a escolha desta estratégia que considero generosa com quem lerá este material. 

Este trabalho é autobiográfico, pequeno assim, e só depois se dilata até ultrapassar 

a fronteira entre o que vivo e as pessoas que encontrei, conheci, (re)conheci e vice-versa.. 

É um percurso. Nunca pensei em escrever sobre a minha própria vida numa pesquisa 

acadêmica e certamente tive dificuldades em fazê-lo porque a palavra é tudo o que tenho. 

E sabemos que a palavra abusa das experiências, é uma linguagem que reduz a vida, 

sintetiza demasiadamente. Então, já que escrevo sobre uma experiência, quero dar para 

ela todas as cores da vida (e por isso algumas legendas de cores estão disponíveis neste 

percurso) porque não quero terminar este trabalho com a impressão de que escrevi 

sobre a vida olhando-a de longe ou meramente dando um diagnóstico. 

Se o que manteve o programa performativo vivo foi unicamente certa exigência e 

necessidade relacional, pretendo dialogar negociando com as palavras para que, quem ler 

este trabalho, também esteja vivendo a escrita comigo e, assim, também possa ir 

descobrindo os rumos mais sinceros para dissertar esta experiência onde enlaço vida tão 

íntima com o espaço urbano, arte com vida, Evas com Marias, palavras com 

subjetividades, ética com a estética e estéticas com feminismos. 

Mediante o cenário político instável que vivemos (a primeira presidenta do Brasil 

foi retirada do poder em virtude de um golpe de Estado que se instaurou desde o ano 

passado) sinto no corpo as oscilações e ameaças de retrocesso em relação aos direitos 

outrora garantidos às mulheres e também as dificuldades em escrever, resolver a escrita 

e concluir a pesquisa, uma vez que dialogo com as questões da contemporaneidade. Como 

feminista, afirmo que há um levante de mulheres nas ruas. Efervescências, revoltas, 

reivindicações pululantes. Vivemos tempos insensatos, furiosos, de sabotagens e 

injustiças. Escrever (agindo) sobre a necessidade e potência do diálogo entre mulheres 
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está entre minhas estratégias de luta. Só assim para ressignificar este exílio. Esta 

dissertação é por Marias, por Evas, por todas nós. 
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M&E [parte A] 

 
 

Marias e Evas líquidas, plasmáticas, engorduradas, solúveis, instáveis, volúveis, 

flutuantes, pululantes, perpassam esta escrita. Eu, Eva Thaiz. Você, Eva Maria. Ela, Eva 

Fabião. Ela, Eva Bovenschen. Ela, Maria Beatriz Medeiros. Ela, Ileana Maria Diéguez. 

====================== 1a. CONVENÇÕES [e]FÊME[r]AS: 

Performance, 

est(ética) feminista, 

encontro 

e outras impurezas. 

 

===================================================== 

 
PEÇA DE ARMÁRIO 

Encontre uma substância que seja sólida, mas 

que se torne líquida 

quando derreter, e que seja transparente, mas 

que 

manche quando você coloca sobre algo. 

Também o peso deve ser imenso ou estar 

constantemente 

mudando. 

Ponha a substância num porta-retratos 

no lugar de uma fotografia. 

Verão de 1964 

 
(Grapefruit, O Livro de Instruções e Desenhos de Yoko Ono) 

“Beije-nos, antes que o extrato de nossas ações se torne figura de retórica” 

 
(Maria Beatriz Medeiros) 

Para falar sobre performance a evidência é dispensável. 
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Ela, Roselee Eva Golberg. Você, Eva Josette Féral. Ela, Eva Fisher. Ela, Nina Maria. 

Você, Maria Cintia. 

 
Manual de Instruções - Plurálogo, logo impreciso. 

 
[Temporalidades e espaços flutuantes. Rasgo teórico por. Disse-que-me-disse. 

Fuleragem. Categoria que se descategoriza quando respira. Performance] 

 

Aqui, extensões e fiações precárias tecem encontros, pequenos esbarrões, curtos- 

circuitos advindos do contato elétrico de algumas peles-(e)fême(r)as com um mapa 

impreciso de infiltrações íntimas e simultâneas de desprogramação das relações 

mecanizadas pelo cotidiano. Exercício passível de fracasso por se tratar de uma 

linguagem porosa, plena de vida: a performance. 

Por Marias e Evas, sem ensaio. Numa roda plasmo-dialógica. Digo, pluralógica. 

Márcia Maria Tiburi (pontual): 

 
“Ora, é a dimensão dialógica que nos torna seres políticos e democráticos. O 

diálogo radical, levado até as últimas consequências, é a metodologia essencial do 

feminismo. Por isso é que feministas se reúnem em grupos. O feminismo é produção de 

potência entre pessoas. É a construção de um “comum”, de um “entre nós” que não 

significa uniformidade. Por isso, o feminismo não é simples união, nem simples reunião. 

Feminismo é defesa de singularidade e de multiplicidade produzindo formas 

dialógicas de ação ética e política contra toda forma de dominação. 

Democracia feminista é o nome atual de uma democracia radical.”2
 

 
Maria Diana Taylor (puxando assunto, certo tom de provocação. Fala e sai): 

 
“Ao mudar o foco da cultura escrita para a cultura incorporada, do discurso para 

o performático, precisamos mudar nossas metodologias. Em vez de focalizar os padrões 

de expressão cultural em termos de textos e narrativas, podemos considerá-los como 

roteiros que não reduzem os gestos e as práticas incorporadas à descrição narrativa. Essa 

mudança necessariamente altera o que as disciplinas acadêmicas veem como cânones 

 

 

 

 
 

2 TIBURI, 2016, s/p. 
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apropriados e podem ampliar as fronteiras disciplinares tradicionais a fim de incluir 

práticas anteriormente fora de sua jurisdição."3
 

 
Maria Beatriz Medeiros (incisiva): 

 
 

“O paraíso é apenas uma nostalgia de unidade. No texto, a performance é esfolada. 

Fora de seu tempo, ela é esvaziada e enclausurada. Pensar a performance artística e seu 

tempo é falar de fragmentos de memória, buscar religar artificialmente momentos – 

escrita espalhada na desordem do cotidiano. (...) Em geral, a performance secreta um 

desejo de perturbar a ordem de cotidianos enfeitiçados pela regularidade. Ser volúvel e 

contraditório”4. 

 
Josette Eva Ferál (no fluxo): 

 
 

“O performer realiza com seu corpo a criação de um espaço. (...) 

indissoluvelmente ligado ao performer e neste espaço o sentido desaparece (...) pois cada 

performance constitui sua própria forma, seu próprio gênero”5
 

 
Maria Fabião (depois de rememorar as 17 performances que cita em um de seus 

artigos6): 

 
“Penso que estas práticas alargam, que estes programas oxigenam e dinamizam 

nossas maneiras de agir e de pensar ação e arte contemporaneamente. Esta é, a meu ver, 

a força da performance: turbinar a relação do cidadão com a polis; do agente histórico do 

seu contexto; do vivente com o tempo, o espaço, o corpo, o outro, o consigo. Esta é a 

potência da performance: desabituar, des-mecanizar, escovar à contra pêlo”7. 

 
 

Maria Beatriz de Medeiros (acariciando os pêlos da performance) 
 

 

3 TAYLOR, 2013, p.45. 
4 MEDEIROS, 2014, s/p. 
5 FERAL, 1982, p. 174 
6 Eleonora Fabião em seu artigo “Performance e teatro: poéticas e políticas da cena contemporânea” começa 

por contar 17 histórias que descrevem programas concebidos e performados por artistas interessados em 

relacionar corpo, estética e política através de ações. 
7 FABIÃO, 2009, p.237 
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“A performance é carícia, logo metamorfose: inédita: efêmera, translinguística, 

grupal, inter-subjetividade. Ela se inventa a cada atuação. (...) ela é linguagem sem 

gramática, sem léxico. Não funda conceitos: testa, experimenta. Realiza-se e nada 

conclui. Deixa o interator (?) abandonado à sua própria percepção desestabilizada”8. 

 
Roselee Evagoldberg (do futurismo ao presente, escovando à contra pelo): 

 
 

“Devido à sua postura radical, a performance tornou-se um catalisador na história 

da arte do século XX; cada vez que cada escola parecia ter chegado a um impasse, os 

artistas recorriam à performance para demolir categorias e apontar novas direções (...). 

Os manifestos da performance, desde os futuristas até os nossos dias, representam a 

expressão de dissidentes que têm procurado outros meios de avaliar a experiência artística 

no cotidiano. A performance servia para comunicar diretamente com um grande público, 

bem como para escandalizar os espectadores, obrigando-os a reavaliar os seus conceitos 

de arte e sua relação com a cultura”.9 

 
Maria Fabião (P como em performance, P como em programa, Paralelamente): 

 
 

“Programas criam corpos: naqueles que os performam e naqueles que são afetados 

pela performance. Programas anunciam que ‘corpos’ são sistemas relacionais abertos, 

altamente suscetíveis e cambiantes. Se o performer investiga a potência dramatúrgica do 

corpo é para disseminar reflexão e experimentação sobre a corporeidade do mundo, das 

relações, do pensamento. Refraseando: se o performer evidencia corpo é para tornar 

evidente o corpo-mundo”..10
 

 
Maria Beatriz Medeiros (abrindo caminho) 

 
 

“Arte é reflexão? Inflexão, proposição e até despacho. Ela escoa, não se fixa nas 

paredes. Derrete o suporte, não suporta. Importa? O suporte, se suporte for, não abraçará 

 
 

8 MEDEIROS, 2008, s/p 
9 GOLDBERG, 1979, p.8 
10 FABIÃO, 2009, p.237 
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aquilo que deve surgir sem pedir licença no espectador, no expectador (aquele que está 

na expectativa) ou no iterator. A iteração é a manobra da arte que convida o ex-espectador 

a se tornar participante, no caminho do processo, se juntar a ele. Esta frase é um duplo 

pleonasmo: “iter” é caminho, processo. Esta arte se deixa acariciar, se tocar, se machucar 

na ação dos presentes neste caminhar”11. 

 
Ileana DiÉvas (fronteiriça: ser e não ser espectador) 

 
 

(...) me interessa destacar o acontecimento expectatorial como a fronteira que 

diferencia os atos teatrais (poéticos) dos parateatrais (pertencentes à ordem do real), pois 

nestes últimos não emerge uma nova espera ontológica; ficando estes no nível do real 

intersubjetivo: o observador não reconhece o que sucede como acontecimento poético ou 

de linguagem, não consegue separá-lo da ordem da vida e por isso não pode ter 

consciência de ser espectador, encontrando-se no mesmo nível de realidade daquilo que 

observa. (...) A arte funde-se com a vida.12
 

Maria Beatriz Medeiros (com um projetor e cabos saindo pela boca) 

 
 

“A performance coloca em xeque a política que vemos passar sobre rios de 

dinheiro desviado nos aeroportos: urubus e seus assessores, muitos. Ela é hacker de todas 

as linguagens artísticas, mas também dos lixões chamados Assembléia Legislativa, 

Câmara dos Deputados, entre outros. A performance modificou a pintura, a escultura, o 

teatro, a dança. Age por carícia sub-reptícia e dança no Eixo Monumental, sob a bandeira 

da pátria juvenil e nos portos.”13
 

 
Eva Dilma Roussef (num rompante, em pronunciamento) 

 
“Acabam de derrubar a primeira mulher presidenta do Brasil, sem que haja qualquer 

justificativa constitucional para este impeachment. 

 

 

 

 
 

11 MEDEIROS, 2014, s/p. 
12 DIÉGUEZ, 2011, p.41 
13 MEDEIROS, 2013, p.10 
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Mas o golpe não foi cometido apenas contra mim e contra o meu partido. Isto foi 

apenas o começo. O golpe vai atingir indistintamente qualquer organização política 

progressista e democrática. 

O golpe é contra os movimentos sociais e sindicais e contra os que lutam por direitos 

em todas as suas acepções: direito ao trabalho e à proteção de leis trabalhistas; direito a uma 

aposentadoria justa; direito à moradia e à terra; direito à educação, à saúde e à cultura; direito 

aos jovens de protagonizarem sua história; direitos dos negros, dos indígenas, da população 

LGBT, das mulheres; direito de se manifestar sem ser reprimido. 

O golpe é contra o povo e contra a Nação. O golpe é misógino. O golpe é homofóbico. 

O golpe é racista. É a imposição da cultura da intolerância, do preconceito, da violência. 

Peço às brasileiras e aos brasileiros que me ouçam. Falo aos mais de 54 milhões que 

votaram em mim em 2014. Falo aos 110 milhões que avalizaram a eleição direta como forma 

de escolha dos presidentes”14
 

 
Maria Márcia Tiburi (Sem temer, fora Temer) 

 
 

“O machismo é a lógica, a teoria e a prática, do capitalismo aplicada à questão de 

gênero. O fato de que a presidente seja mulher corre ao lado do fato de que seja de 

esquerda. Dilma Rousseff não se elegeu com uma pauta feminista, por isso o discurso 

misógino não apareceu com tanta força antes. A misoginia é mais fortemente aplicada 

àquelas mulheres que politizam a condição feminina. Com Dilma, ele foi usado para os 

fins do golpe. Atiçou o machismo estrutural que está na base da sociedade.15
 

 
 

Nina Maria Caetano (em silêncio cola 365 cruzes vermelhas em um lençol branco. 

Mostra um cartaz) 

 

“Todos   os   dias,   nas   ruas   da   cidade,   mulheres   são    construídas.  

Mulher princesa. Mulher boneca. Mulher rosa. Mulher sobremesa. Mulher de cama e 

mesa. Mulher doce dócil muda. Mulher morta. Mulher, uma obra em construção: Sorriso. 

Batom Boca Beijo. Depiladores hidratantes sutiãs pregadores talheres gleidy sachê 

vassoura escova progressiva inteligente. Silicone. Peito. Bunda. Coxa. 100% completa. 

 

 

14 ROUSSEFF, 2016, s/p 
15 TIBURI, 2016 , s/p 
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Como você gosta. Pronta para consumo imediato. Sarada. Turbinada. Preparada. 

Plastificada. Espancada. Esquartejada. Morta. Jogada pros cachorros. na lagoa. no lixo. 

Como você gosta? Desculpe o transtorno, estamos trabalhando para você.Mulher. Ser 

humano do sexo feminino capaz de conceber e gerar outro ser humano e que se distingue 

do homem por essa característica. A mulher em relação ao marido. Esposa. Casar. Amar. 

Amar e respeitar até que a morte os separe. Cuidar. Limpar. Lavar. Passar. Sujeitar. Sorrir. 

Servir bem para servir sempre. Agradar. Transar. Mesmo sem vontade. Mesmo sem 

vontade apanhar. Compreender. Apanhar. Perdoar. Apanhar. Esquecer. Esquecer. 

Esquecer. Morrer. Mesmo sem vontade.”16
 

 
Rosana Maria Paulino (em ação: costurando e descosturando a própria boca): 

 
 

“O artista deve sempre trabalhar com as coisas que o tocam profundamente. Se 

lhe toca o azul, trabalhe, pois, com o azul. Se lhe tocam os problemas relacionados com 

sua condição no mundo, trabalhe então com esses problemas.”17
 

 
Maria de Beauvoir (encarnada) 

 
 

“O tempo é irrealizável. Provisoriamente, o tempo parou para mim. 

Provisoriamente. Mas eu não ignoro as ameaças que o futuro encerra, como também não 

ignoro que é o meu passado que define a minha abertura para o futuro. O meu passado é 

a referência que me projeta e que eu devo ultrapassar. Portanto, ao meu passado eu devo 

o meu saber e a minha ignorância, as minhas necessidades, as minhas relações, a minha 

cultura e o meu corpo. Que espaço o meu passado deixa para a minha liberdade hoje? 

Não sou escrava dele. O que eu sempre quis foi comunicar da maneira mais direta o sabor 

da minha vida. Unicamente, o sabor da minha vida. Acho que eu consegui fazê-lo. Vivi 

num mundo de homens guardando em mim o melhor da minha feminilidade. Não desejei 

nem desejo nada mais do que viver sem tempos mortos.”18
 

 
Eva Dilma Roussef: 

 

 
16  CAETANO, 2017, s/p 
17  CANTON, 2009, p.31 
18MONTENEGRO, 2012, www.youtube.com/watch?v=4gcBeOqNdpU 

http://www.youtube.com/watch?v=4gcBeOqNdpU
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(...) nós mulheres temos algo em comum.19
 

 
Butler Maria: 

 
 

“O que constitui a fixidez do corpo, seus contornos, seus movimentos, será 

plenamente material, mas a materialidade será repensada como efeito do poder, como o 

efeito mais produtivo do poder. Não se pode, de forma alguma, conceber o gênero como 

um construto cultural que é simplesmente imposto sobre a superfície da matéria. Em vez 

disso, uma vez que o próprio “sexo” seja compreendido em sua normatividade, a 

materialidade do corpo não pode ser pensada separadamente da materialização daquela 

norma regulatória. (...) ele é uma das normas pelas quais o “alguém” simplesmente se 

torna viável, é aquilo que qualifica um corpo para a vida no interior da inteligibilidade 

cultural”.20
 

 
Maria Guacira Louro: 

 
 

“As muitas formas de fazer-se mulher ou homem, as várias possibilidades de viver 

prazeres e desejos corporais são sempre sugeridas, anunciadas, promovidas socialmente 

(e hoje possivelmente de formas mais explícitas do que antes). Elas são também, 

renovadamente, reguladas, condenadas ou negadas.”21
 

 
Donna Eva Haraway (transbordando a voz cyborg): 

 
 

“Por que nossos corpos deveriam terminar na pele?”22
 

 
Maria Fabião (escrevendo frases em pipas, soltando ao vento): 

 
“ O que move o corpo? 

............................................................................................................................................. 

............................o quê o corpo pode mover? (pergunta performativa) 

 

19ROUSSEFF, 2016, s/p 
20 BUTLER, 2015b, p.154 
21 LOURO, 2015, p.9 
22 HARAWAY, 2009, p.92 
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............................................................................................................................................. 

.........................quê corpo pode mover? (pergunta bio-poética e bio- 

política)”.23
 

 
Maria Sueli Rolnik (trocando de pele): 

 
 

“Corpovibrátil, sensível aos efeitos da agitada movimentação dos fluxos 

ambientais que nos atravessam. Corpo-ovo, no qual germinam estados 

intensivos desconhecidos provocados pelas novas composições que os fluxos, 

passeando para cá e para lá, vão fazendo e desfazendo...”24
 

 
Maria Hannah Arendt (entre o passado e o futuro): 

 
 

"É preciso coragem até mesmo para deixar a segurança protetora de nossas quatro 

paredes e adentrar no âmbito político, não devido aos perigos específicos que possam 

estar à nossa espreita, mas por termos chegado a um domínio onde a preocupação para 

com a vida perdeu sua validade. (...) A coragem é indispensável porque, em política, não 

a vida, mas sim o mundo está em jogo.”25
 

 
Maria Sueli Rolnik : 

 
“Ufa, aqui a paisagem escureceu sensivelmente; o ar ficou tão carregado que mal 

se consegue respirar. É como se a vida estivesse definhando. Coloca-se então uma 

questão ética: a potência criadora da vida encontra-se em perigo.”26
 

 
Maria Rosana Paulino (em ação): 

 
 

“Acho que está na hora de nos questionarmos e pensarmos se compactuamos com 

essa situação ou não. A questão do corpo humano sempre me fascinou, esse massacre do 

 

23  FABIÃO, 2009, p.238 
24  ROLNIK, 2015, p.104 
25 ARENDT, 2005, p.203 
26 ROLNIK, s/a, http://caosmose.net/suelyrolnik/textos/sujeticabourdieu.doc 

http://caosmose.net/suelyrolnik/textos/sujeticabourdieu.doc
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corpo, de colocá-lo, principalmente o feminino, em um padrão inatingível, falso, doentio, 

sempre me chamou muito a atenção. Em meu trabalho retirei imagens de mulheres de um 

editorial de moda e contrapus com imagens de morte. ”27
 

 
Ileana DiÉvas (sugestiva, complementar): 

 
 

“Participação ética do sujeito-artista através da obra-ato.”28
 

 

Eva Dilma Roussef (despedindo-se bruscamente, golpeada): 

 
 

“O que é o risco que nós corremos agora? O que faz um governo ilegítimo diante 

de protestos, diante da divergência, de movimentos contrários, e isso a historia demonstra. 

Sabe o que faz um Governo ilegítimo assim? Cai na tentação de reprimir as 

manifestações. Eu fui a primeira mulher eleita presidenta da República no Brasil.”29
 

 
Sueli Eva Rolnik: 

 
 

“Mas o que isto tem a ver com ética? É que o quanto a vida pode fluir e afirmar- 

se em sua potência criadora, depende antes de mais nada da relação que se estabelece com 

o trágico, como se reage ao mal-estar a cada momento de nossa existência.”30
 

 
ORLAN Maria (em ação sobre numa cama vende pedaços da sua própria carne. 

Oferece também seu sangue para as mulheres presentes): 

 
“Sempre considerei a vida como um fenômeno estético recuperável e meu corpo 

como o primeiro material que estava ao meu dispor. Usei meu corpo e/ou representação 

do meu corpo em quase todas as minhas obras. (...) Meus relicários são fabricados com 

minha carne.”31
 

 

 

 

27  CANTON, 2009, p.35. 
28  DIÉGUEZ, 2011, p.54. 
29  ROUSSEFF, 2016, s/p. 
30 ROLNIK, s/a, http://caosmose.net/suelyrolnik/textos/sujeticabourdieu.doc 
31 ORLAN, 2008, p.43. 

http://caosmose.net/suelyrolnik/textos/sujeticabourdieu.doc
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Eva Cantasini (comendo carnes, mastigando carnes, engolindo carnes e implantando 

punhados de carne num punhado de papel): 

 
A performance, essa gosma. 

A performance, jatos heterogêneos dos timbres, dos movimentos, totalidade de 

sentidos. 

A performance muda as letras de lugar nas palavras: o que foi representação, 

é o impalpável do agora, menor que um respiro: é instante-já contorcido, tensionado. 

Então, é presentação, açãopresente. O corpo que arde e por isso vive e ~d e s c a m 

a~ um retalho de arte pelos espaços, para dizer sem linearidade que está tatalando, latindo, 

regurgitando e que sente este espaço por meio de uma linguagem artística que é a metáfora 

perfeita do mundo em que se vive. A performance não quer ordem porque o ato de 

perceber ultrapassa a lentidão das convenções da ordem das palavras e também da ordem 

e das organelas que agrupadas se debatem para fazer pulsar o corpocoração na ação que 

propõe relevar para outrxs (ato de presentear com Presentação). 

A performance é um alerta, uma sirene de carne: “você também está vivo?”. Fora 

da ordem, do progresso, da lei, das normatividades. Performance, um complexo de 

práticas de desanestesia onde o mote é escancarar a vida nas suas pulsões mais imprecisas, 

indizíveis, censuradas. [Eva]poração do cotidiano: o espectador vivencia com o performer 

a descoberta da possibilidade de novas formas de vida e convívio. O espectador está 

morto, então. É linguagem que se experiencia junto. A conceituação da performance é 

um exercício oleoso, é um exercício ensaboado, da textura da clara de um ovo. Estamos 

aqui tentando falar um pouco sobre ela e até mesmo esta conversa neste instante, poderá 

ser revivida e por isso alterada. 

Penso que podemos chamar a performance de prática artística 

contramundana, ou seja, que está preocupada em desestabilizar normatividades que 

cegam a potência da vida, e aí encontramos sua flama política. E se fazer performance é 

fazer agir o animal político de cada couraça-corpo que performa dilatando-o, então, ser 

uma mulher no mundo, com nossas opressões diárias, com nossas mortes diárias, também 

tem sua dimensão performática. Antecipando: podemos, assim, falar da sua dimensão 

est(ética)feminista. Arte lilás. 
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Silvia Bovenschen, em seu artigo Existe uma Estética Feminista?32 recorda a 

escassez de mulheres que fizeram parte da história das artes no século XX, se comparadas 

aos homens. Fala em invisibilidade da arte feita por mulheres, e em decorrência disso, da 

falta de representatividade na produção artística. E não é só isso: há um desvio no 

cotidiano das mulheres que as lançam, num espaço que Bovenschen chama de reino pré- 

estético. 

 
Maria Sílvia Bovenschen (certeira): 

 

 
“Em minha opinião, nem o passado de exclusão de mulheres pode extinguir todas 

as suas necessidades artísticas. Mas estes impulsos estéticos foram desviados para 

reinos pré-estéticos, onde se evaporavam pela pressão de uma rotina diária 

feminina. (...) Estas atividades corrompiam rapidamente as mulheres. Punham a mesa 

para os homens, se vestiam e enfeitavam para os homens, nem para si mesmas e 

nem umas para as outras.”33
 

 
Eva Cantasini (percebendo, ouvindo, fazendo anotações): 

 
 

O fazer artístico para mulher é historicamente, socialmente, mais distante que para 

os homens. Era (e é) necessário as mulheres transporem as dificuldades para, talvez, 

fazerem parte de um grupo escasso e enfraquecido. Sendo assim, Bovenschen coloca em 

questão: 

 
Maria Silvia Bovensche (com um cartaz): 

 
 

“Nós queremos realmente fazer as mesmas coisas que os homens?”34
 

 

 

 

32 BOVENSCHEN, Silvia “Existe uma estética feminista?”. ECKER, Gisela (org.) Estetica Feminista. 

1.ed. Barcelona, 1985. 

33  BOVENSCHEN, 1985, p.51. 
34  BOVENSCHEN, 1985, p.30. 
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Eva Cantasini (em ação: nas mãos tem relatos de mulheres com os nomes Maria e Eva): 

 
Se há a diferença, vamos exacerbar a diferença. Considero esta a questão central 

do fazer artístico feminista e que impulsionou o programa performativo “Por Marias e 

Evas”. Desta maneira, dialogo agora com Bovenschen com a mesma potência dos 

diálogos vivenciados com as Marias e Evas, porque Bovenschen defende que nós, 

mulheres, temos arraigado em nosso fazer artístico a ruptura de uma sociedade patriarcal 

(que “precisa de manutenção” e, convenhamos, tem sido nutrida muito bem até agora) e 

complementa sugerindo que o fazer artístico das mulheres seja resultante do vasto 

conjunto de vivências por elas experienciadas. 

 
Maria Silvia Bovenschen: 

 
 

“A produção artística feminina ocorre através de um processo complicado que 

envolve conquista e reclamação, apropriação e formulação, bem como esquecimento e 

subversão”.35
 

 
Stela Maria Fisher (em ação, Em si Mesma): 

 
 

“Em si mesma ocorre no espaço privado e íntimo de uma residência. É uma 

instalação cênica composta por quatro ambientes (sala, banheiro, quarto, escritório de 

uma casa ou apartamento), cada um deles ocupado por uma mulher em seu estado de 

isolamento. São quatro autorretratos de momentos de solidão. As ações autonarrativas 

acontecem simultaneamente e o espectador é orientado a percorrer os espaços íntimos da 

‘ casa’ com autonomia. Não há texto. Apresentamos estados. (...) eu, no quarto, na solidão 

da minha cama de casal, no travesseiro que sobra, na xilogravura no lençol do corpo do 

outro que já não mais está.”36
 

 
Eva Priscila Rezende (em ação, também em primeira pessoa): 

 

 
35 “Creo que la produccíon artística femenina tiene lugar a través de um complicado proceso que incluye la 

conquista y la reclamación, la apropriacíon y la formulación, así como el olvido y la subversión.” 

(BOVENSCHEN, 1985, p. 54) 
36 FISCHER, 2017, p.222. 
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“Na performance ‘Bombril’, realizada originalmente no ano de 2010, por um 

período de aproximadamente 1 hora, eu esfrego uma determinada quantidade de objetos 

de material metálico, e usualmente de origem doméstica, com meus próprios cabelos. 

“Bombril”, além de uma conhecida marca de produtos para limpeza e de uso doméstico, 

faz parte de uma extensa lista de apelidos pejorativos, utilizados em nossa sociedade para 

se referir à uma característica do indivíduo negro, o cabelo. 

A imagem presenciada durante a ação “Bombril” é propositadamente 

desconfortável, não existe comodismo em sua visão. 

Em minha experiência, a demonstração de indignação ante ao racismo já gerou 

críticas vindas de pessoas que alegam existir um exagero, ou um radicalismo nesse 

sentimento. A máxima dessas pessoas é que “vemos racismo onde ele não existe”.Ainda 

que essas situações de discriminação sejam óbvias para aqueles que passam pela 

experiência, a população negra é compelida a não falar sobre o assunto, a sofrer calada. 

‘Bombril’ é o corpo que se recusa a ser escravizado nesse silêncio. É primeiramente e 

acima de tudo, um grito.37
 

 
Angela Maria Davis (com uma foto de Sojourner, rememora... e aviva a conversa: 

gênero, classe e raça estão atrelados.): 

 

 
“Não a deixe falar!’ arfaram meia dúzia ao meu ouvido. Ela moveu-se devagar 

para a frente e virou os seus olhos falantes para mim. Havia um ruído de desaprovação. 

Eu corei e anunciei ‘Sojourner Truth’ e pedi à audiência que mantivesse o silêncio por 

poucos momentos”. Felizmente para as mulheres de Ohio, e para o movimento de 

mulheres em geral – para quem o discurso de Sojourner estabeleceu um espírito de luta 

militante – e para todas nós que recebemos a inspiração das suas palavras, Frances Dana 

Gage não sucumbiu à pressão racista das suas camaradas. Quando esta mulher negra 

discursou, a sua resposta à supremacia racista também continha uma profunda lição para 

as mulheres brancas. Repetindo a sua pergunta “E não sou eu mulher?” não menos de 

quatro vezes, ela expôs o preconceito de classe e racismo no novo movimento de 

mulheres. Nem todas as mulheres eram brancas e nem todas gozavam do conforto 

material da classe média e da burguesia. Sojourner era negra – era uma ex-escrava – mas 

 

37 FREITAS, 2017. Via e-mail recebido em janeiro de 2017. 
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não era menos mulher que as suas irmãs brancas da convenção. A sua raça e condição 

econômica era diferente mas não anulava a sua natureza feminina. Como mulher negra 

ela exigia direitos iguais não menos legítimos do que os das mulheres brancas de classe 

média. Na convenção de mulheres dois anos mais tarde, ela lutou contra esforços para 

impedi-la de falar”.38
 

 
 

Maria Fabião (de mãos dadas com Angela Maria Davis e Eva Priscila Rezende): 

 
 

“Tendências dramatúrgicas da performance - desinteresse em performar 

personagens fictícios e o interesse em explorar características próprias (etnia, 

nacionalidade, gênero, especificidades corporais), em exibir seu tipo ou estereótipo 

social”.39
 

 
Angela Maria Davis (Ainda com o retrato de Sojourner, resolve batizá-la pelo nome Eva 

Sojourner): 

 
“Sojourner Truth foi espontaneamente aplaudida como a heroína do dia. Ela não 

apenas derrotou o argumento masculino do “sexo fraco”, como também refutou a tese 

que a supremacia masculina era um princípio cristão, uma vez que cristo era um homem: 

“esse homem vestido de negro disse que as mulheres não podem ter os mesmos direitos 

que os homens porque cristo não foi uma mulher. De onde é que cristo veio?” De acordo 

com a presidente oficial “um trovão não teria silenciado essa multidão, como os 

profundos e maravilhosos tons em que ela ficou com os braços desnudados e os olhos em 

fogo.” “De onde veio o teu cristo? De deus e de uma mulher! O homem nada tem a ver 

com ele!” E quanto ao horrível pecado cometido por Eva, esse foi um difícil argumento 

contra as capacidades das mulheres. Pelo contrário foi uma enorme vantagem: “Se a 

primeira mulher que deus fez foi forte o suficiente para virar o mundo ao contrário 

sozinha, estas mulheres juntas são capazes de pô-lo no lado certo. E agora que estão a 

pedir para fazê-lo, é melhor os homens deixá-las fazê-lo.”40
 

 

 

38 DAVIS, 2013, p.50. 
39FABIÃO, 2009, p. 239. 
40 DAVIS, 2013, p.50 



32  

problematizá-los.”41
 

 

Maria Camila Bacellar (alinhavando, observando, tecendo depois de longa escuta): 

 
 

“O pensamento feminista sobre as diferenças, e sobre a articulação/interseccio- 

nalidade dos eixos de diferenciação social tem muito a contribuir para o campo das artes 

cênicas como um todo e especialmente para a pedagogia da criação em performance. Por 

que as diferenças existem nos corpos, pelos corpos, e em relação. Para todas as pessoas 

que trabalham com performance a atenção à materialidade de nossos próprios corpos nos 

ajuda a criarmos conscientes de como operam, contextualmente, os significados 

atribuídos a nossos corpos, podendo assim, desafiar alguns destes significados e 

 

 

 

Eva Cantasini (em ação: esparramando maçãs e projetando relatos de mulheres nas 

costas de uma igreja em Ouro Preto/MG): 

 

Arrisco dizer, que a obra assinada por uma mulher é uma bomba de subjetividade. 

A ação “Por Marias e Evas” que parte do tecido relacional entre mulheres e toma forma 

arquitetônica, dilatando vidas e mortes de Marias e Evas no âmbito pessoal e público, é 

uma ação de est(ética) feminista por reafirmar vozes outrora silenciadas: minhas vozes 

silenciadas, vozes de minha mãe e minha avó mortas (que ecoam em potência de vida), 

vozes da minha filha (que ecoam em potência de vida), vozes de Maria do Carmo, Maria 

José, Eva Maria, Patrícia Eva, Jussara Maria, Maria Luiza, Maria Auxiliadora, Maria 

Norberta....(que ecoam em potência de vida), vozes de quem passou pelos adros das igreja 

e compôs a roda de conversas que aconteceu simultaneamente com a videoinstalação no 

espaço urbano. Roda de conversa que foi um acontecimento efêmero e talvez tenha sido 

esta a sua força de resistência contra a violência e a padronização do corpo da mulher... 

feito de forma simples e da forma mais sincera comigo e com o feminismo que acredito: 

feminismo que propõe um espaço de encontro entre mulheres, um encontro artepolítico 

entre mulheres, aberto para todxs, mas onde a condição-mulher seja/é a protagonista e o 

motor de experimentação. Se a vida é experimental e ela foi/é a disparadora deste 

programa performativo, não espero resultados maiores que as conversas que vivenciei, as 

mulheres que conheci, os encontros (im)possíveis entre Marias e Evas, e esta sensação de 

 

 

41 BACELLAR, 2016, p.74. 
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estar dialogando com as questões de minha mãe e minha avó. Sim, temos mesmo algo em 

comum. E querendo mudanças, optei pelo diálogo. 

 
M&E [PARTE B ou Coração da Dissertação] 

 

===========1b. A ação “Por Marias e Evas”============= 

A ação feminista Por Marias e Evas se deu em Ouro Preto/MG e no distrito 

Cachoeira do Campo/MG. Partiu de uma inquietação pessoal para a esfera pública. A 

ação foi erguida com enfoque na troca de vivências via conversas (relatos) entre mulheres, 

composta por diferentes propostas e nuances para os encontros, diálogos, abordagens e 

fluxos entre mulheres de nome Maria e Eva em espaços abertos e fechados. Sendo assim, 

apresento aqui seu programa performativo que foi dividido em 5 etapas: 

Etapas Performances Espaços 

 

 
Primeira etapa 

Setembro/2015 

 

 
Andar com um cartaz escrito 

“Sou filha e neta de Marias e 

mãe de Eva. E você?” 

 

 
Ruas de Ouro Preto/MG 

 

 
Segunda Etapa 

Outubro e Novembro/2015 

 

 
Feitura de uma placa “Procuro 

mulheres que tenham os nomes 

Maria ou Eva para conversar” 

 

 
Ruas de Ouro Preto/MG 

 

 
Terceira Etapa 

Novembro/2015 

 

 
Sair sem a placa que sinaliza a 

ação (segunda etapa) e estar 

aberta para diálogos- 

acontecimento com mulheres. 

 

 
Pontos de ônibus, pontos 

comerciais etc, de Ouro 

Preto/MG 
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Quarta Etapa 

Novembro e Dezembro/2015 

 

 
Procurar por Marias e Evas 

previamente e marcar um 

encontro entre elas para uma 

conversa coletiva. 

 

- Bairro Padre Faria de Ouro 

Preto/MG 

 

- CRAS Centro de Referência e 

Assistência Social de Cachoeira 

do Campo/MG 

 

 
Quinta Etapa 

Dezembro/2015 

Janeiro – Março/2016 

 

 
Reunir as anotações/ relatos 

autorizados pelas Marias e 

Evas das etapas anteriores 

numa videoinstalação, 

realizada nas igrejas de Ouro 

Preto. Em cada videoinstalação 

suscitar novos encontros, em 

rodas de conversa, entre Marias 

e Evas convidadas e passantes 

de nomes diversos enquanto a 

videoinstalação acontece. 

 
 

- Igreja Nossa Senhora das 

Dores, Ouro Preto/MG 

 

 

- Igreja Nossa Senhora do 

Rosário, Ouro Preto/MG 

Tabela 1 – Programa performativo Por Marias e Evas. *Saliento aqui que a partir da segunda etapa, também 

recebi depoimentos de mulheres pela página Por Marias e Evas da rede social Facebook, que criei 

paralelamente ao trabalho como performer nas ruas e espaços fechados e onde também acon-teceram 

encontros e conversas.* 

 

***** 

 
 

A performer e teórica da performance Eleonora Fabião encontrou um termo que 

corresponde à bravura das peregrinações dxs performers em seus trânsitos e 

experimentações na desconstrução da representação: o programa performativo. 

O termo “programa” é utilizado por Fabião inspirada por Gilles Deleuze e Félix 

Guattari no texto 28 de novembro de 1947 – como criar para si um Corpo sem Órgãos, 

em que a pesquisadora teve contato com a expressão “motor-de-experimentação”, 

conforme a mesma comenta: 

 
Programa é motor de experimentação porque a prática do programa cria corpo 

e relação entre corpos; deflagra negociações de pertencimento; ativa circulações 

afetivas impensáveis antes da formulação ou execução do programa. 
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Programa é motor de experimentação psicofísica e política. 
(FABIÃO, 2013, p.4 - grifos meus). 

 

O programa performativo é o itinerário que possibilita novos experimentos, novas 

situações relacionais. A ação Por Marias e Evas é uma inspiração advinda de uma das 

performances de Eleonora Fabião, chamada “Converso sobre qualquer assunto”. A 

primeira performance aconteceu no Rio de Janeiro e surgiu da ânsia da performer em 

dialogar com cidadãs/cidadãos e repensar a cidade, ouvir as vozes da cidade. Em seguida, 

a performance transitou por Berlim (2008), Bogotá (2009), Fortaleza (2010) e São José 

do Rio Preto (2012). 

A performance “Converso sobre qualquer assunto” foi um disparador para a ação 

Por Marias e Evas porque propõe encontro: em virtude da percepção de uma cultura de 

rivalização entre mulheres, percebo, em decorrência disso, uma dispersão social que 

impossibilita o encontro e o diálogo entre elas, entre nós. Por esta lógica, temos o encontro 

como uma possibilidade de transformação e de resistência ao patriarcado. Os bons 

encontros têm potência para nos movimentar e reinventar as relações cristalizadas por 

cotidianos saturados de experienciar apenas as várias nuances do afastamento e do 

silenciamento, que soam como dispositivos eficazes na manutenção da hierarquização 

dos papéis masculinos sobre os femininos. Adentraremos nessa questão com mais 

cuidado e profundidade posteriormente. Aqui, alguns lampejos, um começo de conversa. 

A escolha pela videoinstalação42 para a última etapa do programa performativo 

“Por Marias e Evas” se deu, primeiramente, como uma opção por parodiar o corpo- 

máquina-mulher: termo que utilizo em alguns momentos de minha escrita quando quero 

tratar do tema “performatividade de gênero” – conceito da filósofa pós-estruturalista 

Judith Butler, que, como veremos, é central neste trabalho. Porém, o encontro, que se 

 

42 “A videoinstalação, compreendida como um espaço de percepção, é considerada um dispositivo em si, 

no sentido de ser um espaço autônomo de produção de sentido que tanto pode promover em tempo real a 

captação quanto o processamento e a recepção da mensagem. Trata-se de um tipo de ação estética 

descentralizada em que o vídeo se desloca do epicentro da sua linguagem (o plano da imagem e som em 

meio eletrônico) para gerar sentidos com o espaço arquitetônico, com os demais elementos que constituem 

esse espaço físico e com a ação participativa do público. Desse modo, a videoinstalação é um dispositivo 

contaminado de linguagem, entre o vídeo, o ambiente e o corpo. (...)A videoinstalação é associada na 

contemporaneidade a um procedimento artístico capaz de traduzir uma rede de conexões estabelecidas com 

o outro, entre o espaço expositivo e o espaço da vida. Para tanto, ela se apresenta como um dispositivo 

capaz de expor movimentos entre o que é real e o que é construção, intercambiados continuamente, gerando 

uma ambigüidade capaz de nos fazer entrar num jogo narrativo muito mais complexo e desconcertante 

sobre os confrontos com a vida real e certos dilemas da sociedade. Expandem-se assim, nas 

videoinstalações, as fronteiras entre o documentário e a ficção, o visível e o sugerido, o vivido e o 

imaginado” (MELLO, 2007, s/p). 
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apresentou como aspecto estruturante da ação, acabou, no entanto, por modificar a ideia 

de paródia para a noção de convivialidade, muito mais próxima dos rumos que a ação 

tomou, e percebendo os desvios e necessidades surgidas no programa performativo, optei 

por fazer uma não-paródia. Por outro lado, sempre houve um desejo de ocupar um lugar 

de linguagem que considero difícil enquanto mulher fazedora de arte: conversar com a 

máquina, dialogar arte e maquinaria sem precisar de uma figura masculina. Permitir-me. 

No decorrer do programa performativo proposto, conversei com 134 mulheres Marias e 

Evas de diferentes faixas etárias, em sua maioria negras e periféricas. Em sua 

maioria também Marias. 

 
 

===================================MANIFESTO-MAÇÃ 1 
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Dona Maria Cândida já se foi e também a filha dela, Maria de Fátima (minha 

mãe). Escrevo para elas e por elas esta experiência. Sim, estou fazendo uma 

dedicatória. Maria de Fátima foi embora cedo demais e não conheceu a neta Eva 

(minha filha). Dedico esta experiência para estas queridas mulheres que me habitam 

ainda - e sempre. E faço aquele encontro pendente entre elas, (im)possível, valendo- 

me deste manifesto-dissertação. Em memória à vida delas e aos seus trajetos, re-crio 

novos encontros valendo-me de um programa performativo, com outras Marias e 

Evas. Entre elas, Maria Carolina, que aquarelou e aquarela meus dias depois de ter 

vivido a ação “Converso com Marias e Evas”. Abraço, sou por elas abraçada e 

artevivo uma rede de afetos entre mulheres na sociedade patriarcal em que vivo e 

onde também sou mulher-construída. Re-existimos. 

 

 

==================================MANIFESTO-MAÇÃ 2 
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“Tudo aconteceu faz muito tempo, mas lembro-me bem do dia em que 

o Divino me disse: 

– Eva, você penará...põe pena nisso! Aguentará com dor o que sair de 

sua barriga. Cozinhará...sem panela de pressão, o feijão de cada dia. 

A conta de gás será enorme. E se não pagar dentro do prazo...” (Maria 

Helena Whately in Os Seios de Eva. 1998, p.15). 

Emagreça 4kg em 1 semana com a dieta recomendada pela modelo da foto. 

Não seja tão alta porque isso assusta os homens. Não seja tão baixa porque isso não 

alonga sua silhueta. Mulher baixinha é encrenqueira. Você não tem cintura, é uma 

tábua! Seja gostosa, e ser gostosa é ter um belo par de coxas. Mas nem tão grossas 

assim, mas nem tão finas assado. Ser gostosa também é ter um belo par de seios, e 

quando caírem (porque você precisa casar, ter filhxs e amamentá-lxs) você precisará 

de silicone ou uma levantadinha neles. O procedimento é simples. Ele paga para 

você. Escove bem os cabelos, de preferência, alise-os. Fique loira, fique morena, bote 

um aplique, tire o aplique. Se quiser cacheado é melhor um cacheado bem grandão, 
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igual ao da revista. Cacho pequeno é feio, parece esponja de aço. Isso... assim fica 

melhor em você. Não arrote à mesa que assim você fica parecendo uma porca. Não 

fale palavrão e aproveite para nunca parecer com uma puta com esses batons de 

cores quentes que você gosta. Na cama, sim, você pode ser uma puta. E eles nem vão 

ligar pro seu batom. Porque homem gosta é de mulher pelada. Mas não se esqueça 

de gastar boa parte do seu dinheiro em lingeries, eles adoram. Quando ele gozar, 

faça um carinho nele que ele apaixona. Seja doce, aprenda a perdoar (perdoar é 

coisa nobre). Os homens são assim mesmo. Vai passar. O que tem pro jantar? 

Conquistar um homem sem saber cozinhar? É por isso que você vai morrer 

solteirona. Você precisa ter filhx. Agora você já passou dos 30 anos, precisa ter outrx 

filhx (não vai querer um casal?). Você está velha demais pra isso. Não beba como 

um homem. Essa sua insegurança é falta de igreja. Esse seu mau humor é falta de 

rola. Que cara feia, tá precisando sorrir mais. Compre delineador, blush e use uma 

peruca se o cabelo cair. Homens gostam de mulheres de cabelos compridos...e de 

muito cabelo! Que buceta cabeluda. Ninguém gosta de buceta cabeluda. Depila tudo 

que fica melhor pra meter. Fale baixo. Não vai doer nada. Você está a fim, sim. Você 

quer, sim. Eu vi quando você olhou pra ele. Eu vi quando você olhou pra mim. Não 

ande com lésbicas, vai ficar com fama de sapatão. A mulher nasceu pro homem. Sua 

filha é assim porque você não soube educá-la direito. Que colarinho mais encardido, 

lava de novo. Usou alvejante ou só colocou na máquina? Eu não deveria ter dado 

essa máquina de lavar pra você. Pega lá meu chinelo. Ele se separou dela porque ela 

não sabia administrar uma casa. Você varre tudo errado. O bebê tá chorando até 

agora e você não foi lá ver o que tá acontecendo? Você é uma mãe preguiçosa. Vê se 

aprende. Já deu comida pras crianças? Já deu banho nas crianças? Sinceramente, 

não acho que seja uma boa hora pra você voltar a estudar. Não precisa trabalhar 

fora porque eu te amo e te ajudo. Quanto você precisa? É muito. Tá achando que 

meu dinheiro é capim? Você não faz nada o dia inteiro. Vem chupar, vem. Não, mais 

pra baixo. Assim, olha. O que tá acontecendo com o seu boquete? Vem por cima que 

agora eu tô cansado. Rebola mais. Só vou gozar se você rebolar mais. Agora fica de 

quatro. Você tá gorda. Brochei por sua causa. Você precisa apimentar a nossa 

relação. Você não cuida direito de mim. Acho que você precisa dar o cu porque já 

estamos juntos e nada de dar o cu ainda. Dar o cu segura homem. Você quer, sim. 

Você não sabe o que tá falando. Você tá ficando louca. Você é louca. Sua mãe não 
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presta. Sua família não presta. Você tá proibida de. Você tá proibida porque sim. 

Você é burra demais pra entender isso. Você tá me traindo, sua vagabunda? Cala a 

boca que eu estou vendo o jornal. E cala a boca dessa criança também. 

 
[Respiro fundo por todas] 

 

 

============== 2b. PerFORMAtividade de gênero 

O 

 

Líticas do CONTRAcorpo===========



O manifesto-maçã 2 é um compacto adaptado de repetidas frases que ouvi e outras 

que confidenciei durante as conversas com Marias, Evas, amigas, parceiras de trabalho e 

mulheres que escuto também enquanto dou oficina nos bairros da cidade de Ouro 

Preto/MG. Frases que ouço diariamente dentro e fora de casa. Não são surpreendentes, 

nem tampouco coincidências, justamente porque “ninguém nasce mulher, torna-se 

mulher” (BEAUVOIR, 1980, p.9). E se nos tornamos mulheres, há um rito estrutural em 

nossa sociedade para que sejamos mulheres, detectadas como mulheres e tratadas 

como mulheres. O homem é pensável sem a mulher. Ela não, sem o homem. (...) A 

mulher determina-se e diferencia-se em relação ao homem, e não este em relação a ela. 

O homem é o Sujeito, o Absoluto; ela é o Outro (BEAUVOIR, 1980, p. 16, grifos meus). 

Segundo Daniela Lima43, a filósofa Simone de Beauvoir - que sempre aparecia 

publicamente acompanhada pelo companheiro/marido filósofo Jean-Paul Sartre - por 

não querer ser “O outro”, durante a conferência da Faculdade Nacional de Filosofia 

(FNF) virou manchete nos jornais: “Beauvoir sem Sartre”. Apareceu sem ele. Não era 

 

 

43 Daniela Lima é ativista e escritora. Autora de Anatomia (2012), Sem Importância Coletiva (2014) e Sem 

Corpo Próprio (2015 – em andamento). Teve contos traduzidos para  a  revista The  Buenos  Aires  

Review (2013) e foi finalista do prêmio literário Exercícios Urbanos (2008) na categoria contos. Colaborou 

para diversas revistas e sites, entre eles Blog do Instituto Moreira Salles, Carta Capital, Margem Esquerda, 

Territórios Transversais e Pesquisa Fapesp. É comentarista da Rádio Manchete, biógrafa da escritora Maura 

Lopes Cançado e fundadora  do  coletivo  feminista  Jandira  (2014).  Colabora  com  o Blog  da 

Boitempo mensalmente. 
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raro ver Sartre acompanhar as discussões filosóficas sobre os mais variados assuntos, 

sozinho. Mas a chegada de Beauvoir sozinha virou notícia nos impressos da época. Na 

década de 1960, ela perguntava: “se a mulher tem as mesmas atribuições de pensar e agir 

como o homem, por que continua ela relegada à condição de inferioridade?”44. Um marco 

para as questões feministas, mas com pouquíssimos registros, duas ou três raras fotos 

postadas no blog Boitempo. Por que será? 

============================== MANIFESTO-MAÇÃ 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

44 JORNAL DO BRASIL. Simone de Beauvoir sem Sarte [26 de agosto, 1960]; Rio de Janeiro. 
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Mas que tornar-se mulher insosso é esse? Quartos em cor-de-rosa, obediência, 

bonecas, brincar de casinha, de nana-neném, corpo padronizado, potências limitadas. 

Mas que tornar-se mulher insosso é esse? Ser santa ou ser puta, trabalhar dentro 

de casa como se trabalha fora dela e não ser devidamente remunerada, sacrificar-se por 

amores incondicionais, cuidar de gente e de casa por obrigação. Mas que tornar-se 

mulher insosso é esse? Ser presa por fazer um aborto, não ser dona do próprio corpo 

e, consequentemente, da escolha pela sua maternidade, não poder amamentar em espaços 

públicos bem em frente ao outdoor da propaganda de cerveja com uma mulher seminua 

cheia de espuma... que até parece leite. Mas que tornar-se mulher insosso é esse? 

Binarismo, nascer para casar, não sair por medo de ser estuprada, ser objetificada na TV, 

nas redes sociais, no rádio, na rua, no trabalho e dentro de casa. Mas que tornar-se 

mulher insosso é esse? 

É muita repetição. 

Judith Butler radicalizou a teoria feminista da década de 50, em que se pensava 

como construção sociocultural o gênero e o sexo como biológico e “natural”. Butler 

afirma que gênero e sexo são construções socioculturais e, em decorrência disso, é 

possível afirmar que ela faz uma leitura atualizada de Beauvoir. Quando Beauvoir diz 

sobre “tornar-se mulher”, está tratando das noções de “feminino” impostas ao ser 

biológico “nascido mulher”. 

Butler estende a interpretação também para travestis/transgêneros45, abarcando os 

processos de fabricação de corpos socialmente legíveis como femininos e lembrando que 

a leitura social é binária e heteronormativa, ou seja, que vivemos numa sociedade 

heteronormativa, binária, machista, misógina e também homofóbica e transfóbica – para 

comprovar, bastar observar o crescente número de mortes por homofobia e transfobia no 

Brasil. Desse modo, a partir de suas noções sócio-culturais de gênero/sexo, a pauta Queer 

fala em ininteligibilidade dos corpos, em desidentidade, em trânsitos (im)possíveis do 

pós-gênero. Ao construto social que legitima a repetição e manutenção dos papéis 

femininos e masculinos, Butler nomeia, como já vimos, performatividade de gênero: 

 

 

45 Escrevo travestis/transgêneros considerando que nem todxs tem hoje no Brasil condições financeiras e 

também respeito nas abordagens-protocolo para fazerem a cirurgia de redesignação sexual. Muitxs 

transgêneros periféricxs são chamadas de travestis e consideram a termo “transgênero” apenas parte do 

jargão acadêmico. 
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Nós agimos como se este ‘ser um homem’ ou ‘ser uma mulher’ fosse uma 

realidade interna, ou algo que simplesmente é uma verdade sobre nós, um fato 

sobre nós. Na verdade, trata-se de um fenômeno que tem sido produzido todo 

o tempo, e reproduzido todo o tempo. Então dizer que o gênero é performativo 

é dizer que ninguém pertence a um gênero desde 

sempre.46
 

 
E ainda: “A performatividade deve ser compreendida não como um ato singular 

ou deliberado, mas, em vez disso, como prática reiterativa e citacional pela qual 

o discurso produz os efeitos que ele nomeia” (BUTLER, 2015b, p.154). Sendo assim, a 

performatividade de gênero co-existe com a materialidade dos corpos que a atualiza 

incessantemente e está concomitantemente aliada ao controle destes corpos: gestos de 

homem, gestos de mulher, jeito agudo de falar feminino, jeito grave de falar masculino, 

razão masculina, emoção feminina, razão que faz do homem mais apto que a mulher para 

determinados assuntos e, para exercer algumas profissões, razão masculina para receber 

mais dinheiro que as mulheres pelo mesmo trabalho, direito ao voto, não-direito ao voto, 

fragilidade feminina, trabalho doméstico, dentre outros determinantes de gênero que 

tornam-se normas viáveis para ser alguém , ou seja, “é aquilo que qualifica um 

corpo para a vida no interior do domínio da inteligibilidade cultural” (Ibidem, p.155 – 

grifos meus). 

Em “Quadros de Guerra – quando a vida é passível de luto”, Judith Butler avança 

e aborda o “não-pensamento em nome da normatividade” (BUTLER, 2015c, p.197), 

colocando novas lupas nos corpos controlados ao considerar que a construção do gênero 

está atrelada à etnicidade, classe, raça, religião e sexualidade. 

 
Os próprios enquadramentos por meio dos quais avançamos, seja o do 

multiculturalismo ou dos direitos humanos, pressupõem tipos específicos de 

sujeitos que podem ou não corresponder aos modos de vida que se dão em 

tempo presente.(...) Além disso, qualquer indagação a respeito dessa ontologia 

exige que consideremos outro nível em que o normativo opera, isto é, mediante 

normas que produzem a ideia do humano digno de reconhecimento e 

representação (BUTLER, 2015c, p.198). 

 

Em outras palavras, alguns sujeitos serão elegíveis para o reconhecimento da 

norma e outrxs, não. Existem condições que extrapolam a legalidade e fazem uns/umas 

 
 

46  Entrevista  com  Judith  Butler  -  Vídeo  realizado   pelo   blog Big   Think   via   Blogueiras 

Feministas https://www.facebook.com/blogueirasfeministas/ 

http://www.facebook.com/blogueirasfeministas/
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mais cidadãos/cidadãs que outrxs. “Comparecer diante da lei significa que uma pessoa 

ingressou no reino da aparência (...). Existem normas que condicionam e orquestram o 

sujeito que pode aparecer e de fato aparece” (Ibidem, p.201). 

Butler, ainda, cita o surgimento de “coligações políticas” que reúnem xs invisíveis 

(xs que não foram eleitxs pelo reconhecimento da norma) por questões de “identidade” 

em resistência “às políticas estatais ou outras políticas regulatórias que efetuem 

exclusões, rejeições, suspensão parcial ou plena da cidadania, subordinação, degradação” 

(Ibidem, p.210). Estas “coligações” não são unificadas: também se diferem e apontam 

seus antagonismos com objetivos específicos: co-ligações dentro de uma coligação. 

 

 

==================================MANIFESTO-MAÇÃ 4: 
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PEÇA DE ESPELHO 

Em vez de conseguir um espelho 

consiga uma pessoa. 

Olhe para ele. 

Use diferentes pessoas. 

Velha, jovem, gorda, pequena, etc. 

Primavera de 1964 

(Grapefruit – O livro de Ilustrações e Desenhos de Yoko Ono) 

 

Ser mulher. Ser mulher negra. Ser mulher negra e pobre. Ser mulher negra, 

pobre e lésbica. Ser mulher negra, pobre e transexual. Ser Cláudia e morrer 

arrastada pelo carro de polícia. Não querer morrer. Não querer engravidar. 

Querer usar pílula anticoncepcional. Querer usar coletor menstrual. Não querer 

menstruar. Não querer fazer uma cesárea. Ter direito ao voto, ter direito de escolher 

representantes, precisar de representação, ser uma representante. Ter direito ao 

próprio corpo, dizer não à cultura da mutilação genital, dizer sim ao aborto, ter 

direito de andar pelas ruas e não ser estuprada. Ter direito à pensão alimentícia. 

Ter direito de escolha da roupa que veste. Ter direito ao mercado de trabalho. Ter 

direito a salários iguais aos dos homens. Não ao estupro corretivo. Lei Maria da 

Penha. Lei Maria da Penha para transexuais. Primavera Feminista. Mulheres na 

rua. Não ao assédio: cantada não é elogio. Ser mulher é ser diferente. Ser feminista 

em 1960, na onda libertária. Ser feminista em 2017, na onda conservadora. A mulher 

guerreia é para existir. A mulher guerreia para escrever em primeira 

pessoa das singularidades, sem edições históricas, sem invisibilidade 

jurídica, econômica, social, política, científica e cultural. FeminismoS para não ser 

exterminada. 

O enquadramento normativo pressupõe “uma solicitação para se tornar um 

cidadão” (BUTLER, 2005c, p.200) e normatiza o julgamento e extermínio dos diferentes, 

que são passíveis de ódio e por isso, não são passíveis de luto. Arrisco um salto: (...) 

calem-se as mulheres nas assembléias, pois não lhes é permitido falar; mostrem-se 

submissas como diz a própria Lei (...). Porventura foi dentre vós que saiu a palavra de 

Deus? Ou só a vós foi comunicada? (1 Cor. 14: 24-36, grifos meus). 

 
Co- ligações 

dentro de uma 

coligação 
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De acordo com o site do IBGE, em 2014, 25,03% da população brasileira era 

composta por evangélicxs e, aproximadamente, 57% eram católicxs, considerando que a 

população evangélica cresce 5% por ano e a católica decresce 1,7% por ano. 

Considerando os contágios entre os campos sociocultural e o teológico-religioso, 

é pertinente considerar a “fabricação” da mulher [ainda] dentro dos moldes da igreja, que 

é uma das instituições que contribuem para a manutenção do patriarcado em um esquema 

que fornece interiorizações de imagens e de estereótipos de gênero potentes e que, por 

serem da ordem do sagrado, tornam-se inquestionáveis para seus/suas fiéis: “Procurarás 

com paixão a quem serás sujeita, o teu marido (Gen. 2: 16, grifos meus). 

 
A hierarquia homem/mulher e a grande diferença entre os dois concretizam-se 

quando Adão ‘atira’ a culpa de ter comido do fruto proibido para a sua mulher. 

De fato, a origem de uma visão distorcida da relação entre os dois é 

evidenciada a partir do castigo da mulher que passará a ser dependente do seu 

marido, a quem deve obedecer. (MOTA-RIBEIRO, 2000, p.10). 

 

Maria e Eva. A santa e a puta. Primeiro vem Eva, a pecadora. E para reparar sua 

selvageria, a criação de uma “nova Eva” chamada Maria, a Virgem. A que pariu sem 

relação sexual. A pura. A que tudo suporta. A que o sacrifício norteia. 

Maria não tem corpo, só uma cabeça-louvação. Eva não tem cabeça-louvação, só 

corpo. Ambas, cindidas: uma sem a cabeça e a outra sem o corpo e, por isso, as atualizo 

assim: ambas mutiladas. E do encontro de suas partes, a mulher cotidiana: a que oscila 

em ter às vezes o corpo de Eva, às vezes a cabeça de Maria. Sendo assim, dentro das 

doutrinas cristãs a mulher é uma criatura que precisa ser vigiada, banida, 

silenciada. A instância de ser está para Eva, uma vez que Maria corresponde ao dever 

ser. Maria é um ideal de mulher inatingível justamente porque lida com a virgindade e a 

maternidade sem conflitos, fora de toda experiência humana. 

Da maior (des)importância: Antes de avançar, uma pausa 

 
Precisei de uma referência bibliográfica sobre a datação da Bíblia, uma referência 

feminina, opção que explicito logo na introdução deste trabalho. De todas as dificuldades 

e obstáculos que vivenciei até aqui, e não foram poucos, este foi o maior: encontrar 

referências femininas sobre as figuras bíblicas Maria e Eva. A sensação de fracassar 

veio junto com uma constatação, mas agora, maior que o constatar pelas citações que 
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Porém, uma datação está bem fresca aqui: 2016, Golpe de Estado contra a primeira 

presidenta eleita pelo voto popular no Brasil: Dilma Rousseff47, que também havia sido 

torturada antes, no Golpe de 1964. Paralelamente aos impasses do seu impeachment, (que 

aconteceu 52 anos depois do Golpe de 1964) uma matéria na Revista Veja estampou em 

sua capa a adjetivação “Bela, Recatada e do Lar” apresentando um modelo de mulher 

jovem, “perfeita”, “mulher de verdade” e esta sim, talvez, merecesse ser inspiração para 

todas as brasileiras e não a presidenta retirada de suas funções: e assim foi apresentada 

publicamente Marcela Temer, atual esposa do homem que assumiu ilegitimamente o 

poder no país. Dele, por motivos óbvios, não citarei o nome. 

É válido recordar que durante a votação de encaminhamento do impeachment da 

presidenta Dilma Rousseff para o Senado, um dos deputados federais dedicou seu 

posicionamento favorável ao impeachment ao coronel do Destacamento de Operações – 

Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-Codi) que torturou Dilma no período da 

ditadura civil-militar brasileira (1964-1985). Depois da votação que definiu o 

impeachment da presidenta, o vice-presidente que assumiu ilegitimamente o poder teve 

como uma das primeiras medidas retirar todas as mulheres do Ministério, da Esplanada. 

Vale lembrar que o último ministério composto apenas por homens foi o de 1974-1979. 

 

 

 

47 Dilma Rousseff foi eleita a primeira presidenta do Brasil por voto popular manifestado por 54.501.118 

brasileirxs. Em 2016, sofreu acusações e em decorrência disso, sem provas que a responsabilizassem, teve 

cassado arbitrariamente seu mandato. Depois do Impeachment de Dilma, aconteceu uma série de perdas de 

direitos adquiridos para trabalhadoxs: Dentre elas e a mais recente, a Reforma da Previdência, que atingiu 

diretamente as mulheres nivelando com os homens o tempo de trabalho para a aposentadoria, o aumento 

de tempo de trabalho para as aposentadorias de homens e mulheres -não considerando a dupla jornada de 

trabalho da mulher, bruscos cortes de verbas destinada para políticas públicas, educação e saúde da 

população e a extinção das secretarias da mulher, da igualdade racial e direitos humanos. 

uso neste trabalho: foi na carne. Qual mulher eu não consegui encontrar? E prolongo o 

desassossego: quem lerá isso que eu escrevo além de vocês? Quando fui tratar deste 

assunto neste ponto da escrita percebi a força do golpe da invisibilidade, do 

silenciamento de muitos discursos ainda indisponíveis no hall das bibliotecas e dos 

arquivos em extensão pdf do Google acadêmico. Revoltante. Eu precisava desta datação 

para prosseguir a escrita da maneira que eu havia pensado, mesmo sabendo da 

imprecisão da datação da Bíblia. Nenhuma referência: não encontrei nenhuma 

historiadora para confirmar uma imprecisão, nenhum dado, nada. E tenho certeza que 

alguma mulher escreveu sobre isso, em algum lugar. 
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O que sei é que a Bíblia não foi escrita ontem e que nós ainda estamos atadas aos 

estereótipos de gênero que ela inaugurou nos primeiros anos depois de Cristo, há dois 

milênios atrás: Eva Dilma e Maria Temer? Talvez. Aprofundemos. 

A historiadora Mary Del Priore, em “Histórias íntimas: sexualidade e erotismo na 

história do Brasil” revela os bastidores da história do Brasil. A historiadora inicia o trajeto 

de sua pesquisa apontando o período colonial, passa pelo século XIX e vai até os dias 

atuais. Da variedade de assuntos que aborda, eis que, em negrito, tratando do século XIX 

no Brasil, elucida relações entre beataria e libertinagem: 

A mulher casada passava a vestir-se de preto, não se perfumava mais, não mais 

amarrava seus cabelos com laços ou fitas, nem comprava vestidos novos. Sua 

função era ser ‘mulher casada’, para ser vista só por seu consorte. 

Como esposa, seu valor perante a sociedade estava diretamente ligado à 

‘honestidade’ expressa por seu recato, pelo exercício de suas funções 

do lar e pelos seus inúmeros filhos que daria ao marido. Muitas mulheres de 

trinta anos presas ao ambiente doméstico, sem mais poderem ‘passear’ porque 

“lugar de mulher honesta é no lar”(PRIORI, 2011, p.65-66. 

Grifos meus). 

 

E ainda: 

 
 

A fidelidade conjugal era sempre tarefa feminina. A falta de fidelidade 

masculina, vista como um mal inevitável que se havia de suportar. 

(...). Mas seriam elas tão santas assim? Os amores adúlteros custavam 

caro para as mulheres. (...) Cometido por ‘paixão e arrebatamento’ o crime 

(matar uma mulher adúltera) era desculpável. (PRIORI, 2011, p.68. 

Grifos meus). 

 

A bastardia que os maridos deixavam eram naturalizadas com a expressão “nascer 

do outro lado dos lençóis”. E nas missas de domingo, “a legítima esposa ficava de um 

lado da igreja e a concubina do outro. Todos muito devotos! ” (IBIDEM, 2011, p.65). 

Se, por um lado, a imagem positiva de Marcela Temer foi associada, como no 

século XIX, ao seu papel de esposa; a imagem negativa de Dilma não foi atrelada à sua 

possível irresponsabilidade, falta de pontualidade com seus compromissos ou outros tipos 

de deslizes no âmbito profissional, como presidenta. Dilma, em boa parte do Brasil, sofreu 

ataques em que os adjetivos que lhe foram atribuídos a definiram como “Vagabunda, puta 

e feia”. Neste sentido, percebemos toda uma estrutura que plastifica ambas, limitando-as: 

uma é “vagabunda, puta e feia” e a outra é “bela, recatada e do lar”. Estrutura esta que 
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arrisco atualizar aqui, valendo-me do quadro anterior onde estão marido, a legítima 

esposa e concubina dentro da missa no século XIX: a “bela, recatada e do lar” corresponde 

a uma “maneira correta”, socialmente possível, de ser uma mulher. No outro caso, a 

antítese deste modelo que, supostamente, deve ser rechaçado e excluído socialmente (de 

novo as palavras banida, vigiada, silenciada, morta). Para os olhos do 

cristianismo, as duas submissas ao olhar severo de um Deus. 

Sendo assim, pensando no impeachment da presidenta Dilma Rousseff, podemos 

ler nas entrelinhas, sem muito esforço: “como nos deixaremos governar por uma 

mulher?” e novamente: “lugar de mulher honesta é em casa”. O que nos comprova que 

uma das faces do Golpe de 2016 é a face da ação atualizada num tempo e espaço da 

supremacia do patriarcado e, por conseguinte, de reiteração de uma cultura machista. 

Em casa, no lar, assim como a mídia brasileira e toda uma cultura fabricaram a 

imagem de Marcela Temer: a primeira-dama. E, em tese, toda mulher deveria ser 

como ela. Marcela é o “dever ser”. E agora, talvez, a possamos chamar de Marcela 

Maria, se atentarmos para seu processo de estereotipificação. Ou, melhorando: não tem 

apenas a inicial do nome em comum com a imagem de Maria, que tratamos anteriormente. 

A imagem de Dilma NÃO foi fabricada como a de primeira-presidenta. A 

mulher que não ficou em casa e tampouco apresentou em sua militância obediência e 

submissão. E por este motivo, ela se tornou a primeira presidenta do Brasil. Uma 

pergunta: você já percebeu que somos chamadas de “puta” exatamente nos momentos em 

que equiparamos nossas condições a algum privilégio que seja masculino? Responder 

severamente a um assédio no espaço urbano, por exemplo. Falar sobre política, por 

exemplo. Ser presidente do Brasil, por exemplo. Dilma corresponde às imperfeições, 

vulnerabilidades, ousadias que abrangem o “poder ser”. 

Pelas palavras de Mary Del Priori, Dilma pode ser estereotipada como a 

“fragilidade da carne” das mulheres adúlteras que as condenou duramente e sem defesa 

à morte nos crimes conjugais (leia-se feminicídios) no século XIX (PRIORI, 2011, p.68). 

Metáforas possíveis? Ouso dizer que este parágrafo tem cheiro e gosto da maçã proibida, 

que segue sendo a negação do conhecimento para as mulheres e, decorrentemente, da 

negação da ocupação de novos lugares de poder e possibilidades para todas. 

O fato é que os estereótipos “Bela, recatada e do lar” e “Vagabunda, puta e feia” 

são armadilhas. São delimitações de papéis sociais. E, em ambos os casos, a mulher é 
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reduzida em suas potências e estereotipada. Redução é a palavra do atual governo no Brasil. 

Vivemos um momento em que o estado não é laico, assumidamente: a igreja está nos 

Três Poderes, inserindo o seu poder número-Quatro nas decisões tomadas para toda 

uma população. E em decorrência disso, homens frutos de uma cultura machista e 

misógina estão no poder reduzindo os direitos das mulheres. Diariamente, golpes que 

certamente esta dissertação não conseguirá abarcar em suas deliberadas e perversas 

atualizações: fim da Secretaria da Mulher, redução em 61% da verba destinada ao 

atendimento e acolhimento da mulher vítima de violência, Reforma da Previdência que 

atropela direitos garantidos na CLT (Consolidação das Leis de Trabalho) como o respeito 

à dupla jornada de trabalho das mulheres. Dentre tantos retrocessos, a verbalização 

pública do atual presidente que disse, em um dia 8 de março (Dia Internacional da 

Mulher), que somos importantes apenas dentro dos supermercados e, sendo assim, é desta 

forma que colaboramos com a economia do país. Arbitrariedades e negligências sobre 

direitos outrora garantidos. Discursos de Ódio. O golpe, acima de tudo, foi contra o corpo 

da mulher. Talvez, por isso, percebemos no Brasil hoje um levante considerável de 

mulheres nas ruas, em manifesto contra um governo destruidor e fascista. 

 
Para destruir o outro é preciso destruir a política. Para destruir a política é 

preciso destruir o outro. Destruir o outro garante o fim de sujeitos de direitos e 

o fim do direito de sujeitos. É preciso humilhar e aviltar pessoas e populações 

evitando assim a realização da democracia que propõe uma sociedade inclusiva 

para todos. Ao mesmo tempo, nesses contextos é útil usar a palavra democracia 

magicamente, como se já estivesse realizada. Como se manipula o ódio? É 

muito simples. Por um processo de intrigas miúdas e de fomento à 

insuportabilidade da diferença. (TIBURI, 2016, p.29). 

 

E ainda hoje, deuses decidem pelos corpos de Marcelas, Dilmas, Marias e Evas. 

Concluo este capítulo com uma provocação: 

 
 

Um dos dados mais conhecidos sobre violência doméstica e religião é da 

pesquisadora Valéria Vilhena, doutora em Educação e História Cultural, autora 

do livro ‘Uma Igreja sem Voz’ e uma das fundadoras da Evangélicas pela 

Igualdade de Gênero (EIG). Segundo a pesquisa que desenvolveu em seu 

mestrado, 40% das mulheres vítimas de violência doméstica eram evangélicas. 

Ela diz que é muito comum que mulheres em situação de violência deixem o 

relacionamento ‘nas mãos de Deus’ A violência do agressor é combatida pelo 

‘poder’ da oração. As fraquezas de seus maridos são entendidas como ‘investidas 

do demônio’, então, a denúncia de seus companheiros agressores as leva a sentir 

culpa, explica. (BORGES,Thais.2017: 

<http://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/sofrendo-em-silencio 

http://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/sofrendo-em-silencio
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evangelicas-sao-as-que-mais-buscam-o-loreta-valadares-por-violencia 

domestica/ >). 
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===================== 3b. Maria, Eva e Eu 

(*Relatar a si mesma) 

Eva(s), Eu e Maria(s) 

 
(*Pela não repetição) 

 
Por Marias e Evas 

(*O pessoal é político) ====================== 

 

 
[Referente às Etapas 1,2 3 e 4 do programa performativo “Por Marias e Evas”- Vide Tabela 1] 

 

 
Eu sou uma mulher de sal. Descobri isso rememorando a história de Maria e Eva 

na bíblia sagrada, prestes a começar esta escrita, e então veio a minha surpresa: li sobre 

uma terceira mulher, uma mulher sem nome de quem eu nunca havia ouvido falar: “a 

mulher de Lot”. 

Sodoma estava sendo destruída e Lot recebe a salvação dos anjos por ser o único 

morador que acreditava na palavra de Deus. Ele é salvo juntamente com sua mulher e 

suas duas filhas virgens, no entanto, recebe a ordem de nunca mais olhar para trás. E não 

olha. Porém, “a mulher de Lot, tendo olhado para trás, transformou-se numa coluna de 

sal”48. Por transgredir a norma, a esta mulher sem nome é dado o castigo. 

O ato de transformar a “Mulher de Lot” em uma coluna de sal – o castigo – 

reverbera em mim como a pena da imobilidade, do silenciamento e da impossibilidade de 

ser. 

Eu sou sal, coluna e mulher por também ter olhado para trás. Eu transgrido. 

Ao sal são atribuídas faculdades que passam pela morte, pela destruição e pela 

cura. É um elemento ambivalente. Conserva alimentos, mas também é altamente 

corrosivo. Em Ouro Preto/MG, de acordo com a história que nos é contada, foram 

salgadas as terras e as casas por onde Tiradentes passou. O sal tem relação com o estéril, 

com o infértil, e em contrapartida, para hebreus e árabes é símbolo da hospitalidade por 

 

48 BÍBLIA Sagrada. Gênesis, cap. 19, versículo 26, p.65. 
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ser compartilhado. Tomo banho de sal grosso em Minas Gerais quando quero recomeçar 

alguma coisa, zerar o cansaço. O sal também é suor do corpo. Amo o mar, que transpira 

o infinito. Sempre que posso, gosto de estar perto dele. O sal simboliza a mediação e 

também as transmutações. 

A coluna é a construção de ossos que permite que a gente pare em pé. É o eixo do 

corpo e entre os célticos é o eixo do mundo. Está também ligada ao sentido cósmico, 

como árvore da vida que liga o humano ao divino, o baixo ao alto e vice-versa. Algumas 

religiões relacionam a coluna à serpente da sabedoria. O que mais me impressionou foi 

saber que a coluna está ligada a afirmação do “eu”, por sua capacidade de sustentação e 

de prolongamento. É o eixo da construção do corpo. Denuncia corpos cansados ou prontos 

para um combate. 
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================================== MANIFESTO-MAÇÃ 5: 
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RELATAR A SI MESMA 

 
 

AÇÃO: SUBSTITUA CERTIDÕES DE NASCIMENTO OU ÓBITO POR 

POESIAS. DEPOIS VÁ PARA A RUA. TRANSCRIE VIDA E MORTE EM UM 

EXPERIMENTO ARTÍSTICO COLETIVO E COLABORATIVO. 

 
Meu nome é Thaiz, nasci em 18/08/1980 e estou viva. Sou filha de Maria de Fátima, 

neta de Maria Cândida e mãe de Eva. 

 
Eva nasceu no dia 22/09/2008. É Maria, Eva e criança livre que brinca. Está viva. 

 

 

Maria de Fátima nasceu no dia 23/09/1955 e partiu no dia 20/04/1996. É Maria, Eva 

e luz estrela coração. 

 
Maria Cândida nasceu no dia 26/10/1932 e partiu dia 18/09/2011. É Maria, Eva e 

mulher divindade. Somente para Eva. 

 

Dentro da barriga: fruta doce e pequenina. 

Fruta marítima, açúcar lacustre. 

Será árvore tímida que imita semente, 

ou semente inteligente que pula na arquitetura do ventre? 

Eva quer ver de perto a Primavera deste ano. 

Percepção: Barulho de água antes de deitar. 

Percepção: Barulho de gente chegando. 

As mãos do pai e o som do violão - "Só pode ter anoitecido" 

 
Dentro da barriga alguém dá cambalhotas - é a dança das divindades. 

 
Dentro da barriga: desligaram a torneira e lá vem o cheiro de óleo corporal de mãe. 

E um movimento enriquecido de afeto: são meus dedos massageando tua piscina colorida. 

Eva chegará nadando! 

(o cordão agora é invisível e transcendente) 
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Meus seios são dois sóis lácteos - Vias Láctea de Eva. 
 

Agora tudo faz sentido. 
 
 

Thaiz Cantasini 

(24/07/2008) 

 

Delicadezas feitas em Tricot 
 
 

Menos uma Maria. 
 

E eu tinha tanto para dizer. 
 

Quantos eu te amos encaixotados... 
 

Avó querida e sua vasta coleção de medos 

- medo de água, medo de altura 

medo da chuva, medo da morte – 
 

A mãe de minha mãe só não teve medo da vida: 
 

Sobrevivente da guerra de seguir existindo depois da perda de duas filhas ainda e para 

sempre meninas, 
 

A viuvez, a "assunteza-simpática" que morreu, o silêncio do quarto, 
 

Foi-se o cheiro do cigarro do meu avô pela casa, 

as batatas fritas e o café na madrugada. A Avó já estava abarrotada de tantos nadas. 
 

A Avó adoeceu depois da morte do Avô e o coração pulou pela janela. 
 

Uma morte é esse por-do-sol dentro do meu peito. 
 

Saudades da Avó Maria, 

das suas manias, 

da doçura do seu verbo, 

da sua força tamanha e simples. 
 

Chinelinho com meia, 

arroz branco, 

colo quente, 

os vestidinhos. 
 

Ah...quanta coisa presa entre meus dentes. 
 

Thaiz Cantasini 

(18/09/2011)
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1 de janeiro de 1971 

Início de um novo ano, 1971. 

Cheio de surpresas, 

muitas tristezas, 
algumas alegrias, 

passageiras no entanto... 

 

Meus amigos, Ribeirão... 

Quantos amigos vou deixar aqui? 

Já sinto saudades. 

Para 1971 quero amor, muito amor no coração de todos. 

Este todo agrupa um EU. 

Procurei algo em 1970, 

Procurei algo que não encontrei 

Procurei EU. 

(Maria de Fátima, em seu diário de recordações) 

Há uma carranca de poesia na cabeceira da minha vida: 

Dura, rude, feia, áspera. 

Há uma pedra de amolar no meu silêncio neutro, 

mas fervilhado. 

 

Hoje em dia, nem disfarço: 

não tenho inimizade 

porque quando o santo não bate 

Eu sinto e logo afasto. 

Estudei, mas sou doutora é em ser mal educada. 

Escrevo desde menina e quase nada. 

Nunca escrevi prá ser poeta, 

 

Escrevo é prá aliviar 

o peso da pancada. 
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Pensei em conversar com todas as Marias e Evas que encontrasse, e essa ideia 

soou absurda quando surgiu. Depois, em como aliar este querer à minha prática artística 

como performer e pesquisadora. E então, lembrei da performance “Converso sobre 

qualquer assunto” proposta por Eleonora Fabião, a quem faço referência na introdução 

deste capítulo. E comecei a peregrinar e esculpir meu próprio programa performativo. 

. 

Etapa 1 do Programa performativo “Por Marias e Evas” 

Início Setembro/2015 

Andar com um cartaz 

“Sou filha e neta de Marias e mãe de Eva. E você?” 

 
 

Acordei menstruada, numa cólica dos infernos. Um amigo da pós-graduação havia 

proposto uma oficina onde pretendia dançar a cidade coletivamente e eu estava inscrita. 

Fui, meio a contragosto. Ainda com as datas 18, 22 e 23/09 latejando pelo corpo todo, 

lembro-me dele propor uma apresentação dxs participantes para abrir o trabalho. Só 

consegui falar que eu estava com o feminino gritando naquela manhã e que havia 

descoberto a coincidência de datas de nascimento e morte entre minha mãe, minha avó e 

minha filha. Depois disso, falei meu nome para xs companheirxs de oficina. A prática 

seguiu seu fluxo para a rua: Praça da Estação Ferroviária de Ouro Preto/MG. Então, 

arrisquei experimentar. Em um cartaz escrevi: 

 
 

 

 

e andei no entorno da praça. Estava visivelmente emocionada. 

Thaiz Cantasini 

(06/04/2016) 

A borboleta é feita de carne, osso e cor. 

 

Eva Cantasini 

(10/03/2013) 

“Sou filha e neta de Marias e mãe de Eva. E você?” 
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Quando o “eu” busca fazer um relato de si mesmo, já está implicado 

numa temporalidade social que excede suas próprias capacidades de narração; 

na verdade, quando o “eu” busca fazer um relato de si mesmo sem deixar de 

incluir condições de seu próprio surgimento, deve, por necessidade, tornar-se 

um teórico social. A razão disso é que o “eu” não tem história 

própria que não seja também a história de uma relação 
(BUTLER, 2015d, p18. Grifos meus). 

 

Paro no ponto de ônibus da praça. Um homem observa o cartaz, mas não diz nada. 

Busco com o olhar fixo uma resposta para o “e vc?” ali escrito. Ele abaixa a cabeça. Tudo 

em mim salta e quer entrar em contato. Insisto no olhar e quando ele levanta a cabeça 

novamente olha para mim: “Eu também sou filho de Maria. Mas ela já morreu”. 

Respondo: “As minhas Marias também estão mortas”. Choro demorado. E ele, sem jeito, 

diz “É assim mesmo. Mas o que você está fazendo? Alguém morreu hoje?”. Sigo. E sinto 

que alguma coisa nasceu naquela hora. 

Vejo duas mulheres conversando e paro perto delas com o cartaz. Uma delas 

responde: “Todas somos filhas de Maria”. Depois, um pouco mais para frente da praça, a 

mãe com a menina. A mãe lê e diz: “Que bom!” e a menina, que não tirou os olhos de 

mim, completa: “Você é a mãe que ganhou o concurso de bambolê na festa junina? Eu 

conheço sua filha, a Eva!”. Sorrimos e segui em frente. 

A mulher saindo da padaria lê o cartaz e comenta: “Eu também sou filha de Maria. 

Eu me chamo Maria Aparecida e minha irmã também se chama Maria, Maria José”. 

Respondo: “A minha mãe se chamava Maria de Fátima e a minha avó Maria Cândida”. 

Percebi, naquela manhã, que gostaria de conversar, de fato, com as pessoas e que 

isso demandaria mais tempo para os encontros. Primeiro pensei em uma cabine na rua, 

depois pensei em visitar pessoas em suas casas. A pergunta “e vc?” ao final da frase que 

eu havia proposto trazia respostas rápidas, apressadas demais. O encontro com Maria 

Aparecida da padaria instigou-me. Eu queria saber mais sobre as Marias dela. Sobre ela. 

Sobre Evas. Queria também falar mais sobre a minha história, enfim, um diálogo onde a 

troca acontecesse ou fosse provocada mais enfaticamente, mais objetivamente. Junto com 

estes quereres, também resolvi conversar apenas com mulheres. 

 
O programa é o enunciado da performance: um conjunto de ações 

previamente estipuladas, claramente articuladas (...). É neste 

programa/enunciado que possibilita, norteia e move a 

experimentação. Proponho que quanto mais claro e conciso for o 
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enunciado, mais fluida será a experimentação. Enunciados rocambolescos 

turvam e restringem, enquanto enunciados claros e sucintos, garantem 

precisão e flexibilidade (FABIÃO, 2013, p.4, grifos meus). 

 
Então, comecei a me preparar para um novo experimento. E tinha pressa. 

 
 

Etapa 2 – Programa performativo “Por Marias e Evas” 

Setembro/Outubro 2015 

Feitura da placa: 
 

Fig.1 – Placa utilizada na etapa 2 – programa performativo “Por Marias e Evas”. 
 

Nesta etapa do programa performativo “Por Marias e Evas” fiz três ações. A 

primeira ação desta segunda etapa, escolhi fazer no mesmo espaço em que havia 

experimentado anteriormente, mas com uma diferença: fiquei parada em alguns pontos e 

me movimentei de acordo com o fluxo de mulheres que o espaço, em si, propunha. 

Procurando brechas para o encontro e para o diálogo e segurando a placa “Procuro 

mulheres com o nome Maria ou Eva para conversar” (fig.1.), fiquei próxima aos 

estabelecimentos comerciais e atenta ao movimento nos dois pontos de ônibus do entorno. 

Optei por começar a conversa com uma pergunta que extrapolasse respostas como “Sim” 

e “Não”, avançando para um possível diálogo. Também deveria ser uma pergunta 

objetiva, em que a condição da mulher, de seu construto cultural fosse uma questão 

central. E a pergunta que escolhi para começar as conversas, depois de pesquisar em 

páginas feministas da rede social Facebook, foi: 

 
 

 
 

Através da realização de programas, o artista desprograma a si e o meio. 

Através de sua prática acelera circulações e intensidades, deflagra 

encontros, reconfigurações, conversas (...). Através do corpo-em- 

experiência cria relações, associações, agenciamentos, modos e afetos extra- 

ordinários. Performances são composições atípicas de velocidades e operações 

“O que você já deixou de fazer por ser mulher?” 
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afetivas extra-ordinárias que enfatizam a politiCidade corpórea do 

mundo e das relações (Ibidem, p.6, grifos meus). 

 

Um aceno na esquina - O dono do restaurante faz sinal e me chama: “você está 

procurando Marias? Eu tenho aqui duas Marias Auxiliadoras pra você”. Quase neguei o 

convite, mas resolvi entrar no restaurante. Primeiro, para saber se elas queriam, mesmo, 

conversar comigo. 

As duas Marias Auxiliadoras, apesar do mesmo nome, são bem diferentes. Uma 

estava na balança do self-service e a outra estava dentro da cozinha. Toparam conversar 

“um pouco”. Conversei primeiro com a Maria Auxiliadora-da-balança, falei meu nome e 

logo perguntei: 

 
– “Maria, o que você já deixou de fazer por ser mulher?” 

 
 

– “Eu queria fazer um curso de pedreiro. Fui atrás, mas só aceitavam homens. Se a mulher 

fosse pedreiro, a construção civil seria outra coisa... sem tantos desperdícios”. 

 

Maria Auxiliadora Costa (16/01/61), auxiliar de cozinha, completa dizendo que 

depois disso “virou cozinheira” para evitar desperdícios (de alimentos). 

A outra Maria Auxiliadora é Maria Auxiliadora de Jesus Amor (28/04/67). Ela 

estava dentro da cozinha. O dono do restaurante se aproximou de nós duas, interrompendo 

insistentemente nossa conversa com piadas e outras ironias sobre as mulheres que 

“auxiliam” na cozinha. Na pressa, com o avental limpando o suor da testa, ela responde 

a pergunta: “Ser mulher é bom (distraída com os comentários do dono do restaurante) 

“Eu te respondi, mas você sabe o que eu quis dizer”. Nos olhamos, pedi licença para um 

abraço: “Posso?”. O dono do restaurante é quem agradeceu por elas e na porta do 

restaurante disse que na casa dele só tem Marias: Maria do Carmo, Maria Cecília, Maria 

de Fátima...e que no trabalho ainda tem “essas duas Marias Auxiliadoras”. 

Perto do ponto de ônibus, no mesmo dia, um segundo aceno. Eu estava parada 

quando o homem acompanhado apontou o dedo indicador para a mulher ao lado dele: 

“Maria Norberta!”. Fui ao encontro delxs. 

O homem se apresentou antes: “Oi, eu sou Carlos e ela é a Maria Norberta”. 
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Maria Norberta falava com dificuldade, mas pedi para Carlos que ela, e somente 

ela, respondesse a pergunta: “O que você já deixou de fazer por ser mulher?”. E ela 

respondeu que não gosta de lavar nem passar roupa, que tem uma filha que se chama 

Luana Maria. Carlos a interrompeu dizendo que ele é quem lava as roupas e por isso ela 

não precisava reclamar. Eu e Maria Norberta, por alguns segundos, esquecemos o entorno 

e nos olhamos. Carlos seguiu conversando, respondendo a pergunta que fiz para ela.... 

não anotei nada porque eu e Maria estávamos mesmo conectadas enquanto ele falava. Foi 

bonito. Um silêncio onde cumpliciamos nossa condição. Interrompi Carlos dizendo: “eu 

também não gosto de lavar roupa”.E então, Maria não respondeu nada. Acompanhada 

pelo marido, ele respondeu todas as perguntas que fiz para ela. Eu eu Maria conversamos 

pelo olhar. Cumpliciamos nosso ser-mulher 

Despedi do casal. Sentei no ponto de ônibus ainda pensando no silêncio de Maria 

Norberta, no silêncio de nós duas ali em meio ao barulho da cidade que se misturou ao 

som da voz alta e grave de Carlos. Sendo assim, resolvi partir para uma abordagem 

diretamente com as mulheres que estavam sozinhas no ponto de ônibus: “Tem Maria ou 

Eva no seu nome? Pode conversar?” (com a placa na mão). E então falei com a primeira 

Eva: Eva Divino Neto Barbosa, nascida em 1964 e leonina como eu. Eva disse que é 

casada e que já deixou de dirigir por ser mulher: “Tem muito machismo no trânsito. 

Desisti”. O ônibus chegando interrompeu nossa conversa e nos despedimos. 

 
A pergunta ‘o que estamos fazendo uns com os outros?’ precisa ser nosso plano 

de fundo consciente, quando nos propomos ao diálogo. (...) os atos de fala, 

precisam ser atos generosos, atos de doação. Isso é o mais difícil, mas 

justamente o que se busca no diálogo. Os atos de fala não podem ser atos de 

avareza, de indisponibilidade. Precisam ser atos de discernimento, 

não atos de julgamento (TIBURI, Marcia. 2016, p.48). 

 
Dos encontros que vivenciei neste dia, resolvi citar os três acima. O primeiro e o 

segundo encontro, cito por evidenciarem processos de silenciamento de mulheres. E o 

terceiro, por ser meu primeiro encontro com uma Eva, pois, nesta pesquisa, notei que elas 

são uma minoria. Em uma de minhas anotações deste dia, fiz uma observação: conversar 

com as mulheres de nomes Eva Divino e Maria Auxiliadora de Jesus Amor, ambas 

com sobrenomes cristãos, metaforicamente, equaliza a mulher em suas opressões diárias. 

Ser Eva ou ser Maria, neste programa performativo/vida, comprova a desmontagem da 
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dialética Maria Santa x Eva Puta. Somos todas mulheres, embora o cristianismo prescreva 

o dever ser Virgem Maria para todas. 

Na história das civilizações temos a posição da mulher sempre em extremos: tanto 

no cristianismo como na mitologia pagã, construiu-se e ainda reforçam-se combinações 

antagônicas que convergem na estereotipação do gênero: ou santa, ou pecadora; ou deusa, 

ou bruxa; ou rainha ou escrava. 

Para seguir os diálogos, percebi que julgar ou querer resolver o machismo que se 

instaurava durante os encontros – seja o machismo que nós mulheres reproduzimos, 

quanto o machismo incisivo de um homem que interrompe a ação dialógica entre duas 

mulheres mesmo lendo uma placa que sinaliza objetivamente “procura-se MULHERES 

com o nome Maria ou Eva para conversar” – imediatamente, seria uma luta perdida. Se a 

norma é o silenciamento de mulheres, se eu o percebo latente em dois diálogos 

consecutivos e a poucos metros de distância um do outro no espaço que delimitei para a 

ação, resolvi definitivamente dar voz e ênfase aos discursos das mulheres 

na próxima etapa do programa performativo “Por Marias e Evas”. E que estes discursos, 

de fato, fossem por elas protagonizados. Discursos em primeira pessoa e não atropelados 

por patrões de restaurantes ou companheiros/maridos acostumados sempre a falar mais 

alto. 

 
O performer age como um complicador, um desorganizador, cria para si 

um Corpo sem Órgãos ao recusar a organização dita ‘natural’, organização esta 

evidentemente cultural, ideológica, política, econômica. (...) de quem é 

esse corpo? A quem pertence o meu corpo? E o seu?” 

(FABIÃO, 2013, p.6). 

 

Propus novo experimento na segunda etapa do trabalho. Ela aconteceu no evento 

Campus Aberto49. Com a placa “Procuro mulheres de nome Maria e Eva para conversar”, 

procurei um ponto fixo no espaço e sentei na grama com a placa, entre duas árvores onde 

estiquei um fio de barbante, formando uma espécie de varal. Levei folhas em branco, 

canetas esferográficas, fita adesiva. Providenciei uma esteira para criar um espaço para 

as conversas, que seriam ao ar livre, num dia especialmente ensolarado. 

 

49 Campus Aberto é um projeto da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) com o objetivo de reunir 

atividades de diferentes áreas de conhecimento. As atividades são propostas pelxs estudantes dos cursos da 

universidade e são voltadas para a comunidade acadêmica e moradorxs da cidade. Uma proposta de 

ocupação do Campus universitário. 
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Dei uma volta com a placa pelo entorno, avisando mulheres e meninas que eu 

passaria a tarde conversando e indiquei o local onde os encontros aconteceriam. As 

meninas foram as primeiras a chegar. E a pergunta para começar o assunto foi: 

 

 

– “Na minha escola meninos e meninas brincam juntos. Às vezes, meu primo pega 

minhas coisas sem me pedir” (Maria Eduarda, 9 anos). 

 

– “Sou prima da Maria Eduarda, minha bisavó é Maria do Carmo e minha tia Maria do 

Carmo. Na sala de aula, os meninos ficam de um lado e as meninas do outro. Acho ruim” 

(Maria Clara, 6 anos). 

 

– “Meninos podem brincar de boneca e meninas podem brincam de carrinho. Brincar é 

muito bom. Na escola, os meninos brincam separado das meninas” (Eva, 7 anos). 

 

– “Os meninos são chatos, ficam zoando as meninas. Minha mãe e minha avó cuidam de 

mim. Queria um mundo para as mulheres cheio de alegria e amizade” (Júlia Maria, 9 

anos). 

 

– “O que separa homens e mulheres é o machismo” (Maria Cecília, 12 anos). 

 
 

– “Quero que as meninas da minha idade também sejam amigas das meninas que não 

tem 6 anos!” (Maria Clara, 6 anos). 

 

Então, começamos a fazer o nosso varal. Nele, as frases que as meninas 

autorizaram expor publicamente. 

 

“Meninos e meninas são tratadxs igualmente?” 
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Fig.4 e 5 – Ação “Por Marias e Evas, realizada durante o evento “Campus Aberto” da UFOP. 

 

Descobri a potência das frases no varal vivenciando esta tarde. As frases das 

meninas trouxeram as mães Marias, as tias Marias. Alguns homens passantes pararam 

para ler as frases, mas agora num outro lugar que não o de falar por elas. As mulheres 

não-Marias vieram contar histórias de Marias e Evas que conheciam. 

 
– “Minha mãe é Patrícia Eva. Foi muito batalhadora, mãe solteira. A falta de amor do 

meu pai pelxs filhxs e por ela...foi marcante na vida dela. Minha avó quem ajudou minha 

mãe. E o nome dela é Maria” (Sthefany, 20 anos). 

 

– “Todas as minhas tias são Marias: Maria Geralda, Maria Amélia, Maria de Lurdes, 

Maria das Graças, Maria da Conceição. Eu não sou Maria. Eu quero uma geração só de 

Luizas” (Luiza, 22 anos). 

 

Fim da tarde e Eva (minha filha) brincava com duas Marias-meninas. Pensei em 

desfazer o varal e começar a reunir as frases, recolher a esteira. Uma mulher se aproxima 

com duas crianças e pede que elas a deixem conversar comigo. Elas saem para subir em 

uma árvore junto com outras crianças. Eva vai junto. Molecada reunida, fim de tarde... 

lilás. A mulher me diz: “Eu sou Maria e tô precisando mesmo conversar”. Começamos 

pelos nossos nomes. O Maria ela herdou da avó. Então, falei para ela que fazia esta ação 

por causa de uma avó Maria e de uma mãe Maria. Mostrei Eva, que brincava ao longe: 

“Eva é minha filha”. 

O que você já deixou de fazer por ser mulher? 
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– “Deixei de fazer muita coisa por ser mulher...deixei de vestir alguns tipos de roupas, 

atrasei os estudos para cuidar das crianças. Fui vítima de agressões até me separar. Agora 

moro sozinha, faço mestrado. Há manipulações e percebo novas manipulações com novos 

parceiros. Minha questão como mulher é saber que também sou frágil, não sou perfeita” 

(Maria C.). 

 

Conversa longa. Maria tinha sido agredida dias antes da conversa. Estava 

aparentemente exausta e com alguns hematomas no braço. O novo companheiro a havia 

pressionado contra a grade de um portão. Algumas frases foram autorizadas por Maria 

para comporem o varal... para outras ela pediu sigilo. Deixei os papéis de lado e acabei 

por não colocar as frases autorizadas por ela no varal: percebi-me inteiramente escuta e 

afeto. 

Escutar Maria C. era também relembrar da minha separação e doeu. Nas trocas de 

palavras, descobrimos que tivemos as mesmas dificuldades para, enfim, morarmos 

sozinhas e também para estudarmos cuidando dxs filhxs. Apesar de tudo, não parei de 

estudar. Ela sim, ela não teve outra escolha. Eu e Maria C. ficamos amigas depois desse 

dia. Saímos juntas e eu a convidei para participar da quarta etapa do programa 

performativo “Por Marias e Evas”, de que falarei mais adiante. Maria C. entrou para o 

NINFEIAS – Núcleo de INvestigações FEminIstAS em que sou pesquisadora feminista 

e performer, junto a outras companheiras. Hoje ainda estamos em contato, nossas crianças 

também estão em contato... desse modo, seguimos conversando e trocando novas 

experiências sobre nossa condição de mulher. Ficamos menos sozinhas. 

 
A abertura à alteridade vai além de uma conversa em que põe jogo argumentos. 

Ela tem um ponto decisivo no âmbito afetivo. Não do sentimento, apenas, 

mas do modo como nos ‘afetamos’, no sentido em que somos ‘tocados’ pelo 

outro. Esse ‘afetar’, esse ‘tocar’ é do âmbito da ação (TIBURI, 2016, 

p.48). 

 

Etapa 3 do Programa performativo “Por Marias e Evas” 

Início Novembro/2015 

Sair SEM a placa que sinaliza a ação (segunda etapa) e estar aberta para diálogos- 

acontecimento com mulheres. 

 
“Peço um café, apressada. Sento no balcão da padaria e ao meu lado tem uma mulher 

com cerca de 50 e poucos anos. Eu reclamo, ensopada. 
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- Chuvoso hoje. 

- Sim, chuvoso. Que vontade estar em casa. Tô cansada. 

- EU também, mas ainda tenho tanta coisa pra fazer hoje. 

A moça do balcão, servindo o café entra na conversa: 

- Eu tenho que passar o dia inteiro aqui. Ai que preguiça. 

(serve meu café. Eu agradeço. Ela sai do balcão) 

A mulher comenta: 

- Difícil esse trabalho de balcão. Eu nunca precisei fazer, mas entendo que isso sim é 

cansativo. 

- Eu já precisei. E não é mesmo fácil. Hoje ainda corro muito, mas ao menos consigo 

escolher meus horários. Tem dia que tiro parte do dia pra descansar. 

- Eu nunca precisei, mas agora trabalho numa pousada. Eu separei e fui trabalhar lá. 

Não tem novidade lá. É bem parado...o que você faz? 

- Eu também sou separada. Eu estudo, faço mestrado. Fiz arte-educação aqui em Ouro 

Preto. Não dá muita grana, mas eu gosto muito. Acho prazeroso. 

- Eu sou pintora. Na verdade é a minha terapia. Ando pensando em dar aula pra crianças 

de pintura, mas sempre desisto da ideia. Ao menos sentiria algum prazer trabalhando. 

Eu amo pintar. Mas tenho tido pouco tempo... 

- Volte a pintar! 

(A mulher chama a moça do balcão. E diz que vai me acompanhar num café. Topo) 

- Eu acho que me separei só pra poder voltar a pintar. 

- Sabe o que eu lembrei? Eu conheço um livro... ele se chama "Água Viva", é da Clarice 

Lispector...ela escreve o livro pintando, e este processo da tinta guia a leitura da gente... 

no livro ela também está acabando de se separar. Você conhece? 

- (olhando para a chuva lá fora) "Agua Viva"... não conheço. Deixe-me anotar aqui 

(pega um papel na bolsa e pede uma caneta. Anota) 

- Sim, acho que você vai gostar. Acho lindo. Já escrevi uma música para um espetáculo 

inspirado nessa obra. E eu, coincidentemente, também estava me separando. Achei que 

não conseguiria criar nada nessa época. Mas saiu. 

- Eu amo meus pincéis, as cores das minhas tintas. A gente precisa mesmo de um 

trabalho onde se consiga criar. Meu trabalho não é humano. É um trabalho pra gente 

que já morreu. 

- Entendo. Olha, estudar também dá um giro na vida da gente... pra mim foi bom, tem 
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sido. 

- Eu tenho vontade de fazer pedagogia. Mas tenho 54 anos... será? 

- Conheço uma mulher que entrou no curso de Artes Cênicas com praticamente a sua 

idade. Ela conta histórias...é bonito vê-la trabalhando. Ontem ela estava trabalhando no 

Campus, num espetáculo. 

- Acho que vou voltar a estudar. Se fizer Pedagogia vou conhecer pessoas novas, fazer 

trabalho junto... pode ajudar, né? Acho que eu quero...mas preciso fazer o ENEM. 

- Faça. Digo que vai valer a pena... 

(último gole do café. Vejo que o dela também está terminando) Não resisto e pergunto 

na sequência: 

- Qual é seu nome? 

- Meu nome é Maria. 

- Acho que eu já sabia. 

- E o seu? 

- O meu é Thaiz. Mas sou filha e neta de Marias. 

- Tem tanta Maria... 

- Sim, tem.... que conversa, Maria...agradeço. Preciso ir. Agora até comecei a gostar 

dessa pausa que a chuva trouxe pra gente nessa padaria. 

- Eu também. 

(Abraço) 

- Então...Muito prazer, Maria. 

- Muito prazer! A gente precisa de um tempo pra gente, né? 

- Precisa.” 

(Maria da padaria perto do cinema - 23/11/2016, Rua São José - Ouro Preto/MG. Por 

volta das 14h) 

Comecei a viver os encontros que a cidade abriu tão magicamente. E todo espaço 

foi espaço para o encontro e para o diálogo. Para esta etapa, toda minha disposição e 

escuta. Conversei com Marias, Evas, Efigênias, Vandas, Júlias que também dispuseram 

de seu tempo, numa pausa da cidade, numa pausa para nos reconhecermos dentro de uma 

cultura machista - que aviva e potencializa diferentes trajetos da culpa em corpos de 

mulheres - numa pausa para a rivalidade entre mulheres, já tão naturalizada. O que 

percebo, é que somos mulheres sozinhas. 
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diálogo 

Estamos em maioria sós e invisíveis. Temos medo dos espaços urbanos, mais 

enfaticamente os espaços noturnos-urbanos, porque somos corpos estupráveis, violáveis, 

públicos, assediáveis. Estamos sós, embora sendo vistas e construídas de maneira 

universalizante e controladas por uma memória social coletiva. 

Judith Butler (2015, p. 15), lembrando Adorno, fala da existência de um ethos 

coletivo “que instrumentaliza a violência para manter sua aparência de coletividade” e, 

também, que o “ethos se recusa a se tornar passado, e a violência é a sua forma de se 

impor no presente. Com efeito, ele não só se impõe no presente como também busca 

ofuscá-lo – esse é precisamente um de seus efeitos mais violentos”.Ainda segundo Butler, 

“Adorno usa o termo ‘violência’ em relação à ética no contexto de pretensões de 

universalidade”, gerando situações onde o universalizante exclui e ignora demandas, às 

vezes vitais, do “eu”. Pensando por esta lógica, a ação do: 

 
 encontro  e do é uma ação de <resistência>. 

 
Se a personalidade democrática está aberta ao outro, seu grande desafio 

ético-político pode ser mostrar como produzir essa abertura ao outro em nossa 

sociedade. Intuições são bem vindas. Elas presidem atos 

criativos em geral, sejam atos estéticos ou éticos. As artes estão no mundo 

também para nos colocar no âmbito desta experiência. (...) Neste caso, 

uma didático-política e uma estético-política podem ser 

relevantes em termos de projeto teórico-prático (TIBURI, 2016, p.49, 

grifos meus). 

 

A partir da constatação da solidão da mulher – implícita em sua construção – e 

na necessidade de se fazer um relato de si para ranger os dentes de universalidades que 

estão completamente fora e desatentas à nossa realidade substancial, propus novo 

experimento, uma quarta etapa para o programa performativo. Sigamos a prosa. 

Etapa 4 do Programa Performativo “Por Marias e Evas” 

Novembro-dezembro 2015 

Procurar por Marias e Evas previamente e marcar um encontro entre elas para uma 

conversa coletiva. 

 

Nesta etapa aconteceram duas ações: uma com a ajuda da Norma Consuelo, 

parceira e amiga do CRAS – Centro de Referência e Assistência Social de Cachoeira do 
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Campo/MG; e outra com ajuda da Tatiany Carvalho (NASF – Núcleo de Apoio à Saúde 

da Família de Ouro Preto/MG), na Casa de Cultura do Bairro Padre Faria. 

Os encontros foram previamente marcados com a ajuda dessas amigas, que tinham 

contato com grupos de mulheres em estado de vulnerabilidade social, mulheres 

periféricas. 

 

Fig 6 – Divulgação que foi utilizada na rede social facebook para esta etapa do programa performativo “Por 

Marias e Evas”. 

 

Propus a criação de espaços temporários de troca entre Marias e Evas. Micro- 

uniões, micro-convites, micro-ações comuns: um plural para se falar de singularidades, 

uma teia. 

 
O que chamamos de comum exige a singularidade que é, ao mesmo tempo a 

função do ‘outro’ como uma dimensão essencial na vida de cada um. Ora, o 

comum – aquilo que construímos entre nós em termos políticos – é feito de 

singularidade e alteridade. O comum não é simplesmente coletivo, pois a 

antipolítica implica algo de coletivo (TIBURI, 2016, p.51). 

 

Os encontros eram simples e ambos foram iniciados com a mostra do curta 

metragem “Vida Maria”50, de Marcio Ramos, que foi pensado como um disparador para 

as conversas. Nesta etapa do trabalho, não encontrei mais Evas, apesar de ter feito o 

convite. 

 

 

 
 

50 Optei por este curta metragem por tê-lo utilizado em encontros de mulheres em que trabalhei como arte- 

educadora dentro do NINFEIAS – Núcleo de Investigações Feministas. A prática proposta está no M&E 

(parte C) desta dissertação. Ela também foi um motor importante para pensar esta etapa do programa 

performativo. 
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O primeiro encontro foi no CRAS – Cachoeira do Campo e foi realizado de 

manhã. A primeira mulher a chegar foi Maria F. e depois chegou Maria H. Na garagem 

do CRAS, eu e as duas Marias. As três Marias? 

Percebo certa curiosidade nos olhos das Marias, mesclada de certa desconfiança: 

“quem é essa mulher?”. Resolvo contar sobre a coincidência das datas, falar que tenho 

conversado com mulheres Marias e Evas. Maria F. então avisa: “Desculpe, mas se você 

falar alguma coisa contra o meu Deus, eu vou me retirar, tudo bem?”. Respondo que sim, 

“tudo bem”. 

Assistimos ao curta metragem “Vida Maria”. A identificação foi imediata: Maria, 

zona rural, abandonar os estudos para cuidar da casa e dxs filhxs. A repetição de tarefas 

femininas que acompanha gerações. O balde d´água na cabeça. Temos algo em comum. 

Pergunto se elas gostariam de escrever algo comigo sobre o filme, sobre as 

coincidências de histórias. Elas concordam. Entrego papel e caneta para Maria F, Maria 

H, e pego outro pra mim. Nele, duas perguntas: 

 
 

 

e 

 

 

 

Cada mulher leu seu texto... 

 
Maria H. conta que é viúva e que ficou casada durante 10 anos, tendo cuidado dxs 

4 filhxs com muito esforço. Maria F. escreve um texto de adoração à igreja, fala da 

necessidade de todas as mulheres conhecerem Jesus e entregarem a vida nas mãos dele. 

E eu escrevi um texto falando da minha separação e da necessidade de viver com 

liberdade financeira e longe das amarras psicológicas que essa experiência me causou. 

Maria F. interrompia a leitura dos textos de Maria H. e também a minha, sempre 

lembrando de alguma passagem bíblica que contestasse nossas vivências. Então, resolvi 

mediar dizendo que tenho conversado com mulheres de diferentes crenças e que uma 

coisa nos unia: todas nós passamos alguma dificuldade com nossos parceiros, no convívio 

“O que eu já quis muito fazer e ainda não consegui?” 

“O que eu preciso me livrar para ser livre?” 



 

você vai trabalhar nesse quarto comigo”. 

com eles. E que, ali, estávamos procurando algo que não nos afastasse, mas que nos 

unisse. Será que há alguma coisa em comum entre a gente? 

 
(....l.......o......n.....g.......a.........................................p...a....u....s....a.....). 

 

 

Maria F., então, nos conta que é viúva, assim como Maria H. 

 
Maria H. conta que a mãe dela dizia que “Mulher é pinico para homem mijar”. 

Eu disse: “Não quero ser pinico de homem, então”. 

Maria F: “Ele ia pra zona, chegava e dizia que tinha dormido com outra mulher. E que eu 

não servia pra nada”. 

 
Maria H: “Eu cansada das faxinas...ele queria sexo. Já me disse que a mulher da zona 

tinha mais valor do que eu”. 

 
Eu: “Já convivi com mulheres da zona, e elas também não tem a vida fácil”. 

Maria H: “Ser faxineira dá dinheiro, mas não dá garantia nenhuma. Mas tenho muito 

orgulho de mim porque nenhum móvel da minha casa foi um homem quem me deu. É 

tudo meu”. 

 
Maria F: “Ele me chamava de Preta. E dizia que quem de nós morresse primeiro é que ia 

deixar o outro solteiro. Eu via Santa Efigênia no altar com uma casa nas mãos e queria 

uma casa pra mim”. 

 
Eu: “Comigo também, Maria. Sonhei em morar sozinha durante anos.... Primeiro, quis 

sair da casa do meu pai, e depois, da casa do pai de minha filha”. 

 
Maria H: “Levei um tapa na orelha que até hoje dói muito”. 

 
 

Maria F: “Nós dois no quarto. Ele bêbado com o revólver. Ele me deu um tiro quando fui 

abrir a porta. A faca ficava embaixo da cama. Ele amolava a faca de dia e dizia: ‘Hoje 
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Maria F. fica calada... levanta e confere se não tem ninguém lá fora nos olhando. Abaixa 

a saia que a cobria até os joelhos e diz que já levou 4 tiros daquele homem. Abaixa a 

calcinha, e mostra uma marca de bala nas nádegas. 

 
Maria H. e eu ficamos mudas. 

 
 

E Maria F continuou contando enquanto voltava a saia pro lugar: “Eu queria ir embora, 

mas ele não deixava. Ele tinha outra mulher. Comecei a ir à igreja e pedir que ele 

morresse. Dia 09 de fevereiro de 1996 ele teve um infarto fulminante. Neste dia, saí com 

minha filha para tomar sorvete. Glória a Deus por me deixar viúva”. 

 
Paramos para um abraço, as três. Silêncio e olhos nos olhos. 

 
 

Maria H, então, conta que depois da viuvez passou fome porque quis morar em Minas 

Gerais com as 4 crianças e recomeçar. Chorou lembrando que as crianças comiam a rapa 

do arroz na casa de uma vizinha, e ela não comia nada para sobrar mais para as crianças. 

 
Conversamos durante 3 horas. Ao final, Maria F. propôs uma fotografia nossa. Fomos até 

a varanda. Chamamos alguém para registrar o momento. Maria H. e Maria F. não 

quiseram ser identificadas, mas autorizaram a divulgação de recortes de suas histórias. 

 
Cheguei em casa e fiz um poema para elas como agradecimento pela confiança e pelo 

amor naquela manhã. 

 
===================================MANIFESTO-MAÇÃ 6 
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Ação: Proponha 3 horas de conversa, ouça 3 histórias e conheça e deixe- 

se conhecer por 3 Marias. 
 
 

Maria, esta é Maria. 

Maria, esta é Maria. 

Maria, muito prazer: meu nome é Maria. 

Dia de luto: Marias viúvas que lutam. 

Homens violentos que morreram primeiro. 

Os 4 tiros, o facão amolado toda noite embaixo da cama: "Hoje você vai trabalhar 

nesse quarto". 

A fome, a rapa de arroz na casa da vizinha, os 4 filhos, o tapa na orelha que ainda 

dói: "As mulheres da zona são melhores que você". 

Ser evangélica para agradecer a obra de Deus: Ser viúva foi milagre. 

"Olha aqui a marca do tiro. Deus me salvou da morte." 

"Santa Efigênia tem uma casa nas mãos. Eu estava desesperada e pedi uma casa 

para ela. Uma casa em minhas mãos também." 
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Comigo também, Maria. 

"Quem casa quer casa. Eu queria ir embora da casa" 

Maria, eu não sou evangélica. Mas eu sou mulher. 

Maria, eu não sou católica. Mas eu sou mulher. 

Me dá um abraço. 

Maria, eu não quero parar de conversar com você. 

dá seu telefone, eu quero guardar essa foto. 

Eu mando pra você. 

Eu perdoei a outra mulher dele. Somos amigas. 

Eles estão mortos. Mas poderia ser a gente. 

Maria com a bíblia na mão, agradece. 

Maria, muito prazer. Esta é Maria. 

Maria, muito prazer. Esta é Maria. 

Choramos cortando nossas cebolas. 

Nossa, já é hora do almoço. 

Eu nem vi o tempo passar. 

Volta? 

Volto. 

Eu também nunca vou me esquecer de você. 

Maria, até logo. 

Maria, até já. 

Maria, boa tarde. 

Maria, até outro dia. 

(T.C - 18/12/15. Das 9 ao meio dia - Cachoeira do Campo-MG) 
 

A outra ação aconteceu na Casa de Cultura do bairro Padre Faria. No dia 23 de 

dezembro de 2015, conheci Maria A., Maria F. e Maria M. Começamos com o curta “Vida 

Maria” e comentamos sobre as reverberações dele para cada mulher. Quando ofereci 

papel e caneta para propor as questões, elas disseram que queriam mesmo era conversar. 

Então, falei sobre minhas Marias e Evas, nos apresentamos e retomamos o assunto. As 

perguntas que iria escrever, resolvi fazer no decorrer da nossa conversa. Como registro 

do encontro, fiz um relato-poema: 

===================================MANIFESTO-MAÇÃ 7 
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Ação: Perceba os feminismo(s) impressos nas peles de Marias. 

 

 
Marias de cimento que ergueram suas casas. 

Marias mestres-de-obras de outras casas também. 

Marias viúvas e casadas, 

Marias benzedeiras contra "aguamento", contra "saudade" e "espinhela caída". 

"Aguamento é a vontade de comer alguma coisa. Se não come, a pessoa fica 

sentida e entristece". 

"Saudade é o sentimento por causa de uma pessoa" 

"Espinhela caída é aquela dor forte na barriga" 

Marias espíritas, 

Marias que faziam rapadura e garapa. 

Marias que socaram café e arroz no pilão. 

Marias lenhadoras, 

Marias Madalenas, 

Marias orfanato, 

Marias que não querem mais escrever, 

Marias que não sentem falta de escrever. 

Mas uma Maria adora ler e recomenda livros sobre reencarnação. 

Marias que preferem é falar. 

Marias que dizem: "Jesus é negão, mas nunca vi nem em encenação-de-teatro um 

Jesus negro de cabelo cacheado." 

Marias que gostam de santas negras, santos negros. 

Marias de Santa Efigênia, 

Marias de Nossa Senhora Aparecida, 

Marias de São Benedito. 

Marias que moram em casa onde cada-um-lava-o-seu-prato. 

Marias que lavam a roupa, mas quem estende é o parceiro. 

Marias que não gostam de cisma, mas gostam de fé. 

Marias que fazem o ‘sugolo’51 da freira desde meninas. 

Marias que dormiam de barriga colada na parede 

que é pra Deus "não jogar menino na barriga". 

Marias que pararam de fumar e que pediram que eu também pare. 

Marias que fazem "coisa de homem", sim. 

Marias vividas, que não querem namorar mais porque "Um raio não cai no 

mesmo lugar duas vezes". 

Marias forrozeiras. 

Marias que gostam de fazer o que querem na hora que querem. 

Diz uma frase, Maria? 

"Digo: Amigas para sempre". 

(de mãos dadas) 

(Thaiz Cantasini - 23/12/2015 - Bairro Padre Faria - Ouro Preto/MG) 
 

51 “Sugolo”: palavra usada por Maria para referir-se a uma peça mais conhecida como limpel. O limpel é 

um pano que envolve e também cobre o pescoço das freiras. Se para ela é sugolo, assim achei mais adequado 

escrever em meu poema, que também é um relato do encontro. 
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A ação de relatar a si mesma feita con-juntamente pode ser entendida como uma 

prática de reconhecimento. O encontro, em tempos de políticas de afastamento, “marcam 

um lugar de ruptura no horizonte da normatividade e implicitamente pede pela instituição 

de novas normas” (BUTLER, 2015d, p. 37). E aí está sua potência. 

Porque encontrando transpasso e sou transpassada pela existência das outras e “o 

horizonte normativo no qual eu vejo o outro e, com efeito, no qual o outro me vê, me 

escuta, e conhece e reconhece também é alvo de uma abertura crítica” (Ibidem, p.37). Os 

relatos de si foram feitos e depois procuramos as conexões possíveis entre eles, 

dialogando. Partem de questões pessoais, mas não é uma ação para, simplesmente, 

resolver estas questões. Carol Hanish, militante feminista, escreve em 1969 o artigo “O 

Pessoal é político” em resposta ao argumento esquerdista de que a temática feminista não 

seria política por estar focada em questões do corpo e da sexualidade da mulher, o que as 

definia como [mulheres] apolíticas. 

Há diálogos possíveis entre esta etapa do programa performativo Por Marias e 

Evas e ação proposta por Carol Hanish dentro do movimento feminista da época. O grupo 

de mulheres foi considerado “confuso” em sua proposta política porque se reunia para 

conversar sobre questões cotidianas. Carol Hanish (1969, p.1) contesta o “confuso” em 

sua publicação, dizendo que “mulheres são confundidas, e não confusas! Precisamos 

mudar as condições objetivas e não nos ajustar a elas”. 

As conversas do grupo de Carol Hanish eram iniciadas – assim como nesta etapa 

do programa performativo Por Marias e Evas – com perguntas feitas para mulheres, com 

uma diferença: elas traziam as questões prontas de casa antes de discutirem juntas por 

serem um grupo de ação continuada. E esta ação para Carol Hanish é uma ação política: 

 
Neste ponto é uma ação política dizer as coisas como elas 

são, dizer o que eu realmente acredito sobre a minha 

vida ao invés do que sempre me foi dito para dizer. Deste 
modo, o motivo pra eu participar dessas reuniões, não é para eu resolver 

qualquer problema pessoal. Uma das primeiras coisas que descobrimos nesses 

grupos é que problemas pessoais são problemas políticos. 

(HANISH, 1969, pp. 1-2, grifos meus). 

 
 

Uma rede de mulheres de sal, que olham para trás para revelar um segredo. 
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Uma rede de mulheres de sal, que convivem com a culpa imposta pela norma: será 

castigo? 

Temos algo em comum. 

Os encontros desta etapa de trabalho sussurravam ao pé dos nossos ouvidos que 

éramos, ali, reconhecíveis. E que podemos ser reconhecíveis também fora dali. 

Os segredos que por pouco não nos adoeceram, eram no fundo só um: estarmos 

juntas e resistirmos. Termos com quem contar, não andarmos mais sozinhas e sentirmos 

menos medo. 

Lavar a casa da normatividade, trocar os móveis de lugar. 

Juntas. 

Isso é coisa de mulher. 

 

============================================ 4b. Acionando: 

CARTÃO DE MEMÓRIAS 

As Videoinstalações 

[Referente à Etapa 5 do programa performativo “Por Marias e Evas”] 

 

 

Cito aqui os dois experimentos que fiz a partir das ações de encontros/conversas 

vivenciados nas etapas 1, 2 3 e 4 do programa performativo “Por Marias e Evas”. 

Experimentos que tem como disparador o artigo de Carol Hanish, “O pessoal é político”. 

Reuni as frases e depoimentos autorizados pelas Marias e Evas, criando uma 

videoinstalação no espaço urbano acrescida de diálogos abertos: dissolvendo as fronteiras 

entre o que é íntimo e o que é público, no que tange a questão da violência praticada 

contra mulheres; explicitando processos de construção do corpo feminino (Judith Butler) 

e dialogando ética com estética (Ileana Diéguez). As ações “Por Marias e Evas” foram 

realizadas nos adros de duas igrejas de Ouro Preto: Igreja Nossa Senhora das Dores e 

Igreja Nossa Senhora do Rosário. 

Para esta etapa do programa performativo foram reunidos 134 relatos de mulheres 

de nome Maria ou Eva, de outras mulheres que quiseram participar contando sobre a vida 

de Marias e Evas próximas (mães, irmãs, filhas, amigas, avós...) e de mulheres que 
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deixaram frases e depoimentos inbox na fanpage Por Marias e Evas – onde a ação 

paralelamente aconteceu durante as etapas anteriores – dentro da rede social Facebook, e 

selecionei – dentre os relatos ou trechos de relatos previamente autorizados – recortes 

para fazer uma videoinstalação e um convite ao diálogo no espaço urbano. Farei esta 

escrita em duas etapas: 

1) Videoinstalações: 

 
 como se deram 

 
 considerações conceituais. 

 

 
AconT ecendo Videoinstal AÇÕES : 

 
Duas ações realizadas do lado de fora de tradicionais igrejas de Ouro Preto. A 

primeira realizada no dia 08 de dezembro de 2015 e a segunda, no dia 03 de março de 

2016. A primeira realizada nas paredes frontais da Igreja Nossa Senhora das Dores e a 

segunda nas costas da Igreja Nossa Senhora do Rosário. 

Resolvi chamá-las por ações-missa, por recordar-me das vezes que estive numa 

missa, no bate-papo sem papas-na-língua que ouvia na porta da igreja antes do padre 

chegar, por ter namorado muito atrás das igrejas: “te encontro depois da missa”, e 

principalmente porque a primeira ação foi realizada num dia de Nossa Senhora da 

Conceição, que é feriado municipal na cidade. E por pouco não a consigo realizar, por 

conta da programação do XXXVIII Jubileu de Nossa Senhora da Conceição – 

Comemoração dos 10 anos da Instalação do Santuário Arquidiocesano de Nossa Senhora 

da Conceição – e em virtude das famosas chuvas de Oxum – mãe das águas doces e que 

também impera no dia 08 de dezembro. Cidade que atualiza o barroco e suas dialéticas, 

sem respiro. 
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Fig 7 – Projeção realizada na frente da Igreja Nossa Senhora das Dores, Ouro Preto/MG nesta etapa do 

programa performativo “Por Marias e Evas”. 

 

A proposta da ação foi simples: Marias e Evas são mulheres. Nem santas, nem 

putas. E para des-universalizar estereótipos de gênero: um relato de si52 nos muros da 

igreja. 

 

 

Relatos que se misturam: fotos de minha mãe Maria de Fátima, de minha avó 

Maria Cândida, de minha filha Eva. Recortes dos depoimentos de Marias e Evas com 

 
 

52 Vide Diálogo 2, onde trato da questão conceitual do termo “relato de si” proposto pela filósofa pós- 

estruturalista Judith Butler em “Relatar a Si mesmo – Crítica da violência ética”. 

“Problemas pessoais são problemas políticos. Não há soluções 

pessoais dessa vez. Só ação coletiva para uma solução coletiva” 

(HANISH, 1969, p.1) 



 

quem conversei nas etapas anteriores do programa performativo proposto. As frases e 

imagens são projetadas e instalo também maçãs ao redor da igreja. Depois, convido as 

pessoas para uma conversa compartilhada no espaço público enquanto a videoinstalação 

acontece. 

Na primeira ação formamos a roda e o espaço para as conversas – seus trânsitos e 

conexões – foi delimitado por várias maçãs, que ficaram ali instaladas durante e depois 

da ação. Convidei duas Marias (Maria C. e B. Maria) que eu havia conhecido nas etapas 

anteriores do programa performativo para darem seu depoimento publicamente, e elas 

aceitaram. Comecei a roda contando sobre a coincidência de datas de nascimento de 

minha mãe e minha filha com a de morte de minha avó e o que me levou a aliar a auto- 

biografia ao trabalho como performer e feminista. Convidei, então, Maria C. e B. Maria 

para darem seus depoimentos na roda e, na sequência, abrimos para possíveis 

reverberações e atravessamentos com passantes participantes da ação. Neste dia, 

parceirxs da pós-graduação estavam presentes juntamente com a minha orientadora, Nina 

Caetano, que propôs a disciplina “Performance e Política” no Programa de Pós- 

Graduação em Artes Cênicas da UFOP. O programa performativo “Por Marias e Evas” 

foi apresentado na mostra final de trabalhos da disciplina. 

 

Fig.8 – Projeção realizada na Igreja Nossa Senhora do Rosário parte desta etapa do programa performativo 

“Por Marias e Evas” 

 

Na segunda ação formamos a roda e as maçãs estavam instaladas em todo o 

espaço. O que incitava diferentes trajetos para os passantes participantes da ação e 

espaços para inter-agirem com as projeções nas costas da Igreja Nossa Senhora do 

Rosário. Nesta ação foi possível reunir pessoas diversas para a roda de conversa: havia 

estudantes de arte da FAOP – Fundação de Arte de Ouro Preto juntamente com um 
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professor e uma professora de artes plásticas, que viram notas no Facebook e 

compareceram a fim de discutir a ação, amigxs do curso de Artes Cênicas e do núcleo 

feminista, uma representante do movimento negro de Ouro Preto, turistas e moradorxs 

do entorno. Cerca de 35 pessoas. 

A segunda ação também teve a revisão das cores de fundo das projeções dos textos 

nas paredes da igreja, com o objetivo de estarem mais legíveis para moradorxs que, 

porventura, participassem da ação das janelas de suas casas. Além disso, como houve 

outros encontros, também senti a necessidade de atualizar o material, inserindo relatos 

que surgiram na terceira e quarta etapa do programa performativo e dos depoimentos 

feitos no in box da fanpage Por Marias e Evas. 

A ação teve três horas de duração, com relatos feitos por homens e mulheres 

denunciando situações de violência contra mulheres, questões sobre a arte na cena 

contemporânea, sobre o encontro, sobre os estereótipos de gênero, sobre o papel da igreja 

na construção destes estereótipos e sobre a necessidade do diálogo para a transformação 

e desconstrução de normatividades que emolduram o corpo feminino, na 

contemporaneidade: “O encontro, em si, é uma arte” (MOSÉ, 2015)53. 

 
======================== 4.1b ArTeorema da Ação: 

Dilatações teóricas mediante a emergência do encontro. 

 
“Deixa-me ao sereno, ao sol, esquece-me na chuva, permita-me o orvalho sob 

as copas e o céu, para que meu coração brote neste intervalo” 

(Priscila Freitas in “Intervalo”) 

 

 

Este subcapítulo foi escrito e depois apagado. O que reescrevo aqui vem de um 

processo de maturação sobre a ação “Por Marias e Evas” que, considerando seu arcabouço 

teórico, vi por muito tempo como uma ação parodística dos nomes bíblicos Maria e 

Eva, considerando todas as contaminações expostas até aqui no que tange o âmbito íntimo 

e público, arte e vida presentes em minha militância feminista. 

Para Judith Butler, “O gênero é um ‘ato’, por assim dizer, que está aberto a cisões, 

sujeito a paródias de si mesmo, a autocríticas e àquelas exibições hiperbólicas do 

 

53 Viviane Mosé, filósofa, em entrevista cedida para a GloboRadio, disponível em arquivo de áudio pelo 

link http://cbn.globoradio.globo.com/comentaristas/viviane-mose/2016/01/05/O-ENCONTRO-EM-SI-E- 

UMA-ARTE.htm 

http://cbn.globoradio.globo.com/comentaristas/viviane-mose/2016/01/05/O-ENCONTRO-EM-SI-E-UMA-ARTE.htm
http://cbn.globoradio.globo.com/comentaristas/viviane-mose/2016/01/05/O-ENCONTRO-EM-SI-E-UMA-ARTE.htm
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‘natural’ que, em seu exagero, revelam seu status fundamentalmente fantasístico” 

(BUTLER, 2015a, p. 253, grifos meus). 

A paródia, neste caso, tem relação com a ridicularização de um modelo pela 

exposição hiberbólica para agravá-lo ao ponto de saturá-lo. Estratégia que utilizo em 

outras ações que proponho como performer e nas quais percebo sua potência 

particularmente combativa e necessária na contemporaneidade. A questão aqui é: no que 

a ridicularização dos estereótipos de gênero impressos biblicamente em Maria e Eva 

de fato contribuiu ou trouxe elementos para meu processo de afunilação estética na 

experimentação das videoinstalações? Repito a pergunta pensando nas mulheres com 

quem conversei antes e durante as videoinstalações. 

Se o encontro com outras mulheres foi o acontecimento central do programa 

performativo, penso que para a própria existência de um diálogo profundo sobre nossos 

papéis sociais, eu tenha optado, mesmo sem perceber (por pura sobrevivência da teia que 

estava tecendo) por uma não-paródia. 

 
Como fazer para me abrir ao outro? Como fazer para que o outro possa estar 

aberto à minha própria alteridade? Os atos de fala, neste caso, precisam ser atos 

generosos, atos de doação. Isso é o mais difícil, mas justamente o que se 

busca com o diálogo. Os atos de fala não podem ser atos de avareza, atos de 

indisponibilidade. Precisam ser atos de discernimento, não atos de 

julgamento. (TIBURI, 2016, p.48) 

 
Afirmo que 99% das mulheres que conversei são católicas ou protestantes, 

casadas, heterossexuais, mães ou avós. A paródia traz em seu bojo, como parte de seu 

mecanismo de atuação, a crítica, o julgamento. O encontro pressupõe doação, 

generosidade. Desse modo, como poderia me aproximar dessas mulheres colocando em 

xeque suas crenças? Era evidente para mim que o fato delas se identificarem com uma 

norma social/religiosa que as enquadra como santas ou putas não poderia ser 

ridicularizado (ainda que dentro de um pensamento estético), para não ridicularizá-las ou 

ridicularizar a teia afetuosa que criamos, mas que, antes, eu deveria propor maneiras que 

nos possibilitasse pensarmos juntas sobre os estereótipos e a performatividade do gênero. 

Penso que o caráter hiperbólico e satírico (salutar para o conceito de paródia), talvez tenha 

acontecido em camadas não explícitas desta ação, camadas sutis: talvez quando os 

testemunhos dessas mulheres que expuseram uma realidade violenta foram para os muros 

de uma igreja. O excesso, no caso da ação “Por Marias e Evas”, está na coragem de falar 



87  

sobre a violência de gênero numa sociedade que silencia e considera a denúncia contra o 

agressor um excesso, quando na realidade a violência é que é um excesso naturalizado. 

Entende-se por Literatura de Testemunho aquela que aciona a memória na 

denúncia de uma violência relatada pela testemunha e estou considerando o apanhado de 

relatos de Marias e Evas que tenho em mãos como este tipo de material. Surge na Europa 

com o Holocausto: 

 
Na Europa, a literatura testemunho ganha impulso a partir dos relatos de 

sobreviventes do holocausto e se articula sobre a linha tênue da necessidade de 

narrar a barbárie e a insuficiência de linguagem diante do horror e do trauma, 

paradoxo que põe em cheque a relação entre o real e o ficcional, entre história e 

ficção. É possível a realidade verbal, de linguagem, traduzir um excesso de 

realidade vivida? (...). Na América Latina, o momento ao qual se atribui 

importância histórica ao se tratar do que hoje nos referimos como narrativa- 

testemunho é o ano de 1970, quando a Casa de las Américas, pela primeira vez, 

incluiu entre suas categorias, a premiação de um gênero não canonizado. Até 

1969, as obras que correspondiam às características das narrativas testemunho 

concorriam, segundo cada caso, entre os gêneros tradicionais, sobretudo 

romance e ensaio. Ao longo dos anos 60, obras como Manuela la mexicana, da 

cubana Aída García Alonso; Biografía de un cimarón, do antropólogo cubano, 

Miguel Barnett; Hasta no verte Jesus mio, da mexicana Elena Poniatowska; e 

Operación masacre, do argentino Rodolfo Walsh, para citar apenas algumas 

obras que se tornaram “paradigmas”, da narrativa de testemunho vinham 

delineando um gênero ao qual o Prêmio outorgou um nome, que carecia. Está 

claro que a Casa de las Américas não criou um novo gênero, apenas o legitimou 

e, ao fazê-lo, criou um marco de referência. (REIS, 2007. p.78-79, grifos meus). 

 

Considerando o que foi elencado até então, é seguro e simples pensar em 

entrelaçamentos entre as noções de ética e estética na ação “Por Marias e Evas” porque 

seria impossível conceber a criação artística separadamente do contexto social e político 

e também de uma est(ética) feminista. Para tratar, por este viés, desta experiência, 

primeiramente convoco o pensamento de Ileana Diéguez que utiliza o corpus conceitual 

- arquitetônica - de BAKHTIN para tecer seu trabalho como pesquisadora destes espaços 

fronteiriços arte/vida, atos éticos/formas estéticas: 

 
A arquitetônica de Bakhtin é uma estrutura relacional, um sistema de 

relações personalizadas e variáveis, construídas por nossa interação com 

o mundo, determinada pelas posições e a partir das quais desenvolvemos 

as relações com os outros; é cronotópica, é construída pelo ato realizado em 

circunstâncias concretas, a partir de um ponto singular, que ao transformar- 

se, também modificaria o sentido do ato. (DIÉGUEZ, 2011, p.53) 
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Por ser a arquitetônica realizada através de “alguns procedimentos de 

composição”, Bakhtin propõe “a forma como forma arquitetônica” – não como 

técnica: “A arquitetônica se dilata a partir da vida como ato estético”, sendo assim há 

um lidar ético até a forma arquitetônica do objeto estético. Ileana complementa citando 

mais uma vez Bakhtin: “Na forma me encontro comigo mesmo”. (BAKHTIN apud 

DIÉGUEZ 2011. p,53, grifos meus). 

Dilatando, podemos pensar que na forma é possível encontrar-se consigo e 

também com o outro, outra, outrxs. E então, a videoinstalação não foi apenas um 

compacto dos diálogos realizados durante as etapas anteriores do programa performativo, 

mas um novo convite para novos encontros e para novos diálogos. Percebo que o fio 

condutor da ação foi sempre o mesmo: o objetivo central foi o diálogo, mas com potências 

dialógicas diferentes no decorrer de seu processo. A última etapa do programa 

performativo foi a erupção dos relatos das etapas anteriores, gerando o que Ileana Diéguez 

chama de “ritual comunitário”, por “incitar a uma reflexão além das taxonomias estéticas” 

(DIÉGUEZ, 2011, p.24) num experimento que pretendeu est-eticizar o próprio ato do 

convívio, do diálogo e do encontro inerentes às artes da presença. 

 
Talvez, a responsabilidade do artista já não se trate mais de ‘dominar’ o espaço 

e atenção do outro, mas de convidar as presenças do lugar a 

partilharem essa experiência, instigando-os com suas ações, a 

construir a sua própria teia de sentidos acerca daquilo que vivencia. Suas 

ferramentas estariam mais próximas de uma abertura às 

emergências do encontro, do que ao treinamento para se conquistar um 

corpo dilatado, e talvez impávido, incapaz de escutar o entorno. (DUENHA, 

2016, p.172, grifos meus). 

 

Durante a instalação das maçãs e da videoinstalação dos relatos na parte externa 

das igrejas, foram feitos os convites para as rodas de conversas para quem já estava ali 

desde o início da ação e também para quem havia chegado ou estava observando ao longe. 

Novos relatos que comprovaram uma est(ética) feminista (que tratei no M&E - parte A 

deste trabalho). Nas paredes da igreja as projeções de frases de mulheres para outras 

mulheres e espaço para novos “relatos de si”. 

 

 
Ao tratarmos das artes da presença, em que o corpo é meio, coisa e também 

acontecimento, nos aproximamos de um desejo de criar potência de afeto na 

relação entre as presenças do ambiente. A potência do afeto seria, nesses termos, 
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a possibilidade de chegar a um momento, a um instante em que algo nos provoca 

ao ponto de nos mobilizar, de provocar fissuras perceptivas, de revirar nosso 

ponto de vista. A arte ganhou esta séria responsabilidade: a de nos fazer estranhar 

o mundo, vivê-lo de outros modos que não somente pelos da automação 

cotidiana. (DUENHA, 2016, p. 174-175) 

 

 
Não usei um figurino específico e nem uma maquiagem artística em nenhuma das 

etapas do programa performativo. A placa “converso com Marias e Evas” foi meu único 

adereço ou objeto. A ideia de dialogar e trocar experiências com as mulheres que conheci 

não teria acontecido tão espontaneamente se eu colocasse o empecilho de ser “artista” ou 

uma “pesquisadora feminista” antes de ser uma mulher. Sermos mulheres foi o que nos 

aproximou e que também tornou possível o diálogo e a troca de forma horizontal. Sendo 

assim, enquanto performer, o que a ação exigiu como estratégia relacional e de 

aproximação foi que eu estivesse acessível ao diálogo e não ao estranhamento, que algo 

em mim fosse passível de identificação e reconhecimento. A ação sempre foi coletiva. E 

por isso, bastou ser mulher para que as ações acontecessem. Bastou ser filha e neta de 

Marias, bastou ser mãe de uma menina de 8 anos chamada Eva. O assunto inicial surgiu 

porque, afinal, tanto o casamento quanto a maternidade ainda hoje são vistos como 

destino para as mulheres. E aí está o que afeta, incomoda e torna possível a troca, a escuta 

e os relatos de si. 

A escolha do espaço – os adros de igrejas – segue em organicidade com as 

estratégias escolhidas nas etapas anteriores do programa performativo. Se a igreja é o 

lugar que legitima e sintetiza o sacro e, consequentemente da manutenção de alguns 

estereótipos de gênero, o adro é o seu excremento público: uma espécie de muro das 

lamentações. 

A ação “Por Marias e Evas” foi uma prática est(ética) coletiva e colaborativa 

tecida no espaço urbano54 que teve sua última etapa realizada especificamente nos adros 

de igrejas, espaços que, depois de repensar a ação como sendo não-parodística, levou-me 

a associá-los com a noção de site especific que surgiu na década de 60. 

 
Toda obra de site-specific constrói uma situação, isto é, estabelece uma relação 

dialógica e dialética com o espaço. Ao contrário da escultura modernista que 

manifestava indiferença pelo espaço ao manter-se sob um pedestal, revelando, 

assim, uma ausência de lugar ou de um lugar determinado, a obra de site-specific 

dá ênfase ao lugar ao incorporá-lo. Como realidade tangível, a arte site-specific 

 

54 Exceto a sua quarta etapa, que foi realizada em espaços fechados em virtude da proposta: encontros 

marcados entre mulheres com o mesmo nome para uma conversa (vide tabela 1). 
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considera os elementos constitutivos do lugar: as suas dimensões e condições 

físicas. Estas obras referem-se ao contexto ao qual se inserem oferecendo uma 

experiência fundada no ‘aqui-e-agora’, tendo em vista a participação do público 

(responsável pela conclusão das obras). O imediatismo sensorial (extensão 

espacial e duração temporal) revela a impossibilidade de separação entre a obra 

e o seu site de instalação. (CARTAXO, 2007, p.4) 

 

 
Complementando com Miwon Kwon: “(...) esse site não é definido como pré- 

condição, mas antes é gerado pelo trabalho (freqüentemente como ‘conteúdo’), e então 

comprovado mediante sua convergência com uma formação discursiva 

existente.”(KWON, 1997, p.171). 

A necessidade de realizar a ação no adro das igrejas surgiu em decorrência do 

processo e dos rumos que a ação tomou: os relatos das mulheres que conversei trouxeram, 

em sua maioria, referências de imagens de santas: promessas feitas por suas mães para 

que as filhas fossem abençoadas, livres do mal ou virtuosas e por isso a escolha por um 

nome em homenagem a uma determinada santa. Conversei com mulheres que tem uma 

família inteira de Marias: a mãe, as tias, as primas, as irmãs... Depois de adultas, seguiram 

o ritual fazendo promessas para estas mesmas santas para conseguirem sair da casa de 

seus agressores, para terem a própria casa, para não morrerem ou pediram pela morte 

desses homens (como o caso de Maria F., viúva, que conheci na quarta etapa do programa 

performativo. Falo sobre nosso encontro no M&E parte B). Devoções que foram contadas 

com orgulho e que estão/estiveram implícitas tanto na reiteração de suas 

performatividades de gênero quanto na ruptura com estas mesmas performatividades em 

determinados momentos de suas vidas (a separação conjugal, a viuvez comemorada, a 

volta aos estudos, a denúncia de parceiros agressores, a construção da própria casa). A 

igreja tornou-se mais que simplesmente um lugar para a ação, mas parte da ação. 

Sendo assim, ação “Por Marias e Evas” foi, por sobrevivência, uma ação de 

entrecruzamentos de linguagens. Houve, além das conversas entre mulheres, diálogos da 

filosofia, performance, autobiografia, artes visuais, ocupação do espaço público com 

relatos íntimos, feminismo(s), fé e religiosidades, posicionamentos éticos/políticos e vida 

cotidiana. Ileana Diéguez usa a expressão “hibridismo artístico” para se referir “à 

configuração de um tecido contaminado pelos entrecruzamentos de modalidades e 

disciplinas diversas”. (DIÉGUEZ, 2011, p.21). 
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A configuração deste tecido transversal aqui exposto esbarra na noção de 

liminaridade55 que Diéguez lê e insiste em pensar como uma “antiestrutura que coloca 

em crise os status e hierarquias” (DIÉGUEZ, 2011, p.22) e daí, talvez, seja possível 

pensar na razão da participação de alguns homens neste etapa do programa performativo 

em que, percebendo a temática do encontro no adro da igreja Nossa Senhora do Rosário, 

sentaram conosco, ouviram ao ponto de também relatarem situações de violência contra 

suas mães, irmãs e amigas dentro e fora de suas casas. O que entendi como uma possível 

brecha para discutimos sobre a desnaturalização dessas práticas e, consequentemente, do 

rompimento com o silêncio que garante a manutenção de um ciclo vicioso de agressões e 

feminicídios. 

 

 
O liminar também interessa como condição ou situação a partir da qual se vive 

e se produz arte, e não unicamente como estratégias artísticas de 

entrecruzamentos e transversalidades. A partir de sua concepção teórica, a 

liminaridade é uma espécie de fenda produzida nas crises. (...) situações de 

crise que têm transformado a vida e o trabalho artístico das pessoas, e a partir 

das quais têm emergido experiências de alteridade. (DIÉGUEZ, 2011, 

p.34). 

 

=================================MANIFESTO-MAÇÃ 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
55 No percurso dos processos de pesquisa que acompanharam a realização dos estudos de Ileana Diéguez, 

esta escreve em seu trabalho “Cenários Liminares: teatralidades, performance e políticas” (2011) que 

algumas experiências a fizeram repensar o lugar da teoria para estudar uma arte em situação de 

precariedade, em diálogo com a vida. Para isso, dentre as fontes que ela utiliza e relê, uma é desenvolvida 

partir da noção de liminar do antropólogo britânico Victor Turner. Aqui, por se tratar de um trabalho que 

dá enfoque às pesquisas realizadas por mulheres, cito a partir de Ileana Diéguez que é uma de minhas 

referências bibliográficas centrais (e por isso leio a partir dela) na pesquisa e na escrita sobre a pesquisa 

que realizei. 
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“Tudo que se move uma vez nunca mais pára 

muda de forma 

adormece 

rebrota 

 

Das pedras nascem 

 

A terra jorra um fio se tece 

 

A mãe chora um jardim de plantas esquecidas porque não dão flores... 

passa. 

 

Das pedras nascem 

o tear tece e desmancha 

dá nova forma. 

Das pedras nascemos todas as horas.” 

 
[da querida amiga Priscila Freitas, que durante o período de escrita deste material 

despediu-se da pequena Gaia, sua filha. Priscila sempre diz coisas muito bonitas em 

nossos encontros, às vezes também faz longos silêncios. Eu a amo profundamente. Este 

manifesto é também uma dedicatória] 

 

M&E [PARTE C] 

 

=============ANEXO: RiMAs MArias============== 

 
Paródia da paródia e outras de co m po siçõ es de corpos impostos. 

 

 
“Sinto-me mina-mulher/ coberta de Marias/ pretas brancas santas 

loucas e vadias / água viva doce/ água em roMaria/ atravesso o mar num 

avesso/ água luz solar lunar água tão quente fria fluida congelada morna 

/ água vazia queimando minha pele/ me deixando viva/ refletindo a 

noite/ iluminando o dia”. 
 

(Mo Maiê56, Mina Água Viva) 

 
 

“Sempre foste terra / a mais parideira / de colo grande/ de prato na mesa 

/ sempre um sabor doce, de tua mão verde, cumbuca de frescor, farto 

manancial / Luz das mais belas de nunca se apagar / faísca nos olhos, 

fogo do querer / canto de ternura, farol do meu andar / Sempre pronta, 

sempre / Esse abraço grande de raiz profunda... para criar-nos fortes” 

 
 

56 Mô Maiê e... 
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(Andrea Del Vale Bazán57, De las mas bellas – tradução da 

compositora) 

 

"Uma flor torta, inadequada/ que germinou sem explicação/ dentro de 

uma caixa de omo duplação/ uma flor azul claríssima/ desajustada, 

sem folha, sem talo, sem nada/ uma flor de pólen explosivo, corrosivo/ 

uma flor 90 volumes de água oxigenada/ uma flor que por pouco não 

foi centrifugada/ tem crescido/ desenfreada/ dentro da caixa de 

papelão/ [coisa sem solução]/ e quando chora/ pede que a chamem de 

Pandora" 

(Por mim, Caixa de Pandora) 

 

 

 

Leitorx: Este capítulo é um anexo que pode ser lido separadamente da dissertação. 

Aqui, reúno um trabalho como oficineira que costurou a pesquisa “Por Marias e 

Evas”: considero o anexo como uma alavanca, um ancorar criativo e que ainda segue 

em experimento. Sempre composto por mulheres.  

Peço que tenham uma atenção especial para as legendas de cores inseridas no decorrer 

do textos: sinalizam grupos, espaços e tempos diferentes. 

Neste capítulo, tratarei das oficinas “Percepção sonora no des-anestesiamento da 

potência corpo-feminino”, que ministrei antes, paralelamente e depois da feitura da ação 

“Por Marias e Evas”. Considero relevante que parte deste itinerário esteja aqui por terem 

sido potentes os lampejos para a ação e para esta escrita, pela forma como foram 

vivenciadas as questões da “performatividade de gênero” (BUTLER) e da “paródia” 

(BUTLER, KRISTEVA, DIÉGUEZ e PRECIADO) por meio de práticas que 

perpassaram a idéia de corpo e sonoridades (Laboratório Madalenas, SPOLIN e 

FONTERRADA). Foram oito vivências, das quais optei por dar ênfase para dois grupos 

trabalhados pela sua suposta diferença de contextos (zona rural e espaço urbano), pela 

 

57 Andrea Del Vale Bazán: duas mulheres amigas, compositoras e cantoras que comigo fazem parte do 

“Coletivo Minas da Voz”, criado em 2015 com o intuito de reunir mulheres que queriam cantar suas 

canções, mas que, devido ás restrições ainda machistas no mercado da música, não haviam ainda reunido 

seu trabalho em um show. E foi por causa deste encontro, que ainda segue vivo e latente em nós, é que 

conseguimos desenvolver trabalhos solos e coletivos com nossas canções. Cito, então, os trechos de duas 

músicas destas queridas mulheres, que atravessaram intensamente esta etapa desta dissertação. E esta nota 

de rodapé é um carinho que faço nelas. 
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distância temporal entre as duas vivências (uma antes e outra depois do programa 

performativo “Por Marias e Evas”) e pela proximidade e afeto que tive/tenho com a 

maioria dessas mulheres. Agora, um pouco sobre o contexto de cada grupo (atentem-se 

para as legendas de cores): 

1) Março de 2015 - Posto de saúde do Bairro Santa Cruz – Ouro Preto/MG com 

mulheres usuárias do NASF- Núcleo de Apoio à Saúde da Família. 

Contexto: As mulheres que tiveram interesse pela oficina são, em sua maioria, 

casadas, heterossexuais, mães e/ou avós. Trabalham em casa e também fora dela, com 

algumas exceções. A faixa etária do grupo varia de cinquenta a setenta anos. Neste 

encontro assistimos ao curta-metragem “Vida Maria”, de Márcio Ramos: uma animação 

que conta a história de Maria José, que é levada a abandonar os estudos para trabalhar na 

zona rural, em casa com a mãe. Enquanto Maria trabalha, ela cresce, casa, tem filhxs, 

envelhece. As filhas de Maria são novas Marias, que abandonam o estudo para ajudar a 

mãe a carregar balde de água na cabeça. As filhas-das-filhas de Maria, também, como as 

outras, crescem Marias. E assim, vimos o curta-metragem da velha história de novas 

Marias, de velhas Marias “daquela velha história” que se repete indefinidamente, até não 

termos mais nada de realmente novo. Até sobrar apenas o essencial: somos Marias, 

fabricadas por Marias que foram fabricadas por outras Marias. Todas largamos o estudo 

– que poderia ter nos transformado, talvez, em Marias-nós-mesmas – para assumir o tão 

naturalizado papel social “Maria”, mas Maria-vai-com-as-outras. 

Durante o bate-papo, uma identificação imediata: Muitas delas viveram na zona 

rural e até o balde de água na cabeça se parecia com aquele que a Maria José do filme 

carregava. Muitas não sabem mais como andar sem o tal-do-balde-de-água-na-cabeça. 

Baldes encarnados: o balde que virou cabeça. Os olhos que viraram água. 

E sobem o morro até hoje. 

 
 

2) Dezembro de 2016, I Festival da Terra – Associação de agricultores - grupo de 

meninas e mulheres da região Mata do Gama, Piedade e Moreira: zona rural, subdistritos 

de Santa Rita de Ouro Preto/MG. Contexto: Mulheres de diferentes faixas etárias. O 

convite para uma oficina que trabalhasse dentro da temática “empoderamento de 

mulheres” surgiu devido a uma demanda: muitas mulheres começaram a ter a própria 

renda, viajar para a cidade para trabalhar na feira em Ouro Preto/MG e vender os produtos 
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que produzem juntas no grupo que formaram e que deram o nome de “Grupo Manauê”. 

Em decorrência do trabalho fora do âmbito rural e doméstico, algumas dessas 

mulheres vivenciavam problemas com seus parceiros e filhxs, que apresentaram certa 

resistência a este novo cotidiano. Com elas, para começar o trabalho, substituí a passagem 

do curta-metragem “Vida Maria”, de Márcio Ramos por uma conversa sobre a ação “Por 

Marias e Evas” realizada na cidade de Ouro Preto/MG dentre outros assuntos que 

abrangeram nossa condição de mulher. E seguimos para a prática coletiva em verde- 

musgo. 

 

,Entre o azul e o verde, um elo amarelo: 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

O caminho teóricoprático, 
 

Neste sentido, o que constitui a fixidez do corpo, seus contornos, seus 

movimentos, será plenamente material, mas a materialidade será repensada 

como efeito do poder, como o efeito mais produtivo do poder. 

(BUTLER, 2015b, p.154, grifos meus) 

 

Enquanto ouço conversas e troco recortes de vida, percebo um mosaico onde a 

mulher da zona rural e a do espaço urbano pesquisadas têm muitas coisas em comum que 

convergem na execução dos nossos papéis sociais, trabalhando dentro ou fora de casa. 

Trabalhando dentro e dentro de casa. Duplas jornadas de trabalho: não é em vão que 

começo este parágrafo com a palavra TODAS. 

Tratarei sobre as oficinas começando por esboçar o caminho conceitual que 

experimentei para poder causar algum tipo de fissura (este foi meu objetivo primeiro) nas 

normatividades que nós, mulheres, reiteramos com nossos gestos e discursos. No 
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epicentro da elaboração deste roteiro de práticas está uma das idéias-chave da filósofa 

pós-estruturalista Judith Butler. 

 
1º alicerce conceitual: A Performatividade de gênero 

 
 

No trabalho de Judith Butler utilizado como referência bibliográfica para esta 

dissertação, percebo que esta se empenha, em diferentes níveis, em erguer questões sobre 

a formação de identidades e subjetividades. Boa parte de sua escrita nestes trabalhos é 

alicerçada pelo ato de perguntar – questões para as quais ela nem sempre dá a resposta, 

porém propõe deslocamentos no sentido de percebermos por outros ângulos a nossa 

própria existência. Questiona o processo de construção de sujeitos e, neste exercício, 

expõe forças externas que emolduram corpos e que são reproduzidas por estes mesmos 

corpos nas estruturas cerceadoras do poder. 

O que Butler inaugura como a noção de “performatividade de gênero” tange à 

construção do gênero/sexo (noções que, para ela, estão atreladas neste processo) por meio 

de ações ou sequências de ações que não cessam de acontecer. Práticas reiteradas 

socialmente, uma vez que ninguém está imune de viver fora da idéia de gênero/sexo. 

Sendo assim, somos agentes sociais destes termos: “Homem”, “mulher”... o que também 

aprisiona sexualidades numa matriz heterossexual que repousa trafegando no seu círculo 

vicioso, na sua performatividade. A poeta e crítica feminista Adrienne Rich nomeou estas 

imposições repetidas como “hetererossexualidades compulsórias e naturalizadas”. 

Butler argumenta sobre o processo de construção do gênero/sexo o seguinte: 

 
O gênero é a contínua estilização do corpo, um conjunto de atos repetidos 

no interior de um quadro regulatório altamente rígido e 
que se cristaliza ao longo do tempo para produzir a aparência de uma 

substância, a aparência de uma maneira natural de ser. (BUTLER apud 

LOURO, 2013, p.32, grifos meus). 

 

 

 
E ainda: 

 

 

O gênero demonstra ser performativo – quer dizer, constituinte da 

identidade que pretende ser, ou que simula ser. Nesse sentido, o gênero é 
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sempre um fazer, embora não um fazer por um sujeito que se possa dizer que 

preexista ao feito (BUTLER, 2015, p.25, grifos meus). 

 

 

 
A identidade de gênero é performativa, a partir do pressuposto de que não existe 

um “eu” fora da linguagem. Se somos corpos inteligíveis pela cultura estamos também 

sob a ação de seu discurso. Um pretender-ser que co-habita o ser: homem masculino, 

mulher feminina. 

A oficina “A percepção sonora como des-anestesia da potência corpo-feminina” 

partiu da noção de performatividade de gênero para pensar, por meio de práticas cênico- 

musicais, na desprogramação do “pretender-ser mulher”. Teve por mote uma escuta 

crítica, que passa pelo corpo (não cindindo o ouvido da ideia de corpo), de canções 

populares que viessem a reforçar estereótipos de gênero com gestos e discursos implícitos 

em suas composições. A hierarquização do que entendemos como masculino estabelece 

configurações que mudaram rumos, que se fizeram decisivos na vida das mulheres que 

convivi durante as oficinas, tanto na zona rural como no espaço urbano. Para exemplificar 

narro duas situações: 

 
1) “O meu pai dizia que a gente não podia fazer certas coisas, porque era 

coisa de homem. Que mulher não pode fazer coisa de homem. Eu deixei de 

estudar porque o meu pai não deixou eu sair prá estudar em Belo Horizonte. 

Ele não me deixou ir porque falava que lugar de filha moça era em casa. 

Dizia que se eu saísse prá lá iria aprender coisas diferentes, aprender as 

coisas do jeito da gente, sabe?....então por este motivo eu não estudei. Eu 

gostaria de ter estudado, ser uma professora, alguém que tivesse mais 

aprendizado. A gente obedecia...ele falava que era não e foi um não. Mas 

mesmo assim, né? Eu aprendi...depois que eu casei. Quando o namorado 

ou o marido chega num limite, numa coisa que você sabe que não tá certa, 

você tem que impor. Algumas coisas que eu já sentia que eu sabia, eu 

confirmei.” (Margarida Martins, aposentada. Moradora da zona rural) 

 

 

 
2) No espaço urbano, bairro Santa Cruz, começamos a prática com 

o choro de Dona Santa. O papel na mão, a caneta. A pergunta 

proposta: “Como está seu feminino hoje?” ficou sem resposta. 

A psicóloga do NASF, Tatianne de Araújo (que também fazia 

a prática conosco) resolveu chamar Dona Santa para conversar 

em outra sala. Pedi que voltasse depois, pois seria bem recebida 

pelas companheiras daquela tarde que, aliás, eram também suas 

amigas do bairro. Ela fez um sinal com a cabeça, concordando. 

Um choro silencioso, mas tão intenso... e Dona Santa seguiu. E 

nós, seguimos para a prática coletiva. Juntamos nossos papéis 
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– papéis sem identificação, anônimos – com a resposta em um 

recipiente. Estávamos todas tão tensas por Dona Santa... mas 

aos poucos, formamos uma roda. Ao final da prática, Dona 

Santa resolveu voltar. Ela havia recentemente ateado fogo em 

sua casa. Disse que tudo que havia na casa era seu e que 

ninguém percebia isso. Agora, todxs ali a chamavam de “louca” 

e que em decorrência disso ela estava fazendo um tratamento 

no CAPS (Centro de Assistência Psicossocial). Também disse 

que não sabia escrever e que, por isso, sentiu vergonha de fazer 

a oficina. 

 

Esta vai para Dona Santa: 

 
 

O gênero é um projeto que tem como fim sua sobrevivência cultural (...). 

Portanto, como estratégia de sobrevivência em sistemas compulsórios, o 

gênero é uma performance com conseqüências 

punitivas. Os gêneros distintos são parte do que ‘humaniza’ os indivíduos 

na cultura contemporânea; de fato, habitualmente punimos os 

que não desempenham corretamente seu gênero 
(BUTLER, 2015, p.241, grifos meus). 

 

A constatação de Butler de que o gênero é uma criação social, uma prescrição, 

uma incorporação que repetimos e reiteramos com atos, imagens e outras formulações 

que possibilitam sua performatividade, também nos possibilita enxergá-la, ouvi-la, 

percebê-la... e assim, termos consciência de suas estratégias de naturalização ou, ainda, 

pensarmos num exercício que a subverta, que provoque a possibilidade de pensar sua 

desconstrução, sua reformulação. Sendo assim, “a subversão deve se dar desde o interior 

do seu discurso existente, pois isso é tudo o que existe” (SALID, 2013, p.96). 

Alimentado por essa perspectiva, foi suscitado o desafio da oficina proposta: procurar 

dentro das engrenagens de aspecto rígido e pouco flexível uma falha poética de onde 

minasse algum espaço expressivo. 

 
Mostrar-se-á então que o eu de gênero permanente é estruturado por atos 

repetidos que buscam aproximar o ideal de uma base substancial de identidade, 

mas revelador, em sua descontinuidade ocasional, da falta de fundamento 

temporal e contingente desta ‘base’. É precisamente nas ações arbitrárias entre 

esses atos que se encontram as possibilidades de transformação do 

gênero, na possibilidade da incapacidade de repetir, numa 

deformidade, ou numa repetição parodística que 

denuncie o efeito fantasístico da identidade permanente
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como uma construção politicamente tênue. Entretanto, se os atributos de 

gênero não são expressivos mas performativos, então 
constituem efetivamente a identidade que pretensamente expressariam ou 

revelariam. A distinção entre expressão e performatividade é crucial 

(BUTLER, 2015a, p. 243, grifos meus). 

 

Pensando no conceito de paródia, vi a possibilidade de colocar uma lupa na 

performatividade de gênero nos grupos em que trabalhei e poder falar e experimentar 

junto com outras mulheres novas maneiras ~ mesmo que efêmeras ~ de escapar do corpo 

imposto ou de falar sobre esta nossa condição. Instantes-já. Na sequência, relacionarei 

diferentes conceitos de paródia, passando por Judith Butler, Paul/Beatriz Preciado, Ileana 

Diéguez e, inclusive, pelo mais simples deles, que de alguma forma atravessa todos os 

outros conceitos: o dos dicionários, o do âmbito da literatura, o do âmbito da música e 

suas intertextualidades. 

E, então, vi meu objetivo dilatado e re-delineado: perceber o gênero como se 

percebe repentinamente a letra de uma música. Talvez uma música que cantaram para a 

gente, ao redor do berço. E também ao redor do berço de quem a cantou. Depois, ao redor 

do rádio. Músicas que ouvimos. Exercitar abandonar o rádio e abrir escuta para os sons 

ao redor, colhê-los no vento. Dançar os sons que o vento esparrama ao redor dos ouvidos, 

extrair a semente de cada som para depois reuni-las, editá-las, embaralhá-las até que 

outras sementes novas surjam deste híbrido. Cavar a novidade e poder cantá-la. Ouvir a 

própria voz numa música antiga, mas com uma letra nova. Ter um grito em flor e à flor 

da pele. Reorganizar palavras impregnadas de cultura/cultivo de tempo morto e compor 

uma música nova e impregnada de vida. Coletivamente. Cantar nossa tamanha co- 

incidência. 

 

2º alicerce conceitual: 

A PARÓDIA DA PARÓDIA DA PARÓDIA DA PARÓDIA DA 

PARÓDIA DA PARÓDIA da paródia :::::::: práticas para despertar pássaros em mulheres. 

 
 

“Através da paródia, o escritor quebra com os padrões 

estabelecidos e nos força a reconhecer a persistência de uma 

outra forma de ficção. Na tensão entre a ficção passada e a 

nova, sobressai o poder de renovação, que insiste em não se 

deixar dominar por nenhuma força” 
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(Maria Lucia P. de Aragão) 

 

“Vejo que nunca te disse como escuto música – apóio de leve 

a mão na eletrola e a mão vibra espraiando ondas pelo corpo 

todo: assim ouço a eletricidade da vibração, substrato último 

no domínio da realidade, e o mundo treme nas minhas mãos. 

E eis que percebo que quero para mim o substrato vibrante da 

palavra repetida em canto gregoriano. Estou consciente de 

que tudo o que sei não posso dizer, só sei pintando ou 

pronunciando, sílabas cegas de sentido. E se tenho aqui que 

usar-te palavras, elas têm que fazer um sentido quase 

que só corpóreo, estou em luta com a vibração última”. 

(Clarice Lispector, in Água Viva) 

 

 

 

Paródia, substantivo feminino. 

 

 
Imitação irônica, jocosa; obra que imita outra, com o propósito de satirizar ou 

ridicularizar seu conteúdo: seu filme será uma paródia da vida americana. 

Qualquer imitação cômica, caricata, que causa riso ou zombaria: com sua 

paródia, o autor mostra o ridículo da condição humana. [Literatura] Gênero 

textual satírico que imita uma obra literária (Dicionário Online de Português 

https://www.dicio.com.br/parodia/ ) 

 

Etimologicamente do grego, paroidía, significa um recurso de “inversão do real, 

tomando seu lugar, ou seja, fazendo-se passar por ele” (AVALARCE, 2009, p.57) 

Julia Kristeva cunha o termo “Intertextualidade” no lugar de Intersubjetividade: 

propondo que “uma leitura poética lê-se pelo menos como dupla”. (KRISTEVA, 1969, 

p.68). 

Vimos anteriormente que Judith Butler vê em práticas parodísticas uma estratégia 

de subversão da construção de gênero. Já Ileana Diéguez, a partir de Bakhtin58, chama as 

práticas de inversão que investiga como “estratégias de carnavalização”, as quais 

“implicam um olhar político porque subvertem as relações e desestabilizam pelo menos 

temporariamente, a lei ou sua aplicação”. (DIÉGUEZ, 2011, p.58). 

 

58 Ileana Diéguez em “Cenários Liminares: teatralidades, performance e política” (2011) faz referência 

ao filósofo e pensador russo Mikhail Bakhtin, que inspirou trabalhos em disciplinas diversas (crítica 

literária, antropologia, história, psicologia e filosofia). Ele é central na pesquisa de Ileana Diéguez no que 

tange o conceito de Carnavalização, ideia-chave para a pesquisadora. Por se tratar aqui de uma dissertação 

em que optei por trazer à tona uma bibliografia de mulheres, optei por enfatizar Ileana Diéguez, sua pesquisa 

cênica e sua leitura e desenvolvimento da pesquisa a partir do arcabouço conceitual de Bakhtin. Sendo 

assim, aqui, Ileana nos é central, esta nota é para não descreditar Bakhtin - filósofo conhecido em todo o 

mundo - mas para dar voz à pesquisa de Ileana Diéguez, que considero fundamental no âmbito da 

performance e política. 

https://www.dicio.com.br/parodia/
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Para Paul/Beatriz Preciado, em entrevista para a Revista Poiesis, “a paródia de 

gênero pode produzir distorções nos códigos de significação dominantes”. Acrescenta 

ainda que, ao pensá-la esteticamente, “este giro ou esta mimese desviada vai produzir 

anti-estética, estéticas negativas. Estéticas que invertem o valor entre cópia e original” 

(PRECIADO, 2010, p. 52). 

Desse modo, vi potência em experimentar a paródia em práticas ligadas à 

educação em híbridos de jogos teatrais e musicais. Então, elaborei um percurso para 

chegarmos juntas às práticas parodísticas e, para este percurso, optei por variações de 

jogos teatrais de Viola Spolin59 e do Laboratório Madalenas60, dando enfoque naqueles 

que, direta ou indiretamente, passavam pela percepção musical considerando a 

importância de um despertar sensível para os sons ao redor e do corpo em relação 

com estes sons. Além de elencar esta prioridade, também fiz variações dos jogos de Viola 

Spolin para o âmbito dos estudos sobre performatividade de gênero, uma vez que isso era 

primordial na formulação da oficina. 

 
Abre-te! Abre-te, ouvido, para os sons do mundo, abre-te ouvido, para os sons 

existentes, desaparecidos, imaginados, pensados, sonhados, fruídos! (...) Mas 

abre-te também para os sons de aqui e agora, para os sons do cotidiano, da 

cidade, dos campos, das máquinas, dos animais, do corpo, da voz...Abre-te, 

ouvido, para os sons da vida...Ephtah! (FONTERRADA, 1991, p.10). 

 

Aqui, um resumo das duas oficinas que enfatizo neste capítulo. Como será possível 

perceber, os jogos foram cruciais para chegarmos na feitura das paródias. Atenção para 

a legenda de cores que está no início deste capítulo. 

 
 

a] COLHER A PALAVRA, 

COLHERES Uma caixa de sapatos, 

papéis e canetinhas: A primeira pergunta 

foi “como está seu feminino  hoje?”. Pedi 

que a resposta fosse anônima. As mulheres 

As palavras e frases foram escritas com 

giz, num quadro-negro, na medida que 

fizemos as práticas. Não propus 

perguntas: propus que as mulheres fossem 

escrevendo         palavras/frases das 

 
59 Viola Spolin, uma das pioneiras no teatro improvisacional, apresenta um método para atores/atrizes no 

ensino de teatro. Em seu Fichário de Viola Spolin, (2006) faz uma seleção de jogos tradicionais infantis 

apresentados em forma de fichas, visando práticas em sala de aula. Sua abordagem também é lida como 

uma abordagem social, embora não esteja voltada especificamente para as questões de gênero. 
60 O Laboratório Madalenas é uma rede internacional que propicia o encontro entre mulheres empenhadas 

em aplicar técnicas do Teatro do Oprimido, do teatrólogo Augusto Boal, exclusivamente para o público 

feminino visando uma experiência cênica de investigação das especificidades das opressões enfrentadas 

por mulheres em virtude do poder do patriarcado e, decorrentemente, das hierarquias entre gêneros. 
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escreveram, dobraram os papéis e 

deixaram na caixinha. Falei que as 

palavras seriam importantes em nosso 

encontro naquele dia. 

No decorrer das práticas, fazíamos novas 

pausas para coletar mais palavras ou 

frases: “sensações”, lembranças ou 

mesmo indiferenças: “sentir nada” 

também foi considerada uma resposta 

possível. Propus 3 pausas para estes 

desabafos. A última pergunta foi: “do que 

você precisa se livrar para ser livre?”. 

Num ritual, em círculo, queimamos estas 

últimas respostas juntas. As outras 

palavras e frases fizeram parte do nosso 

processo criativo. 

“sensações” na lousa ao final de cada 

prática vivenciada. Fizemos 3 pausas para 

isso. 

Terminamos a prática sem a queima de 

papéis que foi substituída por um cantar 

coletivo em roda e muitos abraços entre 

nós. 

 

b] O TORÉ-FÊMEA 

 
 

O Toré-Fêmea faz parte das práticas propostas pelo Laboratório Madalenas. O Toré aqui 

proposto mantém algumas características da dança indígena usada na dramatização de 

identidades e de anunciação de guerra. É usada neste sentido em práticas feministas que 

tem sido multiplicadas por agentes e pesquisadoras feministas. Propus variações do jogo 

nas duas vivências e, em ambas, o objetivo foi criarmos uma massa sonora e afetiva 

de/entre mulheres. Gosto desta prática porque ela, além de trabalhar alguns parâmetros 

sonoros (variações de ritmo, andamento e altura), também aproxima consideravelmente 

o grupo de trabalho, criando uma rede de afetos pela escuta e canto coletivo, além de 

acessar a memória de nossas ancestrais (mães e/ou avós). A prática acontece da seguinte 

maneira: em círculo, batemos o pé direito juntas em compasso binário e aos poucos 

inserimos as vogais dos nossos nomes, dos nomes de nossas mães e avós, juntas, na roda, 

até formarmos uma massa sonora. Olhos nos olhos e a roda segue aproximando cada vez 

mais os corpos. Ombros com ombros e, juntas, experimenta-se variações no ritmo dos 
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pés e desenhos melódicos com as alturas e intensidades das vogais, que cada mulher 

propõe lançando a voz na roda. 

 
 

Em decorrência do choro de Dona Santa 

(citada anteriormente neste capítulo) e dos 

atravessamentos que isso nos causou, a 

orientação foi a formação de uma roda 

para simplesmente nos olharmos um 

pouco. Exercício que demorou para 

acontecer: o olhar desviava, os olhos 

dançavam inquietos pelo espaço, em 

vasculha, ansiedade, incômodo visível. 

Aos poucos, fomos nos revelando umas 

para as outras e por insistirmos neste 

contato, por alguns instantes nos 

reconhecemos ali, concentradas em 

pesquisar olhos, sobrancelhas, cílios, 

rugas, contornos. Depois, pedi para que as 

mulheres que compuseram a roda 

encostassem ombros nos ombros e 

marcassem um pulso, começando com 

uma batida mais forte no chão com o pé 

esquerdo e, com o direito, fazendo uma 

batida mais leve, de modo a criar uma 

espécie de dança coletiva e ritmada pelos 

pés em compasso binário. Então, 

inserimos as vogais de nosso nome nesta 

roda, depois as somamos às vogais do 

nome de nossas mães, e por último as das 

avós. Cantamos as mulheres que nos 

habitam: uma espécie de mantra muito 

pessoal. Num segundo  momento, a roda, 

devagarinho,   arrisca   um   giro   para   a 

Antes de começarmos o Toré-Fêmea, 

caminhamos pelo pátio da escola 

ocupando todos os espaços. Depois, 

percebendo o espaço e quem partilhava 

desta caminhada conosco. Em seguida, ao 

cruzarmos com uma mulher/menina, 

demos uma palavra-presente para ela: 

palavras que foram surgindo do encontro 

de olhares, encontro fácil porque o grupo 

se conhece muito, convive muito e muitas 

ali eram mães, filhas, avós, irmãs. 

Algumas palavras: “amor”, “força”, 

“liberdade”. Aos poucos formamos nossa 

roda. Alguns risos embaraçados fizeram 

parte da nossa escuta junto com o ritmo 

dos pés, que começou num andamento 

mais acelerado. Primeiro, inserimos as 

vogais de nossas avós, depois as das mães, 

depois o nosso. Foi avassalador perceber a 

quantidade de vogais A-I-A ali, sendo 

cantadas juntas. As minhas são A-I-A (Vó 

Maria), A-I-A-A-I-A (Maria de Fátima, 

minha mãe) e A-I (Thaiz). Em alguns 

momentos o que era pra ser um exercício 

de massa sonora, parecia um coro de 

Marias. Muitos A-I-As, diferentes 

timbres. Experimentamos juntas alturas, 

andamentos, proximidades, afastamentos, 

giros para a direita e esquerda. Olhos nos 

olhos, vozes bailarinas, A-I-As, I-A-Is, I- 
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esquerda e depois para a direita, e então 

abrimos escuta para o som que acontecia 

no espaço, o som das vogais de nossas 

companheiras, para a massa sonora 

coletiva, o corpo sonoro coletivo. São 

árvores-vogais, um tronco não linear de 

narrativas contadas, cantadas. As 

mulheres na roda propuseram variações de 

intensidade e andamento da massa e 

corpos sonoros, até cessarmos 

gradualmente num abraço coletivo e num 

pedido de uma palavra sobre o encontro 

dos olhares, corpos e timbres. Algumas 

delas: “união”, “femininas”, “canto” e 

“difícil”. 

Na sequência falamos nossos nomes umas 

 

para as outras. 

A-As... quando terminamos a prática, 

falamos nossos nomes: e ali estava a 

Maria neta, Maria avó, Maria mãe. Todas 

ali, presentes, cantando umas para as 

outras. 

Fez todo o sentido falar mais um pouco 

da ação Por Marias e Evas (que é o 

coração desta dissertação) para elas e 

ouvi-las um pouco mais. E ali nos 

conectamos fortemente. 

 

c] O ESPELHO 

 
 

Jogo tradicional que Viola Spolin incluiu em seu fichário. É um jogo simples, bastante 

conhecido, que consiste num trabalho em duplas em que uma pessoa é o espelho e a outra 

propõe movimentos para que a pessoa-espelho mimetize. Depois, troca-se os papéis. 

Escolhi este jogo para discutir com as mulheres sobre padrões de beleza, “coisas que 

mulheres” fazem na frente do espelho e “coisas que homens” fazem na frente do espelho. 

Geralmente, percebemos que não existe nada que seja propriamente feminino ou 

masculino. O ato de passar batom aconteceu com boa parte dos grupos de trabalho e veio 

a pergunta: passar batom é coisa de mulher? Opa, mas eu conheço um homem que passa 

batom – um artista do teatro ou da música, etc. A escolha do jogo também inicia uma 

série de movimentos nos corpos, prepara corpos para as próximas práticas, revela formas 

desses corpos se relacionarem, aponta tanto as rivalidades impostas pela cultura (cultura 

que afasta mulheres umas das outras) quanto sororidades (reconhecer-se no movimento 
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de outra mulher) que nos habitam. Quando se propõe um jogo tem-se um objetivo. Mas 

a prática dilata e revela sempre algo novo ao nos colocar em contato, afinando escutas 

corporais, rascunhando em movimentos algumas sintonias (im)possíveis. 

Não passamos pelo jogo do Espelho. 

Neste caso, a prática seguiu para o 

próximo jogo, pois o tempo disponível 

para a oficina foi reduzido. Neste dia, que 

foi um dia de Ocupação Feminista, outras 

parceiras do NINFEIAS – Núcleo de 

Investigações Feministas do qual fui 

integrante – propuseram também ações 

para as mulheres do Bairro Santa Cruz e 

dividimos o tempo de atividades 

igualmente entre todas. 

Mulheres uma ao lado da outra, fizeram 

duas fileiras. As fileiras, uma de frente 

para a outra. As mulheres das duas fileiras 

se encontraram no centro do pátio e 

orientei que elas escolhessem quem das 

duas seria o espelho e quem faria os 

primeiros movimentos. Os primeiros 

movimentos ficaram limitados aos gestos 

que elas provavelmente costumam fazer 

de frente para os espelhos de casa: arrumar 

os cabelos, passar batom, tirar as 

sobrancelhas, olhar o bumbum. As 

Mulheres-espelho foram experimentando 

mimeses destes gestos. Trocamos os 

papéis e as ações seguiram, porém, 

percebi uma repetição nos gestos: passar 

batom, retocar maquiagem, olhar o 

bumbum, tirar as sobrancelhas. Então, 

propus que refizéssemos o jogo 

experimentando um corpo não-cotidiano e 

experimentando toques no espelho, até 

atravessá-lo e trocar de lugar com a 

parceira de jogo, refazendo o jogo. As 

mulheres experimentaram o jogo e o toque 

trouxe outras dimensões para este espelho: 

toques nos rostos, carinhos, pequenos 

risos, olhos nos olhos. Quando 

atravessaram os espelhos, as duplas, de 

maneira   muito   orgânica   e   num fluxo 

contínuo seguiram numa dança onde foi 
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impossível saber quem era espelho e quem 

não era espelho. Estavam juntas. Uma das 

imagens que ficou em mim destes 

espelhos, foi ver Dona Maria (80 e poucos 

anos) espelhando sua neta, Maria Félix de 

20 anos. Afetuoso encontro em que 

percebi os possíveis 20 anos da avó e os 

possíveis 80 e poucos anos da neta. Uma 

de frente para a outra, contato, cuidado, 

afeto. Às vezes duas meninas, às vezes 

duas senhoras: mulheres. Oscilavam. 

Mãos entrelaçadas, olhos brilhando. Bem 

pra lá do espelho. Foi a imagem mais 

bonita que vi durante estas oficinas. Fiquei 

notavelmente emocionada por elas, pelo 

encontro delas. O fato de serem Marias 

intensificou a minha experiência como 

observadora da pesquisa íntima entre elas. 

Guardo aqui comigo, e agora, posso 

escrever e apresentá-las para outras 

mulheres. 

 

d] MIMOSAS BOLIVIANAS 

 
 

Jogo que precisei experimentar muitas variações e ainda sigo experimentando. Pela regra 

inicial (do Laboratório Madalenas), o jogo é feito em duplas: uma mulher toca a outra e 

a parte do corpo tocada deve iniciar um movimento rítmico que comece por esta parte 

tocada e se expanda para o restante do corpo. Em sua primeira sugestão, propõe 

movimentos primeiramente rítmicos e depois melódicos, feitos vocalmente pela parceira. 

Depois, troca-se os papéis: quem tocou, será tocada. 

Vi no jogo do Espelho a possibilidade de trabalho em dupla, e então, a primeira variação 

que propus no jogo Mimosas Bolivianas foi a de ser feito por um grupo com mais de três 

pessoas. Pesquisei sobre o nome do jogo: a mimosa é uma flor que, ou ao toque da pele 
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ou diante da mudança de luz (dia e noite), pode tanto fechar-se quanto abrir-se 

completamente. Mas esse movimento da flor nunca é brusco. É como se procurasse o 

infinito. É expandido, lento e contínuo. Exige a concentração inadiável da flor, sua 

entrega total, um mergulho no calor do sol, ou na luz da lua. Uma reação ao toque da pele 

de quem a interpela com os poros. É, sem dúvida, uma flor super sensível. Não é uma flor 

rara e aqui, nos arredores de Ouro Preto, pode ser facilmente encontrada. Há mimosas 

para todos os lados. As mimosas são diferentes flores: cada qual com sua forma, tamanho, 

cor. A famosa e cheirosa “dama-da-noite” é um tipo de mimosa boliviana. A noite para 

esta flor é vital. E o dia, é vital para o seu descanso. 

Depois de experimentar o jogo (não como oficineira, mas como participante de uma 

oficina, ainda durante o processo da minha graduação), senti a falta de estímulos que 

facilitassem estes mergulhos super sensíveis. E por este motivo, optei por inserir um 

instrumento musical que, de alguma forma, tivesse sintonia com a leveza da 

movimentação proposta pelo jogo. Optei por um instrumento com muitos harmônicos, o 

disco soador. E na medida que fui experimentando, também inseri outras sonoridades que 

os espaços onde trabalhei foram me presenteando: som de água numa garrafa de plástico, 

sons das mãos na superfície de paredes, mesas, chão. Som de areia num pote, som de terra 

num pote, sons de harmônicos longos quando, por exemplo, colidimos dois tipos de 

metais. 

Os grupos formados escolheram uma pessoa para ser a “mimosa”. A mimosa, 

preferencialmente, fechava os olhos. E então, com os estímulos sonoros, a mimosa ia 

sendo tocada pelo grupo, que ficava ao redor dela de forma circular. É importante lembrar 

que o jogo, neste caso, teve mão-dupla: o grupo também deveria abrir escuta e visão entre 

si, para não tocar a mimosa todas ao mesmo tempo, dificultando sua movimentação. 

Considero o jogo Mimosas Bolivianas, dentro das variações propostas, a última etapa 

para pensar na percepção dos sons ao redor em organicidade com o corpo, a escuta e a 

expressividade decorrente deste híbrido. Jogo que também só se tornou possível se feito 

coletivamente, e acabei por assumir o uso dos instrumentos e a produção de estímulos 

para a dança pessoal de cada mimosa. 

 
 

Foram  formados  grupos  de  4 mulheres. 

Neste grupo em especial, trabalhei com 

variações   de   sons   de   água   dentro de 

Formamos  grupos com  5 e 6   mulheres. 

Optei por misturar mulheres de diferentes 

faixas etárias no mesmo grupo e o que 
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garrafas de plástico: a cada toque que a 

“mimosa” recebia, corporificava o som até 

este não ser mais apenas um “sinal” sonoro 

e seu corpo se abrisse em flor, revelando 

um corpo novo, de nome impronunciável, 

híbrido. Todos os nomes vazavam pela 

porosidade daqueles corpos, inclusive 

aqueles “Marias” que carregavam. 

Pássaros e leões nos habitam, diz 

Lygia – são nosso corpo-bicho. 

Corpo vibrátil, sensível aos 

efeitos da agitada movimentação 

dos fluxos ambientais que nos 

atravessam. Corpo-ovo, no qual 

germinam estados intensivos 

desconhecidos provocados pelas 

novas composições que os 

fluxos, passeando para cá e 

para lá, vão fazendo e 

desfazendo. De tempos em 

tempos, avoluma-se a tal ponto a 

germinação que o corpo não 

consegue mais expressar-se em 

sua atual figura. É o desasossego: 

o bicho grasna, esperneia e acaba 

sendo sacrificado; sua forma 

tornou-se mortalha. Se nos 

deixarmos tomar, é o começo de 

outro corpo que nasce 

imediatamente após a morte 

(ROLNIK, 1996, p.43, grifos 

meus). 

Das efêmeras mortes de “Marias” e dos 

corpos que ali eram re-encarnados como 

experimentos da vida (corpos 

experimentando fricções com o mundo), 

vi Fatinha chorar enquanto dançava. Aliás, 

enquanto ela era ela. Pensei que ela fosse 

parar, mas ela seguiu a descoberta sem 

segurar o choro. As companheiras então 

resolveram dar um toque juntas no corpo 

de Fatinha. Era um abraço. A voz de 

moveu esta escolha foi ter observado a 

troca rica que aconteceu no exercício 

anterior entre Dona Maria e sua neta 

Maria. Formados os grupos, trabalhei com 

os sons somente do disco soador. Houve 

alguma notável dificuldade no ato de 

fechar os olhos para vivenciar a 

“mimosa”. Muito riso, conversas que 

desviavam a atenção das companheiras. 

Estavam incomodadas com o toque, 

provavelmente. Orientei que as mulheres 

que quisessem ficar com os olhos abertos, 

assim conduzissem a prática. Algumas 

experimentaram a prática inicialmente 

com os olhos abertos e aos poucos, na 

medida que foram vivenciando e deixando 

a auto-censura de lado, foram fechando os 

olhos. Alguns toques foram bruscos, e 

pedi para que experimentassem fazer 

“carinhos” nas mimosas e observassem 

como é a flor. Esta instrução proporcionou 

outra variação inusitada. Algumas 

mulheres desamarraram os cabelos presos 

das “mimosas” e acariciaram os cabelos 

com pequenos toques. Dona Maria 

preferiu ficar sentada neste momento. Ao 

final do jogo, resolvi acrescentar mais um 

jogo, tradicional, onde uma mulher fica no 

centro e as outras fazem uma “chuva” com 

as mãos, ao mesmo tempo, da cabeça até 

os pés da mulher que está no centro. O 

movimento    é    rápido,    energizante   e 

coletivo. Depois que todas passaram pela 
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Fatinha saiu, transbordou e ela agradeceu 

às companheiras por estarem ali. 

A nossa discussão sobre performatividade 

de gênero e sobre os nossos processos de 

construção sociocultural teve início a 

partir desta vivência de corpos sonoros e, 

por isso, vibráteis. Antes de partirmos para 

a terceira parte da prática proposta, 

conversamos sobre as maneiras que essas 

construções de gênero e desigualdade 

entre sexos aconteciam na vida de cada 

mulher ali presente. O relato de Izildinha, 

65 anos, furou o andamento da discussão 

quando ela nos contou que hoje mora 

sozinha, que gosta de namorar e que 

conseguiu construir sua própria casa, 

depois de anos sendo vítima de violência 

simbólica praticada pelo antigo 

companheiro. 

“chuva”, Dona Maria resolveu passar pela 

experiência. 

Conversamos sobre as dificuldades 

enfrentadas durante o jogo e Margarida 

disse que, mesmo trabalhando e 

convivendo junto com todas, havia muito 

receio de tocar as amigas: “Foi 

engraçado”. 

Falei sobre a supererotização do corpo 

feminino e também sobre a existência de 

uma cultura de afastamento de mulheres – 

o que permite que muita violência 

aconteça dentro das casas e que fiquemos 

indiferentes a essas violências (tema em 

que entrarei com mais atenção nos 

próximos capítulos desta dissertação) e 

que quando o toque foi sinalizado como 

“carinho”, eu as vi mais tranqüilas e 

sintonizadas. 

 

.e] PARÓDIAS, RIMAS MARIAS ou feminismos em q u e b r a – c a b e ç a s 

 
Com as mulheres do bairro Santa Cruz, tínhamos frases anônimas numa caixa de 

sapatos. Com as mulheres da zona rural, palavras num quadro negro escritas com giz; 

palavras que foram anotadas por nós durante as práticas anteriores. E ainda: tínhamos 

vivências do corpo, na pele, peregrinações muito pessoais. 

Reunimos nossas impressões pessoais. Tínhamos um banco de impressões do 

começo ao final das tardes de oficina. Sendo assim, partimos para o trabalho coletivo e a 

proposta foi que escolhessem uma letra de música. A regra foi que todas do grupo 

conhecessem esta música, soubessem cantar um recorte/trechinho dela. 

Depois de longa discussão, a escolha: “Todas nós gostamos do Roberto Carlos. A 

música escolhida é Jesus Cristo”. Então, pedi que escolhessem um recorte bem específico 
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apanhei 

desta música e também que cantassem, prestando uma atenção especial ao que a letra 

dizia. E o recorte foi: 

 
 

 

Nesta oficina formou-se dois grupos. Um deles escolheu “Entre Tapas e Beijos”, de 

Lindomar Castilho, mas muito conhecida na voz da dupla sertaneja “Leandro e 

Leonardo”. Aqui vamos tratar deste grupo, em especial. E o recorte foi: 

 
 

 

Depois do canto, pedi que apenas assobiassem aquele recorte e que, daquele 

momento em diante, imaginassem que aquela letra havia desaparecido da harmonia da 

música, de modo a somente restar o som do assobio da canção. 

A proposta foi realizar a montagem de uma letra nova para a música, mantendo 

sua harmonia musical. O material que tínhamos para este exercício era o nosso banco de 

impressões de autoria coletiva. Foram rasgadas algumas palavras, que se fundiram a 

outras, formando novas palavras: propus que nos apropriássemos dessas melodias e 

reorganizássemos, reconstruíssemos uma música que fosse mais parecida conosco, de 

nossa autoria, que falasse da gente. 

 
Parodiar é recusar e esvaziar, é dessacralizar sem descrer, 
pois só se discute e se leva em consideração aquilo em que se acredita. A paródia 

possui um caráter positivo, pois mata para fazer brotar novamente a criação. 

Recusa e esvazia o modelo original para recriar e preencher um 

modelo que lhe é próprio. (ARAGÃO, 1980, p.20. Grifos meus). 

 

A montagem foi: “Sorria, sorria, 

sou fêmea: quase fui assassinada”. 

do seu fiu-fiu. Que violência. 

“Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo eu estou aqui. 

Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo eu estou aqui.” 

“Perguntaram prá mim/ se ainda gosto dela/ respondi tenho ódio/ mas morro de amor por ela/ Hoje 

estamos juntinhos/ amanhã nem te vejo/ separando e voltando/ a gente segue amando entre tapas e 

beijos.” 

por Mas causa 
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A montagem foi: “Perguntaram prá mim, 

só 

estou separada?respondi 

. 

ando 

 
 
 

Considero a apropriação por um grupo de mulheres de uma letra musical composta 

por um homem considerado como “Rei” na grande mídia como uma forma de resistência 

feminista. Considero a apropriação por um grupo de mulheres de uma letra musical que 

naturaliza a misoginia e, em decorrência disso, a violência doméstica, como resistência 

feminista. 

Para Ileana Diéguez (2011, p.166, grifos meus), a resistência “não é um conceito 

abstrato, é uma prática específica que se desenvolve na esfera social, cultural, ética 

e política”. E ela acrescenta que “a resistência inclui hoje a emergência de formas 

liminares de existência e ação, essencialmente efêmeras e anárquicas”. 

Ao tratar de resistências lúdicas, Diéguez nos aproxima do conceito de jogos. No 

nosso caso, jogos criativos via percepção sonora, uma vez que, por se tratar de uma 

proposta de abertura dos sentidos (neste caso específico privilegiando-se o campo da 

escuta) nos processos de desmontagem do papel social e cultural da mulher, propõe novas 

reflexões sobre os processos de subjetivação destas mulheres. 

 
 

 
 

 

Enquanto re-escrevo a experiência vivida, estou agindo de novo, atualizando a 

vivência... e percebo, só agora, uma co-incidência interessante: Dona Santa veio falar 

e não vivo mais entre tapas e beijos” 

Em um pote de barro, guardamos nossas confidências e, com a ajuda de álcool e 

fogo, as queimamos e observamos em silêncio este processo. Ao final, entoamos em 

coro: “Eu me amo, eu me aprovo, eu mereço o melhor e eu aceito o melhor 

agora”. 

Ao final da oficina, ouvindo relatos e comentários sobre os atravessamentos causados 

pela vivência. Débora de Paula fez o fechamento da tarde: “A gente não pode pensar só 

na gente (...). A gente vê uma pessoa sofrendo, uma mulher, que aqui foi o ponto forte, e 

ela tá apanhando em casa: o que eu posso fazer por essa mulher? É claro que eu vou dar 

apoio. Não é mais aquela coisa de que ‘em briga de marido e mulher ninguém mete a 

colher’ mais, sabe?” 

amigas Passeio com as 

que por quê 

e vivo melhor sem ele Hoje estou bem feliz cuidando de mim 
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comigo sobre o fogo que ATEOU em sua casa... Mas só teve coragem para dizê-lo depois 

do fogo que ateamos naqueles 

LIVRES. 

com as palavras que nos faziam mulheres 

 

 

 
“É que o sistema quando a gente se ama” 

 

(Mayra Baldaia, in Insubmissa Voz - grifos meus) 

bra que 

NÃO “papéis” 
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============================Considerações Finais [?] 

 

Qual o nome da palavra deste encontro que aconteceu entre mim e o meu passado 

e que veio a desintoxicar o meu corpo do gosto que a morte de minha mãe deixou na 

minha fala? Qual a palavra do encontro que aconteceu entre mim, Marias e Evas que eu 

talvez não tivesse conhecido se não por esta pesquisa? Qual a palavra que significa o 

exercício de uma tia que guardou durante vinte anos um diário de minha mãe e resolveu 

enviá-lo agora para que Eva conheça mais a avó? Qual o nome da palavra que é escutar 

Eva falar “eu também sou feminista, mãe”. Qual o nome da palavra com que eu deveria 

começar a escrever estas considerações finais, se a ação “Por Marias e Evas” criou 

espaços de fala para segredos que “não pegavam bem” serem ditos em roda com outras 

mulheres? Qual o nome dessas palavras? 

Qual é a palavra que liga a arte à vida? Qual é a palavra que eu deveria usar aqui, 

se estou tratando do vácuo da palavra, da fratura de palavras que por muito tempo foram 

ossos que julguei essenciais, verdadeiros pilares? Qual a palavra que melhor expressa um 

Golpe de Estado contra uma mulher e a perda de direitos conquistados por mulheres que 

morreram por estas garantias de direitos? Qual a palavra da arte contemporânea, da cena 

contemporânea? E qual a palavra que dará fim ao patriarcado e às performatividades de 

gênero? E qual a palavra que abrange os processos de desconstruções de vidas cerceadas 

por pedagogias imperativas e rigorosas cheia de “você é mulher, você NÃO pode”. 

Creio que, por haver nesta etapa da escrita uma espécie de expectativa de 

conclusão de trabalho, tanto em mim quanto em quem o leu, talvez eu deva encerrá-lo 

como algo que ainda não está pronto. Assim como o exercício do feminismo, da arte e da 

própria vida. 

Aceitarei a crítica de que minha escrita beira o melodrama, de que eu talvez tenha 

sido egocêntrica em escrever em primeira pessoa todas estas páginas ou que fui 

segregacionista demais em citar apenas mulheres em todo seu arcabouço teórico. E digo 

que os bastidores desta pesquisa comprovaram que nós, mulheres, precisamos assinar os 

nossos trabalhos. Assinar e publicar. Publicar e viralizar. Hackear o cotidiano do 

patriarcado. No prelúdio, previ que esta escrita seria um desafio, e por isso, um 

experimento com um único objetivo: desenterrar, desvelar e anunciar a produção 

acadêmica feita por mulheres. Penso que o último capítulo do trabalho foi resultado da 

descoberta de que estamos em diálogo e de que nossas teorias, independente se norte- 
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americanas, européias ou latinas, são passíveis de uma conversa horizontal mesmo 

considerando as especificidades de cada espaço/tempo em que se escreve e vive-se como 

mulher. 

Comprovei que a produção feita por mulheres ainda não está toda disponível em 

decorrência de uma hegemonia de divulgação da produção acadêmica masculina, mesmo 

em tempos de supervelocidades e suposta superacessibilidade na esfera da informação e 

dos recursos para uma pesquisa, na internet. Imagine então nas prateleiras de nossas 

bibliotecas e livrarias. Em contrapartida, percebo que, em alguma medida, nós mulheres 

percebemos este desnível e temos procurado dar a devida importância ao que temos 

produzido: o que tenho lido também como ações de resistência feminista. Quando escrevo 

importância, estou querendo falar da percepção de uma nova valoração destes trabalhos 

que outrora foram engavetados em virtude de estratégias de silenciamento aparentemente 

implícitas, mas agora explícitas em processos de não-difusão destes trabalhos. 

Portanto, optei por fazer de minhas referências bibliográficas também um dos 

“manifesto-maçã”. Foi difícil escrever este trabalho citando apenas mulheres, e em várias 

circunstâncias, foi quase inevitável não citar um homem. A escolha por citar mulheres 

em todo o percurso foi determinante para conhecer os rumos, becos, pântanos que foram 

aos poucos delineando o corpo teórico da pesquisa. Arrisco dizer que seria possível 

escrever uma dissertação paralela a esta, apenas falando sobre estes percalços para 

concluí-la sem desviar de meu objetivo primeiro no que tange as suas referências 

bibliográficas: criar uma teia conceitual de mulheres, em metáfora perfeita com a ação 

“Por Marias e Evas” que, como foi possível observar, foi uma ação por e com mulheres. 

A ação ainda existe, porque dela germinaram estreitamentos com mulheres que vivem 

opressões parecidas com as que vivo diariamente, germinaram afinidades. Maria Carolina 

e eu, até o dia desta palavra aqui escrita, seguimos nossa amizade. E ela aquarela, dá cores 

para este trabalho, cores nossas, que estamos descobrindo juntas e em exercício. Cores 

que vão além da estética porque também desfazem meus lutos e perdas que só o programa 

performativo proposto arriscou-se a amenizar, abrandar um pouco. Talvez, então, eu 

devesse estar escrevendo um tratado de todas essas ressignificações ao invés de 

considerações finais. 

Se aqui não dou respostas é porque o material que utilizo não é para dar soluções, mas 

para inserir perguntas num cotidiano vivido como pronto, definitivo como um osso, ou 

melhor, definitivo como um esqueleto. O patriarcado é o atual e antigo esqueleto social e 
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será na f/r/a/t/u/r/a de um conceito-osso (conceito que nos pareça essencial para a 

manutenção da vida) que reinventaremos todas as formas de afeto que nos são nocivas 

hoje: a misoginia, o medo, o ódio. E reinventar é do âmbito da ação. E a ação é do âmbito 

do corpo, pelo corpo e para o corpo. E isso é re-existência amorosa. 

Tanto no pós-estruturalismo de Judith Butler, quanto na cena contemporânea de Eleonora 

Fabião ou de Ileana Diéguez, temos mais perguntas que soluções. Estamos falando de 

terrenos novos, completamente experimentais, zonas de risco, campos minados. O que 

talvez tenha sido mais confortável enquanto pesquisadora, foi constatar que outras 

mulheres também lançam suas questões sobre performatividade de gênero e performance 

artística na contemporaneidade, e isso é o que faz deste trabalho um trabalho relevante 

pois ele está fundamentado pelas problematizações que temos todas em comum em 

relação à necessidade de uma desmontagem de alguns padrões éticos e estéticos para que, 

nos vãos onde a representação não alcançou ou não preencheu, possamos reinventar arte 

e vida. É um trabalho de observação, escuta, mapeamento, cartografia, investigação e 

ação. 

Uma das questões que mais me instigam/instigaram no final desta pesquisa 

perpassa e reconfigura toda minha ideia de temporalidade. E está em dialogar o passado 

(minha mãe a avó outrora vivas) com práticas efêmeras que se deram em instantes-já, no 

fulgor e frescor do tempo presente. Uma das confirmações que tive foi que só podemos 

pensar em mudanças se conhecermos o tempo passado (conversar com Marias e Evas 

HOJE exigiu que eu conhecesse minha mãe, minha avó, minha filha ONTEM). É preciso 

um referencial, uma indignação que já tenha durado muito tempo, para querer mudar 

alguma coisa. 

Esta pesquisa se deu com dois importantes vetores: um voltado para o tempo 

presente, outro voltado para o passado... e se fui por um tempo toda voltada para o 

passado, então é daí que advém a potência que tem em meu ímpeto da mudança. E quando 

levo esta questão para além das minhas questões íntimas, percebo que o Golpe de Estado 

e o fascismo/machismo que vivemos hoje no Brasil é gérmen de um povo que foi privado 

de seu passado e de governantes que não se importam com o passado do povo, com as 

lutas deste passado. Como instaurar uma ditadura se soubermos todxs que este foi um dos 

períodos mais violentos na história do Brasil? Como querer acabar com uma opressão que 
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se desconhece? A adesão ao fascismo no Brasil se dá por desconhecimento da própria 

história, por medo do novo ou por ódio às diferenças. 

Talvez o programa performativo “Por Marias e Evas” tenha me ensinado a olhar para trás 

e a pensar que tipo de ação seja necessária para causar um tremor na comodidade em 

relação às violências do tempo presente. Estou falando de desnaturalização das práticas 

violentas contra mulheres e meninas. 

Em suma, é preciso ter consciência do passado e um projeto a partir do passado 

para se pensar em micro ou macro revoluções. Se não há passado, se não se tem acesso 

ao passado, também não se vê a necessidade de luta. O passado é o referencial da luta. O 

tempo presente é o referencial da ação. Uma guerra pelas vias do ódio é coisa de gente 

que não tem a vida nas próprias mãos e, por isso, obedecerá ao comando de qualquer 

governo que queira arruinar o tempo presente. 

Por outro lado, o mergulho no passado também trouxe uma sensação de esgotamento, 

finitude, impotência. Assim que passei pela qualificação, em poucos meses havia cortado 

todo o meu cabelo (ritual que fiz em casa, sozinha) e em seguida me mudei para um 

distrito de Ouro Preto. Fiquei vazia, um pouco oca por ter revirado o passado, por ter 

descoberto muito sobre a vida de minha mãe e avó e perceber que o passado já havia me 

dado tudo o que eu pudesse perceber. Eu precisei, então, descobrir maneiras de lidar com 

o vazio, e percebi que nele é que estava toda a possibilidade de me reinventar. Por que 

estou dizendo isso? Porque assim como no âmbito pessoal, este trabalho também aponta 

que não será somente necessário entendermos nosso passado para mudarmos o quadro 

fascista que se instaurou no Brasil, mas que também será preciso criatividade para nos 

reinventarmos depois disso tudo. Superar a repetição do passado, desligar as engrenagens: 

a maior potência estará no que nos será completamente novo. Micro e/ou macro-novo. 

Intimamente e/ou publicamente novo. O passado é a matéria base das micro-revoluções, 

se não for assim, para que e por quem lutar? Mas não queremos só as revoluções, 

queremos depois poder re-viver. E isso só será possível se nos reinventarmos no vazio, 

em coligações de vazios, no pós-guerra contemporâneo. Por enquanto, é tempo de 

guerrilha. Uma das armas pode ser o diálogo. 

Diálogo mesmo que às vezes trincado pelas interseccionalidades, camadas de 

feminismo(s) e luta(s), que são históricos de opressões diferentes impressos em cada pele. 

Respeito também é uma maneira de dialogar para erguer diferentes bandeiras e punhos! 

Reconhecer privilégios é uma das faces de diálogo. Saber ouvir e muitas vezes apenas 
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ouvir o grito de uma mulher com abismos diferentes que o seu também é uma das faces 

do diálogo. Dialogar é vasto. É preciso estarmos atentas e fortes para não pisotearmos 

algumas cicatrizes que nossa carne não vivenciou. A luta é fragmento, escuta, percepção 

aguçada, amor e boa dose de fúria. 

De tanto insistir no encontro e no diálogo como potência (respeitando suas 

interfaces na contemporaneidade), acabei por esbarrar, na vida, com a performer e teórica 

da performance Bia Medeiros, que também é a Maria Beatriz Medeiros (Corpos 

Informáticos), citada várias vezes no primeiro capítulo deste trabalho. Nosso encontro se 

deu no Festival Perfídia – Performance e Novas Mídias (São José do Rio Preto/SP), em 

agosto de 2017 (enquanto finalizo estas considerações): conversamos. Entramos em com- 

tato. Catamos lenha juntas. Reclamamos muito da vida juntas dentro de uma van. 

Comemos feijoada e tomamos um porre. Pensamos performance, que ela chama de 

“fuleragem”, mas também chama de “vagabunda, vaga bunda, hacker, mariposa, vento e 

chuva”. Abastecemos mais diálogo e mais vida para a teia de “marias-sem-vergonha”. 

Pela preciosidade do fluxo do nosso encontro que aconteceu já na finalização deste 

trabalho, resolvi citá-la mais uma vez: 

 
Somos Maria-sem-vergonha61, ou melhor mar(ia-sem-ver)gonha. 

Vamos sem ver, queremos mar ( ) gonha. Nos interessa valorizar os 

outros sentidos e detrimento da super valorizada, pela sociedade 

huperindustri-al, visão. (...) Mar(ia-sem-ver)gonha não é macho nem 

fêmea, tem dobra e tem véu, não tem arma nem proteção, tem ventre e 

tem phallus, na urbis ou no mato, individualmente mas, 

preferencialmente, em grupo, bando, cambada, escambo. (MEDEIROS, 

2017, p,4) 

 

Por essas e outras, este trabalho continua fora daqui. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 Bia Medeiros alerta que “Maria-sem-vergonha” é uma flor comum, que dá no mato, tem em todo lugar 

do Brasil. É pequena, mas quando tocada, explode. 
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