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PrefáCio

Mulheres visíveis, cidades reveladas

Convidada a prefaciar este livro, começo por rolar seus textos, 
parando aqui e acolá, saltando aleatoriamente até que registro, à mão, seu 
título – Cuiabá, a mulher e a cidade – e decido percorrer os nomes, um 
a um: Divanize, Maria Thereza, Vitória, Ângela, Andreza, Marta, Marli, 
Célia, Marinete, Isabel, Thereza, Daniela, Any, Raquel, Elka, Naine, 
Ariadna. Dezenas de outros nomes de mulheres, reais ou fictícias, brotam 
das páginas deste livro.

Entendi, então, que mais importante que falar sobre os textos 
do livro, devidamente tratados na Apresentação, deveria falar sobre a 
singularidade deste livro em que várias mulheres falam de uma cidade, Cuiabá. 

Imediatamente me lembrei de dois outros livros. E é a partir deles 
que quero situar a importância deste.

******************

Em artigo intitulado “Estudos Culturais e seu legado teórico”, 
Stuart Hall (2003) faz-nos saber que em 1978, a publicação anual do 
Center for Contemporary Cultural Studies (CCCS) da Universidade de 
Birmingham, Inglaterra, foi inteiramente assinada, pela primeira vez, por 
pesquisadoras do Women’s Studies, recebendo o título Women Take Issue. 
Uma nota da tradução do texto de Hall destaca o significativo trocadilho 



linguístico contido no título, uma vez que “issue” quer dizer número ou 
edição, enquanto “take issue” pode ser compreendido como discordar. 

Essa publicação é tida por Stuart Hall como um divisor de águas 
nos estudos culturais que, até então, se debruçava sobre o problema do 
relacionamento entre sociedade, economia e cultura. Discutiam-se, por 
exemplo, as insuficiências teóricas e políticas e os silêncios retumbantes 
sobre “[...] as coisas de que Marx não falava e nem parecia compreender, que 
eram o nosso objeto privilegiado de estudo: cultura, ideologia, linguagem, 
o simbólico” (HALL, 2003, p. 203). 

À época, diz Hall (2003, p. 209), os pesquisadores do CCCS, 
com sua imensa maioria de homens, tentavam atrair o trabalho feminista 
“de qualidade” para os estudos culturais, abrindo as portas “aos estudos 
feministas, como bons homens transformados”. Com essa publicação, 
todavia, as mulheres não só tomam de assalto o livro do CCCS, como dizem a 
que vieram: discordar. Foi assim o primeiro “arrombamento” do feminismo:

Uso a metáfora deliberadamente; chegou como um 
ladrão à noite, invadiu; interrompeu, fez um barulho 
inconveniente, aproveitou o momento, cagou na 
mesa dos estudos culturais [...]. E, mesmo assim, 
quando o feminismo arrombou a janela, todas as 
resistências, por mais insuspeitas que fossem, vieram 
à tona – o poder patriarcal plenamente instalado, que 
acreditara ter-se desautorizado a si próprio[...]. Foi 
precisamente aí que descobri a natureza sexuada do 
poder (HALL, 2003, p. 209-210). 

A complexidade das questões trazidas pelas pesquisadoras mulheres 
nos estudos culturais e, especialmente, o ruído produzido na hegemonia 
das perspectivas teóricas adotadas, abrem portas e janelas para mundos até 



então ignorados, desconhecidos, ou sequer imaginados. O que também se 
descobre com a entrada das mulheres em cena nos estudos em Humanidades 
é que as narrativas do mundo até então eram, no mínimo, parciais, quando 
não grosseiramente equivocadas. O pensamento, ao contrário do que 
desejou o Ocidente, tem a origem em um corpo situado, física, social e 
culturalmente. Ao contrário do consenso desejado pela ciência sem corpo, 
que se julga o olho de Deus, o que existe é diferença e muito dissenso. 
Longe, portanto, de celebrar narrativas hegemonizadas, precisamos explodir 
as visões (e suas narrativas) oriundas dos lugares mais invisibilizados para 
fazer jus à multiplicidade dos mundos e das experiências vividas.

Passados quarenta anos da ousadia do Women’s Studies Group, 
de muito engajamento feminista, de ocupação dos espaços acadêmicos, 
de invenção de novos objetos e problemas de pesquisa, bem como de 
novos modos de abordá-los, e ainda assim, não podemos falar em paridade 
intelectual. A ciência segue sendo predominantemente operada por homens, 
ainda que já, em boa parte, por “bons homens transformados”. 

******************

Diomira, Isidora, Dorotéia, Zaíra, Anastácia, Tamara, Zora, Despina, 
Zirma, Isaura, Maurília, Fedora, Zoé, Zenóbia, Eufêmia, Zobeide, e outras 
dezenas de nomes femininos que dizem cidades, são elencadas por Calvino 
(1990), no célebre As Cidades Invisíveis. Cada uma dessas mulheres-cidades 
é narrada pelo lendário Marco Polo a Kublai Kan e, de cada uma, Polo 
destaca o que faz dela aquilo que é, cidade única. 

Este livro inverte e multiplica a proposição de Calvino: são mulheres 
que narram as cidades que vivem, imaginam, percebem, distinguem, 
anseiam. Ainda que o nome seja apenas um, ao ser narrada por todas 



essas mulheres, descobrimos a verdade sobre Cuiabá: sua insofismável 
multiplicidade e que, em sendo uma mulher, poderia muito bem dizer, 
como Pessoa “– eu sou muitas”. 

Ludmila Brandão

Cuiabá, 03 de maio de 2019
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aPreSentação

Da cidade de sol, de águas, de ouro, de Oxum, da Imaculada 
Conceição, Ikuiapá, nascida dos boe-bororo, emergem as palavras, 
as imagens, as dores e as cores das mulheres desta cidade de Cuiabá. 
Usurpadas, devastadas, exploradas e represadas pelo tempo, assim como 
a cidade, as vozes femininas vêm com a força de uma cachoeira e jorram 
por este livro afora em forma de poesia, de filmes, de narrativas, de 
literatura, de performance, de atos cênicos.

As mulheres ocupam a cidade, transitam por suas ruas, 
ressignificam seus espaços, preenchem com seu trabalho e sua arte os 
cruzamentos, as interligações, as interrupções, todos os fluxos dados pela 
complexidade urbana. Criadoras do próprio movimento, elas também 
alteram o ritmo do seu entorno, que dança com elas, seguindo-as em 
seus trajetos de vida e de desenvolvimento artístico. Cuiabá pulsa com 
a criatividade de suas mulheres, e as próximas páginas são testemunhas 
dessa realidade.

Assim, Maria Thereza Azevedo e Vitória Azevedo Fonseca 
discutem o processo de criação de Religare, roteiro para longa-metragem 
de ficção, em que três protagonistas mulheres são acompanhadas 
em seus caminhos por Cuiabá. Evidencia-se a estrutura multiplot do 
filme, que proporciona uma perspectiva múltipla da cidade, a partir de 
espaços diferentes e com personagens de distintas classes sociais. As 
suas histórias paralelas desenvolvem-se simultaneamente, sem que se 
desenhem cruzamentos entre elas, mas com a existência de um mesmo 
epicentro. Essa convergência de percursos promove uma conexão, ainda 
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que invisível, que permite entrever a dinâmica urbana num entrelaçamento 
de lugares e tempos.

Angela Fontana Velho faz uma reflexão sobre a cidade e o feminino 
a partir do curta-metragem de ficção Licor de Pequi, que tem como cenário 
o Centro Histórico de Cuiabá e também narra as histórias de três mulheres, 
dessa vez de gerações diferentes. O artigo aborda o embaralhamento de 
palavras que compõem as memórias e o esquecimento retratados no filme, 
enfatizando a semelhança nem sempre perceptível entre o novo e o velho. O 
tempo e o espaço são vistos como elementos que acarretam certos destinos 
para as personagens, sem que elas tenham consciência disso. Semelhanças 
e diferenças entre as figuras ficcionais assumem significados decisivos que 
emprestam sentidos também à vivência da cidade como um todo.

Andreza Pereira pretende pensar o processo de escrita da cidade, 
que, além de espaço, faz-se signo artístico. A partir dos conceitos envoltos 
nessa relação, ela se volta para Cuiabá enquanto instância engendradora 
do literário. Numa travessia contornada pelo imaginário, uma habitante 
caminha pela cidade, narrando a si mesma e lendo a narrativa coletiva que 
se desenrola diante de si: a da cultura modificando a natureza. Sobre a 
material cidade de pedra, tangível em suas paisagens e limites, ergue-se o 
texto de uma Cuiabá escrita pela subjetividade.

Divanize Carbonieri busca as representações da cidade de Cuiabá 
nos microcontos de Luciene Carvalho. Os deslocamentos de suas 
protagonistas, todas mulheres, traçam uma cartografia literária da cidade, 
tal como é vista pela ótica feminina. Mapas significativos estão implicados 
nas tramas ficcionais de Carvalho, que envolvem mulheres de diversas idades 
e condições sociais, todas tendo em comum certa condição de opressão 
numa ordem que se diz masculina e à qual elas resistem. A intersecção 
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entre identidades e espaços urbanos fomenta, portanto, uma produção 
literária capaz de refletir variadas experiências de Cuiabá.

Marta Helena Cocco aproveita as tessituras diversificadas dos 
trânsitos urbanos e apresenta um texto de escrita híbrida, pensado no 
intercruzamento entre relato, ensaio, exercício autobiográfico e outros, 
expondo sua relação de contato produtivo com Cuiabá desde 1986, data 
de sua chegada à cidade. Além da narrativa dessa aproximação pessoal, 
tanto física quanto subjetiva, ela também desvenda alguns textos literários 
da produção local, revelando uma possibilidade de leitura pela visão de 
uma migrante que se embrenhou e se embrenha pelas palavras já escritas 
e em curso a respeito da “Terra de Tchapa e Cruz”.

Marli Walker aprofunda a dimensão histórica da experiência 
literária em Cuiabá, trazendo um recorte historiográfico de três séculos, 
com a poesia escrita por mulheres na cidade e no estado. Nesse panorama, 
a temática do amor se revela como a matriz sobre a qual essas autoras, 
desde o século XIX, desenvolveram grande parte de sua produção 
em verso. Tal revisão historiográfica busca combater o silêncio a que 
ficou geralmente relegada a produção literária de mulheres no contexto 
mato-grossense, relacionando ao mesmo tempo seus escritos com as 
concepções sobre o amor que perfazem o imaginário da cultura ocidental 
ao longo do tempo.

Célia Maria Domingues da Rocha Reis traz uma análise de 
paisagens na lírica de Marilza Ribeiro. Ela observa que essas paisagens 
– apresentadas nos tons da natureza cuiabana – constroem-se por um 
intenso viés subjetivo, responsável por desenhos que privilegiam não 
só a visão, mas os demais sentidos humanos, todo o corpo e a alma, e 
a presença do outro. Para além da representação da região, a paisagem, 
na poética de Ribeiro, é principalmente resultado de um modo de 
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percepção e expressão artística, o que demanda que seja abordada nessa 
ordem das coisas.

Marinete Luzia Francisca de Souza realiza um estudo da poesia de 
Lucinda Nogueira Persona por meio de abordagens próprias da ecocrítica, 
com a finalidade de refletir sobre os ecosaberes cuiabanos representados 
na poesia animal e vegetal da autora. A relação com a natureza é transposta 
para a sua poesia por meio de imagens que denotam intimidade entre os 
seres vegetais e não-vegetais. Com esse empreendimento interpretativo, 
portanto, é possível identificar as relações entre a cuiabania, o universo 
autoral e a ecoliteratura de Mato Grosso na poesia de Persona.

Isabel Cristina Taukane, uma Kurâ-Bakairi, traz um estudo 
sobre a poética feminina dessa etnia, construída a partir de suas práticas 
culturais, principalmente em relação à produção da pintura corporal e 
do grafismo. Ela observa que a sociedade Kurâ-Bakairi se apoia nas 
narrativas dos mitos para a explicação da origem das coisas que a cercam, 
seja em termos de bens materiais, seja em termos de bens culturais. Dessa 
forma, também é dos mitos que vem os fundamentos da arte indígena, 
podendo ser entendida como algo criado a partir do contato com entes 
sobrenaturais ou do intercâmbio ancestral com outros povos.

Thereza Helena Nunes, atriz e pesquisadora, trata, em seu capítulo, 
do processo de construção do ato cênico performático Inhamor, que 
investiga o universo feminino e os padrões que a cultura impõe às 
mulheres. Por meio de dramaturgia autoral, hibridismos entre as artes da 
cena e a culinária operam na encenação, que também segue a organização 
do círculo do sagrado feminino. Para a autora, é a experiência que permite 
que a propositora artística se abra para a possibilidade de estar presente, 
no aqui e agora, em relação com a(o) participante do espetáculo cênico. 
Noções de experiência, encontro e teatro performativo embasam, dessa 
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forma, a discussão teórica em torno desse fazer poético e teatral, que 
teve sua origem em Cuiabá.

Daniela Leite e Any Luz Correa Orozco desenvolvem um texto 
sobre o processo de criação do espetáculo In-Próprio para dinossauros, 
construído a partir de entrevistas com mulheres que vivem em Cuiabá e 
se dispuseram a falar sobre suas trajetórias de vida. Essas narrativas foram 
potências de criação para a estrutura dramatúrgica, pois permitiram escapar 
das regras clássicas da dramaturgia e potencializaram deslocamentos 
constantes entre a ação e o texto. O processo também possibilitou um 
diálogo entre criadoras de Cuiabá e de Bogotá/Colômbia, algo que 
deu lugar à construção de laços femininos em torno da luta contra os 
códigos jurássicos (os dinossauros) que insistem em impor às mulheres 
concepções do que elas são, desejam ou deveriam desejar.

Raquel Mutzenberg Andrade discorre sobre a sua experiência 
enquanto performer criadora da boneca Maiêutica, que partejou, no meio 
das ruas de Cuiabá, uma cabeça feminina. Um relato dessa experiência, 
ocorrida debaixo de um calor de 40ºC, tece argumentos a respeito de 
performance, partos e da gênese de si mesma como mulher. A criação 
envolveu ideias que compuseram um corpo-matéria capaz de dobrar-
se e desdobrar-se, atualizando a plasticidade dos seres em cena para a 
realidade da rua, do asfalto, de uma cidade viva. O corpo, visto assim, 
possibilitou uma multiplicação de subjetividades femininas, que nasciam e 
renasciam a partir delas mesmas, como parte integrante da performance.

Elka Moura Victorino tem como proposta refletir sobre o 
ato cênico performativo em dança Para Menores, elaborado, enquanto 
professora, a partir de memórias de sua experiência com adolescentes 
do Sistema Socioeducativo de Cuiabá-MT (CASE-MT). Ela busca 
compreender, no comportamento do seu corpo, enquanto bailarina, e 
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nos comportamentos dos corpos de jovens internos, como os conflitos, 
presentes no paradoxo chamado de “socioeducação”, lhe atravessaram e 
se tornaram impulsos para a criação de Para Menores. Há o questionamento 
a respeito dos processos de docilização e disciplinarização que atingem 
os corpos femininos em diversos contextos atuais, sobretudo os urbanos.

Naine Terena de Jesus e Ariadna Cardoso tramam um texto sobre 
as memórias do Porto, bairro tradicional da cidade de Cuiabá. Misturam 
fragmentos de narrativas e reflexões sobre a memória e o modo de ser de 
um grupo de residentes desse bairro. “Tchá por Deus, cuiabano é índio? 
Cuiabano é negro? Cuiabano é dgente? Dgente de quem? Dgente de João 
Menelau, de Jacinto, Isac. Dgente de Zoita, de Tiana, de Tia Eurica, dali do 
Porto”, são os questionamentos que se apresentam no texto e que costuram 
as identidades locais. Dessa forma, as autoras trazem para o presente as 
memórias de homens, mas sobretudo, de mulheres negras cuiabanas, 
autônomas, aguerridas, que tiravam do próprio trabalho a subsistência.

É o desejo das organizadoras deste volume que tais discussões 
teóricas e artísticas proporcionem aos leitores a possibilidade de um 
alargamento de visão a respeito da existência de mulheres na realidade 
de Cuiabá, entendendo-as como agentes de transformação em seus 
contextos. A produção artística e cultural delas é extremamente relevante 
para a compreensão do passado e da atualidade da cidade e assim deve 
ser considerada.

Divanize Carbonieri

Maria Thereza Azevedo
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TRÊS MULHERES E UMA CIDADE: RELIGARE, ROTEIRO 
PARA FILME DE FICÇÃO EM LONGA-METRAGEM

Maria Thereza Azevedo
Vitória Azevedo Fonseca

 [...] de dentro do carro, abatida e sem forças, ela se 
deslumbra com a exuberante paisagem que parece 

descobrir, naquele momento. Observa atentamente os 
imensos paredões. E as águas que caem das cachoeiras. 
O carro passa pela cidade de pedras, com suas enormes 

esculturas naturais
(AZEVEDO, Religare, 2018 p. 3).

O trecho acima é um fragmento do roteiro Religare1 para filme 
de ficção em longa-metragem, que conta histórias paralelas de três 
mulheres em processo de autonomia pessoal: uma indígena boe-bororo; 
uma jovem jornalista recém-formada; uma viúva de um empresário 
do agronegócio. Elas vivem em diferentes espaços de uma mesma 
cidade, localizada no centro geodésico da América do Sul, num ponto 
equidistante entre o Atlântico e o Pacífico: Cuiabá. São distintas as 
realidades econômicas, sociais e culturais das personagens que, apesar 
de nunca se encontrarem, têm suas vidas afetadas pelo mesmo fato que 
impulsiona as suas existências.

O roteiro tem uma estrutura multiplot, em que algumas características 
podem ser reconhecidas: múltiplos personagens principais; equivalência 

1  Roteiro de Maria Thereza Azevedo, com pesquisa de Vitória Azevedo Fonseca. 
O projeto foi selecionado e premiado pelo IX Laboratório de Análises e Clínica de 
Projetos Cinematográficos da Iberoamérica em 2017 e selecionado pelo Concurso de 
Desenvolvimento de Roteiros do Minc de 2017 e para o Lab Visões Periféricas RJ 
em 2018.
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de importância das protagonistas; autonomia entre cada história; algo que 
une as diferentes histórias e final aberto. Os percursos de cada uma delas 
desenvolvem-se simultaneamente. Não há cruzamentos, mas um mesmo 
epicentro, com convergências dos caminhos separados, que promove 
uma interligação entre as personagens, ainda que invisível. Religare, neste 
roteiro, significa a reconexão com a vida, a reinvenção de outros modos 
de existência. 

A proposta deste texto é tecer convergências entre algumas 
estratégias utilizadas para a construção do roteiro e suas relações com a 
pesquisa histórica e com a cidade de Cuiabá, tendo como jogo dramático as 
histórias das três mulheres e a questão indígena em especial do povo bororo.

Roteiros de ficção para cinema: dramaturgia e narratologia

Os roteiros de ficção para cinema têm suas bases fundamentadas 
na dramaturgia e na narratologia.2 Além disso, a escrita de um roteiro 
ficcional lida simultaneamente com questões especificas da complexidade 
cinematográfica, por se tratar de um texto elaborado para viabilizar um 
filme, principalmente em seus elementos expressivos, presentes para compor 
as cenas, sugerir modos de atuar dos atores e atrizes, vislumbrar a luz, os 
enquadramentos, a música, as sonoridades, os diálogos, os cenários, os 
figurinos, a montagem, etc. Assim, “[...] o roteiro é uma espécie de princípio 

2  Genette retomou o termo “narratologia” proposto por Todorov (1969), especifica-
mente no capítulo “Discurso da narrativa”do seu livro Figuras, publicado em 1972, 
em que propõe o conceito de narratologia modal, em oposição a outra, temática. 
Essa conceitualização de modal e temática subsidia a distinção entre a narratologia da 
expressão e a de conteúdo. A narratologia de expressão estaria focada no estudo das 
formas e níveis de narração, temporalidade, pontos de vista e outros aspectos formais 
da construção narrativa. E a narratologia temática trataria do conteúdo da história 
contada, das ações e relações das personagens.
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gerador de formas ou projeto arquitetônico, no qual a concepção das 
várias artes que compõem um filme já existe em estado de latência” 
(AZEVEDO, 2003, p. 12).

Ao contar histórias, o cinema desvelou, na sua natureza 
imagético-sonora, certa tendência para a conjunção e abrangência dos 
três gêneros formulados por Aristóteles: a épica, a lírica e a dramática, 
que assumem formas mais complexas no processo de construção fílmica. 
No entanto, em análises de roteiros, é possível perceber que grande 
parte dos argumentos e roteiros para cinema possui como referência 
estrutural a forma dramática. Ou seja, uma narrativa construída a partir 
do drama, cuja ação é movida pela vontade, pelos desejos, sendo que, na 
ânsia de realizá-los, o protagonista encontra obstáculos, e isso provoca 
colisões e conflitos. As forças da vontade, dos desejos ou das paixões 
em luta com as forças resistentes – leis, normas, costumes, regras ou 
tradições – produzem uma ação progressiva, impulsionada pelo conflito 
(AZEVEDO, 2002, p. 15).

No cinema dramático-narrativo clássico, o encadeamento causal 
é “obrigatório” e com a necessidade de uma organização que promova 
o “vencer obstáculos” e o “solucionar de problemas” para se chegar a 
uma “vitória” final. Isso, se não for tragédia, configurada como a que 
culmina com o “obstáculo intransponível”, tendo o final como “derrota”, 
provocada por situações que fogem da alçada humana, como, por 
exemplo, a morte. O que pauta o drama é a continuidade, a unidade, a 
previsibilidade, a linearidade.

Por outro lado, diversas narrativas audiovisuais contemporâneas 
são ordenadas como um jogo de quebra cabeças. São narrativas 
fragmentadas, descontínuas, múltiplas, imprevisíveis, que provocam a 
atenção do espectador e um envolvimento participativo, pois acionam a 
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percepção, o pensamento, a memória. Memória das ações, imagens e sons, 
as pistas que ocorrem no próprio filme, que implica em armazenamento 
e processamento de informações que disparam associações, deduções 
e conexões possíveis; memória do espectador/interator com suas 
experiências pessoais que se conectam à experiência fílmica para construir 
um ordenamento compreensível: “[...] potencialmente, o espectador vai 
acumulando e processando as informações e, em um determinado ponto, 
começa a não se sentir tão perdido no curso narrativo e vai encontrando 
o encaixe entre as peças desse quebra-cabeças dramático” (GIUNTINI, 
2015, p. 169). As narrativas fragmentadas, ao provocar a ação do outro 
que assiste, promove uma expansão e desdobramento dos textos: “[...] o 
espectador deve ligar o que o texto fílmico dissociou, pois os segmentos 
afastados se encadeiam em uma estrutura mais vasta do que aquela que o 
contém imediatamente” (PARENTE, 2000, p. 139).

Essas narrativas têm referências na própria história do cinema com 
as experiências muitas vezes relacionadas à literatura, como é o caso do 
filme francês O ano passado em Marienbad (1961), de Alain Resnais e baseado 
no romance de Alain Robbe-Grillet (1961) com o mesmo título. Nesse 
momento da história do cinema, anos 1960, emerge o chamado cinema 
disnarrativo: a história, ao mesmo tempo que se vai contando, se nega a si 
mesma.3  Várias experimentações dos cinemas das vanguardas também 
têm ressonâncias nesses filmes contemporâneos. 

Assim, a escrita do roteiro, para filmes dessa natureza, demanda a 
criação de estratégias específicas e, nesse sentido, cada um desses roteiros 

3  Disnarrativo foi formulado por Alain Robbe-Grillet em 1976 e publicado no Le 
Monde de 26 de fevereiro  do mesmo ano.  
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e filmes tem a sua singularidade, ou seja, eles não obedecem às matrizes 
padronizadas e criadas como fórmulas a partir do drama aristotélico.4 

Tendo essas referências teóricas, resultado de pesquisas 
desenvolvidas em níveis de mestrado e doutorado5, a experiência de 
construção do roteiro Religare dialoga com uma trajetória referenciada 
em debates sobre construções narrativas não lineares, complexas, abertas 
e com pesquisa histórica para filmes de ficção.

Filmes com três histórias 

Algumas experiências do cinema mundial foram realizadas com 
múltiplas narrativas que se organizam sob a égide do número três ou de 
seus múltiplos de diferentes formas. Como, por exemplo, Lucia (1968) de 
Humberto Solas, filme cubano sobre a condição feminina naquele país. 
Cada um dos três episódios é vivido por uma personagem de mesmo nome 
e interpretado por atrizes diferentes. A primeira Lucia é uma senhora da 
alta burguesia, que, em 1895, vive um amor desesperado em meio à luta 
pela independência do domínio espanhol. A história da segunda Lucia 
acontece em 1932, durante a revolução contra a ditadura de Machado. Já 
a terceira Lucia é uma camponesa, numa fase de afirmação da revolução 
cubana, durante os primeiros anos da década de 1960. Essa terceira 
Lucia luta contra o machismo. Já Amores brutos (2000), filme mexicano de 
Alejandro González Iñárritu, tem uma situação inicial que funciona como 
epicentro do filme, um acidente em que estão localizadas as personagens 

4  Syd Field, por exemplo, é um roteirista norte-americano que criou o que ele chama 
de “paradigma” da construção do roteiro de ficção, para servir aos filmes Hollywoo-
dianos. É baseado em Aristóteles, mas ele nunca o citou.

5  Maria Thereza O. Azevedo (2003; 1998) e Vitória Azevedo da Fonseca (2008; 
2003).
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das bifurcações das três histórias simultâneas. Corra Lola corra (1999), filme 
alemão de Tom Tykwer, aborda três possibilidades de histórias a partir 
do momento em que Lola recebe um telefonema do namorado Manni, 
dizendo que precisa arrumar 200 mil marcos em apenas vinte minutos 
para entregar a um chefão do tráfico, senão ele morre. Lola tem só tem 
esse breve intervalo de tempo para conseguir seu objetivo. A busca pelo 
dinheiro acontece em três possibilidades, que variam de acordo com quem 
ela esbarra pelo caminho; é um jogo, cada encontro pode influenciar o 
próximo gesto. Em Amores possíveis (2000), filme brasileiro de Sandra 
Wernek, os mesmos personagens vivenciam três situações diferentes, 
provavelmente incompossíveis baseadas no “se”. Se ela não tivesse viajado, 
o que teria acontecido? São três possibilidades de vivência do amor. Temos, 
como exemplo, também filmes como Antes da chuva (1994), do macedônio 
Milcho Manchevski; Magnólia (2000), filme estadunidense de Paul Thomas 
Anderson, que trabalha com nove situações; Cronicamente inviável (2000), 
filme brasileiro de Sergio Bianchi, que envolve seis personagens com 
histórias paralelas. Em Religare, a escolha por três histórias simultâneas 
que não se conectam se deve ao fato de que essa pode ser a maneira de 
se trabalhar a complexidade dos temas inter-relacionados que vêm ao 
encontro de questões contemporâneas emergentes: a imprensa, a religião, 
o meio ambiente, o feminino, os direitos indígenas e os saberes ancestrais, 
que, de certa forma, estão imbricados, como faces de uma mesma moeda. 

Três personagens femininas

As três personagens, Lurdes, Vivi e Eloah, são impulsionadas para 
uma mudança de rumo nas suas vidas, ganham força, saem da invisibilidade 
e passam a atuar de maneira efetiva nos lugares onde vivem. Quem são 
essas personagens antes das histórias narradas no filme?
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Lurdes Oliveira (Nonoguare Kiaruware) é indígena da etnia boe-
bororo, adotada quando criança por uma família de religiosos em Cuiabá. 
Esqueceu a sua origem, mas tem um desejo enorme de reencontrar seu 
irmão de quem foi separada na infância. Ela mora com seus dois filhos, 
Gilvan (13 anos) e Luizinho (9 anos), no bairro periférico Pedra 90. 
Na infância, com a morte do pai numa briga por terras e logo após a 
perda da mãe e de um irmão menor por tuberculose, doença que atacou 
várias aldeias nessa época, Lurdes foi, então, entregue juntamente com 
o irmão, para a adoção em Cuiabá. Desde então, perdeu contato com o 
seu grupo étnico e com o irmão, que fugiu da fazenda onde morava a 
família que o adotara, não se sabe para onde, e desde então ela não tem 
notícias dele. Lurdes ficou todo esse tempo na casa de Dona Eulália para 
fazer os serviços domésticos e ser babá das crianças. Nas primeiras cenas 
de Lurdes, no roteiro de Religare, já a encontramos no bairro Pedra 90, 
envolvida com a igreja, com a cooperativa de redes em que trabalha e 
com os filhos. Ela está sonhando muito com o irmão e quer de alguma 
maneira procurar por ele, o que significa a possibilidade de retorno ao 
seu grupo étnico.

Viviane Nogueira Ávila (Vivi) nasceu em São Paulo, em uma 
família de classe média, e mudou-se para Cuiabá, Mato Grosso, num 
momento de crise familiar. Veio passar uns tempos com a tia na Chapada 
dos Guimarães, conheceu Gabi, num movimento ativista de mulheres 
negras, e acabou ficando. Recém-formada em jornalismo pela UFMT, 
fotógrafa e repórter, ganhou um prêmio de fotografia quando registrou 
os jogos indígenas. Aparência física pequena, cabelos vermelhos curtos, 
uma parte raspada, cortados irregularmente, usa roupas masculinas. 
Escolheu o jornalismo como meio de lutar por um mundo melhor, mas 
desconhece como funciona o sistema das mídias na atualidade. Desde 
muito cedo precisou se defender para impor sua identidade sexual, 
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tanto dentro de casa com sua família, quanto na rua ou na escola. Tem 
uma furiosa personalidade, traços bastante combativos e uma atitude de 
constante autodefesa. Empenhada em provar seu valor para seus pais e 
para si mesma, Vivi faz de tudo para conseguir boas fotos e boas matérias. 
Quando sua história começa, ela está vivendo com Gabi num pequeno 
apartamento próximo à UFMT e anseia por realizar matérias que toquem 
em temas sociais e questões pertinentes do nosso tempo. Mas no jornal 
em que trabalha, não há espaço para o que almeja.

Eloah Alves Mendonça nasceu em Cuiabá e passou a infância na 
comunidade ribeirinha de São Gonçalo Beira Rio, onde aprendeu a dançar 
o siriri ao som da viola de cocho. Casou-se aos 22 anos com o filho de 
um fazendeiro, empresário do agronegócio, que conheceu quando seu 
grupo de siriri se apresentava numa festa de santo, patrocinada por ele. 
Casada, teve uma vida luxuosa, mas um pouco solitária. Não teve filhos. 
Num primeiro momento, experimentou o encantamento, quando ela e o 
marido viajavam juntos e pôde conhecer vários países. Aos poucos ele foi 
se afastando dela e ela foi se sentindo solitária. Quando o marido faleceu, 
num acidente de avião, ela assumiu a empresa, mesmo sem entender 
muito bem do riscado, e foi alvo de discriminação de gênero por parte 
dos executivos. Logo depois, foi acometida por uma doença que quase 
a levou à morte. Abandonou a empresa, deixando-a na mão de Carlos 
Alberto Alvarenga, e foi se tratar. Nas primeiras cenas de Eloah, ela está 
em luta contra a doença e, ao encontrar num xamã indígena a possibilidade 
da cura, desenvolve por ele uma enorme gratidão. Eloah, ao se perceber 
curada, deseja realizar algo que faça diferença no mundo.

Essas são as situações pregressas6 de cada uma das personagens. 
Diferentes conflitos, diferentes personalidades, diferentes percursos, mas 

6  As histórias pregressas são histórias de antes da personagem aparecer no filme. São 
escritas sobre as personagens principais para facilitar o jogo de coerências.
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todas estão em busca de autonomia. A pesquisadora e feminista Vera 
Soares (2011, p. 281) entende a autonomia das mulheres como “[...] a 
capacidade de tomar decisões livres e informadas sobre sua própria vida 
de maneira a poder ser e fazer em função de suas próprias aspirações e 
desejos, num determinado contexto histórico.”

Três mulheres e a cidade de Cuiabá

As personagens protagonistas circulam pela cidade de Cuiabá e o 
seu entorno como se tornassem visíveis as várias cidades que a compõe, 
desvelando as muitas Cuiabás existentes. Cada uma tem o seu trajeto, de 
acordo com o desenvolvimento de suas ações e do lugar em que vive, 
seja no processo de cura de Eloah ou quando assume os trabalhos da 
empresa numa outra abordagem, seja no levantamento realizado pela 
jornalista Vivi para a sua matéria, seja na busca da origem da personagem 
indígena Lurdes, mas também nos seus cotidianos, indo ao encontro do 
cotidiano da cidade. Transitam pela Rodoviária, vão ao Mercado do Porto, 
no centro da cidade, e à região da UFMT e do Jardim Itália, entre outros 
espaços. Logo na primeira sequência de Vivi, além de evidenciar a sua 
personalidade, que irá sugerir os caminhos e escolhas da personagem, já 
é possível perceber a cidade de Cuiabá, como, por exemplo, nesta cena 
no centro, próximo às imediações da Prainha, do Morro da Luz e do 
Beco do Candeeiro:

Burburinho da cidade à noite. VIVI (23 anos, 
magra, miúda, cabelos curtos, castanhos 
avermelhados, raspados de um lado) caminha 
apressada pela rua da Prainha, próximo ao Morro 
da Luz, centro da cidade de Cuiabá, com uma 
mochila nas costas. Parece um pouco cansada. 
Vivi pega o celular para ver as horas. Dá uma 
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paradinha. Um casal passa apressado. A rua já não 
tem tanto movimento de pessoas. Ela olha para o 
ponto de ônibus do outro lado. Percebe que pode ter 
perdido um dos ônibus. Outro vem acelerado. Ela 
se prepara para atravessar e pegar o último ônibus 
que está vindo. Acena insistentemente e com vigor 
para o motorista esperá-la, mas ouve gritos de um 
menino, que parece estar apanhando, vindos do 
Beco do Candeeiro. Ela vai ver o menino gritando 
e perde o ônibus (AZEVEDO, 2018, Religare, seq. 
12, p. 4).

Numa sequência posterior, a cena ocorre no local em que Lurdes 
mora, no Pedra 90, um dos bairros mais populosos de Cuiabá, mas ainda 
sem muita infraestrutura, localizado ao sul da cidade e próximo à zona rural: 

CRIANÇAS (grupo de 5 crianças de 9 a 12 anos entre 
meninos e meninas) brincam de pega-pega na rua, 
em frente à igreja. O culto acabou. Um HOMEM 
(corpo de homem de uns 50 anos) está caído no 
chão. Parece bêbado. Luizinho olha para o homem 
caído. As crianças o ignoram e continuam brincando. 
Lurdes está pensativa. Vem em direção à sua casa 
com os dois filhos, Gilvan e Luizinho. Ao fundo, 
o Homem Caído é carregado por dois Obreiros da 
igreja, em direção a um espaço escuro. Ele é jogado 
para fora do quadro. Lurdes olha para trás, como se 
a ação dos dois homens puxasse o seu olhar. Não 
sabe o que está ocorrendo, olha um tempo para o 
escuro e retorna para frente, agora tensa. Perto 
deles, passa um audi azul, que destoa do cenário do 
Pedra 90. Duas MULHERES (mulheres da igreja) 
próximas a eles observam o carro passando, como 
se observassem um pop star (AZEVEDO, 2018, 
Religare, seq. 15, p. 5).

Mais para o final do roteiro, Eloah retoma a sua origem e vai visitar 
a mãe, que é ceramista em São Gonçalo Beira Rio, espaço icônico da cidade 
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de Cuiabá, famoso pelas festas de São Gonçalo, pelas danças de siriri e 
pelo cururu, além das cerâmicas criadas pela comunidade: 

São Gonçalo Beira Rio é uma comunidade de 
ribeirinhos que habitam às margens do Rio 
Cuiabá. Eloah caminha por São Gonçalo. Senta 
num banquinho e fica olhando a lerdeza o rio. 
Duas canoas nas margens, balançam lentamente 
seguindo o movimento das águas e do vento. 
Eloah fica um tempo ali. Uma canoa se aproxima 
e pára num pequeno porto. Os homens carregam 
latas com argila. Eloah levanta-se e continua 
caminhando. Observa o movimento dos quintais 
sem muros. Os fornos de cerâmica, os adornos 
de santo, as mulheres e homens em seus afazeres 
(AZEVEDO, 2018, Religare, seq. 106, p. 67).

Esses são apenas três fragmentos de sequências de um roteiro de 
130 sequências distribuídas em 90 páginas. A construção das personagens, 
mesmo tendo proporção universal, leva em consideração o lugar onde 
elas vivem: Cuiabá.

Pesquisa, ligações entre o real e o ficcional 

Embora aborde as questões de cada uma dessas mulheres, o eixo 
que guia o roteiro está pautado por conflitos de terras indígenas, em 
especial dos boe-bororos. A questão da terra é um problema fundamental 
para diversos grupos indígenas que lutam para defender seus espaços, 
atacados de diferentes maneiras, em diferentes locais do país.

A partir de uma referência geral de conflitos de terra envolvendo 
indígenas, com o desenrolar da pesquisa para a elaboração do roteiro, 
essa referência ganhou materialidade, com a identificação de espaços 
e conflitos em várias épocas. Os diversos dados coletados durante a 
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pesquisa histórica, desenvolvida com base em pesquisadores consagrados, 
acontecimentos relatados pela mídia, e por meio de entrevistas com pessoas 
que viveram situações semelhantes, convergiam para possibilidades de 
construção de um sistema dramatúrgico coerente. 

As três histórias, assim, têm como ponto de convergência uma 
liderança indígena, da etnia bororo. A temática indígena passa a ser o eixo 
da estrutura dramática, tendo sido escolhida a etnia bororo em função 
de uma série de aspectos, que, ao mesmo tempo em que estruturam a 
narrativa, vão ao encontro da proposta do roteiro.

A primeira grande aproximação está ligada à história dos “bororos”, 
povo que vivia na região de Cuiabá, com larga trajetória de resistência, sobre 
os quais há ampla produção acadêmica. “Confinados” a alguns espaços 
reservados em TI (Terra Indígena), a partir das quais vem construindo, 
ao longo do tempo, formas de existência e de resistência. Desse povo, 
identificamos, inicialmente, as terras de Meruri, Tereza Cristina, Tadarimana, 
Vargem Grande (hoje pertencente a outro povo indígena) e Jarudori. No 
entanto, ao nos aproximarmos da compreensão desses espaços, por meio 
de leituras e entrevistas, descobrimos acontecimentos marcantes ligados 
à invasão de suas terras. Em um processo de convergência e escolhas, o 
roteiro passou a estruturar-se em torno das terras de Meruri e Jarudori, 
situadas a leste de Cuiabá. Assim, a trama passou a estar tão intrinsecamente 
associada a dados do passado recente desses espaços que a personagem 
ficcional chegou a ser confundida com uma personagem real.7

A personagem ficcional de Lurdes foi sendo construída a partir 
de referências históricas. Sua existência e trajetória, desde idade, nome, 

7  Quando visitamos Meruri e contamos a história de Lurdes para os moradores bororos, 
uma das pessoas do grupo perguntou quando ela tinha vivido lá em Meruri. Ele estava 
tentando visualizar os parentes dela, para localizá-los.
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interesses, personalidade, etc, coincidiam com determinadas situações 
reais, como, por exemplo, o fato de seu pai ter sido assassinado em 1976. 
Isso tem referências ao Massacre de Meruri, ocorrido em 15 de julho de 
1976, com a morte de Simão Bororo e do Padre Rodolpho Lunkenbein, 
diretor da missão de Meruri. A trajetória de Lurdes e a de seu irmão Davi, 
ambos ficcionais, é revelada em diferentes momentos do filme e toma 
como referência histórica a vivência na terra de Meruri e a dispersão e 
a luta pela terra de Jarudori.

As atuais terras indígenas advêm de um complexo processo 
de dominação. Meruri é um espaço que resulta da ação dos salesianos 
na fundação de missões, nas quais exerceram influência por muitos 
anos. Com a presença de não índios e diretrizes religiosas, as práticas 
culturais dos bororos foram, aos poucos, sendo abafadas. Segundo 
Tolentino (2009), o que mudou as perspectivas em Meruri foram as 
orientações da Igreja, a partir do Concílio Vaticano II8 e a chegada de 
um padre com visões progressistas; a mudança na legislação brasileira 
(Estatuto do Índio); e o Massacre de Meruri (ou martírio de Meruri), 
ocorrido em 15 de julho de 1976, com a morte de Simão Bororo e 
do Padre Rodolpho Lunkenbein, diretor da missão de Meruri. Essa 
morte, para Tolentino (2009, p. 254) foi importante porque também 
significou uma nova vida, um novo começo: “[...] o ritual ao redor da 
morte, que é o mais importante da cultura Bororo, faz paradoxalmente 
a reafirmação da vida. Semelhantemente, a morte do Bororo Simão 
e do missionário P. Rodolfo Lunkenbein levou os Bororo a optarem 
definitivamente pela vida.”

8  Em 1968 foi publicado o documento de Medellín e em 1979, o documento de 
Puebla, criação do CIMI em 1975.
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A região de Jarudori aparece fortemente no roteiro na terceira 
parte. Atualmente, é uma TI (Terra Indígena), tendo sido demarcada 
por Rondon em 1912. Nessa região, havia importantes aldeias, Pobore, 
Pobojari (fora da atual TI) e Jarudori, que, “[...] no seu auge, chegou a 
ser formada por três anéis concêntricos de casas” (BARROS, 2003, p. 
4). Essa região, considerada como parte central do território bororo, 
constituiu-se como ponto de convergência entre “os bororos de baixo” 
(Rio São Lourenço/Pantanal) e os “bororos de cima” (Meruri, Garças 
e Rio das Mortes). 

Jarudori foi instituída como distrito em 1958, apesar de parte do 
território já ter sido oficializada como terra indígena (1945). Os bororos 
não renunciaram à sua terra e resistiram até quando foi possível. Em 
1959, a aldeia de Jarudori passou a coexistir com a sede do distrito do 
mesmo nome. Em julho de 1976, após a chacina de Meruri, alguns 
bororos foram para Jarudori, incluindo Frederico Coqueiro, mas, não 
puderam permanecer. 

Aos poucos, e por diversos motivos, houve um processo de 
expulsão dos bororos das terras de Jarudori. Em 1983, uma notícia da 
prisão do último cacique: 

Na área onde estão localizadas as aldeias, 
chegaram a existir 16 aldeias. Hoje restam duas 
apenas e, assim mesmo, totalmente invadidas por 
mais de três mil colonos e fazendeiros. O capitão 
Quiareware, cuja família era a última a resistir em 
Jarudori, foi expulso recentemente pela polícia 
civil de Poxoréu que foi em sua casa, prendeu 
o cacique, sua mulher e três filhos menores 
(BARROS; BORDIGNON, 2003, p. 244).
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Em 1983, diante da ausência de solução para a questão da terra 
indígena, foi realizada uma Assembleia em Meruri, com líderes das 
várias aldeias bororos. Houve também a participação da imprensa e de 
outros órgãos institucionais do estado. Durante as décadas de 1980, 
1990 e 2000, há notícias de ações de bororos para a recuperação de 
suas terras. E, apenas em 2006, houve o retorno à terra de Jarudori 
de um grupo de cerca de 30 bororos, sendo chefiados por Maria 
Aparecida Toro Ekuruedo, que passaram a ocupar uma parte do 
território e a resistir a todo tipo de violência. 

A partir do levantamento de informações que envolve os 
espaços de Meruri e Jarudori, a história pregressa de Lurdes e 
seu irmão Davi foi construída, considerando-os como parte de 
grupos indígenas que viveram entre Meruri e Jarudori, enfrentando 
doenças, violências, descasos. A separação da família, com a 
retirada de Lurdes e a sua criação por uma família de religiosos e 
o processo de “esquecimento” de suas origens, a configuração do 
evento central da narrativa, a relação entre indígenas e fazendeiros, 
a própria configuração social dos bororos em sub-clãs, com suas 
características específicas, foram fundamentais para a composição das  
personagens ficcionais.

Apreender o mundo em suas relações9

No movimento da milenar dança Pau-de-fitas, uma coreografia 
desenvolve-se como uma ciranda de participantes que giram ao redor 

9  Para o pensador Paulo Freire (1993, p. 24), “[...] conhecer é apreender o mundo em 
suas relações, um processo necessariamente dinâmico, no qual, através das ações 
físicas e mentais, os diferentes sujeitos constroem, em uma interação coletiva, novas 
formas de se relacionar e compreender o mundo.”
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de um mastro fincado no chão. No topo do mastro, são presas pontas de 
longas fitas coloridas. Cada extremidade de cada uma das fitas é segurada 
por um dançante. Durante a circulação em ziguezague em torno da base 
central, as fitas vão sendo entrelaçadas, ou seja, trançadas simultaneamente. 
Essa imagem da dança Pau-de-fitas pode ser uma metáfora do movimento 
de criação do roteiro de Religare, entrelaçando a cidade, os temas abordados, 
as personagens femininas e a história. Isso nos lembra Bakhtin (1997, p. 
28), quando afirma que “[...] interpretar o mundo implica pensar todos os 
seus conteúdos como simultâneos, [...] ver tudo como coexistente, numa 
relação de interação e interdependência.” A construção dessa poética da 
coexistência com a recriação de narrativas femininas, articuladas com a 
cidade e com as questões históricas das terras relacionadas aos bororos, 
pode tornar possível um pensar sobre o feminino no tempo presente, de 
modo complexo, não desconectado das questões que nos afetam. São temas 
pautados pelas complexidades da sociedade contemporânea e se referem 
também às dinâmicas sociais que aparecem na própria organização do 
roteiro, em que três histórias correm simultaneamente, em paralelo, não 
se encontram, mas as ações e decisões de uma personagem podem afetar 
uma outra, mesmo sem nenhuma delas saber da existência das demais. A 
ideia de que estamos interconectados por fios invisíveis.
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DOS ENTRELAÇAMENTOS (OU: ENTRE SINAPSES)

Ângela Fontana Velho 

O princípio

A espécie humana sempre foi tão condicionada ao esquecimento 
que forjou para si a capacidade da memória. Cansada de viver na estaca do 
instante, rabiscou na rocha e percebeu que aquelas marcas permaneciam 
não só depois de cada sol e de cada chuva, mas para além da existência de 
muitos à sua volta. Sagaz, compreendeu o acontecimento e desejou retê-
lo para que não desaparecesse, como o calor com a chegada do inverno. 
Emparedou-se. Colou seu espírito na rocha para aprisionar (na memória) o 
acontecimento, de forma que pudesse dominá-lo e voltar a ele se desejasse. 
Tatuou-se nas paredes do tempo.

A memória

Las cosas se duplican en Tlön; propenden asimismo 
a borrarse y a perder los detalles cuando los olvida 
la gente. Es clásico el ejemplo de un umbral que 
perduró mientras lo visitaba un mendigo y que se 
perdió de vista a su muerte. A veces unos pájaros, 
un caballo, han salvado las ruinas de un anfiteatro 
(BORGES, 2012, p. 31).

Pela continuidade da memória é que todas as coisas permanecem. 
Quando são esquecidas, desaparecem da realidade e logo são substituídas 
por outras. A memória daquilo que é material e também daquilo que é 
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imaterial é a questão fundamental para a manutenção e a sobrevivência 
dos lugares ou do significado dos acontecimentos1 ao longo do tempo.

A cidade

A cidade se embebe como uma esponja dessa 
onda que reflui das recordações e se dilata. Uma 
descrição de Zaíra como é atualmente deveria 
conter todo o passado de Zaíra. Mas a cidade 
não conta o seu passado, ela o contém como as 
linhas da mão, escrito nos ângulos das ruas, nas 
grades das janelas, nos corrimãos das escadas, nas 
antenas dos para-raios, nos mastros das bandeiras, 
cada segmento riscado por arranhões, serradelas, 
entalhes, esfoladuras (CALVINO, 1990, p. 12).

O conteúdo é assim identificado quando contido no interior de 
algum recipiente. Recipiente é algo com capacidade para conter algo. 
A cidade, como um depositório, contém a sua história. A cidade não 
conta a sua história, ela a contém como as linhas da mão, os arranhões, 
os entalhes e as esfoladuras; como as ruas, as avenidas, os cruzamentos 
e os filetes de sua arquitetura; os homens, as mulheres, as crianças, os 
velhos e os moços; os que caminham, os que passam, os que a rasgam, 
os que a nutrem e os que a tatuam.

Os sentidos

A cidade sensível é aquela responsável pela 
atribuição de sentidos e significados ao espaço e 

1  Um acontecimento supõe, sempre, um ponto de ruptura com acontecimentos 
anteriores, identificáveis ou não no decurso dos eventos. Para além de um evento 
específico, o acontecimento atua como elemento extraordinário, em que causas e 
consequências não se repetem, uma vez que são únicas.
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ao tempo que se realizam na e por causa da cidade. 
É por esse processo mental de abordagem que o 
espaço se transforma em lugar, ou seja, portador de 
um significado e de uma memória.

[...]

É ainda nessa medida que uma cidade inventa seu 
passado, construindo um mito das origens, recolhendo 
as lendas, descobrindo seus pais ancestrais, elegendo 
seus heróis fundadores, identificando um patrimônio, 
catalogando monumentos, atribuindo significados 
aos lugares e aos personagens, definindo tradições, 
impondo ritos. Mais do que isso, tal processo 
imaginário de invenção da cidade e de escrita de 
sua história é capaz de construir utopias, regressivas 
ou progressivas, através das quais a urbe sonha a si 
mesma (PESAVENTO, 2007, p. 14-16).

A imagem que criamos dos espaços está relacionada com o modo 
como o vivemos, com as relações que com ele estabelecemos e com 
as relações que estabelecemos com aqueles com os quais o dividimos. 
A formação do lugar é uma via de mão dupla, uma vez que não só 
nós agimos sobre ele, mas também ele sobre nós. Instala-se uma troca 
contínua de ação e resposta, à qual nutrimos e da qual somos nutridos. A 
formação do lugar é um processo em nidação e está diretamente ligada 
ao que vai sendo embrionado como imagem, como (a)feto e memória. E, 
durante esse processo, vão cambiando2 o corpo, a mente e os sentidos. 
Cambiam o corpo da cidade e o meu e o seu corpo, porque todo corpo 

2  Cambiando vem de cambiar: vocábulo de origem latina utilizado com certa dif-
erença de sentido entre as línguas castelhana e portuguesa. No castelhano, é utilizado 
no sentido de dar e receber mutuamente; trocar, permutar. No português, é utilizado 
no sentido de passar por mudanças e alterações. No texto é empregado de forma 
que o significado em ambas as línguas faz-se imprescindível para dar conta do debate 
que aqui se propõe. Mais adiante, será novamente empregado, mantendo-se a mesma 
proposta de compreensão.
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prenhe entra em processo de adaptação para acomodação do corpo ou 
dos corpos que o habitam.

A mulher

Mulher3 pertence ao gênero feminino. Feminino é relativo a ou 
próprio de mulher; que tem qualidades ou atributos considerados como 
pertencentes às mulheres; que é do gênero feminino, diferente do gênero 
masculino (nos idiomas que tem dois gêneros) e do gênero neutro (nos 
idiomas em que este existe); diz-se de gênero das palavras que indicam 
fêmea ou das palavras que se consideram não masculinas; feminal, que 
tem características consideradas de mulher.

O feminino não se opõe, obrigatoriamente, ao masculino. Trata-
se, para além do atributo físico, de uma característica que reúne em si a 
capacidade de geração – seja de modo literal ou subjetivo. Geração vem 
de gerar4, verbo transitivo direto que quer dizer dar existência a, fazer 
nascer, brotar, germinar, produzir, fornecer, ser a causa ou a origem de. 

Feminino na morfologia botânica é o que tem apenas pistilos 
(diz-se de flor).

3  O dicionário português online Priberam, em uma iniciativa que durou cerca de três 
semanas, em maio de 2018, reuniu mais de 500 propostas realizadas por mulheres 
para nova e correta definição do termo, uma vez que grande parte dos dicionários 
incluíam atributos depreciativos como parte do significado. Para mais informações, 
visitar  https://www.palavramulher.pt/. 

4  Gerar em hebraico significa região, local de descanso. Região é um vocábulo usado 
para designar uma extensão determinada de terra ou de água, ou para referir-se a um 
lugar específico sem algo concreto que o defina. Uma região é definida por questões 
de tipo abstrato e características comuns que podem ser de ordem física, humana ou 
funcional, entre outras. Exemplo: a região onde se localiza uma cidade ou determi-
nada região dentro da cidade. 
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As correspondências

O que preenchia meu campo de visão tinha a forma 
de uma janela ou de um quadro, um espaço retangular, 
composto de elementos dispostos em camadas 
horizontais. Essa era a pátria pela qual o povo de 
Giby morrera e à qual fora agora acrescentado sob 
a forma de outeiro comemorativo. Sua lembrança 
assumira a forma da própria paisagem. Uma metáfora 
se tornara realidade; uma ausência se transformara 
em presença (SCHAMA, 1996, p. 35).

A cidade que habitamos talvez possa dizer de nós mais do que 
nós mesmos. Não que a cidade o faça por hábito ou delação, mas por 
qualidades que lhe são intrínsecas: honestidade e bondade excessiva – 
não sabe mentir e é incapaz de dizer não. De nós aceita tudo: o jardim, 
a construção, o asfalto, o terreno baldio, o dejeto e o lixo. Definimos os 
seus contornos e lhe damos ou tiramos a paz. Ela aceita até a idade que 
inventamos e as histórias que resolvemos contar: “A cidade é feita de 
lugares e pensamentos. De lugares e emoções. É feita de gente. Porque 
vendo bem, a cidade é o produto das atitudes de quem a usufrui. Gente 
concreta, nas situações cotidianas que constroem o mistério de viver” 
(PACHECO, 1996, p. 176).

A cidade é uma espécie de segunda pele, só não sei o modo mais 
apropriado para concluir essa ideia: segunda pele que habitamos ou que 
nos habita. Eliminando camadas, creio válido pensar na “cidade que nos 
habita”, pois não só moramos na cidade, mas também ela em nós. Dessa 
forma, compreendemos com clareza que a cidade é gestada e não gestora. 
Nós a geramos, o que significa dizer que a alimentamos e que a suprimos 
com o que ela precisa para se desenvolver. E não devemos pensar na 
dissociação dessa ideia justamente porque a separação não existe. Não há 
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como pensar na cidade como um ente em si e nós como seres de outra 
ordem que em alguns momentos estão dentro e em outros fora dela.

Somente sou visitante dos lugares onde não resido, mesmo 
assim, eu os habito no movimento da minha passagem por eles. Logo, 
dizer que sou daqui ou de lá é apenas força de expressão. Eu habito o 
lugar que me acolhe ou que, de muitas maneiras, me serve de pouso. 
Nos deslocamentos espaciais, a cidade geográfica permanece na exata 
localização em que a deixamos. Porém, em se tratando da cidade subjetiva, 
nós a levamos nos hábitos e no corpo do mesmo modo que neles 
adotamos os novos espaços.

Na baixada cuiabana, região sul do estado de Mato Grosso, ao 
forasteiro que ali procura fixar residência é dada a alcunha de pau-rodado. 
Em português literal, pau-rodado pode ser um pedaço de madeira ou 
toco que roda rio abaixo e se enrosca no que quer que encontre pelo 
caminho. Mas tal expressão poderia dar a entender muitas coisas. Pau-
rodado poderia significar aquisição de experiência/vivência: o toco que 
desceu o rio levado pela força da água, que viu muitas margens, que se 
embalou em correntezas de velocidades variadas; o toco que se sujeitou 
(ao outro) e tonou-se um sujeito outro (ou do outro).

O forasteiro, ou o pau-rodado em bom cuiabanês5, nem sempre 
se prende por ação do acaso, mas também por escolha. O forasteiro, ou 
aquele que o recebe, sujeita-se ao diferente por necessidade ou desejo. 
Durante muito tempo, pensei no forasteiro (pau-rodado) como um 
desterritorializado, porque, afinal, por consenso, ele não pertence ao 
novo território. E, se faz o caminho de volta depois de passado algum 
tempo, também não pertence mais ao local de onde partiu, uma vez 

5  Linguajar cuiabano; modo de falar dos indivíduos pertencentes às comunidades 
típicas da cidade de Cuiabá e todo seu entorno conhecido como Baixada Cuiabana.
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que seus hábitos e seu corpo já foram marcados pelo outro. É como ser 
japonês no Brasil e no Japão ser considerado brasileiro. Fica o vazio de 
não pertencer a lugar nenhum: “O ser privado de lugar encontra-se sem 
universo, sem lar, sem eira nem beira. Não está, por assim dizer, em parte 
alguma, ou antes, está em qualquer lugar, como destroços flutuando no 
vazio do espaço” (POULET, 1992, p. 18-20).

Certa vez em sala de aula, num caloroso debate sobre questões de 
fronteiras, territórios e desterritorializados, alguém disse que discordava 
da ideia de nação ou pátria, que isso era um grande equívoco com o 
objetivo único de incluir o indivíduo em determinado espaço, excluindo-o 
do resto do mundo. É claro que resumido dessa forma parece um tanto 
grosseiro e insipiente, porém, não deixa de produzir seu efeito. Podemos 
inferir, portanto, que aquele que não pertence não é possuído, sendo 
livre para possuir. Logo, ao desterritorializado, àquele que não pertence 
a lugar nenhum, resta o possuir ou pertencer a muitos lugares. Assim, 
ao desterritorializado cabe a compreensão de que não pertencer a um 
lugar é poder ter todos os lugares ao mesmo tempo, é ser um cidadão do 
mundo: “São os lugares que oferecem precisão às [...] imagens; que nos 
fornecem o suporte necessário, graças ao qual podemos atribuir-lhes um 
lugar em nosso espaço mental, sonhar com eles e deles nos lembrarmos” 
(POULET, 1992, p. 28-31).

Sob tal perspectiva, somos habitantes de todo e qualquer lugar, 
desde que estejamos nele. E, se estamos, já fomos marcados por ele em 
algum aspecto. Mesmo que essa percepção nos escape, o movimento 
não pode ser desfeito, algo se sustenta em organismo, gestação. A cidade 
é gestada e gestante e nós, gestores e substâncias que nutrem o corpo 
em crescimento.
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A cidade como organismo é feminina. E, no seu corpo de mulher, 
que se transforma de acordo com as necessidades daqueles que a habitam, 
temos nosso abrigo, nossa força e sustento.

Várias são as possibilidades de leitura da cidade que, mantidas 
separadas, facilitam observações que convergem e divergem entre si. 
Tomemos, por hora, duas possibilidades: a valorização da dimensão 
espacial da urbanidade e a intervenção crítica a respeito de sua renovação 
em sentido cívico. Desse modo podemos refletir tanto sobre a sincronia 
de viver a urbanidade quanto a compreensão de suas transformações. 
Porém, há um problema que nos impede de realizar essa reflexão com 
exclusiva objetividade. O fato é que logo de antemão devemos nos colocar 
algumas perguntas: De qual cidade se trata? Da minha ou da sua? Mesmo 
que tentemos resolver o impasse optando por aquela que compartilhamos 
fisicamente, não teríamos a garantia de estarmos debatendo sobre a 
mesma cidade. A explicação não é simples, tampouco objetiva. 

O julgamento e as impressões que tenho da cidade que habito 
ou visito certamente não são as mesmas de outro residente ou visitante. 
Cada um compõe seu quadro de impressões a partir de suas experiências, 
daquilo que elege para observar e de como observa. Portanto, não se 
pode ter a fina certeza de que dois indivíduos tratem da mesma cidade, 
ainda que julguem fazê-lo. 

A cidade é uma das maiores criações da humanidade, pois em 
torno dela, das necessidades do coletivo, é que se deram as grandes 
invenções. Contudo, o coletivo foi incapaz de elaborar um dispositivo 
que lhe permitisse compartilhar da mesma cidade entre si.

Num esforço considerável, nos propomos a tratar do substantivo 
feminino “cidade” que habitamos enquanto poli, estrutura dinâmica ou 
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mecanismo abstrato imprescindível para a arquitetura do possível, dentro do 
que nomeamos cidade possível (ou ideal), em oposição ao que encontramos 
de opressor e limitado na cidade real:

Em Michel Foucault encontramos um conceito da 
geografia humana que descreve lugares e espaços 
que funcionam em condições sem que haja 
preponderância de uma força ou poder sobre o 
outro. Foucault denomina heterotopia a condição 
de justapor em um só lugar, real, vários espaços e/
ou posicionamentos que, em si, são incompatíveis. 
A heterotopia é, portanto, o lugar da criação que se 
concretiza, o lugar fundado pela experiência vivida, 
tornado possível em razão do desvio (VELHO, 
2017, p. 27).

Nesse ponto exato, precisaríamos definir o que é ideal e o que 
é real para mim e para você, mas temo não conseguirmos chegar a um 
denominador comum – e aqui eu não ousaria ameaçar uma pergunta sobre 
o que é “comum”.

De modo geral, a cidade “ideal” é aquela que julgamos a mais 
agradável, limpa, organizada, bela, charmosa e interessante. Para cada um 
desses adjetivos, elegemos características muito próprias que se encaixam 
nas nossas preferências individuais. O belo pode ser belo de muitas 
maneiras para uma única pessoa. E de quantas maneiras pode o ser para 
tantas pessoas?

O modelo de cidade “ideal” existe de infinitas maneiras. É possível 
que toda cidade, de algum modo, se conjugue com o ideal de alguém. 
Enquanto uns a preferem grande, quente e movimentada, outros a 
desejam menor, de clima ameno e mais sossegada. Um sem número 
de cidades possuem essas qualidades gerais e ainda um sem número de 
peculiaridades que vão se encaixar nos critérios que uns e outros elegem 
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para finalmente classificar como sendo “ideal” dentro de suas tão distintas 
preferências, concepções e expectativas. Porém, essa cidade ideal existe 
apenas em uma concepção individual, jamais coletiva, já que o critério 
que julga, ainda que se trate do adjetivo “agradável”, por exemplo, é tão 
específico em um e outro indivíduo. Ou, também, pode ser que a cidade 
“ideal” ainda esteja no plano do ideal platônico, sem que se encontre 
correspondência com alguma cidade concreta, simplesmente porque há 
movimento. Tudo cambia.

E, sem grandes surpresas, a cidade real também corre o risco de não 
ser alcançada, uma vez que está em constante recomposição. A cidade real 
não consegue sustentar-se dentro de uma malha multipolar sob medidas 
exatas porque é de sua natureza estar sempre em expansão, agregando 
funcionalidades que crescem com suas dimensões, exponencialmente, seja 
da ordem da mobilidade, do lazer, da segurança, da saúde, do trabalho 
ou no abastecimento, na arquitetura, na governança, nas sociabilidades, 
nas amenidades e outras.

A definição de cidade, seja real ou ideal, passa longe de ser 
solucionada simploriamente como um aglomerado humano que se 
localiza em determinada área geográfica numa composição de cimento 
e massas, ou seja, numerosas edificações construídas próximas umas 
das outras destinadas à moradia ou atividades financeiras e/ou culturais, 
somadas a um aglomerado de pessoas. A cidade, pensada, é um complexo 
conceitual tão difícil de resolver quanto o Modelo de Ising em 3D.6 Por 
hora, não se conhece sua solução, pois pertence a uma ampla categoria de 
problemas demasiado complexos para que se admita uma solução exata.

6  O Modelo de Ising foi inventado pelo físico alemão Wilhelm Lenz (1920), em 
homenagem a seu aluno, o também físico Ernst Ising. Trata-se de um modelo na 
mecânica estatística utilizado no estudo de diversos fenômenos, nos quais pedaços 
de informações, interagindo aos pares, produzem efeitos coletivos.
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A cidade “ideal” acaba por converter-se em pretexto para a 
construção da cidade real. E é provável que ela seja mais cambiante do 
que a cidade real, porque perfeita, torna-se monótona. Logo, vai passando 
por pequenas e constantes transformações para que não perca o encanto, 
ou, talvez, porque simplesmente somos seres inquietos e com uma incrível 
capacidade de reformulação. Em se tratando do ideal que desejamos para 
a cidade real, estamos sempre mais próximos da margem de partida do 
que de chegada.

A cidade acolhe grandes diversidades que sustentam as mais 
complexas redes elaboradas por sensíveis diferenças internas, sejam 
espaciais, de urbanidade ou de como a habitam aqueles que nela vivem 
ou, igualmente pertinente, de como a vivem aqueles que nela habitam. Ou 
seja, como nela se colocam aqueles que a aproveitam e como a aproveitam 
aqueles que nela se colocam. A cidade é uma trama diversa.

Mas que cidade?

Permita-me um truísmo: a cidade não existe! Não existe simplesmente 
porque não é una. Acredito tratar-se aqui de um descuido gramatical. Por 
que dizemos “a cidade” quando o mais sensato seria compor um substantivo 
pluralício?7 Cada cidade é única e também diversa em si mesma, não só 
porque está em constante mudança, mas em razão de ser diversa para cada 
indivíduo que a habita ou que por ela passa, além de diversa de si mesma a 
cada momento ao longo do tempo. A cidade diverge. Diversidade. A mesma 
cidade, sob minha “posse”, pode adquirir diversidade histórica e, sob a 
“posse” de outrem, diversidade geográfica ou as duas ao mesmo tempo: 

7  Pluralício: que está no plural como os substantivos “óculos”, “férias”, “costas”, ou 
os pronomes “vários”, “diversos” entre outros. Porém, no texto, pluralício trata de 
pluralidade em razão de questões subjetivas e não de quantidade física. 
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Pensemos agora na cidade, composição de lugares, 
entrelaçamento de muitos fios, ideias, relações e 
diferenças. [...] tramada por indivíduos que se 
conhecem e se desconhecem; composta por uma 
sucessão intrincada e complexa de acumulação de 
tempos e lugares desiguais; enredada por tempos 
e lugares justapostos e também superpostos, no 
que concerne ao modo como cada sujeito a toma. 
Nesse sentido podemos falar de uma cidade plural 
não só por pertencer a muitos, mas por ser uma e 
outra para um e outro, ou até mesmo uma e outra 
para apenas um indivíduo. O que significa que 
nem mesmo técnicas de periodização conseguem 
reconstituir o palimpsesto que é a sua paisagem. 
Cidade subjetiva. Trata-se de tempos, assim 
mesmo no plural, porque admitimos o tempo 
como sucessão e concomitância. Como sucessão 
porque permite periodização, onde várias gerações 
urbanas se sucederam ao longo dos anos e 
construíram a cidade de diferentes maneiras e sob 
diferentes percepções culturais, sociais e políticas. 
Como concomitante, onde gerações diferentes 
viveram e/ou vivem a mesma época (VELHO, 
2017, p. 24).

Podemos citar ainda a cidade na sua pluralidade de relações; 
as relações de espaço-tempo, de sociabilidade; as relações à distância 
entre pessoas sem rosto e as interações locais de pessoas e nomes; os 
enraizamentos, as individualidades, as identidades; o lugar e o modo 
como se configura cada espaço: “A cidade é como uma identidade móvel, 
fluída, que incorporou os muitos fragmentos que – no espaço temporário 
de suas relações possíveis com seu eu ou com o outro – se ‘veste’ ou se 
‘traveste’ de acordo com as circunstâncias” (CANEVACCI, 2005, p. 34).

Com seus muitos fragmentos e em razão de seus inumeráveis 
Outros, a cidade nos facilita relações de contraste, em que cada um, sendo 
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“si próprio” e sendo outro, adquire centralidade e relevância ontológica, 
quase que múltiplas existências. 

Lacan, em um de seus estudos afirma que a mãe é o primeiro Outro 
de um sujeito. É no ventre feminino que o sujeito se torna sujeito, o sendo 
em razão da relação de interdependência que ali se estabelece. A primeira 
experiência de alteridade ocorre no ventre feminino. O conhecimento de nós 
mesmos (o autoconhecimento) passa inevitavelmente pelo conhecimento 
do outro, e o nosso primeiro outro é feminino, um outro como uma poli 
estrutura dinâmica capaz de viabilizar a arquitetura inteira do humano. A 
humanidade do outro só é concebida quando a integramos ao nosso eu, 
ocorrendo uma assimilação.

O organismo feminino é nosso primeiro local geográfico. Tal 
estrutura, as inter-relações que já ali ocorrem e a dinâmica que se estabelece 
formam uma espécie de sistema, o que poderíamos nomear Geossistema8, 
tomando emprestado um termo da geografia.

A cidade é um Geossistema, e na sua potência feminina, geossitêmica, 
fisiográfica e biológica efetiva a alteridade, uma vez que é na coletividade 
que a noção de outro se efetiva, pois ressalta a diferença, sendo a diferença 
o que constitui a vida social, firmada na dinâmica das relações. 

8  Geossistema: termo da Geografia cunhado por Sotchava (1977) no ano de 1963, 
na escola russa, surgido de um esforço de teorização sobre o meio natural com seus 
mecanismos e suas estruturas tal como na natureza: um sistema interrelacionado por 
fluxos de matéria e energia. Geossistema para o geógrafo é a feição ou fisionomia de 
um espaço, é a própria paisagem vista como um sistema, uma unidade real e integrada. 
“A paisagem é sempre uma herança. Na verdade, ela é uma herança em todo o sentido 
da palavra: herança de processos fisiográficos e biológicos, e patrimônio coletivo dos 
povos que historicamente as herdaram como território de atuação de suas comunida-
des.” (AB’SABER, 1977).
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A cidade e a mulher entre memórias e esquecimento

Vemos o quadro como exterior a nós, embora seja 
apenas uma representação do que experimentamos 
em nosso interior (MAGRITTE, 1938 apud 
SCHAMA, 1996, p. 22).

Licor de Pequi (2016), filme roteirizado e dirigido por Marithê 
Azevedo9, nos oferece uma poética potente e singular sobre a mulher 
e a cidade ou a cidade enquanto possuidora da potência do feminino 
ou da mulher enquanto polis, organismo gerador e agregador da 
coletividade humana, que se desenvolve e se res-significa entre memórias e 
esquecimento. Licor de Pequi é um convite ao reconhecimento e apreciação 
daquilo que já possuímos, mas que nos escapa.

Quando a memória de uma sequência de 
acontecimentos não tem mais por suporte um 
grupo, aquele mesmo em que esteve engajada ou 
que dela suportou as consequências, que lhe assistiu 
ou dela recebeu um relato vivo dos primeiros atores 
e expectadores, quando ela se dispersa por entre 
alguns espíritos individuais, perdidos em novas 
sociedades para as quais esses fatos não interessam 
mais porque lhes são decididamente exteriores, 
então o único meio de salvar tais lembranças é 
fixá-las por escrito em uma narrativa seguida, uma 
vez que as palavras e os pensamentos morrem, 
mas os escritos permanecem (HALBWACHS, 
1990, p. 80-81).

9  Marithê Azevedo é o nome em arte de Maria Thereza Azevedo: cineasta e doutora 
em Artes Cênicas pela Universidade de São Paulo, ECA/USP. Roteirizou e diri-
giu diversos filmes, entre eles Ojos que Miran (1987), Imagens da Cidade (1996), 
Memórias Clandestinas (2007), Entre nós e fitas (2007), Licor de Pequi (2015) As 
cores que habitamos (2016), além de documentários, vídeos e diversos trabalhos de 
poéticas urbanas.
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Licor de Pequi é um desejo de capturar, com a objetiva, o que é 
subjetivo e também concreto, aquilo que ainda sobrevive na ordem do 
dia: as palavras, a cidade, a delicadeza geradora. A poética atravessa aquela 
“Cidade Verde” (Cuiabá), que vai perdendo sua cor, pois restam poucos 
quintais com suas mangueiras e cajueiros e quase não há árvores pelo passeio 
público; vai perdendo a cultura de seus antepassados (indígenas, caboclos 
e ribeirinhos), que se dilui com o tempo e com a ausência daqueles que 
viveram uma das faces de sua cultura; e ao mesmo tempo é um encontro 
da expressão de muitos, velhos e novos artistas. 

O filme de Maria Thereza Azevedo é um guardador de memórias, 
um empório de sutilezas que reúne questões do feminino, da mulher, do 
lugar, da cidade, de literatura e cultura; de valorização daquilo que parece 
banal, que desaparece na vivência do dia a dia, mas é parte do modo de 
vida das pessoas do lugar; de memória do que não é passado, mas ainda 
presente, porém quase esquecido como velhos casarões e imensos quintais 
de uma cidade antiga; de esquecimento, porque os olhos acostumados à 
paisagem já não mais enxergam os elementos que a compõem.

Parafraseando Simon Schama em Paisagem e memória (1996), e com 
licença poética, eu diria que o filme de Marithê Azevedo.

[...] foi elaborado em torno de instantes de 
reconhecimento como esse, quando um lugar, 
de repente, expõe suas relações com uma visão 
antiga e peculiar da floresta, da montanha ou do 
rio. Um escavador de tradições curioso esbarra 
numa saliência que se projeta sobre a superfície 
dos lugares-comuns da vida contemporânea. Ele 
cava e descobre fragmentos e peças de um motivo 
cultural que parece escapar a uma reconstituição 
coerente, porém o leva a aprofundar-se mais no 
passado. [...] (Os temas presentes) devem ser vistos 
como uma escavação, começando pelo conhecido, 
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pelas camadas de lembranças e representações, até 
tocar a base da rocha, que se formou há séculos 
ou até milênios, e voltando à superfície, à luz do 
reconhecimento contemporâneo (p. 27).

Em Licor de Pequi temos três desdobramentos da memória 
acalentada ou atormentada pelo esquecimento. Encontramos a menina 
Maria Flor descobrindo as palavras, a jovem Lara em busca das palavras e 
apaixonada por elas e a anciã Dona Dita perdendo-as, apesar de cercada 
por objetos de memória. Três mulheres à mercê do movimento da mente 
que não para, seja na descoberta das palavras, na busca desesperada por 
elas ou em razão de seu desaparecimento. Licor de Pequi é uma lembrança 
nascida e uma memória que se perde. Poderíamos falar em embriaguez 
da memória ou força ativa do esquecimento. Ou deveríamos desprezar 
a noção de atividade aceitando a ação do tempo sobre o que é passível 
de desenvolvimento ou de tornar-se gasto?

O filme traz três versões do feminino – ou as três faces da deusa, 
como sugere a autora – como apresentado em diversas culturas ao longo 
da história. Três mulheres, cada uma vivendo a cidade a partir de sua face 
mulher, representando um ciclo que se fecha sob suas fases, mas que 
não possui um ponto de cessação, uma vez que é princípio, continuidade 
e fim. Fim não como algo que se acaba, mas que permite que o ciclo 
se reaproxime de um novo começo para garantir a permanência do 
movimento. A personagem Maria Flor é o princípio, o desabrochar da 
feminilidade, a descoberta, a lua crescente; Lara Jane é a presença amiga, 
a procriadora na sua potência de geração de vida e força de criação, a 
lua plena; Dona Dita é a anciã, a sabedoria, a intuição, a interiorização 
e a aproximação do self, a lua em sua fase minguante.

Lara, mulher plena, conjuga a palavra no ser cidade e ser mulher:
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Não tem cidade
Densidade
Da memória.10

A cidade, feminina, para além da palavra e através dela, é um 
entrelaçamento entre memórias e esquecimento; a semelhança do novo 
e do velho, daquilo que nos destina sem que tenhamos consciência; as 
semelhanças que se correspondem naturalmente, assumindo um significado 
decisivo que nos reflete, nos dualiza, nos familiariza, nos individualiza, nos 
configura, nos (pre)escreve, nos preexiste.

As cidades são reais e subjetivas, e nas deambulações que traçamos 
ou imaginamos entre elas encontramos nosso alento. A cidade é um ruído, 
um vazio onde tudo é possível, uma palavra para além de si mesma, uma 
memória, uma ideia:

A mulher e o ruído vazio da cidade.
A cidade vazia da memória sem ruído.
A mulher vazia na cidade sem memória.

Nas frases compostas a partir de um jogo de palavras, pela 
personagem Lara, temos a mulher, o vazio, a cidade e a memória. Por 
associação poderíamos ainda ler: a mulher da cidade e o ruído vazio/a 
cidade sem ruído vazia de memória/a mulher sem memória vazia da cidade. 
A mulher que, sem memória, se esvazia da cidade. A mulher-cidade ou a 
cidade-mulher e o ruído vazio. Uma cidade sem ruído é uma cidade vazia 
de memória. O ruído como movimento, como acontecimento. A palavra, 
iconográfica, embalada pela existência.

10  Este poema e o citado em seguida reproduzem falas da personagem Lara reunidas 
sob o título “Lara e as palavras” no roteiro do filme Licor de Pequi.
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Palavra é também um conjunto de símbolos ou sons, juntamente 
com a ideia associada a esse conjunto. Pode representar partes de um 
pensamento, constituindo, assim, uma unidade da linguagem humana. 
Porém, tal definição não é suficientemente precisa, uma vez que as 
palavras não são passíveis de delimitação. Uma palavra pode, no seu poder 
feminino, tornar-se fértil e conceber. Não raro encontramos palavras 
dentro de palavras, palavras prenhas ou já com sua prole inteira, seja 
no seu aspecto material (gráfico ou sonoro), seja como índice (ideia): 
a palavra por trás da palavra, seu aspecto interno, sua representação 
imaterial. A combinação entre elas nos permite criar frases, um arcabouço 
de ideias ou teorias completas; podem transmutar-se por aglutinação ou 
justaposição, equivalendo a ideias precisas ou complexas. 

A memória é como um livro de registros, lembranças, crenças e 
segredos, guardiã do conhecimento, guerreira que tenta ludibriar o tempo 
que traz o apagamento. É também feminina e guarda no seu corpo o 
conhecimento da vida.

Memória é a capacidade de adquirir, arquivar e recuperar 
informações disponíveis no cérebro e de situar-se no presente, levando 
em consideração o passado e o futuro; é o armazenamento de informações 
e fatos obtidos através de experiências vividas e/ou a capacidade que 
um organismo possui de alterar seu comportamento em decorrência de 
experiências prévias. Essas informações somente podem ser arquivadas 
e recuperadas porque são capazes de mover-se sob a forma de impulsos 
nervosos, que circulam unicamente em razão da existência dos espaços 
vazios entre um neurônio e outro.

Sabemos que bilhões de neurônios compõem o encéfalo humano, 
e que cada neurônio – unidade básica da estrutura tanto do cérebro 
quanto do sistema nervoso – está conectado a centenas de outros, 
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possibilitando as idas e vindas dos impulsos nervosos. Eles transmitem as 
informações elétricas um para o outro através de pequenas moléculas – os 
chamados neurotransmissores – em um micro espaço entre as membranas 
dos neurônios, conhecido como fenda sináptica. Fenda é o espaço vazio 
entre uma parte e outra, mas que se comunicam. E essa comunicação 
existe somente em consequência dessa brisura11, pois se ela não existisse 
não haveria comunicação, uma vez que essa comunicação só é possível 
entre partes. O transmissor não existe se não houver um receptor para 
quem a mensagem é enviada.

Em filosofia, memória é a capacidade de reter e guardar o tempo, 
salvando-o do esquecimento.

Voltemos ao princípio.

A espécie humana sempre foi um animal tão condicionado ao 
esquecimento que forjou para si a capacidade da memória. Cansada de viver 
na estaca do instante, rabiscou na rocha e percebeu que aquelas marcas 
permaneciam não só depois de cada sol e de cada chuva, mas para além da 
existência de muitos à sua volta. Sagaz, compreendeu o acontecimento e 
desejou retê-lo para que não desaparecesse, como o calor com a chegada do 
inverno. Emparedou-se. Colou seu espírito na rocha para tentar aprisionar 
(na memória) o acontecimento, de forma que pudesse dominá-lo e voltar 
a ele se desejasse. Tatuou-se nas paredes do tempo.

Aquele ser ancestral foi o primeiro a compreender o conceito de 
memória. A ele, mais do que a qualquer outro que tenha vindo depois, cabe 
a seguinte frase colhida por aí: “A memória confere o dom da imortalidade, 
pois aquele que se torna memorável não morre jamais.” Logo, aquele ser 
deveria chamar-se “O ser através do tempo”. Ele não apenas veio antes, 

11  Palavra que corresponde ao francês brisure e significa rotura, juntura, brecha, fenda, 
fragmento, fratura; articulação de duas partes em obra de carpintaria.  
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antediluviano, mas atravessou todos os tempos que o sucederam até 
agora. Foi dele o primeiro culto à Memória.

Na mitologia grega, Mnemosine é a deusa da memória, filha de 
Urano e Gaia (o Céu e a Terra), irmã de Cronos (o Tempo) e mãe das 
nove Musas. É uma das deusas primordiais. Mnemosine tem a importante 
função de selecionar as informações a serem transmitidas, e nisso se dá 
a existência de sua relação com Lethe ou Lesmosyne, o Esquecimento. 
E essa é uma relação de poder, uma vez que esquecer é uma capacidade 
que se relaciona e se move num jogo de forças com a memória.

O esquecimento é uma ocultação de natureza e ação desconhecida. 
Na sua imprevisibilidade, nunca se sabe se se trata de um apagamento 
ou de ligeiro adormecimento. Sorrateiro, jamais deixa que apreciemos 
o momento de sua chegada. Não se dá a conhecer. Não tem face nem 
sentimentos. Move-se como um rio largo de águas profundas. Às vezes 
temido, outras, profundamente desejado. Em determinado momento 
de nossas vidas, dele fugimos em desespero, em outros, desejamos 
ardentemente que suas águas escuras nos submerjam. 

Mnemosine e Lesmosyne são independentes, jamais levam em 
consideração nossa vontade. É sobre nós, mas não nos tem em conta. 

Sob determinado aspecto, o esquecimento é uma fenda para o 
vazio. Sob outro, é como uma força ativa que nos leva a uma redenção 
da memória, daquilo que desejamos e/ou nos faz bem esquecer. Porém, 
também acreditamos que não existe desaparecimento definitivo, já que 
nossas vivências aparecem implícitas em nosso modo de pensar e agir. 
Nossa mente, corpo e toda vivência que experimentamos são submetidos 
a um trabalho confuso e exaustivo. Não sabemos se de fato trata-se de 
uma presença ausente ou de uma ausência que se faz presente. 
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Não sabemos o que era o espaço ocupado pelo acontecimento, 
o vazio antes da memória. Se considerarmos a ausência da memória (o 
esquecimento) como um vazio, poderíamos também nomear esquecimento 
o vazio que antecede o acontecimento, que dá origem à memória. A memória 
é o vazio que foi ocupado, e esquecimento uma memória esvaziada. Logo, 
não fosse um problema de sentido por convenção, e, se esquecimento é uma 
espécie de vazio, poderíamos nomear esquecimento o vazio que antecede 
e o que vem depois. Esquecimento não só como póstumo, mas como a 
priori, que torna possível a existência da memória, pois o que se move 
somente o faz em razão do espaço vazio que permitiu seu deslocamento.

Sob esse aspecto, memória não é evocação obsedante, mas ora 
espectro, ora corpo, ora projeção – passado, presente ou futuro (porque 
é para lá que ela vai). Como uma existência dançarina, se desloca pelo 
vazio, ocupando-o de muitas maneiras sem preenchê-lo totalmente, a fim 
de garantir movimento e imprevisibilidade. Poderíamos figurá-la como a 
divindade romana Jano, que possui duas cabeças: enquanto uma olha para 
trás, guardando o que passou, a outra olha para frente vigiando o que virá. 
Sem memória não existe passado, tampouco futuro, uma vez que sem 
memória não há perspectiva e sem perspectiva não há porvir.

Fazendo uso da memória e sob licença para uma breve narrativa:

Num caderno guardador de memórias, uma receita soa como 
poesia para quem está à procura da palavra geradora:

Receita de Licor de Pequi12

12  Receita retirada do filme Licor de Pequi. A personagem Dona Dita deseja fazer o 
licor, mas não consegue se lembrar de onde deixou o caderno em que anotou a receita, 
pois está com dificuldades para se recordar das coisas. O caderno, mais tarde, é en-
contrado pela poetisa Lara que, folheando-o, lê as anotações como quem encontra a 
chave para um tão desejado poema. Dentre outras questões, o filme aborda memória 
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Colocar as sementes junto com aguardente até 
que fique com a cor do pequi, por volta de dois 
meses. Após os dois meses fazer então uma calda 
grossa, colocar os pequis na calda e cozinhar por 
uns 30 minutos. Coar e deixar esfriar. Acrescentar 
a calda fria na aguardente que está curtida com  
as sementes.

Sempre ouvi dizer que pequi era bom para memória. Nunca 
investiguei se há nisso alguma verdade científica. Até porque, para mim, 
a comprovação da afirmativa pode ser conhecida por quem o prova. 
Coma ao meio dia e saberás pelo resto da tarde! Quem nunca provou 
não sabe, uma vez que conhecimento dessa natureza advém de atividade 
empírica. Usar pequi para fazer licor é uma estratégia não declarada 
de reter suas “propriedades mnemônicas” mesmo fora do período de 
colheita: “[...] as memórias dessas infâncias sobrevivem aos sismos da 
história; eles pululam, transformando nossas ruas em florestas e nossas 
fronteiras dogmáticas. [...] eles possuem lugares, quando nós achamos 
que os perdemos” (MICHELET, 1988 apud CERTEAU, 2001, p. 194).

Ando pelas ruas estreitas e calçadões abarrotados de pedestres do 
centro da cidade e observo ambulantes vendendo memória cor amarelo 
ouro ao lado de casarões desbotados, que de tanto tempo ali, estáticos, 
ninguém mais vê. O que pode ser lembrado e o que pode ser esquecido 
fazem vizinhança:

Esses pequenos fragmentos de lembranças de 
processos vividos se atualizam permanentemente 
no presente e dizem respeito à memória 
individual coletiva. A memória considerada como 
possibilidade de recolocação na história das 
situações escondidas que habitam na sociedade 

e esquecimento e a semelhança do desejo de encontro entre a descoberta, a busca e 
a perda das palavras. 
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profunda, na sensibilidade (HALBWACHS, 1990, p. 
67-68).

Subo, obrigatoriamente, a Voluntários (da Pátria)13, porque descer 
não é permitido. Os carros se espremem no asfalto e os pedestres no 
passeio, ao lado de velhas casas também espremidas lado a lado no limite da 
minúscula calçada. Acho que, quando moças, essas velhas casas colocavam-
se assim, coladas à rua, para participar ativamente do movimento, que 
nem de longe era como o de hoje. Agora, parecem cansadas, apinhadas de 
memória e de esquecimento. Algumas receberam camada de tinta colorida, 
mas as rugas estão lá, dobras do tempo que revelam e escondem. Por 
trás das fachadas, sobrevivem poucos imensos quintais, cuja existência os 
transeuntes ignoram, e só não são completamente desconhecidos porque 
vez ou outra uma janela espia de um dos imóveis que se espicharam ao 
redor: “Perceber o contorno fantasmagórico de uma paisagem antiga, sob 
a capa superficial do contemporâneo equivale a perceber, intensamente, a 
permanência dos mitos essenciais” (SCHAMA, 1996, p. 27).

Imagino que estes velhos quintais, cuja terra se oculta sob 
mangueiras, cajueiros e outras tantas frutíferas que ainda atraem espécies 
variadas de aves, desejem arduamente permanecer invisíveis, temendo 
serem devastados e cavados para mais um jovem espigão. Hoje em dia os 
moços não dão ouvidos aos velhos, nem mesmo àqueles que chegam a 
300 anos ou, na verdade, muito mais. Em períodos de incerteza, uma vez 
que não andam fazendo bom uso da memória, é seguro desejar certa dose 
de invisibilidade. Escapar à vista para não perder a memória. O invisível, 
ou aquilo que está invisível, ocupa um não-lugar, uma fenda no espaço-
tempo. Talvez, a necessidade de escapar à vista seja, portanto, pelo fato 
dos moços terem se esquecido do significado do verbete “memorável”, 

13  Rua Voluntários da Pátria, localizada no centro histórico da cidade de Cuiabá, cap-
ital do estado de Mato Grosso. A rua Voluntários da Pátria é uma via de mão única. 
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bem como deixado escapar o sentido de “memória” (e de verdade): 
“Os lugares são histórias fragmentárias e isoladas em si, dos passados 
roubados à legibilidade por outro, tempos empilhados que podem se 
desdobrar, mas que estão ali antes como histórias à espera e permanecem 
no estado de quebra-cabeças, enigmas, enfim, simbolizações enquistadas 
na dor” (CERTEAU, 2001, p. 189).

Licor de Pequi não trata, certamente, de interpretação única e 
absoluta acerca da descoberta, busca ou perda das palavras, da memória 
e do esquecimento, mas de múltiplas possibilidades, seja do presente e 
do passado, do velho e o novo, do local, de compreensão do mundo e 
da vontade, da mulher – deusa de muitas faces e geradora da vida – e 
da poética feminina da cidade.

A vontade é feminina, assim como a palavra, como a memória, 
como a força, a semente, a cidade e aquelas velhas casas. A vontade, 
a palavra, a memória, a semente e a cidade são femininas na sua força 
geradora e de geração, seja no ato de criar algo inanimado como ideias ou 
um código criptográfico ou como procriação em ciências biológicas – a 
capacidade de produzir descendentes. A cidade é tão geradora quanto 
a mulher, a mulher tão força quanto a vontade, a vontade tão criadora 
quanto a palavra, a palavra tão produtora quanto a semente, a semente 
tão expansiva quanto a memória, a memória tão múltipla quanto a cidade, 
a cidade tão entrelaçamento e semelhança como mulher e palavra.

O caminho que resta, então, é o das palavras, a 
areia de todos os livros. [...] Eu sopro sobre o 
pavio que queima em cada palavra. 

O deserto é o vazio com sua poeira. No coração 
deste universo pulverizado, em sua ausência 
intolerável, apenas o vazio conserva sua presença; 
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não mais como vazio, contudo, como respiração do 
céu e da areia. 

O caminho que resta, então, é aquele das palavras, 
a areia de todos os livros. Nunca esqueças que és o 
núcleo de uma ruptura. 

Antes existe a água, após existe a água: durante, 
sempre durante... Jamais a água sobre a água, 
jamais a água para a água, mas a água onde não 
há mais água, mas a água na memória morta da 
água. Viver na morte viva, entre a lembrança e 
o esquecimento da água, entre a sede e a sede. 
(JABÉS, 1963, p. 382-384) 

Referências

AB’SABER, Aziz Nacib. Potencialidades paisagísticas brasileiras. Boletim 
Geomorfologia, São Paulo,  n. 55, p. 9-26, 1977.

AZEVEDO, Maria Thereza (org.). Cidade possível, 100 em um dia 
Cuiabá: pensar, experimentar e reencantar a cidade. Curitiba: CRV, 2017.

BORGES, Jorge Luis. Ficciones. Buenos Aires: Debolsillo, 2012.

CALVINO, Ítalo. As cidades invisíveis. Tradução Diogo Mainardi. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1990. 

CANEVACCI, Massimo. Mutações juvenis nos corpos das metrópoles. 
Rio de Janeiro: DP&A, 2005.

CERTEAU, Michel. A invenção do cotidiano. 6. ed. Petrópolis: Vozes, 
2001. v. 1: Artes de fazer.

HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Vértice, 1990.



60

Projeto Ouro & Mel

JABÉS, Edmond. Le livre des questions. Paris: Gallimard, 1963.

PACHECO, Helder. Porto: a cidade é um sentimento. Porto (Portugal): 
Fundação para o desenvolvimento da zona histórica do Porto, 1996.

PESAVENTO, Sandra Jatahy. Cidades visíveis, cidades sensíveis, cidades 
imaginárias. Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 27, n. 53, 
p. 11-23, 2007.

SCHAMA, Simon. Paisagem e memória. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1996.

VASCONCELOS, Paulo Sérgio de. Mitos gregos. São Paulo 1998 
Disponível em: http://www.scribd.com/doc/2176458/mitos-gregos. 
Acesso em: 02 abr. 2010.

VELHO, Ângela Fontana. Macrotrama e microdesenhos simbólicos (ou 
Os fios que tramam a cidade). In: AZEVEDO, Maria Thereza (org.). 
Cidade possível, 100 em um dia Cuiabá: pensar, experimentar e 
reencantar a cidade. Curitiba, CRV, 2017.

Filmografia

LICOR DE PEQUI. Direção e roteiro: Marithê Azevedo. Produção 
executiva: Vitória Fonseca. Cuiabá, 2016, 15 minutos.



61

Cuiabá 300 anos 

Figura 1 – Cartaz do filme Licor de Pequi

Fonte: Acervo das autoras.
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A ESCRITA DA CIDADE

Andreza Pereira

A formação da cidade moderna inaugura modos de olhar a 
realidade. Walter Benjamin (2000) reconhece na literatura matéria 
simbólica das transformações sociais engendradas pelo fenômeno urbano. 
O flâneur, personagem da obra do poeta francês Charles de Baudelaire, 
é tomado como um observador tipo desse novo tempo.

Para Benjamin, as mudanças do modo de existência das 
coletividades ensejam mudanças também no modo de percepção humana. 
O flâneur carrega, assim, o peso de um conceito, de um modo de 
observação. Paris, a capital expoente da modernização no século XIX, 
foi, originalmente, o espaço da flânerie. A cidade, em sentido amplo, 
torna-se objeto de detida apreciação, fazendo-se destacadamente visível. 
Visivelmente ela se altera, arquitetonicamente se recompõe, abrindo 
largas avenidas e bulevares, pondo ao chão construções antigas: a cidade 
é a paisagem do flâneur.

Mais do que ver, o flâneur lê a cidade e sua história não verbal. Seu 
modo de percepção ocioso e errante recusa o automatismo, mobilizando-
se para articular relações entre o indivíduo moderno e o espaço urbano. 
É uma dimensão testemunhal investigadora da consciência da sociedade 
na paisagem que se erige.

Elemento central do avanço da modernidade e de formação 
dessa nova civilização, está a racionalização. A racionalização ressignifica 
o tempo, o espaço, as relações sociais. A operacionalização da razão 
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instrumental rompe com o passado da tradição no que concerne ao 
controle dos meios naturais e humanos. O sujeito moderno, posto nessa 
lógica de racionalização, vivencia um paroxismo do que Benjamin chamou 
de choques. As intensas rupturas econômicas, políticas e culturais expõem 
a sensibilidade humana a constantes abalos.

Economicamente, as massas são inseridas no capitalismo industrial, 
num modo de produção que desbota o indivíduo e suas particularidades. 
O trabalho do operário, integrante de uma fração da linha de montagem, é 
desprovido de significação pessoal. A imediatez, a repetição, a reprodução 
contínua agem sobre a experiência e os contatos intersubjetivos. A vivência 
do ser moderno relaciona-se intimamente com sua maneira de produzir. 
O caminho do flâuner pela cidade contrapõe-se, na ausência de pressa 
e de rota definida, no perpasso do acaso. Percorre as ruas como casa, 
morada coletiva.

A observação detida da cidade vê o atravessamento das trocas sociais 
pelas mercantis, a reificação dos seres. A sociedade industrial mecaniza 
gestos fabris e não distingue sujeitos na multidão amorfa. A experiência 
coletiva é rarefeita na banalização do espaço. De outro modo, o flâneur, 
afastado do processo de produção, aguça a consciência individual, criando 
uma cidade em seu imaginário. Esse tipo marginal se coloca, portanto, 
como face e crítica de um momento histórico. Seu olhar habita e subjetiva 
a cidade, engendrando uma narrativa própria.

A literatura permanece flanando sobre a urbe e narrando-a: 
construindo uma cidade subjetiva. O espaço, enquanto elemento social 
e narrativo, é significante, permeado pelas relações humanas e ativo nas 
elaborações simbólicas dos sujeitos sobre si mesmos. Medeia a elaboração 
da realidade e é continuamente modificado pela cultura: o espaço é o efeito 
da ação social sobre o próprio espaço. O espaço cidade, em particular, 
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mostra-se como um organismo pulsante, que dá lugar a vinculações 
sociais singulares, organicamente estabelecidas. 

James Wood (2017) reitera que o surgimento do urbanismo liga-
se intimamente ao do explorador permeável, uma das definições que 
dá ao flâneur. Wood entende esse explorador, em essência, como um 
substituto do autor moderno. Na cidade, “[...] aglomerações de seres 
humanos lançam ao escritor quantidades imensas e atordoantes de 
detalhes variados” (WOOD, 2017, p. 56). O flâneur observa o espetáculo 
material da modernização, que se exterioriza às vistas de todos, mas 
procura também o que a cidade esconde. Intensa imaginação e vida 
interior abrigam-se num corpo solitário, protegido pela multidão.

Voltando-se à diversidade da realidade a sua volta, o escritor do 
emergente espaço urbano dá lugar a um novo modo de narrar. Ao arrolar 
a infinidade das coisas do mundo por meio do olhar impressionado de 
pessoas comuns da cidade, delineia-se a forma romance e o seu realismo.

Envolta na paisagem urbana e em sua miríade de detalhes, a 
narrativa realista poderia se deter mais sobre alguns, acelerar outros, 
recortar cenas, estabelecer continuidades e rupturas entre elas. A escrita 
ajusta-se como um olhar que percorre o lugar, sendo distintamente afetado 
pelo que apreende. Todo esse conjunto de movimentos e seres que se 
apresentam no texto de forma aparentemente aleatória é literariamente 
estetizado de modo a parecer a própria realidade.

A percepção sensorial dos objetos concretos ganha relevância 
como matéria literária em meio à objetividade da cidade que se expande. 
Há um apelo aos sentidos, à ordem da experiência, que distingue a 
literatura que tem origem na cidade moderna das produções medievais. 
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Toma força a ideia de que a compreensão da alma humana passa pela janela, 
pela observação do movente, do fluxo dos dias: apreender a vida no vivido.

A cidade, como espaço em que se dá a narrativa, é ressignificada. 
O ambiente emerge como elemento de individualização das personagens: 
as pessoas que habitam o romance estão costuradas num espaço particular, 
detalhado. O romance adota uma visão circunstancial da vida, incorporando 
a existência vulgar, cotidiana e seus episódios ordinários. As personagens e 
suas subjetividades estão tensionadas num meio dinâmico e problemático, 
sendo tal conflito uma das forças motrizes da narrativa.

O tempo na cidade também passa a ordenar distintamente a história 
humana. Na narrativa, junto ao espaço, ele é particularizado, delimitando 
as circunstâncias das ações criadas. Os enredos atemporais refletores de 
verdades imutáveis perdem força na modernidade. As pessoas que habitam 
as histórias estão expostas ao novo, ao efêmero, ao estranho.

Os nascentes signos do objeto literário cidade estão fortemente 
ancorados no modo de observação e reflexão do flâneur. Signos como 
a complexidade, o efêmero e a atomização do indivíduo já têm lugar no 
realismo e permanecem, durante diferentes tradições literárias, na invenção 
de uma poética da cidade.

A subjetivação da cidade pela literatura inscreve a urbe como texto, 
confere natureza artística ao espaço imaginado. O elemento exterior cidade 
reposiciona-se, interiorizando-se por meio do trabalho estético. A cidade, 
ela mesma um texto coletivo que avança sobre o natural, é simbolizada 
e torna-se forma. O processo de depuração desse espaço na obra não 
reflete mimeticamente uma cidade especular, mas escreve poeticamente 
uma cidade imaginada.
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Cuiabá, uma poética

“A cidade é uma metáfora.”
Júlio Cortazar

Uma poética sobre a cidade é o ensaio de uma cidade simbólica, 
de um cruzamento de lugar e metáfora, concretude e subjetividade. A 
cidade é, assim, feita de pedra e igualmente de discurso, de matéria e de 
palavra. A enunciação funda a cidade.

A cidade é fonte de discurso e a si mesma escreve, em percursos 
e interdições, demolições e avanços. Em Cidades invisíveis (1972), Ítalo 
Calvino elabora que, sob a superfície táctil da cidade, há cidades invisíveis 
feitas de paisagens humanas. Nessa cidade palimpsesto, acumulam-se 
camadas de produções culturais sobrepostas ao longo da história.

Expressão da “tensão entre a racionalidade geométrica e o 
emaranhado de existências humanas”, a cidade se faz nessa dialética 
(GOMES, 1994, p. 24). E as pessoas que habitam a urbe são parte da 
urbe, não estão apenas contidas nela, são urbanos. Habitar, por isso, 
confere significados e constitui o espaço. Afirma-se a relação entre um 
certo tipo de habitat e modos específicos de comportamento.

Habitar Cuiabá é também ver o emaranhado de existências 
humanas em formas geométricas. Cuiabá ainda emoldura rostos em janelas 
de casarões enquanto engaveta carros entre semáforos cronômetros. 
No centro, quem sobe hoje a Rua de Cima, sobe para onde a Coroa 
Portuguesa fixou-se, atraída pelo símbolo que as partes altas da cidade 
se tornaram. A sociedade forma topografias.
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Cuiabá foi se emaranhando e se alargando à margem do rio. O rio 
trouxe os homens que procuravam ouro e colônias. No rio, a cuia caiu, o 
pau rodou, desceu santo para ser lavado. Do rio, barro para a cerâmica, 
minhocão que devora pescador e cabeça de pacu para fazer forasteiro ficar.

Cuiabá cresceu porque, pelo meio, o Brasil começou a crescer 
quando tudo já não era o ouro embaixo da terra. Em cima da terra, a cidade 
se alteou, se avolumou, acendeu três cores nas esquinas para ordenar o 
peso que aumentava no asfalto. No fim da Avenida Mato Grosso, durante 
os segundos vermelhos que detêm os carros, a cidade se funde no corpo 
em “Pés de Semáforo”:

Projetando-se à frente dos pedestres, um menino. 
Magro, escuro e sujo, com uma roupa rasgada 
maior que ele. Equilibrava bolas no ar. Era este o 
seu contrato: jogar bolas, apanhá-las a tempo, abrir 
a mão para os carros e receber moedas por lutar 
contra a gravidade. Seu tamanho era de menino, sua 
voz pedinte de menino e seus pés, grandes. Os pés 
do guri no asfalto quente do semáforo pareciam ter 
crescido antes dele. Crescido antes e embaixo dele: 
duros, produtivos, estruturais. Também antes das 
bolas chegou a falta. As bolas só vieram depois. E não 
eram bolas como bolas, eram bolas como enxada, 
facão ou pregos. O guri tinha pés que estavam antes 
e, ao redor, o resto cresceu (PEREIRA, 2018).

A geografia da cidade se alastrou organizando exclusões. O desenho 
urbano afastou para as margens os sujeitos pobres, alijados de direitos 
básicos a serem promovidos pelo Estado. É um processo que enfraquece 
o sentido de pertencimento à cidade e de visibilidade social. Aqueles 
que se colocam pedintes diante da alarmante luz vermelha das esquinas 
reclamam um tipo de existência.
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A periferia pobre é posta como uma área limítrofe de expansão 
do urbano. Ali o urbano está adentrando o meio rural num movimento 
que, no Brasil, se deu de modo precário e desordenado. As ruas de terra 
por calçar, o esgoto não tratado no rio, a luz elétrica interrompida dão 
notícia de uma convivência tensionada com a natureza. A distância da 
casa ao trabalho dá consciência das distâncias urbanas, socioespaciais. 
As condições objetivas em relação à cidade se reproduzem também 
nas subjetivas.

Na distante periferia, configuram-se sociabilidades que produzem 
aproximações internas. É comum que os vizinhos se conheçam e se 
auxiliem em suas necessidades materiais. A distinção entre espaço 
público e privado, e mesmo entre os espaços privados dos moradores, é 
movediça. Bares, salões de beleza, oficinas mecânicas dividem lugar com 
o doméstico. Os limites entre a casa e a rua, ainda fortemente adentrada 
pela natureza e carente de recursos urbanos, são também frágeis.

Nos fundos de uma dessas casas, a crônica “Da agulha que ganhou 
avenida” tem espaço. O texto olha para as sociabilidades construídas 
por pessoas e repetições. Divina é a costureira batizada no rastro do 
catolicismo cuiabano que trabalha nos fundos de casa. Ela calcula os 
preços dos consertos no olho e leva os clientes até o portão:

Conheci Divina costurando nos fundos da sua 
casa. Conheci Divina curvada. Acostumei ver 
Divina em arco sobre pano. Ereta era pra me 
alfinetar, pra marcar a roupa com giz, pra cuidar 
de recebimento. Eu ia, tirava a roupa da sacola, 
mostrava o defeito, experimentava, ia embora 
dizendo no portão que não tinha pressa. Na busca, 
era a roupa ao contrário, de lá pra cá. Ela tirava a 
roupa da mesma sacola, mostrava o conserto, eu 
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indo e ela dizendo no portão que, precisando, estava 
lá (PEREIRA, 2018).

Na crônica, Divina fecha o ateliê em sua casa e passa a trabalhar 
numa loja de costura express de um shopping center. No novo lugar, a 
personagem estabelece com o tempo de trabalho e com os clientes relações 
típicas do mundo urbano moderno. A produtividade, a impessoalidade e 
a formalidade passam a agir sobre o seu ofício.

Chego ao shopping com mais uma saia. Na tabela 
dos preços do ateliê em que Divina trabalha, valores 
diferenciavam cada tipo de serviço. Ela se endireita 
pra mim quando me vê. A gerente chega na frente, 
pergunta se eu já conheço o espaço, fala de todos os 
serviços que o ateliê oferece, que a minha roupa ficaria 
pronta em no máximo três dias, senhora. Depois de 
marcar a barra da saia na cabine numerada, Divina 
logo se arqueia de novo pra continuar os pontos 
com os outros três arcos sem me levar ao portão. 
Divina agora costura express (PEREIRA, 2018).

O desenvolvimento dos centros urbanos modifica as sociabilidades, 
uma vez que instrumentaliza as relações. A divisão do trabalho especializa-
se, e os encontros dão-se muito em função dos papéis econômicos 
desempenhados por cada indivíduo. Os diversos prestadores de serviço 
de uma cidade são vistos como tais, rareando a prática de trocas afetivas.

Essa espécie de objetividade da vida urbana pode ser entendida 
conceitualmente como a atitude blasé apontada por Georg Simmel (1976). 
As pessoas concentradas na cidade e fisicamente próximas distanciam-se 
afetivamente. Há um distanciamento interno também dos muitos estímulos 
e acontecimentos urbanos cotidianos. A capacidade de reação ao externo 
se entorpece, consolidando uma postura de reserva e autoproteção.
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 O novo padrão de comportamento estabelecido nas cidades 
em distinção às demandas do meio rural age aplainando os sentimentos 
e dando primazia ao domínio do racional. A atitude defensiva que se 
forja em contato com o superestímulo produz reações menos intensas 
e permite que o indivíduo se situe em meio à multidão e às rápidas 
transformações do urbano.

É preciso evocar as sociabilidades para entender o lugar. A 
quantidade de habitantes não é uma cidade. As paisagens fixas não 
fazem uma cidade. O urbano concretiza-se nas pessoas que trabalham, 
compram, vinculam-se, movem-se. Pensada como um ímã, a cidade atrai 
os indivíduos e suas diferenças.

Transitada pelas multidões, a rua é um lugar privilegiado para a 
compreensão da sociabilidade urbana. Na modernidade, irrompe como 
elemento social e coloca em questão a vida aparente dos habitantes. 
Roberto da Matta, em seu já clássico estudo A casa e a rua (1987), trata da 
gramaticalidade desses espaços, cada qual com sua codificação e redoma 
de sentido, ainda que em constante vinculação. As particularidades das 
esferas de significação constituem ainda éticas distintas, que legitimam 
comportamentos.

Nas palavras da historiadora Arlette Farge (1992), a rua foi o 
lugar de fabricação da vida urbana a golpes de ternura e violência. Ali, 
o olhar do flâneur vaga livre a perscrutar as transformações do seu 
tempo. À rua, ele se volta como um espetáculo da civilização que nascia. 
No seu território desnudo, irrompiam a pulsão e a dramaticidade dos 
atos cotidianos.

A cidade moderna derrubou as muralhas medievais que afastavam 
os povos inimigos. Deixa, logo, de ser eminentemente abrigo, fortificação 



71

Cuiabá 300 anos 

que defendia seus habitantes do ataque estrangeiro. Pessoas desancoradas de 
seus antigos laços comunitários e referências socioculturais aglomeram-se.

A rua é esse espaço de contradições e dessemelhanças, em que 
está posto o caráter individual dos habitantes, na coabitação de tantas 
outras individualidades. Signos como a desordem, a impessoalidade, a luta 
são suscitados por Da Matta para caracterizar a rua em contraste aos de 
relacionalidade, controle e afetividade vinculados à casa. Além de lugares 
diferentes, casa e rua denotariam também formas distintas de sentir o tempo.

A estética realista que se volta enfaticamente à rua no século XIX, 
sobretudo, a vê em suas cenas e imagens. O romance se apresenta como 
uma estetização literária das febris cenas urbanas. Nesse sentido, é possível 
afirmar que o romance se torna mais pictórico, numa composição de detalhes.

A tangibilidade faz-se, dessa forma, como um atributo que se 
cola ao que compreendemos como literário, dando vivacidade às imagens 
construídas. A busca pela especificidade, que acrescenta novas camadas 
de significação ou apenas reforça o efeito do real, firma-se como um 
recurso do ver.

Retornando à rua como espaço de movimento e de passagem do 
tempo racional, observa-se um fluxo prosaico, que se reitera ciclicamente 
na interação entre a produção social e o mundo natural. É um fluxo que 
se dá no cotidiano, este entendido como a sobreposição de numerosas 
práticas ordinárias idênticas, mas também inventivas (CERTEAU, 1998).

“Quando chove, a cidade fica menos aderida” é um conto que olha 
a breve desestabilização do curso da cidade por causa da chuva:

Quando chove, a cidade fica menos aderida. A 
chuva desadere um pouco as pessoas. As pessoas 
não podem se mover livremente pelas ruas e têm de 
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se amontoar embaixo de coisas que servem para 
cobrir. Na cidade de espaços divididos, a padaria 
que vende média e a loja de piso espelhado têm 
toldos de igual serventia de cobrir pessoas da água. 
Cobertas elas ficam e se desaderem um pouco dos 
seus horários (PEREIRA, 2018).

O cotidiano pode ser escavado, tal a cidade. Sua aparência estática 
e fragmentada recobre estruturas e movimentos da sociedade. Na reunião 
dos detalhes, das dobras, dos ínfimos da vida diária se encadeiam os 
grandes eventos e mutações históricas. Na rua, vê-se algo da marcha da 
cidade. Na rua interditada pela chuva, pequenos desvios em seu itinerário.

A cidade se hibridiza na rua, movimenta o disperso, comunica-
se intrincadamente. A rua sobrepõe imagens e discursos. É sobre o 
emaranhado de existências humanas na geometria do espaço, é sobre 
“a fusão de forças materiais e espirituais, a interdependência entre o 
indivíduo e o ambiente moderno” (BERMAN, 1986, p. 129). Ainda na 
Antiguidade, a Babel já começava a se construir.

O texto que a cidade escreve na rua não é linear, mas feito por 
simultaneidades, bifurcações, somas. A cidade ressignifica, em seu território 
moderno, espíritos de outras épocas e outros modelos de civilização. 
A cidade encaixa em sua superfície intertextos, multiplicando sentidos.

Em Eles eram muitos cavalos (2012), Luiz Rufatto faz da cidade de 
São Paulo uma personagem. O romance híbrido, que se desenrola num 
dia da metrópole, sobrepõe panfleto, boletim do tempo, recortes de 
jornais e outros textos não literários em suas páginas. Esses elementos, 
intercalados na grande cadeia de enunciados que é o livro, remetem à 
fragmentação e à desordem dos discursos emitidos pelo urbano. A relação 
que se dá entre forma e cidade expressa a internalização do referente 
no fazer artístico.
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As ruas de Cuiabá escrevem de forma sinuosa. Escrevem com 
barracas de pequi que ladeiam a praça da Prefeitura. Onças pintadas 
espreitam os carros que passam pelos viadutos coloridos. Os semáforos 
das avenidas não organizam quando as velas caminham, iluminando as 
procissões de santo.

Cuiabá se modernizou e estruturou seu discurso identitário em 
torno de símbolos originados na tradição popular. A inserção do estado 
no projeto de nação brasileira se fortalece no século XX. Toma corpo um 
discurso de modernização que busca enfraquecer as imagens da cidade 
como bárbara, isolada e avessa à civilização, tão presentes nos relatos dos 
viajantes. Aparatos do urbano, como o transporte público, a iluminação 
elétrica e a pavimentação de calçadas, começam a ser implantados.

O ideal de modernização, encabeçado por uma elite política e 
econômica, se voltava não apenas à materialidade da cidade, mas às práticas 
sociais e culturais. Era preciso acordar o “gigante adormecido” no centro 
do país, inserir definitivamente Mato Grosso na lógica disciplinar assalariada 
ocidental. Isto posto, as tidas “indolência” e “vadiagem” da população 
local deveriam ser combatidas.

Tanto as forças econômicas, por meio de criação de pequenas 
indústrias e oficinas, como o poder público atuaram para a consolidação 
desse sistema produtivo no território. Ao poder público, caberia “ordenar” 
o traçado urbano, estabilizá-lo para que se assemelhasse ao das capitais 
litorâneas e europeias. Nas novas condições materiais, iriam se dar também 
os novos costumes.

Os costumes a serem transformados pela modernidade provinham 
principalmente das classes populares e de suas criações sincréticas. 
Permanecia o pensamento de que a miscigenação formadora dos habitantes 



74

Projeto Ouro & Mel

de Cuiabá era nociva para a realização dos valores progressistas. Entre 
esses costumes, estavam expressões de divertimento público às margens 
do rio, no Porto e em bairros tradicionalmente ocupados pelos pobres. 
O banho no rio, o cururu, o batuque eram vistos como formas de 
desordem. A vadiagem, os jogos de azar eram práticas a serem banidas pela 
civilização dos costumes. O intento era imprimir um novo ritmo a uma 
Cuiabá que abandonasse formas não utilitárias de relação com a cidade.

O crescimento urbano se intensifica com a “Marcha para o Oeste” 
na década de 1930 e todas as políticas expansionistas que objetivavam 
incentivar a ocupação do centro do país. Configura-se um novo ciclo 
econômico. Veículos de comunicação de massa e mudanças arquiteturais, 
como a construção de largas avenidas e a demolição de obras coloniais, 
auxiliam na composição do novo cenário local.

Entre as décadas de 1940 e 1960, o número de habitantes da cidade 
duplica e os primeiros edifícios com vários pavimentos, simbólicos da 
modernização urbana, são erguidos. Os grandes fluxos migratórios que 
chegam à cidade, a transmissão televisa, a abertura de estradas nas décadas 
seguintes são outros atos significativos de transformação do espaço.

A migração para a cidade rearranja as forças políticas e econômicas 
vigentes até então. A elite cuiabana perde espaço diante dos grandes 
grupos de migrantes e da fragmentação de discursos de poder. Passa a 
se dar uma disputa no campo da cultura para a afirmação do local. Num 
movimento historicamente dialético, as expressões culturais marginalizadas 
são acionadas como simbólicas de uma coesão identitária cuiabana.

É assim que o processo de modernização e “desencantamento” 
de Cuiabá ressignifica a produção abstrata de uma massa anônima na 
definição da cultura “autêntica”. O rasqueado, a religiosidade popular, 
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o artesanato ribeirinho migram da periferia para as festividades da elite, 
tornando-se também referências mercadológicas para a indústria cultural. 
A cultura popular é “modernizada”, sendo a pintura, nesse contexto, a 
linguagem privilegiada para a representação dos modos de vida do povo. 
Por meio da estética, o discurso que poderia ser resistência ao moderno 
foi apropriado. Nesses símbolos populares anteriores às grandes mudanças 
modernizantes da cidade, repousa fortemente a memória coletiva. A 
cidade se imprime nas subjetividades e torna-se objeto de representações. 
O passado subjetivo não restitui ou reproduz um tempo incólume, mas 
o presentifica.

É a partir da memória e da oralidade cotidiana que o conto “De 
onde ela vinha” se faz. O texto se centra numa mulher velha envolvida pela 
família numa noite de aniversário. Por meio de seus relatos, ela compartilha 
a experiência e movimenta a tradição:

Ela se atentava para o falar de sua avó, que servia 
o café fresco. Essa coisa de dizer palavras longas e 
lentas. De contar casos quase monólogos e achar 
sabor nas próprias frases, mais cravadas que toadas. 
Tinha recebido muitos presentes, a visita de filhos, 
netos e noras a ofertar-lhe por seus anos mais 
sabonetes, perfumes, óleos: velha, ainda tinha o 
cheiro. Antes do café fresco, havia a mesa cheia, o 
elogio ao tempero infalível, as notícias dos estudos 
dos pequenos e a prece assídua para que aquele dia 
houvesse também no outro ano. “Ai, meu filho, se O 
lá de cima assim permitir” (PEREIRA, 2018).

Não apenas a fala da mulher narradora, como quer Benjamin, é de 
memória, mas a sua casa, que comunica um modo distinto de relacionamento 
com o tempo. É casa permeada por um lugar de origem que a organizou, 
assim como organizou a interioridade da personagem. A cidade é também 
esse lugar residual de memória:
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O café fresco vinha da chaleira. A chaleira, de 
um empilhado quase piramidal das panelas muito 
areadas. De onde ela vinha, panela era quadro de 
luz disposto na parede da sala: prenda de mulher 
que se prezasse. Na pia, um filtro de barro e 
moringas. O fogão, o bujão coberto por uma capa 
de crochê. O liquidificador, a batedeira, os potes 
de biscoito cobertos por uma capa de crochê. De 
onde ela vinha, cobria-se (PEREIRA, 2018).

Como a personagem que mobiliza a escuta, a literatura pode 
ser narradora: narrando os significados embaraçados dos lugares, 
a condensação simbólica que se dá sobre o material. A cidade, essa 
“realização do antigo sonho humano do labirinto” (BENJAMIN, 2000, 
p. 203) continua se movendo em pedra, letra e cultura.
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CUIABÁ: A CIDADE MULHER DE LUCIENE CARVALHO

Divanize Carbonieri

Ao idealizar este texto, eu tinha o intuito de encontrar uma 
cartografia feminina para Cuiabá na literatura. Queria saber como a 
cidade teria sido desenhada nas narrativas de suas autoras. Que espécie 
de mapa as representações de mulheres traçariam nas páginas impressas? 
A realização desse objetivo esbarrava no meu grande desconhecimento 
a respeito da produção literária de escritoras nascidas ou radicadas em 
Mato Grosso. No pouco tempo de pesquisa que tive, desisti de tentar 
esboçar um panorama ou visão geral. Na verdade, fui antes arrebatada 
pelas impressões de uma única autora, contidas nos microcontos do 
pequeno, mas significativo livro de Luciene Carvalho, Conta-gotas (2007).

Afirmar que Carvalho escolhe apenas mulheres como 
protagonistas das dezessete histórias que se enfileiram em menos de 
quarenta páginas é ainda pouco. São todas cuiabanas ou residentes 
em Cuiabá, mas isso não diz tudo. Representam várias classes sociais. 
O universo por qual circulam deixa entrever uma assimetria entre os 
gêneros. Os homens têm maior poder de decisão e às vezes exercem 
certa manipulação sobre suas parceiras. Porém, existem mecanismos de 
resistência na vida dessas mulheres e alternativas para a situação em que se 
encontram. Foi a partir dos deslocamentos dessas cuiabanas representadas 
por Carvalho que comecei a pensar numa geografia literária da cidade.

Tomei emprestada a ideia de uma geografia literária de Franco 
Moretti (2003, p. 13), para quem tal termo “[...] pode se referir a duas 
coisas muito diferentes. Pode indicar o estudo do espaço na literatura; ou 
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ainda, da literatura no espaço”. A primeira possibilidade envolveria os espaços 
ficcionais delineados pelas andanças das personagens e pelo desdobramento 
do enredo. A segunda daria conta do desenvolvimento histórico da literatura 
de acordo com os espaços geográficos reais. Entre esses dois aspectos, meu 
interesse de pesquisadora pende para o primeiro, uma vez que tenciono 
olhar para os modos como os espaços são construídos dentro das narrativas.

Moretti nos ajuda a pensar nos mapas como instrumentos de análise 
literária, ferramentas que podem explicitar relações ocultadas nos textos: 

Em primeiro lugar, [os mapas] realçam o ortgebunden, 
a natureza espacial das formas literárias: cada uma 
com sua geometria peculiar, suas fronteiras, seus 
tabus espaciais e rotas favoritas. Em seguida, os 
mapas trazem à luz a lógica interna da narrativa: o 
domínio semiótico em torno do qual um enredo se 
aglutina e se organiza (MORETTI, 2003, p. 15).

Qual seria, então, a lógica interna das narrativas de Carvalho que 
poderia ser elucidada por esses mapas da cidade representada? Em seu 
primeiro conto, intitulado “Vale transporte”, uma mulher sobe no ônibus 
em Cuiabá rumo ao trabalho:

Aquele breve interlúdio matinal vinha dando alma 
nova à manhã dela; já não se exasperava com 
clorofórmios e desinfetantes, já não se incomodava 
com o escarro do pai que se levantava para continuar 
o porre interrompido na noite anterior; já não lhe 
pesava a chegada dos 45 anos. Não! Acordava para 
ele, se vestia e maquiava para ele: o cobrador da linha 
508 (CARVALHO, 2007, p. 13).

A linha de ônibus 508 faz o trajeto Osmar Cabral-Centro (Praça 
Bispo) e sentido inverso. A personagem se dirige ao Hospital Geral, onde 
provavelmente é assistente de limpeza. Sua localização, na geografia da 
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cidade, é dada justamente pelo número da linha. Não sabemos ao certo 
de onde ela partiu, em que ponto exatamente pegou o ônibus, mas é 
algum local entre o bairro periférico de Osmar Cabral e o Centro Norte 
da capital, onde se situa o hospital:

Figura 1 – Itinerário da linha 508

Fonte: Aplicativo Meu Ônibus MTU (2018)

É um trajeto feito por milhares de mulheres trabalhadoras 
diariamente em Cuiabá, uma movimentação que, em grande parte, 
permanece ocultada da mídia e também da literatura. Essa cidadã que 
ajuda a construir a realidade cotidiana é muitas vezes esquecida, e 
seus deslocamentos quase não são acompanhados. Mas Carvalho está 
interessada justamente nessa figura a que poucos dão importância. A 
trajetória da protagonista como uma mulher preterida ou pouco valorizada 
também se delineia no fato de, aos quarenta e cinco anos, ainda morar 
com o pai, o que provavelmente indica que não construiu para si uma 
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vida fora da experiência de filha. O alcoolismo do pai sinaliza um círculo 
vicioso que também parece prendê-la; ela não consegue se afastar dessa 
situação incômoda.

Qualquer conto é, por definição, um momento significativo na 
vida de uma personagem. “Vale transporte” transcorre inteiramente 
dentro do ônibus, seccionando esse instante de todo o deslocamento de 
sua protagonista. Apenas o que ela vivencia dentro do ônibus parece ter 
importância nessa existência sentida, em relação ao resto, como pesada e 
insípida. Para aquele momento único, prepara-se de forma especial:

Tinha que ser pontual para pegar o ônibus certo e 
poder realizar aquela cena matinal: unhas pintadas 
com esmalte vermelho escondiam o contato com 
os corrosivos e descansavam por um minuto a 
mais sobre a caixa de dinheiro. O cabelo alisado 
com chapinha no fim de semana exigia que ela se 
inclinasse em direção à bolsa para mostrar seu 
balanço, a língua umedecia o lábio roxo de cuiabana 
antiga e “Oi!!!” (CARVALHO, 2007, p. 13).

As unhas pintadas de vermelho, o cabelo alisado e comprido e os 
lábios com batom revelam que a protagonista ainda não desistiu da própria 
sensualidade ou sexualidade. A razão desse cuidado todo é o cobrador da 
linha 508 naquele horário específico. Não está claro se a atenção é recíproca, 
já que o homem só se manifesta ao cumprimentá-la com um “oi”, ao 
que ela responde similarmente no final da narrativa. No entanto, nesse 
momento congelado e iterativo (há a indicação de que ocorre diariamente), 
existe a quebra da rotina massacrante da personagem. É um momento 
de individuação, uma iluminação que é dada pelo desejo, numa existência 
majoritariamente vivida em branco e preto. 
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Uma outra personagem que também parece ser alguém pouco 
vista é a narradora-protagonista de “Conta-gotas”, o conto que dá título 
à coletânea. A sua localização não é, contudo, definida. Ela pode estar em 
qualquer lugar da cidade ou mesmo em outra cidade. Mas, ainda assim, 
existe algo em sua narração que parece identificá-la como cuiabana, como 
mais uma cuiabana de certa forma esquecida. Todo o conto, na verdade, 
desenvolve-se na mente da personagem, constituindo um diálogo mental 
com a mãe, numa espécie de pedido de desculpas:

Ah, mãe! serei motivo da sua admiração, a senhora 
se esquecerá da menina sem encantos, da mocinha 
sem brilho, se esquecerá da perda do seu filho. Eu 
prometo lhe recompensar pela moça sem beleza, 
pelo genro pífio, de profissão modesta e ambição 
tacanha. Minha fé tamanha trará a recompensa. O 
médico me disse que com algum cuidado levarei 
a gestação até o fim, é certo sempre ter sido um 
tanto frágil e sem viço, mas desta vez, vou dar 
conta do serviço. Isso é vital para mim: terei nosso 
menino (CARVALHO, 2007, p. 25).

Assim, ela tenta se desculpar por nunca ter sido especial, uma filha 
que pudesse ter merecido a admiração da mãe. A única possibilidade que 
enxerga de modificar isso é conseguir levar a gestação a termo, dando 
à luz um filho homem, para substituir aquele que a mãe perdeu e que, 
por ser homem, teria merecido mais o amor materno. Mas mesmo em 
relação a isso se sente insegura. A gravidez inspira cuidados, e sua saúde 
frágil talvez não permita que esse sonho se realize. Se perder o bebê, 
ela sente que perderá também a última chance de ter o afeto da mãe.

Ainda que o espaço a partir do qual narra não esteja delimitado, 
existe uma menção a um espaço doméstico que também é revelador das 
relações familiares: 
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Eu me vejo entrando em casa, por uma vez vitoriosa, 
levando o nenêm nos braços envolto em manto azul, 
será noitinha, meu ventre ainda abaulado, meu peito 
cheio. O passo cuidadoso do pós-parto, seguirei até 
seu quarto, que fica logo após o meu de filha pouca, 
minhas mãos seguirão até sua direção, lhe entregarei 
meu filho, mãe, que será nosso. Nossas tardes, após 
então, serão serenas e seremos íntimas e cúmplices 
(CARVALHO, 2007, p. 25).

A proximidade física entre o quarto da mãe e o da filha não serviu 
para diminuir a distância que a narradora sempre sentiu que a mãe lhe 
impunha. Nem mesmo o fato de ser “filha pouca”, ou seja, filha única, 
após a perda do irmão, a tornou mais apreciável para a mãe. Numa família 
tão pequena e de espaço tão exíguo (um quarto, outro quarto e o quê 
mais?), existem imensos abismos, que a convivência diária não preencheu. 
A esperança da protagonista é que o nascimento de um novo membro 
possa ocupá-los. Mas é preciso que seja um menino, um ser humano do 
sexo masculino, para que possa validar a existência dessas duas mulheres, 
irmanadas em sua insignificância. Afinal, o sentido da vida da mãe também 
parece ter sido perdido, juntamente com o filho morto, algo que apenas 
um neto poderia alterar.

Em “Conta-gotas”, a cidade está internalizada, entranhada na 
vivência dessas duas personagens (filha e mãe), que, em comum, têm o 
sentimento de menos valia em relação aos homens. Mas em “Motoboy”, 
a cidade volta a ser externada, com muitos dos seus principais espaços e 
vias sendo desenhados pelo deslocamento da protagonista, que precisa 
atravessar a cidade para fazer a matrícula da filha na faculdade:

Puxou por seu famosíssimo bom senso e foi em 
direção ao seu carro estacionado próximo ao 
Departamento de Serviço Social. Abriu a porta, 
jogou o calhamaço de provas e apostilas no banco 
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de trás, deu partida e seguiu pelos contornos das 
vias da Universidade Federal que, passando pela 
guarita, davam acesso à avenida Fernando Corrêa 
(CARVALHO, 2007, p. 33).

A localização da personagem no espaço indica uma classe social 
diferente daquela das protagonistas dos contos anteriores. Trata-se de 
uma professora da Universidade Federal de Mato Grosso, algo explicitado 
pelo ponto de partida de seu deslocamento e também pelo “calhamaço 
de provas e apostilas” que joga no banco de trás do automóvel:

Figura 2 – Mapa da Universidade Federal de Mato Grosso

Fonte: Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) (2018).1

Nesse pequeno mapa da universidade, a protagonista partiu 
provavelmente do estacionamento entre os pontos demarcados 06 e 07 
para pegar a via principal e sair pela Guarita 1 e desembocar na Avenida 
Fernando Corrêa da Costa. O espaço da Universidade Federal de Mato 
Grosso é um importante índice da vida intelectual da cidade e também 
de ascensão social para aqueles habitantes que conseguem ingressar ali e 

1  Informação veiculada no site www.ufmt.br (2018). 
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principalmente estabelecer uma carreira acadêmica, como a mulher enfocada 
no conto. A questão que se coloca a partir daí é se esse posicionamento 
social diferenciado teria tornado a protagonista mais visível do que as 
mulheres dos contos anteriores.

Ela parece ser ainda manipulada pela filha, que, estando em Reserva 
do Cabaçal, um município a 380 quilômetros de Cuiabá, famoso por suas 
cachoeiras e natureza paradisíaca, avisa a mãe que aquele é o último dia 
para regularizar a matrícula. Também é significativo o fato de que a filha 
não é estudante na mesma universidade em que a mãe trabalha como 
professora, uma instituição pública, mas em uma faculdade particular, situada 
praticamente do outro lado da cidade. Isso pode indicar que a filha esforçou-
se menos do que a mãe ou que teve uma vida mais confortável, podendo se 
dar ao luxo de pagar uma alta mensalidade e ainda usufruir de momentos 
de lazer com despreocupação, deixando para a mãe a responsabilidade 
de resolver as questões burocráticas: “‘[...] mãe, se você não fizer a minha 
matrícula eu perco o vestibular!’ Ela sempre fora tão chantageável, era o 
melhor caminho para dobrá-la” (CARVALHO, 2007, p. 33).

Depois de passar rapidamente por sua residência no Jardim das 
Américas, o que também sinaliza sua extração social, já que se trata de um 
bairro de classe média alta, a protagonista segue em sua missão:

Encontrar uma vaga bem na Praça Alencastro fê-la 
crer que os deuses do vestibular estavam ao seu lado. 
No fotocopiadora a fila fluiu inacreditavelmente 
rápida, os deuses estavam ao seu lado e eram 
poderosos, entrou no carro e deu a partida certa 
de que cumpriria com garbo a última etapa daquela 
prova de amor materno. Nada. Tentou novamente. O 
automóvel não emitiu nenhum som ou movimento. 
(CARVALHO, 2007, p. 33).
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Ela não buscou uma fotocopiadora próxima da universidade, mas 
rumou para o centro, como que movida por uma força que a atraía até 
ali. A Praça Alencastro simboliza o centro nevrálgico da cidade, onde 
todas as rotas se interconectam e onde tudo se resolve de uma forma 
ou outra. A região central é o grande polo de atração nas narrativas de 
Carvalho, que se desdobram nesse entorno. Estranhamente é ali que o 
carro da protagonista não quer mais dar a partida, mas isso abre espaço 
para o que precisa acontecer com ela. Ela vai até a matriz e decide pegar 
um mototáxi, e, então, algo novo se revela:

A agilidade com que ele se livrou do trânsito 
pantanoso do fim da sexta-feira encheu-a de alívio. 
Quando a moto atravessou o cruzamento da 
avenida Ponce com a Prainha, ela já se sentia quase 
leve e viu-se segurando a cintura do motoboy com 
firmeza. Na subida do Seminário p’rá pegar a 
General Mello ela já sentia o calor do corpo dele. 
E as subidas e descidas da General Mello foram 
seu melhor play ground. O calor que era do corpo 
dele foi se transformando num calor que era seu. 
Seus joelhos afastados tendo um corpo másculo 
bem encaixado no seu entrepernas, desfilando 
pela cidade atingira sua libido de quina. Ela foi se 
sentindo úmida e livre (CARVALHO, 2007, p. 34).

Novamente é o desejo que ilumina essa existência de mulher, 
antes tão disciplinada e apagada. As principais vias da cidade se 
desenham conforme a libido da personagem vai sendo despertada pela 
proximidade com o motoboy.
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Figura 3 – Região central de Cuiabá

Fonte: Google (2018).2

Existe, portanto, uma correspondência entre o corpo da protagonista 
e o corpo urbano. Os entrecruzamentos que a moto atravessa refletem a 
sua região “entrepernas”, que passa a ser o foco da sua consciência, com o 
contato com o corpo masculino. Esse momento de iluminação transforma 
o dia da personagem, que combina com o rapaz uma nova viagem, da 
universidade até Várzea Grande e depois para casa, além de ficar com seu 
cartão: “[o] caminhar mais leve e o novo ondulado dos quadris delatam: 
as coisas podem ficar muito diferentes quando se tem na bolsa o número 
do Motoboy” (CARVALHO, 2007, p. 35).

A figura da moça que faz tudo certo e sobe na vida é ainda 
retratada em “Esmoler”:

Viera ao Choppão e por sob a mesa, os dedos dos 
pés retesados me contaram da ansiedade; a amiga 
sentada a sua frente: nem mais bonita, nem mais 

2  Informação veiculada no site Google (2018).
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rica, só mais plena. Ela, expressão de Mariete, me 
contava através dos cotovelos apertados junto às 
costelas, das noites emocionantes não havidas, dos 
sussurros de amor não trocados, da agenda sem 
surpresas. Talvez se chamasse Teresa e morasse 
no Terra Nova num pequeno apartamento de dois 
quartos adquirido com a prova do profissional 
bem-sucedido. O riso contido e a expressão do 
rosto ensaiada pra agradar, me falavam que sempre 
foi Josiana, querendo aplauso do pai, espanto da 
mãe, sempre chegou só um pouquinho atrasada e 
quis agradar aos professores. Fez sua faculdade e 
seu concurso. E nesta sexta à noite, sem que se dê 
conta, os seus olhos pedem (CARVALHO, 2007, 
p. 30).

Esse conto tem a peculiaridade da voz narrativa: uma espécie de 
narrador ou narradora-testemunha que observa a moça no Choppão, 
um bar tradicional localizado na região central: 

Figura 4 – Localização do Choppão

Fonte: Google (2018).3

3  Informação veiculada no site Google (2018).
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A personagem pode ter qualquer nome, um indicativo de como 
é comum a história que sua expressão, gestos e corpo deixam adivinhar: 
alguém que sempre fez tudo para agradar, que tirava boas notas, nunca 
se atrasava demais, fez a faculdade, passou num concurso e comprou 
um pequeno apartamento, uma vida irretocável de boa moça. Tudo isso 
presumido pelo narrador ou narradora-testemunha a partir do que está 
sendo visto. Mas as boas moças são realmente notadas? O que parece haver 
de comum também nessa trajetória é a falta de visibilidade, a ausência de 
uma verdadeira individuação. Os olhos da protagonista pedem isso: que 
alguém realmente a veja, que perceba seus desejos mais íntimos e a salve 
dessa existência tão regrada e monótona. 

Mas nem todos os contos do livro trazem esse tipo de personagem. 
Há também as moças que não se submeteram. Em “Revelação”, por 
exemplo, desde o início da adolescência, a protagonista parece ter um 
outro destino assinalado:

Narciso apareceu: 5 anos mais velho; já tinha 
um fusca – perfumado. Titubeou entre o sim e o 
não quando ele a convidou para dar uma voltinha 
de carro, titubeou mas só um pouquinho e logo 
topou. Não foi só uma volta. Não teve volta, ela 
nunca mais foi a mesma. Como se uma revelação 
tivesse acontecido no mundo inteiro que caiu sobre 
a vidinha dela. A partir daí era um “corre cutia” 
pra escapar da vigilância da mãe, cada vez mais 
atônita. Depois do Narciso, veio o Nestor – irmão 
dele –, depois o Otávio colega de sala – e aí já não 
interessava mais quem era “ele”; o que importava era 
estar no próprio corpo na hora daquela navegação, 
na hora daquela tempestade do sangue, da boca 
seca, aberta, da respiração cortada, do peito batendo 
bravo. Ah universo em incêndio! Nem surra da mãe, 
nem choro do pai, nem a fama de galinha, nada 
mudou sua sina (CARVALHO, 2007, p. 23).
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Diferente das demais protagonistas, a desse conto vivenciou a 
própria sexualidade desde cedo, sem se deixar levar pelas amarras sociais. 
Mas também teve que enfrentar as tentativas de cerceá-la. Existe toda 
uma padronização de comportamento que é imposta às mulheres, e 
mesmo aquelas que escapam dessa moldura ainda têm que pagar um 
preço, não raro alto demais. Seguir a própria verdade é muitas vezes ir 
contra os pais e a sociedade. Fugir completamente, com frequência, é 
impossível, e a protagonista em algum momento tentou – ou foi forçada 
a – se adequar, ainda que em vão: “[...] completa ela não ficou nos 3 
anos em que tentou ficar casada, impossível calar a febre do novo, do 
improvado” (CARVALHO, 2007, p. 24). 

Nessas pequenas narrativas de Carvalho, tanto as mulheres 
que, de alguma forma, se domesticaram quanto as indomáveis não são 
livres. Sobre elas pesam exigências que não parecem atingir da mesma 
forma os homens. Em “Nervoso”, Jussara espera a amiga Sônia, numa  
“[l]anchonetezinha chinfrim, estreita e comprida fruto de uma casa 
cuiabana revisitada.” (CARVALHO, 2007, p. 17), para desabafar sobre 
suas desventuras amorosas: 

Aí o Rui veio todo suado, lindo. Beijou minha 
boca, perguntou se tinha uma grana para comprar 
picolé, chamei o picolezeiro, escolhemos: eu uva, 
ele limão “ai, Sônia! Cê não imagina como eu 
tremia, ele mesmo adiantou ‘não desceu?’” “Não! 
O que é que você vai fazer?” Ah, Sônia! Cê não 
sabe como eu queria que ele falasse que queria, 
que me queria... ele ficou ali quieto; quando o 
picolé acabou, ficou riscando o chão com o palito 
aí falou: “Você tome a decisão que quiser, cê 
sempre conheceu minha situação, né?... É melhor 
você ir, o jogo vai recomeçar”, ele tava indo pro 
campo, voltou e perguntou: “Cê vai falar com meu 
irmão?” (CARVALHO, 2007, p. 17).
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Jussara está grávida de um filho de Rui, mas ele não pretende 
assumir o relacionamento ou a criança. Deixa que ela decida o que fazer, 
exime-se da responsabilidade. Nesse trecho, o próprio fato de ele pedir 
para ela pagar o picolé, num momento que deveria ser de maior seriedade, 
já revela um certo abuso e manipulação. A última fala de Rui justifica-se 
porque Jussara é, na verdade, namorada de Paulo, seu irmão. Seu principal 
temor parece ser o de que o irmão descubra a traição e não a situação de 
Jussara. Forçada pela necessidade de encontrar uma saída, Jussara finge que 
o filho é de Paulo, que aceita se casar com ela. Enquanto isso, Rui consegue 
se safar sem maiores problemas: “[s]abe Sônia, quase que eu ponho tudo 
a perder, quando a gente tava escolhendo a data ele comentou: ‘Sabe meu 
irmão, Rui? Ele resolveu ir embora pro Paraná’ eu desatei a chorar, sorte 
que ele pensou que era nervoso” (CARVALHO, 2007, p. 18). Portanto, 
a liberdade sexual tem um custo maior para as mulheres do que para os 
homens, que conseguem escapar ilesos. 

Há ainda duas mulheres de mais idade representadas nos contos 
“Cadeira de balanço” e “Couve manteiga”. Essas narrativas também são 
importantes em virtude da representação do que seria uma casa tradicional 
cuiabana. No primeiro deles, a protagonista é uma senhora idosa que quase 
não sai mais do casarão da Rua Barão de Melgaço, no Centro-Sul da capital: 
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Figura 5 – Região da Rua Barão de Melgaço

Fonte: Google (2018).4

A sua é uma história parecida com a da jovem Jussara: “[...] muito 
da memória se perdeu, porém, [...] é recorrente a lembrança de um certo 
Cabo Tomé que frequentou-lhe a casa quando os 40 anos gritavam a 
urgência do corpo. O rosto dele volta com mais força cada vez que sua 
caçula, a rapa do tacho, vem lhe visitar” (CARVALHO, 2007, p. 14). Assim, 
por trás das paredes desses casarões tradicionais, também se escondem 
as histórias insuspeitas das mulheres que aparentemente viveram toda a 
sua vida de acordo com as regras sociais. Há a superfície, de aparência 
controlada, e a profundidade dos sentimentos e experiências dessas 
cidadãs encerradas entre quatro paredes. 

Em “Couve manteiga”, a culinária é o que dá o sabor à típica 
residência cuiabana:

4  Informação veiculada no site Google (2018).
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Sábado era dia de cozido: todo sábado; o marido 
era um antigo funcionário do Bemat; domingo era 
dia de lasanha. Todo domingo; o filho mais velho 
era professor de cursinho, brilhante na matemática; 
segunda era dia de galinha: toda segunda; o filho do 
meio era um rapaz lindo e estudava na Universidade 
Federal; terça era dia de Maria Izabel: toda terça; a 
filha caçula era a adolescente mais doce que Cuiabá 
já viu; quarta era dia de peixe, pacu frito e mujica de 
pintado: toda quarta; [...] quinta era dia de costela: 
toda quinta; ela, ela era esposa e mãe quase invisível 
por trás da casa arrumada, da roupa lavada e do 
cardápio sagrado; sexta era dia da carne de porco 
com couve manteiga (CARVALHO, 2007, p. 15).

A repetição da palavra “toda” depois de cada dia da semana indica 
a monotonia da vida da protagonista, mesmo com essa exuberância 
gastronômica. Não há alteração na rotina semanal do cardápio. A casa e 
os filhos são impecáveis, mas ela não deixa de ser quase invisível por trás 
disso tudo. Na sexta-feira, o marido traz ainda convidados para saborear 
a comida da mulher, um momento de brilho para quem “[s]empre fora 
premiada com pouca atenção” (CARVALHO, 2007, p. 15).

No dia específico enfocado no conto, uma sexta-feira, acontece 
uma série de contratempos, o gás acaba, o telefone toca demais, os cães 
perseguem um gato. O resultado é que a carne de porco sai ressecada e a 
couve, amarga. A mulher fica constrangida diante do gerente, que o marido 
tinha trazido do trabalho. Mas ninguém diz nada, ela não é confrontada 
ou criticada abertamente. Porém, algo muito importante parece ter se 
perdido: “[l]avou a louça toda e por último sua faca de lâmina sempre 
afiada. Olhou em volta, constatou que tudo estava impecavelmente no 
lugar, encostou a lâmina no pulso esquerdo, fechou os olhos e apertou. 
Firme” (CARVALHO, 2007, p. 16). A única coisa que dava sentido àquela 
existência se rompeu, e a saída encontrada é, então, dar cabo da própria 
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vida, alternativa sentida como melhor do que voltar para a completa 
insignificância.

No que se refere à cartografia desenhada nessas narrativas, todos 
os pequenos mapas empregados até aqui deixam entrever que a Cuiabá 
retratada por Carvalho está principalmente circunscrita ao espaço entre 
as regiões Centro-Norte e Centro-Sul. Tal fato não se choca com o que 
afirma Moretti a respeito das cidades representadas nas obras literárias. 
Para ele, a complexidade urbana é frequentemente reduzida nas narrativas 
dos autores, que escolhem enfocar apenas os bairros mais significativos 
para seus enredos. Moretti (2003, p. 84) ainda declara que “[...] espaços 
diferentes não são apenas paisagens diferentes (embora sejam isso também 
[...]): são matrizes narrativas diferentes. Cada espaço determina seu próprio 
tipo de ações, seu enredo – seu gênero”. 

Carvalho escolhe principalmente o espaço de uma cuiabania 
tradicional, seus casarões e ruas da região central da cidade. Mas a escolha 
não é feita simplesmente para comemorar tal tradição. Ao contrário, em 
sua escrita, atenta às inquietações das personagens, ela revela as fissuras 
que se encontram nos paredões das convenções sociais locais. As mulheres 
representadas em Conta-gotas são, em grande parte, invisíveis, emparedadas 
que estão por regras e mais regras de comportamento. A invisibilidade 
atinge diferentes classes sociais e idades, mas todas as personagens 
resistem a isso de uma certa maneira. O desejo pode estar em estado 
de ebulição nas mais pacatas, encontrando um momento ou outro para 
atingir a superfície, ou pode estar em pleno transbordamento nas mais 
rebeldes. Mas está sempre presente, tornando vivas essas mulheres que 
o ordenamento social pretendia soterrar.

A Cuiabá de Carvalho é, sobretudo, uma cidade mulher, vista e 
experimentada por suas mulheres, que vivenciam seus espaços de forma 
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própria. Os deslocamentos delas por esses locais – ou mesmo a sua fixação 
neles – se combinam aos movimentos de sua interioridade. Grandes ou 
pequenos anseios são desenhados conforme elas se movem ou ficam 
paradas nesses contextos. O fundamental é que elas ocupam a cidade, cujos 
logradouros reais são nomeados nas narrativas. São personagens que estão 
localizadas em espaços que remetem aos existentes, aterradas, portanto, na 
realidade urbana de uma cidade que também precisa urgentemente prestar 
atenção às narrativas de suas mulheres.
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DE MALA E CUIA PARA A TERRA DOS DE TCHAPA E CRUZ

Marta Helena Cocco

Neste texto, exponho minha relação com a cidade de Cuiabá, 
inicialmente em 1986 e, a partir de 1997, como moradora. Este relato 
evidencia, sobretudo, a mediação dos textos literários nessa relação, de 
minha autoria e de outros autores, objetivando apresentar uma leitura 
da cidade pela visão de uma migrante que se embrenhou nas palavras 
já escritas e em curso sobre a “Terra dos de Tchapa e Cruz”, conforme 
sugestão das organizadoras deste livro.

O título remete a duas expressões tradicionais no Rio Grande do 
Sul e em Mato Grosso. “De mala e cuia” significa mudar-se definitivamente 
para um lugar levando todos os seus pertences. “Tchapa e cruz” é uma 
expressão usada para fazer referência aos nascidos em Cuiabá. Nesse 
caso, não é Mato Grosso e sim sua capital, a “terra dos de tchapa e 
cruz”. Segundo informações de amigos nativos, “tchapa” se refere à 
certidão de nascimento e, em dada época, aludia a uma plaquinha que os 
bebês recebiam na maternidade. E “cruz” seria o local de falecimento. 
Então, inicialmente, “tchapa e cruz” denominava quem nascesse e 
morresse em Cuiabá. 

Em janeiro de 1986, em férias da Universidade Federal de Santa 
Maria (RS), vim conhecer o estado que minha família tinha escolhido 
para viver, tendo vendido propriedades lá e investido aqui (literalmente 
vieram de mala e cuia). O primeiro contato com Cuiabá se deu nesse 
momento. Não fazia tanto calor naqueles dias, de modo que não foi a 
temperatura que chamou minha atenção. Pelo contrário, fiquei fascinada 
com a amenidade das noites, impressionada com tantas pessoas sentando-
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se nas calçadas de bares como Chopão e outros cujo nome não me recordo 
ao longo da avenida do CPA, e achei lindíssima a avenida Getúlio Vargas, 
com aquelas árvores. Andando pelas ruas, sentia-me um tanto estranha, 
pois era raro encontrar pessoas com o meu tom de pele. Hoje, isso não 
acontece mais. Senti por Cuiabá uma empatia, dessas que a gente sente 
por algumas cidades quando as visitamos pela primeira vez. Em março 
de 1992, embora houvesse a possibilidade de trabalho e de ingressar num 
programa de mestrado por lá, com a descoberta de uma doença da minha 
mãe, mudei-me definitivamente, residindo por cinco anos em Diamantino. 
Cuiabá passaria a ser meu endereço somente de meados de 1997 ao início 
de 2013. De 2013 para cá, resido em Tangará da Serra.

Em julho de 1997, depois de aprovada num teste seletivo para 
professora substituta da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), 
comecei a ter contato com a cidade via literatura. No Departamento 
de Letras, havia um calendário da Adufmat com poemas. Li “Alegria é 
Cristal de Açúcar”, de Lucinda Nogueira Persona, que está publicado 
no livro Por imenso gosto (1995), e fiquei motivada a conhecer mais da 
literatura produzida por estas paragens. Em seguida, pela aprovação de 
um projeto na SEC, enviado ainda em Diamantino, conheci Ivens Scaff  
e, depois, Wander Antunes. Dali a uns meses, eu lançava meu primeiro 
livro em Cuiabá (Partido) juntamente com Ivens (A fábula do quase frito e 
Uma maneira simples de voar), Wander (Isso é coisa de pirata), Lucinda (Ele era 
de outro mundo) e Marcelo Velasco (ilustrador). Foi uma estreia e tanto. Ao 
ler esses autores, fiquei impressionadíssima. Comento, dos títulos desse 
lançamento, Isso é coisa de pirata. Pela dedicatória1, percebe-se que Ivens 
Scaff  teve participação na concepção do livro.

1  Dedicatória do livro Isso é coisa de pirata: “Para Monteiro Lobato, que me contou a 
história de Peter Pan, no Sítio do Picapau Amarelo. Para James Barrie, o pai de Pe-
ter. Para Walt Disney, pelo desenho. Para Steven Spielberb, por Hook. E para Ivens 
Cuiabano Scaff, por compartilhar a viagem que foi a feitura deste livro.”.
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Nessa narrativa infantojuvenil, a famosa personagem Sininho 
(Tinker Bell em inglês, criada por James Barrie e imortalizada nos desenhos 
de Walt Disney) viaja de longe para Cuiabá, onde acorda o menino 
Gonçalinho, avisando-o de que o Capitão Gancho chegará para roubar o 
ouro que há debaixo da Igreja do Rosário e de São Benedito. Gonçalinho, 
em princípio, ri, dizendo se tratar de lenda. Mas depois leva a fadinha 
a sério, temendo que Gancho derrube todas as igrejas da cidade, não 
sobrando uma para contar história. (Nesse trecho, pode-se inferir uma 
alusão à derrubada da antiga catedral de Cuiabá, episódio que marcou 
sobremaneira a memória de muitos cuiabanos e que é referido em 
páginas seguintes).

Na sequência da história, mais crianças cuiabanas e um gauchinho 
se engajam no movimento de barrar a investida do Capitão Gancho (há aí 
uma sutil menção à diversidade demográfica da capital, já bem acentuada 
no fim dos anos 90). Em princípio, por se tratar do período das secas, as 
crianças apostam no encalhe do navio nos bancos de areia do rio. Mas, ao 
olharem para o céu, viram a silhueta do navio que viria voando, devido 
ao roubo do pó mágico da Sininho. E aí a aventura começa. Uma série 
de episódios acontecem, recheados de algumas expressões do linguajar 
cuiabano. Por fim, a turma do Gonçalinho, mais a Sininho, mais muitos 
jacarés voadores vindos do pantanal, mais o vento que sopra o navio 
para longe, põem fim à saga do Gancho. 

Essa narrativa despertou minha curiosidade sobre a história do 
surgimento da cidade de Cuiabá em função da descoberta de minas de 
ouro. Além do extrativismo, a presença de várias igrejas, da menção ao 
pantanal e à Chapada e ao regime de chuvas foi aguçando meu interesse 
pela história e geografia local. Certamente para quem é nascido na cidade, 
a obra traz mais elementos de encanto e emoção.
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No fim dos anos 90, participei de um projeto de capacitação da 
Seduc, indo a vários municípios do interior e levando essas narrativas, 
assim como alguns exemplares da revista Vôte! para divulgação. Professores 
ficavam maravilhados com os textos em prosa e verso, o que alimentava 
minha curiosidade por outros textos produzidos na região. Anos mais 
tarde, no ensino superior, orientei um trabalho de conclusão de curso2 
sobre Isso é coisa de pirata, em que investigávamos a relação entre o pronome 
demonstrativo do título “isso” com algo externo ao enredo da história 
que seria lida, pois, do contrário, o pronome a ser usado teria sido “isto”. 
Formulamos como hipótese, independentemente da intenção do autor 
ou de um uso aleatório da palavra, um fato que geralmente se repete nas 
atividades de extrativismo mineral: as riquezas vão embora, os mineradores 
de maior porte geralmente não possuem projeto de fixar residência e investir 
no local. Assim, o Capitão Gancho metaforizaria esse tipo de explorador. 
Dezessete anos mais tarde, ao lançar um livro de poemas infantis (Doce 
de formiga), compus um poema que estabelece uma intertextualidade com 
o referido livro infantojuvenil. Nele, o pirata é moderno, punk, vem para 
roubar o ouro, mas se encanta com a cultura (especialmente com a culinária) 
e com a paisagem cuiabana, por fim se apaixona e se transforma, desistindo 
da cobiça do ouro e integrando-se ao local. A ideia inicial era brincar com 
um ditado popular que diz que “Quem bebe água do Cuiabá e come cabeça 
de pacu não vai mais embora.”. O adjetivo punk, que pode presumir uma 
pessoa de comportamento livre e que subverte normas, vai se apagando 
ao longo do poema, restando nem o pirata, nem o punk, mas um sujeito 
transformado pela força da cultura e integrado a ela, enamorando-se por 
uma “bela cuiabana”, numa alusão à miscigenação cultural:

2 A monografia de final de curso intitulava-se “Relações intertextuais e outros aspectos 
estruturais em Isso é coisa de Pirata de Wander Antunes”, da acadêmica Geisa Cordeiro 
Lopes.
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Transformação

O pirata punk
pirou
ao chegar a Cuiabá
pra pilhar
o ouro brilhante e bonito
que diz que tem
debaixo da Igreja de São Benedito.
Pudera! Tal era o calor
que ele logo provou
manga e caju no palito.

Piradito da silva
foi pra beira do Cuiabá
e comeu por lá
cabeça de pacu frito. 
Ai que beleza
não tem sobremesa?
Abusado,
o pirata se afundou no furrundu.
E esqueceu da proeza,
ou melhor, da malvadeza
de roubar o ouro...
Descobriu que dormir na rede
era uma paz, um sossego.
− Isto é que tesouro...
Chega de vida cigana
pensava o pirata provando
a doce e crocante
farofa de banana.

Quando a noite veio
com uma lua elegante
o pirata se rendeu à lindeza do céu.
Que vista gigante!
Que panorama!
Tudo isso o deixou transformado
galante
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bacana...
Mas pirado mesmo de uma vez
o pirata ficou
foi quando dançou
no olhar siririzante
de uma bela cuiabana.
(COCCO, 2014, s/p)

Voltando a 1997, também conheci outros escritores envolvidos 
com o projeto da revista Vôte!, coordenada por Wander Antunes, uma 
revista que reunia fotógrafos, artistas plásticos, escritores... Dessa época, 
destaco um conto belíssimo de Gabriel de Matos, publicado na revista em 
2001 e depois no livro A Geringonça e na coletânea de contos A margem 
esquerda do rio. Em 2009, escrevi e publiquei uma resenha sobre esse conto 
na revista eletrônica Norte@mentos, da UNEMAT/Sinop, da qual repito 
alguns comentários.

O conto “Ligados com o mundo” (2002) provoca-nos a pensar 
sobre estes tempos em que não apenas nos percebemos demasiadamente 
ligados, mas invadidos e vigiados por eficazes tecnologias da comunicação 
e, paradoxalmente/estranhamente, sentimo-nos sós e isolados por costumes 
cada vez mais individualistas. Nessa narrativa curta e especialmente 
emocionante de Gabriel de Matos, um personagem narra uma parte de 
sua infância quando, na companhia do irmão, ouvia um rádio de pilha. 
Nesse rádio, os dois sintonizavam várias estações, algumas delas em 
língua estrangeira. O irmão traduzia as histórias, mesmo sem conhecer 
nenhuma daquelas línguas, e ambos viajavam pelo mundo graças à 
inventividade do Zeca:

Naquele tempo, ficávamos acordados até bem tarde, 
na sala de jantar já vazia, eu e meu irmão, ouvindo 
o rádio grande de mamãe. Meu pai colocara um fio 
comprido, apoiado num bambu no quintal, para 
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funcionar como antena mais potente. Dali eu e 
meu irmão Zeca ouvíamos o mundo. Isso deve ter 
sido faz tempo, porque, em 69 chegou a televisão 
em Cuiabá [...]. Foram muitas noites assim, a gente 
passeando entre as bananeiras do quintal pelas 
ruas da Tchecoslováquia, sob a mangueira velha 
em vielas de Estocolmo, por trás das touceiras 
de mato do Seu Vitório nas dunas do deserto do 
Casaquistão (MATTOS, 2002, p. 09-14).

O conto, que destaca o poder da imaginação e do convívio como 
formas de se estar “ligado” com o mundo, termina dizendo que mais tarde 
as coisas mudaram. O irmão mais velho vai embora, o vizinho ergue um 
muro separando os quintais, o velho pé de mangueira cai e a TV substitui 
o antigo rádio. Observamos no conto que, de um lado – mangueira, 
rádio de pilha, bananeiras e luar metaforizam uma vida de sonhos, de 
fantasias, de convívio e de alegria, paisagem de uma Cuiabá “memória 
e nostalgia”. De outro, a TV, o quintal cimentado e o muro alto vão 
caracterizando outro espaço-tempo em que as pessoas já não conversam, 
não se visitam, paisagem de uma Cuiabá que se tornou “cidade grande”, 
cujos quintais de enormes mangueiras foram ocupados por edifícios. Uma 
das imagens mais interessantes é a das pilhas esquecidas dentro do rádio 
que melaram ácido. O ácido é um pouco dessa solidão corrosiva, dessa 
sensação de que o prazer da convivência – não a virtual – foi de algum 
modo “melado”. O narrador da história, em primeira pessoa, conta em 
retrospectiva ou flashback o tempo de ontem, descrevendo aspectos do 
cotidiano de uma família em Cuiabá. Ao evocar esses episódios, busca 
o passado e confronta-o com o presente, na tentativa de não esquecê-
lo, como pontua Ricoeur (2007, p. 71): “Lembrar-se não é somente 
acolher, receber uma imagem do passado, como também buscá-la, 
‘fazer’ alguma coisa”.
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Também por aquela época, em 2001, vencendo na categoria 
Literatura um concurso denominado Mato Grosso Ação Cultural, lancei o 
livro Meios em que aparece meu primeiro texto dedicado a Cuiabá:

Uma porção de Cuiabá

Entre cores raças
ruas e praças
sob um sol contundente
e um falar tão diverso
a cidade se move.

Lenta e apressadamente
altera seus retratos
com bons e maus tratos.

Ecos do Pantanal
desenhos de Chapada
passado e pessoas
convergem para ela.

Já a vi em tantas telas
e pensei fazê-la em versos.
Cuidei que fossem leves
de um concreto digerível
e ao sabor de suas noites:
Cuiabá... um poema tropical.
(COCCO, 2001, p. 71)

Esse poema, lido agora, 17 anos depois, me faz reconhecer a 
influência de outros textos, especialmente das artes plásticas na minha 
percepção da cidade, numa perspectiva de recorte, de porção. Também 
destaquei o movimento de transformação que ocorria, optando por 
assinalar, na sensitividade concreta do real, apenas as imagens agradáveis. 
Nos últimos versos, há uma referência às noites cuiabanas, memória 
afetuosa do primeiro contato.
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Outro autor cuiabano, naquele início de segundo milênio, lançou 
um livro cujos versos instigam nossa vontade de saber mais sobre Cuiabá 
e Mato Grosso: Aclyse de Mattos. De seus tantos textos, destaco, do 
ano 2000, do livro Quem muito olha a lua fica louco, o poema sem título 
cujos versos iniciais rememoraram a saída de lotação de kombis da praça 
Alencastro para a Cidade Alta e outros bairros. Como esse, há outros 
poemas que remetem a uma Cuiabá do passado, que pode ser visitada 
em fotos e filmes, mas, de modo intensamente afetivo, em versos que 
descrevem uma sensação nostálgica, contemplativa e saudosa que, se 
emocionam a quem não a conheceu na referida época, imagina-se a 
quem tenha vivenciado tais cenas. Mais recentemente, saltando a ordem 
cronológica das minhas memórias, cito o livro Festa (2012) composto de 
duas seções, sendo uma delas de letras de músicas. Nesse livro, são ainda 
mais presentes as imagens telúricas, sobre as tradições cuiabanas e sobre 
algumas peculiaridades dos bairros, como no poema “Se for pra for”:

[...]

No Araés as morenas são bonitas
Se você não acredita
Deixa quieto e nem vem vê
No Araés tem quintal e tem ladeira
Alegria pra besteira
E até antena de TV

No Coxipó tem a Universidade
Aprender felicidade
Cabe sempre dividir
No Coxipó tem o rio e tem a vila
São Gonçalo é bem tranquila
Nem TV vou assistir
(MATTOS, 2012, p. 62)

Outro poeta que compõe letras de músicas com enfoque nas 
tradições cuiabanas é Moisés Martins, autor da famosa “Pixé”. Antes 
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de ler, essas canções foram ouvidas em meios de comunicação locais. 
Ainda sobre os costumes dos bairros, também merecem destaque os 
poemas de Luciene Carvalho, muitos deles revelando o cotidiano do Porto, 
especialmente das mulheres que lá vivem. O bairro do Porto, aliás, deveria 
conter um monumento aos poetas, por ser lugar de nascimento e de vivência 
de autores como Ivens Scaff, Luciene Carvalho, Aclyse Mattos, Manoel 
de Barros, entre outros. Também consta, na lista de textos sobre Cuiabá, 
o belo poema “Auto retrato falado”, de Manoel de Barros, presente no 
O livro das Ignorãças (2001, p. 103), cujos versos iniciais dizem: “Venho de 
um Cuiabá de garimpos e de ruelas entortadas./Meu pai teve uma venda 
no Beco da Marinha, onde nasci”. 

Adiante, na linha do tempo, lá por 2007, por iniciativa de professores 
da UNEMAT de Tangará da Serra e com o apoio da Secretaria de Cultura 
do Município, realizou-se o projeto “Cuiabá com a palavra”, em que 
poetas tinham de criar um poema curto em homenagem à cidade para 
ser veiculado em outdoors, em função do seu aniversário. Cerca de doze 
poetas3 participaram do projeto e, dentre os poemas, destaco o que, para 
mim, foi a melhor síntese da geografia e da história de Cuiabá, da autoria 
de Antonio Carlos Lima, o Toninho:

Cidade verde
cidade madura
pura mistura
(LIMA, inédito)

Nesse poema, Toninho alude ao famoso epíteto de Cuiabá dado por 
Dom Aquino: “cidade verde”. Dom Aquino, quando escreveu o poema, no 

3  Também fiz parte do projeto com este poema (que depois serviu de legenda a uma 
fotografia de Rais Reis, no livro Cuiabá: tradição e modernidade, editado pela Carlini 
& Caniato em 2012): “Cuiabá/ a poesia te abraça/ e estampa no teu corpo quente/ 
um amor de séculos.”.
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início do século XX, certamente estava diante de outra paisagem4, em que 
a mata ainda era onipotente: “[...] sobre alcatifas da mais verde relva/, em 
meio à verde selva/, Eis a ‘cidade verde’: Cuiabá [...]” (AQUINO, 1985, 
p. 48). No segundo verso, Toninho refere-se à cidade madura por seus, à 
época, 288 anos. O verso final “pura mistura” fecha de modo magistral o 
texto, pois “pura” parece funcionar mais como advérbio de intensidade 
do que propriamente como adjetivo, uma vez que seria uma contradição 
qualificar uma mistura como pura. Assim, a Cuiabá que comemorava seus 
quase três séculos, já estava/está uma cidade marcada pela miscigenação. 
Registro, desse evento, a audição do poema “Cuiabanália”, de Ronaldo 
de Castro, declamado por Neneto Sá. O texto atraiu minha atenção 
pelo teor denunciativo das transformações pelas quais a cidade estava 
passando, sentidas e ressentidas por um eu lírico que não comunga das 
ideias de um progresso que só traria vantagens, mas aponta justamente 
a outra face dele: a modificação agressiva da paisagem natural, o êxodo 
forçado dos mais pobres às periferias, a corrupção política, etc.

De lá, salto para 2011, quase encerrando este relato. O livro 
Kyvaverá de Ivens Scaff  é, para mim, uma espécie de correlato de Mensagem 
de Fernando Pessoa. Se Pessoa tributou aquele livro a Portugal, revisitando 
sua história num viés mítico e com traços épicos, Ivens faz um tributo 
singelo ao cotidiano da sua Cuiabá, esmiuçando desde a origem do nome 
até costumes do povo, com uma nostalgia cheia de afeto e de temores pelo 

4  Em vários poemas, Dom Aquino exalta a terra natal de modo ufanista, salientando 
a pujança da natureza, mas, ao mesmo tempo, exalta os desbravadores bandeirantes, 
exalta a “marcha para o oeste”, comungando de projetos e iniciativas governamen-
tais de ocupação do Centro-Oeste. Assim, seus textos podem ser lidos na perspectiva 
de uma propaganda da terra a fim de atrair migrantes e imigrantes que estivessem 
dispostos a empresas “civilizatórias”: “A civilização é como o sol brilhante/[...] A 
marcha para oeste é marcha para a altura,/ É marcha para o azul, para onde mais 
fulgura/ O progresso a irradiar na glória do porvir./ [...] E, tu, ó minha terra! Ó 
meu sertão de oeste!/ Tu que inda és um botão de flor mimosa e agreste,/ Hás de ser 
conhecida, hás de crescer e abrir! [...].” (AQUINO, 1985, p. 32).
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que poderá vir a acontecer com a natureza outrora tão pujante. Foi difícil 
escolher um entre tantos poemas comoventes (“luar cuiabano”, “ardente”, 
“água”, “quem sabe”, “Kyvaverá”, “I vem chuva”, etc.). Finalmente optei 
por este, pois, na direção contrária da lembrança do primeiro contato que 
tive com Cuiabá, destacando a magia de suas noites, Ivens Cuiabano Scaff  
(2011, p. 33) enfatiza as suas manhãs azuis, neste primoroso poema:

Não são as noites

Pra mim são as manhãs
não é a noite
são as manhãs

Quanto mais claras
quanto mais límpidas
mais nítida me vem a imagem da velha casa

Do finado velho mundo

A vida que entrava pelas portas
precocemente, permanentemente
escancaradas

Verdureiros em seus carrinhos de mão,
em charretes
Padeiros carregando imensos cestos de vime
“– panadeiro, que toca pane por dinero”
Empregadas reclamando da algazarra de passarinhos

Não
não são as noites
são as manhãs

As minhas manhãs 
as minhas manhãs é que estão vazias
Cheias de tempos finados
gente finada
gente por finar



108

Projeto Ouro & Mel

destino de todas as gentes

Manhãs vazias
de flores do jardim antigo
de frutas do quintal sem fim
do café coletivo ao quase relento
a luz coada através das folhas de parreira
redesenhando a toalha da mesa

Vazia manhã
do telhado colonial que deixava passar folhas secas
raios de luz de poeira iridescente
que penetram dolorosamente em meu peito

Buzinas felizmente quebram o encanto
Abriu o sinal

Nesse poema, Ivens evoca as manhãs do passado, em que havia 
uma interação mais próxima entre cidade e pessoas. Anúncios de padeiros 
e verdureiros adentravam à casa já sonorizada pelos pássaros, em quintais 
que alargavam o convívio entre os seres. O corte para o tempo presente 
do eu lírico retrata outras manhãs, vazias e cheias de finados, numa 
belíssima síntese antitética. Por fim, as buzinas encerram a viagem 
memorialística do eu lírico, provavelmente situado dentro de um carro, 
“quebrando o encanto” das boas lembranças e “abrindo o sinal”. Esse 
verso, à primeira vista, aponta apenas para um semáforo. Mas, noutro 
plano, pode ser o sinal dos tempos, abertos para o presente e futuro, 
fechado para o passado. Ou, ainda, outro sinal, outros sinais que a leitura 
global do livro permita inferir.

Recentemente, com a professora Elizabeth Madureira Siqueira, 
pela Academia Mato-Grossense de Letras – da qual passei a fazer parte em 
2014, organizamos uma revista comemorativa aos 95 anos da Instituição. 
A historiadora Elizabeth coletou vários textos de sócios da Academia 
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e, no trabalho de organização do material, pude conhecer tantos poemas 
e contos e crônicas de autores importantes do passado e do presente que 
registram cenas da cultura cuiabana. Assim, cada vez mais o convívio com 
a capital de Mato Grosso vai se efetivando física e espiritualmente, com 
textos lidos e criados, na forma escrita e também nas histórias ouvidas 
oralmente. E, por falar em oralidade, reconheço que ainda é ínfimo meu 
conhecimento sobre as histórias orais dos povos indígenas que habitaram 
a região onde hoje se situa a cidade de Cuiabá.

Antes de encerrar, não posso deixar de acrescentar um miniconto 
escrito a partir de um fato verídico. Meu filho nasceu em Cuiabá em agosto 
de 2005. Em 2008, com quatro anos, pediu um presente de aniversário 
no dia 8 de abril, além de outras atitudes que me estimularam a registrar a 
história a seguir. Se, até o nascimento do Ivan, eu me sentia estimulada a 
estudar a literatura produzida em Mato Grosso pela sua qualidade e riqueza, 
hoje, também me estimula a necessidade de contribuir com o ensino de 
textos literários que promovam discussões, reflexões, conhecimentos, 
inspirações sobre este lugar do mundo (onde vivo há 26 anos), os quais 
devem pertencer à formação das nossas crianças e jovens, para que o 
conhecimento acerca de seu entorno seja constitutivo de suas identidades 
cada vez mais em diálogo com outros espaços, virtuais ou não:

O cuiabaninho, lá pelos seus quatro anos, deu de 
exigir solenidades no tratamento a sua pessoa.

_ Filho, vai tomar banho, já está quase na hora da 
escola.

_ Mamãe, não é assim.  Tem que dizer banhar, que 
eu sou cuiabano.

Lá pelas tantas, deve ter ouvido alguém dizer que 
cuiabano gosta de dormir em rede. Pronto! A cada 
vez que se estendia a rede lá em casa, a preferência... 
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já sabe. Afinal, ele, somente ele, tinha a prerrogativa 
da certidão de nascimento. Pai, mãe e avós, todos 
paus rodados.

Um dia, um amigo, muito chateado, foi lá em casa. 
Era noite, fazia calor e nos sentamos no quintal 
com os pés na grama.  Ele desabafou: 

_ vou me embora, esta cidade não valoriza artista, 
isto aqui é cemitério de artista. Não dá mais.

Pois ele ouviu e veio de lá de dentro, com o 
dedinho levantado:

_ não pode falar mal da minha cidade.

Ninguém podia se queixar nem do calor na frente 
dele. Nosso amigo, sensível que estava, ficou 
comovido e arrematou: olha que coisa linda, 
pena esses políticos não terem um amor assim  
pela terra!

Mas teve um dia que o garoto passou dos limites 
nas exigências:

_ Cadê meu presente?

_ Filho, ainda não chegou seu mês de aniversário, 
hoje é 8 de abril, não 8 de agosto. 

_ Ah! Mas você tá esquecendo o que é que eu sou?

Claro, se era dia de Cuiabá, por extensão, na 
cabecinha dele, era dos cuiabanos também. Contei 
pro pai dele e propusemos, como presente, um 
almoço no São Gonçalo Beira Rio. Ele topou na 
hora:

_ Peixe e farofa de banana é minha comida mais 
preferida de todas!
(COCCO, inédito).

Muitos textos não foram mencionados, de autores significativos 
com os quais convivi e convivo, mas, pelo limite do espaço, selecionei 
aqueles que vieram primeiro à memória, no momento da escrita. Tentei 
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citá-los em ordem cronológica, mas acho que não consegui, porque as 
lembranças não surgem assim.  A Cuiabá que se inscreve nestas linhas, 
portanto, é múltipla. Uma, marcada pelo primeiro contato; outra, a 
vivenciada em 14 anos de residência; outra, a que visito atualmente com 
a sensação de que não se conhece mais ninguém e, outra, a Cuiabá que 
estão nos versos e na prosa daqueles que nela nasceram ou moraram em 
outros tempos ou atualmente, ora uma Cuiabá mais aconchegante e mais 
verde, ora uma Cuiabá crescida, com bons e maus tratos. Para se conhecer 
uma cidade, talvez não baste nela residir. É preciso sentir os pulsos das 
suas memórias, do seu presente e dos vaticínios. Acredito na força da 
literatura como expressão das vivências de um povo, da sua visão sobre 
os tempos e em como esse contato pode contribuir para a formação de 
uma consciência cidadã. 

Encerro este relato dando vivas a Cuiabá, “terra agarrativa e linda” 
− no dizer do poeta Gervásio Leite – por seus trezentos anos, desejando 
a ela vida longa, com mais amor e mais cuidado de e por todos e todas 
que nela vivem e ainda virão/viverão.

Referências

ANTUNES, Wander. Isso é coisa de pirata. Cuiabá: Tempo presente, 
1997.

BARROS, Manoel de. O livro das Ignorãças. 10. ed. Rio de Janeiro: 
Record, 2001.

COCCO, Marta Helena. Meios. Cuiabá: Ed. da autora, 2001.

COCCO, Marta Helena. Ligados com o mundo: espaço-tempo e 
memória. Revista Norte@mentos, Sinop, v. 2, n. 3, 2009. Disponível 
em: http://sinop.unemat.br/projetos/revista/index.php/norteamentos/

http://sinop.unemat.br/projetos/revista/index.php/norteamentos/issue/view/48


112

Projeto Ouro & Mel

issue/view/48. Acesso em: 20 mai. 2018. 

COCCO, Marta Helena. Doce de formiga. Cuiabá: Tanta tinta, 2014.

CORRÊA, Francisco de Aquino. Poética – Terra natal. Brasília: [s.n.], 
1985. v. I, tomo II. Organizado por Corsíndio Monteiro da Silva.

MATTOS, Aclyse. Quem muito olha a lua fica louco. Cuiabá: Oficina 
Mínima, 2000.

MATTOS, Aclyse. Festa. Cuiabá: Carlini&Caniato, 2012.

MATTOS, Gabriel de. A geringonça. São Paulo: Via Lettera, 2002.

RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Tradução 
Alain François. Campinas: Ed. da Unicamp, 2007.

SCAFF, Ivens Cuiabano. Kyvaverá. Cuiabá: Entrelinhas, 2011.

http://sinop.unemat.br/projetos/revista/index.php/norteamentos/issue/view/48


113

O IDEÁRIO AMOROSO DAS POETISAS CUIABANAS NOS 
SÉCULOS XIX, XX E XXI

Marli Walker

Ao longo dos últimos anos, tenho desenvolvido o trabalho 
acadêmico de investigação, leitura e análise de textos literários em verso 
escritos por mulheres em Mato Grosso. Essa tarefa investigativa-crítico-
interpretativa reportou meu olhar ao século XIX, período que inaugura a 
participação feminina na lida com a literatura. No final do século XIX e 
primeira metade do XX, em função das condições restritivas impostas à 
manifestação artística da mulher, as vozes que emanam dos textos enunciam 
um contexto amoroso recluso ao ambiente privado, espaço feminino por 
excelência durante muitos séculos. Nesses primeiros registros, os enunciados 
líricos se limitam, em sua maioria, a temas ligados ao binômio Amor/
Ilusão, intensificando esses sentimentos. Ora, em Mato Grosso, assim 
como em outras regiões, esse período é marcado pela hegemonia cultural 
masculina. A atuação da mulher em âmbito literário e artístico em geral 
era ainda limitada aos padrões que o regime patriarcal impunha. Excluídas 
do processo de criação cultural, as mulheres tanto estavam sujeitas à 
autoridade/autoria masculina, como serviam de espelho mágico para refletir 
a figura do homem. Ao falar sobre essa concepção do espelho, Virgínia 
Woolf  (1985) diz que as glórias de todas as guerras seriam desconhecidas 
e os super-homens não teriam existido se as mulheres não tivessem sido 
tomadas como seus espelhos mágicos durante tantos séculos. 

Na passagem do século XIX para o XX, com a consolidação da 
República, consolidou-se, também, embora muito lentamente, um caminho 
para que os indivíduos ousassem se libertar da influência da religião, da 
família, da comunidade ou das redes sociais estabelecidas pelo trabalho. Os 
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novos comportamentos marcados pela transformação social e econômica 
alteraram as formas de viver e pensar, provocando, em meados do século 
XX, uma ruptura ética inédita na história das relações entre homens e 
mulheres. Sobre enlaces amorosos, Priore (2011, p. 231) afirma que, aos 
poucos, os modelos impostos vão sendo dissolvidos e as mulheres “[...] 
começam a dizer cada vez mais ‘não’. Gradativamente, também, o be-
a-bá do casamento muda. Os casais começam a se escolher porque as 
relações matrimoniais tinham de ser fundadas no sentimento recíproco”.

Nesse contexto, é válido lembrar que a concepção sobre o amor, 
em várias culturas, se não em quase todas, está cristalizada a partir da 
ideia de que esse sentimento seria uma espécie de catalisador entre seres 
separados desde o momento da divisão do andrógino e, a partir daí, 
todos os seres humanos carregam a sensação de solidão e incompletude 
até encontrarem sua metade perdida. Por essa razão, uma das metas da 
vida seria a união com o outro ser na tentativa de encontrar o sentido de 
plenitude e unidade. Assim, os humanos apenas se sentiriam completos 
quando encontrassem sua outra metade, e tal união só poderia ocorrer 
por intermédio da força do amor. A recorrência dessa concepção na 
cultura ocidental remonta ao famoso texto O banquete, de Platão. Trata-
se, pois, da origem da crença de que existe uma metade perdida de 
cada indivíduo e que somente o amor será capaz de trazê-lo de volta 
ao convívio pleno com sua outra metade. Essa ideia resiste ao correr 
dos séculos, em grande parte das culturas, até os dias de hoje. Também 
entre nós essa concepção perdura, sendo possível observar o viés da 
ideia sobre o amor como busca pelo outro ser, considerado metade ou 
parte de si mesmo.

Na literatura brasileira produzida em Mato Grosso, segundo a 
historiografia, o tema do amor apresenta seus primeiros registros no 
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Romantismo tardio vivido em Cuiabá. Em 1860, Antônio Cláudio Soído 
inicia os escritos de estética romântica no Estado. Nesse período, surgiram 
algumas instituições culturais ou educacionais como o Seminário da 
Conceição, a primeira escola Normal, o internato do Pe. Ernesto Camilo 
Barreto, o Liceu Cuiabano e também a imprensa local. Sobre esse tempo 
afirma o pesquisador Carvalho (2003, p. 39), em A poesia em Mato Grosso: 

[...] uma característica marcante do romantismo em 
Mato Grosso, e neste sentido viveu-se aqui uma 
época tipicamente da escola romântica brasileira, é 
que foi fundamentalmente um período no qual o 
gênero literário predominante foi a poesia. Ela reinou 
de forma soberana sobre todos os demais gêneros 
literários, tanto em quantidade como em qualidade, 
e nesse rol incluo os relatos históricos, as crônicas, 
alguns poucos contos e novelas e a presença quase 
nula de romances. 

O percurso de dois séculos da poesia em Mato Grosso a que o 
pesquisador se reporta é apresentado como um voo de pássaro e, em nota 
explicativa sobre sua pesquisa, o escritor e estudioso da literatura produzida 
no Estado justifica que inevitáveis e explicáveis omissões existirão. Sobre 
a presença da escrita feminina, naquele mesmo período e sob o mesmo 
aspecto, apenas uma escritora, Maria Müller, recebe menção no texto de 
Carlos Gomes de Carvalho. O pesquisador diz que, por essa época, 

[...] veremos uma poeta, que se tornaria igualmente 
tão participativa no mundo político quanto na ação 
literária. Figura exponencial na sua época, fez parte 
de um dos mais atuantes grupos literários da nossa 
terra. Em torno do grupo Grêmio Literário Júlia 
Lopes reuniu-se uma plêiade de literatas que durante 
muitos anos editaram a revista A Violeta, na qual 
eram publicadas poesias, artigos, crônicas, contos, 
etc. Das mais dinâmicas colaboradoras foi Maria 
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Müller, poeta ainda hoje lúcida e bem informada 
(CARVALHO, 2003, p. 63).

Sobre os escritos de mulheres no Estado, outro pesquisador, 
Rubens de Mendonça, traz, na sua História da literatura Mato-Grossense 
(2005), apenas uma rápida lembrança sobre a participação da mulher no 
panorama literário do período. O autor reporta-se ao Grêmio Feminino 
Júlia Lopes com sua simpática (expressão do pesquisador) revista A 
Violeta. Em relação à escrita da mulher, os únicos nomes lidos nas páginas 
de Mendonça são os de Vera Iolanda Randazzo, na prosa, e Amália 
Verlangiére, na poesia. Consideradas as devidas ressalvas, entretanto, 
é imperativo reconhecer que não se encontra nos dois historiadores, 
Mendonça e Carvalho, nenhuma referência à escrita de muitas das 
mulheres que produziam poesia em Mato Grosso naquele período. 

Lenine Póvoas pontua com mais rigor a presença feminina 
na literatura mato-grossense em sua História da cultura mato-grossense 
(1982). No capítulo dedicado à produção literária em verso no Estado, o 
autor registra os nomes de Maria de Arruda Müller, Amália Verlangieri, 
Guilhermina de Figueiredo e Benilde Borba de Moura como presenças 
femininas na poesia local. Não há transcrição de poemas ou excertos, 
porém, é preciso reconhecer que o historiador dispensa maior atenção 
à produção de mulheres que Mendonça e Carvalho.

Na História da literatura de Mato Grosso: século XX (2001), Hilda 
Gomes Dutra Magalhães registra a presença da mulher na vida cultural do 
Estado, nas duas primeiras décadas do século passado, citando apenas a 
produção lírica da poetisa Arlinda Morbeck. No período que abrange as 
décadas de 1930 a 1960, a pesquisadora, lamentavelmente, traz somente 
a referência ao nome de Amália Verlangieri como participante da revista 
Ganga, em companhia de nomes como Wladimir Dias Pino e Silva 
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Freire. Os textos em verso da poetisa Amália, no entanto, não aparecem 
transcritos, comentados ou analisados em sua pesquisa. Obra referencial 
para os estudos literários em Mato Grosso, o texto de Magalhães apresenta 
um protagonismo acentuadamente masculino nas páginas da literatura 
mato-grossense da primeira metade do século XX.

Entendemos, assim, que o descompasso verificado na produção 
literária de homens e mulheres no Estado não se deve apenas ao processo 
tardio de escolarização da mulher e de sua participação menos ativa na 
produção cultural de seu meio, mas, sobretudo, à maior divulgação da 
literatura produzida por homens, tanto na capital como no interior. Esse 
é um dos fatores centrais que justifica as parcas publicações efetivadas por 
mulheres naquele período. A participação da mulher na literatura produzida 
em Mato Grosso traz registros desde o século XIX, quando a escrita 
feminina já figurava entre as manifestações literárias, nas quais cantou, 
entre outros temas, o amor. Embora tenham publicado em menor escala 
que os escritores homens, as mulheres deixaram registros significativos 
na história da escrita mato-grossense.

Em Mato Grosso, o ideário amoroso feminino foi registrado na 
literatura escrita por mulheres e apresenta uma vasta produção ainda pouco 
explorada por estudiosos e pesquisadores. Os catálogos e historiografias 
trazem listas de nomes, datas e obras, mas muito pouco ou quase nada 
dizem sobre a produção literária propriamente dita. O viés que trazemos 
para este texto é um recorte natural que permeia a temática trabalhada 
por mulheres no decorrer dos três séculos abordados. Todas as poetisas 
cantaram o amor em suas mais variadas facetas ou tipos, seja o amor 
fraterno, filial, maternal, religioso ou amoroso romântico, estabelecendo, 
por esse fio condutor, o elo que as enlaça em torno de um tema que é 
feminino, forte e revelador, pois, entre outras leituras, permite, como nesta 
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que fazemos, ouvir o tom das vozes, olhar para o lugar de onde emanam 
e perceber as possibilidades enunciativas que lhes eram permitidas em 
cada uma das épocas.

O amor e a mulher no século XIX: Primeiro registro lírico amoroso 
na Vila de Bom Jesus de Cuiabá

Os poemas escritos por Elisa Alberto, publicados na Vila Real 
do Bom Jesus de Cuiabá, no jornal O Liberal, nos anos de 1874 e 1875, 
nas edições número 165 e 174, respectivamente, figuram como os 
primeiros textos em verso escritos por uma mulher no Estado. No poema 
“Insensível” (1875), Elisa Alberto enuncia em tom acusativo o descaso 
ou indiferença do ser amado ante sua demonstração de amor. A partir 
de expressões como “aspiração fagueira”, “fervoroso voto”, “adoração 
infinita”, o eu do poema desfia a mágoa e a dor que a insensibilidade do 
ser amado provocam. As imagens denunciam a acusação que se impõe no 
título, “Insensível”, e se avolumam no decorrer das seis estrofes. O vento, 
imagem mitológica de zefhiro, símbolo de instabilidade e inconstância 
(CHEVALIER, 2007, p. 395), imprime a transição veloz de um estado 
desejado, o do fogo e calor amoroso, para outro, que se apresenta 
insensível e imóvel diante do curto instante que se apaga: 

Agrada à flor do beijo
Do zephiro que passa,
Que embora em curto instante
De ansiado amor a enlaça.

Mas, tu desprezas rindo
A aspiração fagueira
O fervoroso voto
Da minha vida inteira!
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A praia alva estremece
De gozo quando a vaga
Rápido culto rende
E logo após se apaga.

Mas, nem sequer te move
A adoração infinita
D’um peito que há de exangue
Por ti bater ainda!

Com base no aporte teórico sobre criação literária em verso, 
mesmo considerando o contexto histórico em que o texto foi produzido 
e, nesse espaço, reconhecendo os limites expressivos dados à mulher, 
pode-se atribuir às imagens das estrofes finais um certo desejo do eu lírico 
pela união íntima com o ser amado. Considerando, no entanto, o meio 
cultural no qual a mulher estava inserida e, por conseguinte, a limitação 
que este meio impunha à expressão artística feminina, a manifestação que 
sobressai na poesia de Elisa Alberto é o lamento melancólico do sujeito 
lírico diante do amor não correspondido. Essa postura já pode, por si só, 
ser considerada ousada para a época, pois o ideal de mulher consistia numa 
natureza frágil, agradável, no universo da boa mãe, submissa e doce. Entrar 
no domínio do amor sensual ou erotizado seria, então, inconcebível para 
uma poetisa no século XIX.

Na sequência, a imagem do ferro assume o tom acusativo final, 
pois o metal, material frio por excelência, é mais sensível que o coração 
do ser amado, este alheio à lei do amor. O sentimento de impotência do 
sujeito lírico é expresso de maneira incisiva nos dois últimos versos do 
poema. Tão insensível é o ser amado que a conclusão é redundante: “Em 
vão! Em vão eu te amo!”:

O ferro, o próprio ferro,
Do íman atraído,
Só d’ele se desprende
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À força do removido.

O ferro é mais sensível
Do que és... pois, se ao reclamo
Da lei do amor te esquivas!
Em vão! Em vão eu te amo!

Qual seria a lei do amor da qual o amado se esquiva? Poder-se-ia 
especular a despeito da metáfora do ferro e do ímã? Reclamaria o eu lírico 
pelo desejo explícito de se unir fisicamente ao ser amado? Seria forçar a 
análise interpretativa do poema, conduzir a leitura a partir das imagens 
poéticas a que as duas últimas estrofes remetem? Poderia uma mulher 
assim manifestar seu exercício lírico na segunda metade do século XIX? 
Ora, num período em que se estabeleceu uma mudança no público leitor 
que passou a se constituir, em grande parte, de mulheres burguesas e, ao 
mesmo tempo, “[...] um grande número de mulheres começou a escrever 
e publicar, tanto na Europa quanto nas Américas” (TELLES, 2011, p. 
403), seria possível responder afirmativamente às questões acima.

Ao trazer a imagem do ferro, que simboliza “uma força dura, 
sombria, impura, diabólica” (CHEVALIER, 2007, p. 426), em imediata 
correlação com o simbolismo do ímã, que representa toda atração 
magnética, irresistível e misteriosa, o sujeito lírico engendra em suas 
metáforas a imagem da união universal que emana desses dois elementos, 
o ferro e o ímã, tornando-os símbolos do desejo pela junção ou atração 
cósmica, afetiva, mística e, por que não, sexual.

Orientar a leitura, então, por uma primeira imagem a que as 
duas últimas estrofes remetem incorreria na audácia interpretativa sob 
o risco de forçar um sentido alheio ao que uma primeira leitura sugere, 
considerando todos os obstáculos expressivos vividos pelas mulheres 
da segunda metade do século XIX? O discurso que naturalizou o 
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feminino à época colocava as mulheres, ainda, como seres necessários 
para a reprodução da espécie e sua nutrição. No campo das artes, quando 
muito, a mulher foi musa ou criatura, nunca criadora. O discurso pertencia 
ao homem artista que, 

[...] tal qual um Deus Pai que criou o mundo e 
nomeou as coisas, torna-se o progenitor e procriador 
de seu texto. À mulher é negada a autonomia, a 
subjetividade necessária à criação. O que lhe cabe é 
a encarnação mítica dos extremos da alteridade, do 
misterioso e intransigente outro, confrontado com 
veneração e temor. O que lhe cabe é uma vida de 
sacrifícios e servidão, uma vida sem história própria. 
Demônio ou bruxa, anjo ou fada, ela é mediadora 
entre o artista e o desconhecido, instruindo-o em 
degradação ou exalando pureza (TELLES, 2011, p. 
403).

O amor e a mulher na primeira metade do século XX: Amores 
possíveis à rainha do lar 

A tendência à estética romântica na produção lírica feminina em 
Mato Grosso pode ser pensada a partir das afirmações de Paz (2013, p. 67) 
sobre o espírito do movimento literário romântico, cujas características se 
projetam para além do movimento literário que, segundo o autor, constituiu 
também uma “[...] moral, uma erótica e uma política. Se não foi religião, foi 
algo mais que uma estética e uma filosofia: uma maneira de pensar, sentir, 
apaixonar-se, combater, viajar. Uma maneira de viver e uma maneira de 
morrer”. Desse modo, considerando o descompasso temporal verificado 
entre homens e mulheres no exercício da escrita, tanto em Mato Grosso 
como no resto do país, compreende-se a permanência destas no estilo que 
lhes proporcionava maior liberdade na expressão artística. E não somente 
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isso, pois, conforme afirmou Friedrich Von Schlegel (apud PAZ, 2013, 
p. 67) num de seus escritos programáticos, o romantismo não propunha 
somente a dissolução e a mistura dos gêneros literários e das ideias de 
beleza, mas, pela ação contraditória, porém convergente da imaginação 
e da ironia, buscava a fusão entre vida e poesia. E mais, socializar a 
poesia. O pensamento romântico se desenvolve em duas direções que 
acabam por se fundir: a busca desse princípio anterior que faz da poesia 
o fundamento da linguagem e, portanto, da sociedade; e a união desse 
princípio com a vida histórica. Se a poesia foi a primeira linguagem dos 
homens – ou se a linguagem é, em sua essência, uma operação poética 
que consiste em ver o mundo como uma malha de símbolos e de relações 
entre esses símbolos –, toda a sociedade está edificada sobre um poema; 
se a revolução da idade moderna consiste no movimento de volta da 
sociedade à sua origem, ao pacto primitivo dos iguais, essa revolução se 
confunde com a poesia. Por isso, a poesia romântica também pretende 
ser ação: um poema não é apenas um objeto verbal, também é uma 
profissão de fé e um ato. Mesmo a doutrina da “arte pela arte”, que 
parece negar essa atitude, afinal a confirma e a prolonga: mais que uma 
estética, foi uma ética e até, muitas vezes, uma religião e uma política.

Pensando com Schlegel e Paz, é possível afirmar que o ato 
político que situa a mulher escritora de Mato Grosso nessa concepção é 
a criação do Grêmio Literário Júlia Lopes e da Revista Violeta. O modo 
como essa mulher se organizou e divulgou sua produção artística e, 
nessa esteira, seus anseios e sentimentos, converge para a ideia de fusão 
entre vida e poesia, como o confirma Staiger (1997, p. 57), “[...] o autor 
lírico apresenta seu mundo interior; a criação lírica é íntima”. Ao fundir 
a poesia, isto é, o fundamento da linguagem e, portanto, da sociedade 
com a vida histórica, a mulher mato-grossense imprime em sua lírica as 
marcas da modernidade. Desse modo, o ingresso tardio da mulher no 
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universo da criação literária, em Mato Grosso, via agremiação feminina e a 
permanência prolongada na estética romântica são fenômenos que podem 
ser pensados como um ato político – mesmo que não intencional – os 
quais antecipam a busca dessa mulher por espaço e emancipação. Seja no 
exercício lírico ou na tomada de consciência da sua diferença em relação 
ao homem no modo de pensar, sentir, amar e combater. 

As dicotomias público-privado e masculino-feminino, nesse 
contexto, denotam uma ruptura significativa da primeira proposição que 
parece reforçar a segunda. Se por um lado a mulher escritora em Mato 
Grosso passa a ser vista e ouvida, por outro acaba por corroborar a ideia de 
“[...] construção de gêneros através das práticas de esferas separadas, significa 
que as mulheres, como categoria social, por definição, por seu destino 
aparentemente natural, têm sido representadas como não bem-sucedidas” 
(MARKUS, 1987, p. 115). Esse aspecto é reforçado quando se observa o 
silêncio sobre a produção da mulher na historiografia local, pois sua exclusão 
do domínio público e “[...] a exclusiva atribuição ao privado sempre implica 
privação; privação de acesso aos recursos públicos, de influência em decisões 
públicas, de participação na distribuição do reconhecimento público”, 
complementa Maria Markus (1987, p. 115). Assim, organizadas ao largo 
do espaço literário masculino, as mulheres em Mato Groso demarcaram 
seu lugar na história literária do Estado e consolidaram, naquela primeira 
metade do século XX, o terreno da diferença.

Para ilustrar o primeiro XX, selecionamos a poetisa Maria de 
Arruda Müller, que nasceu em Cuiabá em 9 de dezembro de 1898. Foi 
professora e membro da Academia Mato-Grossense de Letras. Conforme 
apontamentos de Yasmin Nadaf  (1993), na década de 1920, foi cofundadora 
do Grêmio Literário Júlia Lopes e durante muitos anos colaborou com 
jornais e revistas de Mato Grosso. Como primeira dama do Estado, exerceu 
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com destaque o trabalho beneficente. A escrita literária de Maria Müller 
seguiu a temática romântica e os pseudônimos usados foram Mary, 
Chloé, Vampira, Consuelo, Sara, Lucrécia, Ofélia e Vespertina. Sua 
produção em verso está reunida no volume Sons longínquos, publicado 
pela Secretaria Municipal de Cultura, em 1998, por ocasião do centenário 
do seu nascimento.

No soneto “Silêncio... Saudade”, o sujeito-de-enunciação lírico 
enuncia uma homenagem saudosa ao ser amado que partiu. Versos 
como “Impunhas sereno o arbítrio paterno” contrastam com outros 
como, “És, para nós, símbolo perene, tanto/ Quanto no amor, viveu 
tua bondade”. O ser amado é a figura patriarcal que tinha em suas mãos 
o leme do governo e era amado e respeitado como guardião e amigo:

Em nosso lar, abençoado abrigo,
Impunhas sereno o arbítrio paterno
Teu porte varonil, misto de sereno e terno.
Eras, querido! Nosso guardião e amigo...

Teus filhos o adoravam. Eles, comigo,
Em tuas mãos sentiam o leme do governo.
Elas tinham firmeza, orgulho eterno,
Dos que gostavam de viver contigo...

O lar, “símbolo da vida em comum, da casa, da união do homem 
com a mulher, do amor, da conjunção do fogo com o seu receptáculo” 
(CHEVALIER, 2007, p. 536), constituiu o espaço do qual o ser amado 
era o guardião e amigo. Assim como o herói, o guardião simboliza a 
junção das forças celestiais e terrenas e, por isso, o arbítrio paterno era 
conduzido de modo sereno e terno:

Só nos resta agora, o pranto,
O pranto silencioso da saudade.
Mas... nessas lágrimas fruímos o encanto.
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Da lembrança de tua integridade:
És, para nós, símbolo perene, tanto
Quanto no amor, viveu tua bondade.

O sujeito lírico recorda com saudade o porte varonil do ser amado, 
cujas mãos conduziam o leme familiar com firmeza. O leme, ensina 
Chevalier (2007, p. 543), é “[...] símbolo de responsabilidade, tal como 
o timão. Por esse motivo, significa a autoridade suprema e a prudência”.

Em outro poema, a dedicatória ao amado vem no próprio título 
“Para Júlio”. O eu lírico realiza, na esfera poética, a retrospectiva sobre a 
origem e o encontro de ambos para, ao final, no último dístico, realizar a 
profecia do reencontro dos amantes por hora separados. O poema traz 
aquela característica apontada por Paz (2012, p. 75) de que a composição 
lírica moderna “[...] se oferece como um círculo ou uma esfera: algo que 
se fecha sobre si mesmo, universo autossuficiente cujo final é também 
um princípio que volta, se repete e se recria. E essa constante repetição-
recriação não passa de ritmo, maré que vai e vem, sobe e desce”.

Viemos da mesma galáxia.

Você preferiu descer no altiplano, onde
pululam as cachoeiras e os saltos cantam de
alturas imponderáveis a sinfonia das águas;
eu vim para a planície onde águas apenas
murmuram, correndo em volteios até
chegarem às lonjuras do mar.

[...]

Encontramo-nos, unimos nossas almas e
também os nossos corações. A prole que 
formamos, numerosa e inteligente, rica de
talento, vai estadeando pela Pátria toda a 
fama e o valor da gente Cuiabana.
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Um dia chegará que nos devolverá de novo,
Juntos, à mesma galáxia de onde viemos.

Você preferiu descer no altiplano, onde
pululam as cachoeiras e os saltos cantam de
alturas imponderáveis a sinfonia das águas;
eu vim para a planície onde águas apenas
murmuram, correndo em volteios até
chegarem às lonjuras do mar.

[...]

Encontramo-nos, unimos nossas almas e
também os nossos corações. A prole que 
formamos, numerosa e inteligente, rica de
talento, vai estadeando pela Pátria toda a 
fama e o valor da gente Cuiabana.

Um dia chegará que nos devolverá de novo,
Juntos, à mesma galáxia de onde viemos.

O desejo do reencontro externado no último dístico do poema 
revela uma espécie de devoção e fidelidade ao ser amado que resistirá 
à ausência, ao silêncio e à saudade. A primeira estrofe, composta por 
um único verso, “Viemos da mesma galáxia”, introduz uma espécie de 
retrospectiva sobre o encontro amoroso que a voz lírica recria e condensa. 
Na segunda estrofe, o sujeito lírico traz um crescente de imagens líquidas; 
as cachoeiras, as águas que murmuram e correm até chegarem ao mar. 
Essas águas em movimento, especialmente o mar, simbolizam, nas 
palavras de Chevalier (2007, p. 592), “[...] um estado transitório entre as 
possibilidades ainda informes e as realidades configuradas, uma situação 
de ambivalência, que é a de incerteza, de dúvida, de indecisão”. O dístico 
conclusivo arremata a retrospectiva revelando o desejo do sujeito lírico 
de que se reencontrem, mesmo que em outra galáxia ou dimensão.
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O amor e a mulher na segunda metade do século XX e início do 
XXI: tempos da mulher e do amor

Na segunda metade do século XX e no início deste XXI, temos 
um grupo de poetisas que apresenta uma lírica cujas vozes emanam tons 
inovadores e livres dos cerceamentos sociais tão presentes nos enunciados 
líricos dos períodos anteriores. Entre os vários amores enunciados, também 
o amor sensual atinge, nesse período, tons que destoam das sugestões, dos 
sussurros e balbucios anteriores. O sujeito-de-enunciação lírico feminino 
“[...] de todos os lados acena já agora o tema mais inesgotável da poesia 
lírica, o amor. A maioria dos grandes líricos foram também grandes 
apaixonados”, lembra Staiger (1997, p. 32). O amor sensual é cantado 
em tom límpido e em acordes múltiplos. Se o século XX foi considerado 
o século do amor e da mulher, também a lírica feminina sobre o amor 
produzida em Mato Grosso nesse século, estendendo-se até os dias de hoje, 
enunciou e enuncia, sem restrição de tons e de lugares, esse sentimento. 
Na configuração amorosa do século XXI, o casal deixou de ser a forma 
canônica do amor e, nessa esteira, também a promessa de amor eterno 
parece ceder lugar para formulações menos rígidas. Bruckner (2011, p. 
76) acredita que a antiga fórmula do

[...] vou te amar para sempre compromete aquele 
que a pronuncia no momento em que a diz. Esse 
sempre é outro tempo dentro do tempo comum: 
eu ajo como se fosse te amar para sempre mesmo 
que não esteja em meu poder controlar a variação 
de nossos sentimentos. O homem da minha vida, 
a mulher da minha vida? Mas é uma vida entre os 
múltiplos destinos que atravessamos ao longo de 
nossa existência. 

Em tempos em que o casamento é majoritariamente por amor, salvo 
exceção chocante nos lugares ainda submetidos às tradições patriarcais, é 
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oferecida a cada homem e a cada mulher a possibilidade de prolongar 
ou de recomeçar a vida amorosa até tarde na existência. Contudo, é 
preciso reconhecer que o velho mundo não encerrou por completo seu 
discurso, pois a emancipação da mulher e do amor não tornou menos 
problemática a vida amorosa. Segundo Bruckner (2011, p. 41), ela “[...] 
se degradou em ansiedade, em comércio pornográfico, em terapia, e 
o amor continua sendo um vilarejo encantado do qual são excluídos 
os velhos, os feios, os sem dinheiro; a crise de intimidade masculina 
abalou só um pouco o poder do primeiro sexo”. Também a aparência e 
a juventude são valorizadas mais do que nunca, as fatalidades biológicas 
continuam pesando de modo mais incisivo sobre as mulheres, tornando 
a maternidade difícil depois dos 40 anos, enquanto os homens podem 
fecundar até o término de seus dias. Apesar de todos os avanços, conclui 
Bruckner (2011, p. 41), “[...] a pesca do marido persiste neste século XXI 
como no XIX; a homogamia (casamento entre pessoas de um mesmo 
grupo) permanece preponderante; o dinheiro continua a impor sua lei 
clandestinamente nos relacionamentos íntimos”.

Nesse processo, tanto mulheres como homens se debatem entre 
as pressões que a nova configuração instaurou: confundir a liberdade da 
escolha amorosa, imenso progresso, com a da liberdade individual. Ora, 
o amor só é livre de qualquer imposição em uma sociedade de indivíduos 
livres. Eis o amor submetido, hoje, a um contexto que impõe a homens e 
mulheres uma exigência contraditória: amar apaixonadamente, se possível 
ser amado do mesmo jeito, mas permanecendo autônomo. Assim, 
entre os conflitos estabelecidos ao longo dos séculos, entre rupturas e 
continuidades, avanços e estagnações, surgem as imagens sobre o amor 
externadas pela lírica de autoria feminina em Mato Grosso que, como 
toda a arte, segundo a concepção de Paz (2012, p. 14) exprime a “[...] luta 
dos opostos que a poesia transforma em harmonia, ritmo e imagem”.
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No segundo XX e início deste XXI, a poetisa Marilza Ribeiro traz 
uma voz que demarca a mudança do tom nos enunciados líricos femininos, 
em Mato Grosso. Com Marilza, a linguagem poética rompe os ditames 
impostos à expressão da mulher e liberta-se de amarras restritivas, sociais, 
morais ou artísticas. Nascida em Cuiabá, em 27 de março de 1934, produz 
e publica ainda hoje. Professora e psicóloga, a poetisa publicou os livros 
de poesia Meu grito: para um tempo de angústia (1973), Corpo desnudo (1981), 
Cantos da terra do sol (1996), A dança dos girassóis (2004) Palavras de mim (2005), 
As aves e os poetas ainda cantam (2014) e Balaio amarelo (2016).

Em meio à multiplicidade de temas cantados pela poetisa, emanam 
a denúncia social, o cósmico, o sagrado, o telúrico, a feminilidade, o 
erotismo e o amor, em suas mais variadas manifestações. O sentimento 
amoroso romântico é cantado por Marilza em todo o conjunto de sua 
obra, enunciando um desejo constante do sujeito-de-enunciação lírico 
em se aproximar do ser amado que partiu ou que ainda está por chegar. 

O poema “Pétalas sensuais” (2005) traz lembranças erotizadas 
por imagens compostas de anjos que vestem os pecados do eu lírico e 
perfumam os seus seios com flores: “Que anjo é este/ vestindo meus 
pecados,/ perfumando meus seios/ com flores do cerrado?”. Há um 
anjo presente nessa quadra, o anjo do amor, de cuja ação fulminante o 
sujeito lírico é vítima. Uma vítima feliz, no entanto, que oferece o seu ser 
ao ritual amoroso. Todavia, há uma ausência, um segredo que esconde ou 
resguarda o corpo do ser amado:

Que é feito
do teu corpo, agora?
Em que lençol de ausência
ele se esconde
enrolado na palma da mão
do teu segredo?
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O segredo e o silêncio afastam o corpo amado e desejado do 
sujeito lírico. O segredo, diz Chevalier (2007, p. 808), está “[...] ligado 
à ideia de tesouro e tem os seus guardiões”. Assim, o silêncio aparece 
como a sentinela que vigia o ser amado, mas o eu do poema deseja 
novamente o encontro para cintilar como estrela, como planeta, como 
rosas de fogo e de beijos. A última estrofe mistura elementos celestes e 
terrestres formando as pétalas sensuais anunciadas no título do poema e 
a orquídea lilás desnuda-se ao ser amado. Nessa delicada imagem poética, 
o sensualismo sobrepõe-se ao segredo, ao silêncio e à ausência. O eu 
lírico dilui-se no desejo de entrega ilimitada ao ser amado:

Só desejo agora explodir
as prisões do teu silêncio,
afrouxar teu corpo,
desatar teus medos...
Tange o pastor 
tantas estrelas
olhos acesos de planetas
como rosas de fogo
e de beijos.

Tece o luar
uma tênue rede
de gotas brilhantes,
nos braços da ramagem
a orquídea lilás tão delicada
desnuda-se no colo da folhagem.

Nesse fecho, os órgãos sexuais masculino e feminino são 
transfigurados em elementos da natureza. As imagens da ramagem, da 
orquídea lilás e da folhagem trazem um conjunto simbólico que remete 
ao estado receptivo do sujeito lírico: “Embora cada flor possua, pelo 
menos secundariamente, um símbolo próprio, nem por isso a flor deixa 
de ser, de maneira geral, símbolo do princípio passivo” (CHEVALIER, 
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2007, p. 437). A orquídea lilás traz o simbolismo da fecundação, pois assim 
como favorece a geração feminina, é também garantia de paternidade. 
O cálice da flor, de um modo geral, diz Chevalier (2007, p. 437), “[...] tal 
como a taça, é o receptáculo da Atividade celeste, entre cujos símbolos se 
devem citar a chuva e o orvalho”. A voz lírica enuncia uma “tênue rede/
de gotas brilhantes”, uma imagem úmida, receptiva para o amor, pronta 
para capturar nessa rede o segredo do ser amado.

A lírica de Marilza Ribeiro é repleta de imagens que trazem 
a realização amorosa plena como desejo primeiro do sujeito lírico. 
Misturado aos símbolos da alegria, da aliança, da força, da sensualidade 
e da imortalidade, o amor é cantado em plenitude e profundidade. O 
encontro, mesmo quando não ocorre, é intensificado com imagens míticas 
que divinizam o sentimento amoroso.

Nas últimas décadas do século XX, Cuiabá passa a conhecer Marta 
Helena Cocco, poetisa nascida em Júlio de Castilhos, Rio Grande do Sul, 
em 1966, residente em Mato Grosso desde 1992. Com formação em Letras 
e Zootecnia, é mestre em Estudos de Linguagem, doutora em Teoria da 
Literatura e leciona literaturas de língua portuguesa na Universidade do 
Estado do Mato Grosso (UNEMAT). Publicou os livros de poesia Divisas 
(1991), Partido (1997), Meios (2001 – Prêmio Mato Grosso Ação Cultural), Sete 
dias (2007) e Sábado (2011). Há na produção de Marta Cocco aquela atitude 
reflexiva em relação aos meios formais que Friedrich (1978, p. 164) aponta 
como “[...] consciência do poetar moderno; consciência esta, no entanto, 
de ser algo diverso dos conhecimentos tradicionais de técnica poética, por 
meio das quais o poeta encontrava outrora sua linguagem específica na 
variação do objeto dado”. Por meio desse viés estético, o eu lírico enuncia 
imagens do amor que emanam como fonte de delícias e desejos infinitos, 
embora, algumas vezes, surjam envoltas em dúvidas e silêncios. 
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No poema “Amor (in definido)” (1991), o eu lírico elabora uma 
espécie de chama acesa, elevada para definir ou indefinir a imagem do amor. 
A primeira sequência traz sensações variadas provocadas pelo sentimento 
amoroso. No alto da chama, nos primeiros nove versos do poema, a 
imagem do amor é elevada às sensações de êxtase que proporciona aos 
amantes. No entanto, depois desse período de paixão inicial, surge uma 
outra etapa, menos animadora, pois o mal do amor, “Aguça, Agrava, 
Agoniza”. O crepitar dessa chama traz a imagem da transcendência 
entre um estado e outro, estágios que os amantes devem vivenciar, pois 
ele, o amor, indefinido que é, encerra um bem que concentra em si o 
princípio e o fim da vida. A disposição gráfica do poema lembra o que 
Paz (2012, p. 78) observa sobre “[...] o verso livre contemporâneo: cada 
verso é uma imagem e não é preciso perder o fôlego para dizê-los. Por 
isso, muitas vezes, a pontuação é desnecessária. As vírgulas e os pontos 
não fazem falta: o poema é um vaivém rítmico de palavras”: 

Acende
 Assanha
   Ativa
Ara
  Arranha
    Abrasa
Acalma
  Arrepia
    Afrouxa
  Avisa:
o mal do amor
Aguça
 Agrava
   Agoniza.
Quem desse bem não morre
que longe dele, não viva.
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Os versos que fecham o poema, “Quem desse bem não morre/ que 
longe dele, não viva.”, são, a um só tempo, a base sobre cujo combustível 
arde a chama que se mantém acesa e elevada. A elevação e manutenção da 
chama concentram-se sobre e nessa dúbia condição: nesse bem, no amor, 
há o risco iminente da morte do ser e, ao mesmo tempo, sem ele não há 
como viver. O antagonismo das imagens revela duas partes antitéticas que se 
reportam, no entanto, às contingências provocadas pelo mesmo sentimento, 
o amor. Que o mal do amor traz as suas agonias é fato, mas traz, também, 
as suas delícias e enlevos, longe das quais parece não haver possibilidade 
de vida plena. Ora, a chama simboliza também a dupla condição de ser, 
a um só tempo, a luz, o clarão, o calor que iluminam positivamente o 
espírito e, por outro, “[...] ela é o brandão da discórdia, o sopro ardente da 
revolta, [...] a brasa calcinante da luxúria, o clarão mortífero da granada” 
(CHEVALIER, 2007, p. 232). A voz lírica eleva essa dupla condição do 
amor, diluindo-o na definição/indefinição da imagem, na disposição 
gráfica da chama na página e no conteúdo semântico antitético, definindo 
e indefinindo as imagens do amor, no interior do poema.

Também no final do século XX, Cuiabá passa a conhecer a poesia 
de Lucinda Persona, nascida em Arapongas, no Paraná, em 11 de março 
de 1947, a poeta que completa o conjunto que trazemos neste texto para 
ilustrar os trezentos anos da lírica feminina em Mato Grosso. A poetisa 
é bióloga, mestre em histologia e embriologia, e atua como professora 
universitária. Tem publicados os títulos Por imenso gosto (1995), Ser cotidiano 
(1998), Sopa escaldante (2001), Leito de acaso (2004) e Tempo comum (2009), 
todos esses de poesia. Por imenso gosto e Sopa escaldante foram premiados em 
âmbito nacional, com o Prêmio Cecília Meireles, da União Brasileira de 
Escritores (UBE). Publicou também crônicas, contos e os livros infanto-
juvenis Ele era de outro mundo (1997) e A cidade sem sol (2000). Marta Cocco 
(2013, p. 09) afirma, em tese de doutorado sobre a obra da poetisa, que 
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Lucinda Persona “[...] traduz uma voz lírica em que salta aos olhos a 
atenção aos detalhes, a busca de sentidos diferentes dos usuais para as 
coisas e os seres e a reclusão nos ambientes domésticos”. O amor, na 
lírica personiana, emana de imagens envoltas em silêncios e ausências. 
Não há necessariamente um chamado, um reclame pela distância entre 
os amantes ocasionada pelo cotidiano. O que predomina é a reflexão 
sobre o sentimento amoroso, por meio da qual a voz lírica enuncia, sem 
mágoas ou ressentimentos, imagens que se diluem em gestos e situações 
corriqueiras.  

“Uma chama” é o poema que traz “um feliz/ campo de brilhos”, 
sobre o qual o sujeito lírico lança seu olhar para dizer do encontro íntimo 
entre os amantes. Segundo Chevalier (2007, p. 839), o sol caracteriza 
“[...] não só o brilhante ou o luminoso, mas tudo o que é belo, amável, 
esplêndido”. Assim, a chama inicial, no início da madrugada, transmuta-
se em campo de brilhos, onde os amantes chegam como divindades 
tomadas pela luz, pelo calor e pela vida:

Uma chama
no início da madrugada
de qualquer dia
nos faz atravessar
a madrugada
como
         pássaros
e chegar
Lá é um feliz
campo de brilhos:
o grande sol
(e esta fala acabará noturna?)

O eu lírico enuncia o encontro íntimo como uma ascensão ao céu, 
em cujo centro está o sol, o sentimento amoroso, o amor. Os amantes 
atravessam a madrugada como pássaros e, nesse voo, chegam a um feliz 
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campo de brilhos. Paz (2012, p. 30) diz que “[...] a poesia transforma a 
pedra, a cor, a palavra e o som em imagem”, como o faz a voz lírica ao 
fundir o ato amoroso em cor, em brilho, em grande sol. A distribuição 
gráfica do poema na página remete para a imagem das asas abertas dos 
pássaros, cujo centro é o verso composto pela palavra pássaros. Os versos 
quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez, no interior do poema, reiteram 
a imagem do voo, em proporção menor, com asas menores:

nos faz atravessar
a madrugada
como
         pássaros
e chegar
Lá é um feliz
campo de brilhos

Essas imagens estabelecem o ritmo do poema, leve e fluido como 
a madrugada, o voo dos pássaros e o campo de brilhos, manifestando 
o ritmo do universo amoroso que a voz lírica enuncia. Nessas imagens 
nota-se a “[...] fusão entre o sensível e o inteligível: o poeta ouve e vê o 
que pensa. E mais: pensa em sons e visões”, afirma Paz (2013, p. 99). O 
último verso, (e esta fala acabará noturna?), interrogativo e entre parênteses, 
instaura uma ruptura na imagem que vinha sendo construída. Parece 
haver também uma interrupção, um intervalo no decorrer do dia, pois 
o acontecimento, o feliz campo de brilhos se limita à madrugada. Mas, 
se tudo se corresponde no poema, porque “[...] tudo é manifestação do 
ritmo universal” (PAZ, 2013, p. 99), como interpretar esse verso final? 
Seria a manifestação de desejo da voz lírica de que o envolvimento, a 
atmosfera amorosa se mantivesse acesa no transcorrer do dia? Não é 
possível especular em torno do sentido desse verso, a não ser pela via do 
desejo em estender o estado enunciado no decorrer do poema. O verso 
corresponde a esse desejo porque revela a disposição afetiva do eu lírico 
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em permanecer no campo de brilhos, vivenciar a experiência amorosa em 
toda a sua plenitude, tanto no início da madrugada de um dia qualquer 
como na rotina cotidiana dos enamorados.

Com uma produção mais concentrada neste início de século 
XXI, a poetisa Luciene Carvalho, nascida em Corumbá, é também 
declamadora de seus poemas, apresentando performances em eventos 
acadêmicos ou culturais em todo o Estado. Publicou seu primeiro livro 
de poemas, Teia, no ano de 2000. Em seguida, em 2003, lançou Caderno 
de caligrafia e, em 2007, os três volumes: Sumo da lascívia (poesia), Aquelarre 
(poesia) e Conta-gotas (pequenos contos) acondicionados em uma única 
embalagem em forma de caixa-envelope. Essas publicações compõem 
um bloco temático que revela feixes de imagens comuns em grande 
parte dos poemas. Publicou também os livros Porto (2006) e Cururu e 
Siriri do rio abaixo (2007), cujas páginas são ilustradas com fotografias 
de Romulo Fraga e Julio Rocha, respectivamente, as quais acentuam a 
cultura local. Mais recentemente, em 2009, lançou Insânia, espécie de 
poesia confessional, denotando em seus poemas uma experiência pessoal 
dolorosa. Nesse livro, o eu lírico transforma em arte o sofrimento e a 
dor, manifestando um exercício de maturidade e libertação que apenas 
uma alma artística consegue realizar. 

Em dissertação de mestrado sobre a obra Caderno de caligrafia 
(2007), Serra (2011, p. 49-50) afirma que Luciene Carvalho

[...] expõe poeticamente a condição da mulher 
persistente em nossa estrutura social. Se, em alguns 
casos, houve certa flexibilidade nos princípios 
norteadores da mulher ideal – incutidos desde a 
infância pelo ambiente familiar tanto quanto por 
toda a comunidade –, principalmente no que se 
refere ao casamento por imposição, ou à proibição 
de se adquirir conhecimento científico, por 
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exemplo, mantém-se análoga a outros momentos 
da história humana a ideia de que a mulher precisa 
ser exemplar, ter correção ética e moral acima dos 
homens; mantém-se a ideia de sua fragilidade, da 
impossibilidade de exercer certas funções, da polidez 
que a mulher precisa ter etc.

O amor, no mais das vezes, é enunciado em imagens que revelam 
um universo feminil forte e liberto, desconstruindo a imagem da mulher 
frágil e comedida, embora, por vezes, sobressaiam imagens de ausências, 
faltas e saudades. A voz lírica celebra a condição feminina, a vida e o 
amor com nuances que enunciam, por um lado, um erotismo vigoroso 
e, por outro, revelam uma profunda solidão que converge para imagens 
recorrentes de saudade e negação ao sentimento amoroso.

No poema “Tatuagem borboleta” (2007), a imagem do amor 
que o eu lírico enuncia é a do amor natural, abusado, “de falo em riste/ 
de entrepernas molhado/.../ Amor Romeu e Julieta/.../ Marcando a 
vida a fora./ Tatuagem borboleta”. Entretanto, parece tratar-se de um 
amor idealizado, pois é um amor “Desse que se existisse”. A conjunção 
condicional se denota um estado anímico diluído em possibilidades e 
hipóteses. Se esse amor existisse, seria Amor Romeu e Julieta, semelhante 
ao drama vivido por essas personagens “[...] em que os amantes abandonam 
o mundo que lhes é hostil, confiam-se à corrente que passa e sucumbem 
abraçados” (STAIGER, 1997, p. 67). A voz lírica estabelece uma espécie de 
monólogo em que personifica o amor para manifestar suas considerações 
sobre ele. O primeiro verso já indica essa posição, pois “Pronto, amor,” 
introduz a imagem de um se sentar frente a frente para conversar fiado: 

Pronto amor,
conversa fiada
de fêmea apaixonada
que não deseja
delirar sortilégios de amor.



138

Projeto Ouro & Mel

Amor, amor!
[...]

Ah, amor!
Eu falo de amor de abuso.
Desse que se existisse,
seria de falo em riste
de entrepernas molhado.
[...].

O verso seis traz novamente a invocação, “Amor, amor!”, que 
retorna no verso treze, “Ah, amor!” e no trinta e dois, que complementa 
a condição enunciada nele com a conjunção condicional “se”, nos versos 
seguintes, “Amor, se não fosse/ tanto mundo,/ se não fosse tanta letra”. 
Há um mundo que se interpõe à configuração do amor ideal que a voz 
lírica projeta nas imagens. Há também, nesse mundo, tanta letra, há os 
contratos assinados que acorrentam os amantes com “eu prometo”, 
“prometa”, às normas da lei. Se não fosse tudo isso, “se o amor fosse uma 
romaria a dois,/ sem depois,/ vivido agora., seria Tatuagem borboleta”: 

De amanhecer o cansaço
num último e forte abraço,
antes de encarar o dia.
Amor Romeu-Julieta
Sem “eu prometo”, “prometa”,
mas de promessa aceita,
uma romaria a dois,
sem depois,
vivido agora.
Marcando a vida afora.
Tatuagem borboleta.
Amor, se não fosse
tanto mundo,
se não fosse tanta letra,
talvez fôssemos a receita
pra estória de um amor profundo.
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A imagem da borboleta traz o simbolismo da leveza e da inconstância 
e, também, das “[...] metamorfoses: a crisálida é o ovo que contém a 
potencialidade do ser; a borboleta que sai dele é um símbolo de ressurreição”, 
ensina Chevalier (2011, p. 138). A voz lírica declara que, assim, mesmo sem 
promessas, sem antes e sem depois, valeria a pena viver o amor. O amor 
natural, livre de toda e qualquer interferência alheia a ele talvez fosse a receita 
para estória de amor profundo.  

As imagens recorrentes nos poemas de Luciene Carvalho são o amor, 
a paixão, o corpo, o gozo, o prazer, a entrega e, em oposição, a saudade, 
o silêncio, o vazio e o abandono. O simbolismo do amor cantado pela 
poetisa reverbera imagens antitéticas e, logo, denuncia a impossibilidade da 
realização plena do sentimento amoroso. Hipérboles como “Lava a tristeza 
acumulada/ Em 15 mil madrugadas/ Em que fiquei acordada” e, em outro 
poema, “Se amo, é a explosão de uma estrela./ Se fico é um incêndio solto 
em aquarela”, denotam a intensidade do sujeito lírico ao enunciar seu canto 
de amor, estreitamente ligado ao erotismo, numa manifestação plena do ser 
que ama e sabe dos percalços que pode encontrar nesse território. A voz 
lírica manifesta as experiências amorosas, com seus medos e receios, com 
desejos e anseios, em imagens que afirmam o sentido dessa experiência de 
modo paradoxal: há uma camada de imagens em que predomina a dor, mas 
há outra, na qual imperam a satisfação e o gozo.

Algumas conclusões

O ideário amoroso das poetisas que publicaram em Cuiabá traz nos 
enunciados líricos aquela máxima apontada por Showalter (1995, p. 390), 
quando afirma que “[...] a língua e o estilo nunca são crus e instintivos, 
mas sempre o produto de inúmeros fatores, de gênero, tradição, memória 
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e contexto”. Por isso, os poemas analisados devem ser considerados 
em termos de contextos de desempenhos linguísticos, haja vista o 
distanciamento temporal que situa as poetisas em momentos históricos 
específicos. Sobre esse aspecto, Virgínia Woolf  já considerava, em Um 
teto todo seu (1985), que dadas as diferenças históricas estabelecidas entre o 
homem e a mulher, advindas do patriarcado, cabe à mulher assumir para 
si a tarefa de construir seu lugar no universo da ficção e, portanto, da 
linguagem a partir de uma postura feminina que implica, necessariamente, 
entender-se e se manifestar como mulher, sem ressentimentos em relação 
ao sexo oposto.

Os contextos socioculturais, políticos e econômicos aos quais esteve 
e está condicionada a mulher escritora em Mato Grosso determinaram o 
tom de seus enunciados líricos sobre o sentimento amoroso. Essa mulher, 
por vezes, externou imagens sobre o amor e o ser amado que denotam um 
eu lírico à frente de seu tempo e, por outras, revelam uma voz cerceada, 
cujas imagens surgem revestidas de amargura, solidão e ressentimento. 
O tema do amor, em torno do qual gravitam as análises, é recorrente nos 
poemas do corpus selecionado, permeando toda a produção do recorte 
temporal pesquisado, bem como em toda a produção de todas as poetisas 
que escreveram e publicaram no decorrer dos três séculos, mesmo aquelas 
que não fazem parte desta exposição. 

O amor dá o tom aos textos ao mesmo tempo em que revela 
vozes esquecidas, apagadas ou silenciadas, como também aquelas que, 
timidamente, sopraram suas melodias, até as mais ousadas, que sussurraram 
balbucios menos contidos. Envoltas no universo sentimental amoroso e no 
espaço restrito do lar ao qual estiveram, por longo tempo, reclusas, essas 
vozes adquirem, com o passar das eras, uma nova e afinada modulação. As 
vozes selecionadas neste corpus manifestam, em maior ou menor medida, 
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a dimensão interior de um sentimento que delineia, em alguns aspectos, a 
particularidade do universo da mulher e da condição feminina no contexto 
social e cultural do período literário de três séculos em Mato Grosso. Reclusa 
às lidas da maternidade e do lar, fator que a segregou, durante muito tempo, 
ao espaço privado ou integrada à vida social e cultural do seu tempo, como 
ocorre a partir das primeiras décadas do século XX, a mulher escritora/
poetisa articula sua voz e balbucia, de modo abafado ou amplificado, seu 
ideário amoroso. Esses registros líricos sobre o amor, que a lírica produzida 
por mulheres em Mato Grosso enuncia, parecem ter-se diluído em séculos 
de esquecimento por uma história que as preteriu. Mas o amor e a mulher, 
insondáveis em seus mistérios, suas alegrias, suas tristezas, seus anseios, seus 
desejos, seus delírios, sua sutileza e, sobretudo, sua força, convergem sempre 
para o lugar que lhes é íntimo e peculiar: os corações e mentes de todos os 
seres humanos, para a história infinita, criada e recriada no fluir de todos  
os tempos.
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UMA POESIA DA PAISAGEM, NA CUIABÁ ANTIGA

Célia Maria Domingues da Rocha Reis

Introdução

XVI

Sentir  o  perfume das   flores   das   trepadeiras na  varanda  aberta,
no balanço da rede, mais ainda tomar  um  licor
de figo no estalo da  língua  é  mais do que  favo
recer o desalinho da preguiça e perambular    pe
las passagens dos contentamentos.

Os jasmins,  bogaris,  Três  Virtudes    –   cercam de  cor e cheiro a 
                              tarde de  julho mais o jardim da rua Cândido Ma
                              riano;  compõem ainda os sinais de uma  alegria 
                              antiga  ainda intocada  pela destruição da moder
                              nidade aflita.

 

Os versos são de Marilza Ribeiro, poeta cuiabana, nascida nas 
águas de março de 1934. Fazem parte do poema XVI que, por sua vez, 
integra a obra Gosto de bocaiúva com picumã1, ainda inédita.

Causa-nos prazer sentir e contemplar o perfume e a rede que 
envolvem o corpo no “balanço”; o colorido e o perfume que ressoam 
nas sinestesias derivadas das flores, atribuídas à “tarde” e ao “jardim da 
rua Cândido Mariano”, no centro da cidade de Cuiabá. Cor e cheiro 
concertam entre si, pelo presente histórico (“cercam”, “compõem”), 

1  O poema XVI e outros quatro poemas da obra ganharam edição à parte, na an-
tologia Palavras de mim, editada pelo Instituto Usina (2005, p. 63-69), tendo sido 
publicados com modificações. Para essa análise, recuperamos a forma original da 
obra, tal como foi datilografada pela autora em 1979, um meio de interação com as 
memórias da Cuiabá antiga.



145

Cuiabá 300 anos 

ad æternum, “sinais” evocadores de recordações do eu lírico. A varanda, a 
rua com o jardim, as flores cultivadas, a rede, o licor, têm seus próprios 
desígnios, resultantes de valores da tradição, da infraestrutura urbana, social, 
econômica. Como imagens poéticas, resultam do amálgama do que foi 
considerado significativo, pois somente captamos aquilo que, de alguma 
forma, passa pelas nossas emoções, por um processo de subjetivação. 
Temos, então, uma “paisagem”. 

Segundo Michel Collot (2013, p. 17), “[...] paisagem é um espaço 
percebido, ligado a um ponto de vista: é uma extensão de uma região 
[de um país] que se oferece ao olhar de um observador [...]. É, também, 
uma representação pictórica”. Tendo em vista esses elementos –o local, o 
olhar e a imagem –, que abrangem a noção de paisagem, o crítico francês 
problematiza as principais correntes teóricas do pensamento ocidental, 
seja a dos antigos, que priorizaram o local (a mímesis), seja a dos modernos, 
que valorizam a representação artística, concluindo que, opondo-se entre 
si, apresentam em comum essa visão concentrada em um único aspecto. 
Propõe, então, considerar a paisagem como fruto da integração entre o local, 
sua percepção e sua representação. Acha vantajoso retomar o termo percepção, 
por este se reportar tanto à conformação do local como às representações 
de arte e cultura. “O olhar constitui uma primeira configuração dos dados 
sensíveis [...]. É um ato estético, mas também um ato de pensamento. A 
percepção é um modo de pensar intuitivo, pré-reflexivo, que é a fonte 
do conhecimento e do pensamento reflexivo” (COLLOT, 2013, p. 18).  
Ensejando evitar a altercação entre o “construído e o dado”, ele concebe a 
paisagem como “[...] um fenômeno, que não é nem uma pura representação, 
nem uma simples presença, mas o produto de encontro entre o mundo e 
um ponto de vista” (COLLOT, 2013, p. 18), concepção por meio da qual 
busca superar dicotomias que estruturam o pensamento ocidental como 
as do sentido/sensível, visível/invisível, sujeito/objeto, pensamento/
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matéria, espírito/corpo, natureza/cultura. Portanto, um lugar se constitui 
como paisagem, um conjunto significativo, somente a partir do ponto 
de vista de um sujeito, diferindo do que é compreendido simplesmente 
como extensão geográfica, de onde se depreende que a experiência da 
paisagem, própria da natureza humana, revela uma conexão entre a 
região contemplada e aquele que a contempla.

Nesses termos, serão abordadas as paisagens em poemas de Gosto 
de bocaiúva com picumã, a partir do posicionamento de um eu feminino 
em relação aos campos que incorpora e que a incorporam – cidade, 
cerrado, não como marcas de uma regionalidade ou como uma região 
forçosamente circunscrita, mas como uma totalidade complexa, orgânica, 
de tempo, espaço, natureza e fatores reguladores da sociedade. Embora 
haja referenciais regionalistas atuando explicitamente nas paisagens, o 
propósito será sistematizar modalidades de percepção por meio das 
quais a poeta supera a dimensão simplesmente descritiva, para mostrar 
a relação recôndita e materializada entre o eu e o meio contemplado. 

Sujeito, mundo, transcriações

A segunda estrofe do poema XVI se faz a partir de um ruído 
perturbador. O sentimento de regozijo “ainda intocado” apresenta 
sentido ambíguo pela imagem atópica da modernidade  –

[...]    compõem  ainda os  sinais  de  uma  alegria 
antiga   ainda  intocada   pela destruição da moder
nidade aflita.

– personificada em confluência com sentimentos de ansiedade, 
angústia, partilhados pelos indivíduos desse tempo. Por conseguinte, 
tanto pode se reportar ao que o eu poético sente pelo jardim que ainda 
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existe no momento da enunciação, como a essa imagem em um tempo 
anterior, por ele mantida na mente, não obstante as interferências do 
mundo moderno. Para Collot (2013, p. 13), isso não é casual, tendo em 
vista que um dos sintagmas mais empregados atualmente, nessa área de 
pesquisa, é o da “recomposição da paisagem” e que a expressão “paisagem 
urbana” surge como um sintoma do comprometimento da percepção das 
cidades como “conjuntos estruturados e articulados com seu meio”, pelo 
seu crescimento irregular, caótico.

A assertiva do crítico é oportuna para refletir o desarticulado sobre 
o qual se assenta a composição e ordenamento dos trinta e cinco poemas, 
intitulados por uma sequência de algarismos romanos, que compõem 
a obra Gosto de bocaiúva com picumã. Em cada poema não é desenvolvido 
um mesmo tema, mas vários, um em cada estrofe, podendo ocorrer de 
algumas estrofes apresentarem nuances de vinculação ideológica entre si. 
Essa individualidade temática aparece visualmente marcada – somente o 
primeiro verso de cada estrofe começa na linha do parágrafo, sendo que 
os demais ficam recuados, como se pode observar nas estrofes do poema 
XVI. Não obstante seja uma opção estética, tal modo de construção pode 
sugerir a dificuldade de compor a unidade do conjunto, pelo fato de a 
própria realidade interna e externa ao eu apresentar-se difusa.

É interessante ressaltar que Gosto de bocaiúva com picumã é uma obra 
de transição. Foi produzida em 1979, em Cuiabá, ano em que a poeta 
retorna de São Paulo, e onde sente com mais intensidade, pelas diferentes 
experiências socioculturais, econômicas adquiridas na capital paulista, as 
suas tradições artísticas, a natureza, hábitos culturais, compadrios estilos de 
moradia. Por outro lado, é o momento de ajustes pela divisão do Estado 
recentemente promulgada2, das políticas governamentais de ocupação 

2  Ocorrida em 11/10/1977 através da Lei Complementar nº 31.
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e desenvolvimento do Centro-Oeste, da ampliação das rodovias, do 
desbastamento de grandes extensões de terra para as pastagens.

É nesse cenário que se avizinham na obra personagens e 
circunstâncias do contexto histórico e da cultura, os antigos habitantes 
aos recém-chegados; o cerrado às rodovias e seus espaços marginais; a 
linguagem cuiabana à linguagem do colonizador, entre outros

Sobre isso, estudando a produção literária do século XX em Mato 
Grosso, Hilda Magalhães (2002a) observa diferença salutar entre obras 
da primeira metade do século, com teor de idealização da natureza e de 
situações cotidianas, e da produção a partir da década de 60, voltada 
para questões identitárias, relações de poder, condições de vida. A autora 
afirma que “[a] natureza-mãe e a imagem da terra sem limites dão lugar 
à terra aprisionada, à finitude da terra, proibida aos seus habitantes 
naturais”; cria-se um conceito diferenciado de propriedade e produção 
agropecuária, imposto pelos trâmites jurídicos, quando então “[...] o 
mito da terra prometida é quebrado, a solidão, a paz e os personagens 
mitológicos são agora espantados pelas rodovias e pelo ronco do trator 
ou do avião” (MAGALHÃES, 2002a, p. 8). São dessa segunda lavra 
a obra em prosa de autores como Ricardo Guilherme Dicke, Teresa 
Albués, Márcio Souza, José Vilela, e a poesia de Pedro Casaldáliga e 
Marilza Ribeiro.

Retomando a reflexão acerca de a urbanização desordenada 
das cidades ter comprometido a sua percepção como uma totalidade 
articulada, em analogia à dificuldade de compor a unidade do conjunto 
de Gosto de bocaiúva com picumã, observamos que a expressão estética das 
paisagens, submetendo-se à imaginação ondulante da poeta, ao que se 
dá de imediato ao seu olhar, aos sentimentos, à memória, é mediada por 
uma voz lírica que fala por si mesma, fala pelo outro, ou que concede 
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voz ao outro. Não se trata de uma simples projeção, mas de um processo 
de contínua interioridade e exterioridade. 

A paisagem encontra fundamento histórico no Renascimento, 
explica Collot, momento em que se dá a compreensão do homem como 
um núcleo de referência para o entendimento do mundo. Na pintura, diz, 
“[...] sua propagação coincide com a do retrato e com o desenvolvimento da 
perspectiva, antes de a ciência e a filosofia moderna agravarem o divórcio 
entre a res cogitans e a res extensa” (COLLOT, 2013, p. 51), a separação entre 
a consciência, imaterial, desprovida de dimensões, e o corpo, submetido 
às leis físicas e condições fisiológicas, o dualismo cartesiano. Ele aventa a 
hipótese de a representação paisagística, alicerçada no ponto de vista de 
um sujeito, ter servido de guarida a uma visão antropocêntrica, banida da 
esfera das ciências daquele período em diante, e que poderiam comportar 
“sensações, percepções, impressões” e também os afetos, a emoção, 
a imaginação. Com isso, se antes havia o primado da visão, há agora 
uma expansão dos sentidos, não só o ver, mas o sentir, o sujeito em sua 
integridade, corpo e alma, na tomada da paisagem.

É na criação artística que Marilza Ribeiro (apud REIS, 2006, p. 201) 
tributa ser possível “[...] o resgate vivo de uma saga de relações corpóreas 
com a natureza, com o ambiente geográfico, com tudo o que permeia [...]”, 
no seu caso específico, “[...] a manifestação da [...] cuiabania, o ritmo da 
fala, a vocalização, [...] o gestual, as pessoas, o seu modo de ser e de viver”. 

Na esfera da crítica literária os estudos da paisagem surgem como 
estratagema, a partir dos anos de 1980, em reação aos estudos imanentes, 
que desconsideram o contexto e o referente, espólio dos modelos do 
estruturalismo, propondo possibilidades de visão contígua, de consideração 
da herança da experiência sensível, o que pressupõe a revisão do pensar 
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em uma outra espécie de racionalidade, a do “pensamento-paisagem” 
(COLLOT, 2013, p. 11). Segundo essa visão, 

[...] se é verdade que toda uma tendência de arte 
e do pensamento no Ocidente pôde, desde os 
Tempos Modernos, colocar e tratar a paisagem 
como objeto, uma tendência inversa aflorou, ao 
menos desde o Romantismo, para dele fazer uma 
expressão íntima entre o homem e o mundo. Tal 
tendência tornou possível a emergência desse 
pensamento-paisagem [...]  (COLLOT, 2013, p. 14).

Intermediada pelo pensamento-paisagem, Marilza Ribeiro faz com 
que cenários externos tornem-se paisagens da privacidade, familiares, num 
jogo poético em que processa diferentes alocações temporais, físicas etc. 

No item que segue, consideraremos como são esteticamente 
elaboradas as paisagens, que têm, em seu horizonte (linha imaginária 
constitutiva da paisagem, sem representação cartográfica), a dimensão 
objetiva (parte material) e o ponto de vista do sujeito. 

O sensível, as paisagens

Os poemas da obra em questão apresentam certos traços de 
narratividade, confundindo-se os limites entre prosa e poesia. Cada estrofe 
contém um tema, que se estrutura como um enredo, com começo e fim 
em si mesmo, segundo uma perspectiva ou ponto de vista, singularizado pelo 
uso estilístico de elementos verbais e visuais (cromatismos, superfície, luz, 
cor etc.). É procedimento comum a descrição subjetiva dos fenômenos 
arrolados para o enredo. Nesse sentido, pode-se dizer que há uma 
fusão entre narratividade, com a função de recuperar a memória, e 
descritibilidade, com a função de presentificar cenas ou atos de percepção. 



151

Cuiabá 300 anos 

Os verbos são empregados no presente, procedimento que modula o teor 
narrativo (representação do passado) gerando a tensão lírica, passado-presente 
como percepção viva da realidade. 

Assim construída e disposta na página, cada estrofe pode ser 
considerada uma espécie de tela com uma paisagem, resvalando para o étimo 
do termo “paisagem”, originado pela sufixação païs (paese, pais), formando 
paesaggio, paesaje, usado pelos pintores nas línguas românicas no século XVI 
para “[...] designar um quadro com paisagem”, que posteriormente absorve 
o sentido de “[...] extensão de uma região que o olho pode abarcar no 
seu conjunto” (COLLOT, 2013, p. 49). Para a teoria literária, esse “olho” 
constitui um dos aspectos fronteiriços entre a o poema e a narrativa, 
podendo, via de regra, estar mais centrado no eu e nas suas circunstâncias, 
caso da lírica, ou nas relações de causa e efeito, da narrativa. A interface 
artística, literatura e pintura, evidencia, assim, procedimentos específicos 
de exposição de conteúdos intrínsecos, subjetivos.

Para Marilena Chauí (1988, p. 37), a perspectiva é um termo 
que abriga dois sentidos, “[...] indicando o ver para frente e o ver em 
profundidade, visão conquistada pelo artista, graças à geometria, fazendo 
da perspectiva ciência geométrica da visão – dióptrica – e ciência da 
representação dos objetos – óptica”. A filósofa faz referência ao método 
de representação, elaborado no Renascimento, que mostrava os objetos 
no espaço com suas devidas proporções e estabilidade, criando a ilusão de 
serem reais, concluindo que, com a perspectiva, “[...] o olho do observador 
se faz medida do visível”. Em outros termos, o observador torna-se o 
ponto para o qual o mundo visível conflui, e de onde retorna, atualizado, 
em uma nova criação. Chauí (1988, p. 35) indaga e reflete sobre o “ver”, 
ligando-o ao “conhecer”, como um “[...] olhar para tomar conhecimento 
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e para ter conhecimento [...], um olhar que se tornou cognoscente e não 
apenas espectador desatento”. 

É esse olhar “cognoscente” – de um eu lírico feminino atento 
às coisas, sensível à beleza, inconformado com o status quo, perscrutador 
das aparências – que se instaura nas linhas de Gosto de bocaiúva com picumã 
em uma variedade de temas, favorecendo a composição de um panorama 
amplo da Cuiabá antiga. Assim, cada tema, substância recolhida da 
realidade, recebe o tratamento retórico e sonoro-rítmico específico 
e a moldura que lhe dá a instância enunciativa, quanto à perspectiva 
adotada, ou ponto de fuga, ou “focalização”, na nomenclatura de Gerard 
Genette (1979), de maior ou menor proximidade em relação ao conteúdo 
existencial apresentado na composição das imagens poéticas: o que o eu 
percebe de si, de suas vivências, em autodiegese (focalização interna); ou 
a percepção de experiências e intimidades de outrem, em heterodiegese 
onisciente (focalização zero); ainda, se há vários pontos de vista acerca 
de um mesmo fato (focalização interna múltipla), o que faz com que o 
eu deixe de ser o ponto convergente de visão, “o olho renascentista”, 
um modo de percepção mais complexo. 

Pelo fato de os versos colocarem em evidência o modo discursivo, 
esse expediente foi o denominador comum na reunião de temas recorrentes 
na obra. Alguns temas recebem desdobramento secundário e terciário, 
em obediência à sua ampla abordagem na obra. Assim organizado, o 
conteúdo será apresentado em três frentes de enunciação. Na primeira, 
o eu lírico fala de si, no âmbito da constituição do universo feminino. 
Na segunda, o eu lírico fala de outros eus, nas vertentes da constituição 
do feminino pelo silenciamento, e da erotização. A erotização é um dos 
eixos poéticos mais versáteis da obra da autora. Aqui, incide sobre o 
corpo e a natureza. E, esta, será contemplada em imagens da vegetação 
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do cerrado e de frutas comuns dos quintais cuiabanos. Ainda nessa frente 
enunciativa, teremos cultura e arte, nos aspectos de hábitos, costumes, 
como o consumo de água de fonte subterrânea, o uso de planta medicinal, 
as danças populares e o artesanato. Para encerrar, apresentamos outra 
modalidade de representação das águas, os rios. Na terceira, o eu concede a 
voz a mulheres amadurecidas, observando o conhecimento adquirido no 
lavor dos dias e a língua peculiar em que é expresso, a diversidade cultural.

Autodiegese

A constituição do feminino  

Mulher   que   fui  sendo,  aprendi  a  teimar  com  meus  assobios  já  tão
                                    desconjurados  pelos  tementes  às  leis  dos    pre-3

                                    conceitos.   O  som  tão  displicente  a  sair de mim
               mesma, desanuviava qualquer propósito e me con-
                                    duzia à distração, pelo pensar em nada.

               (Excerto do poema IV)

O eu lírico expõe a maneira como vai conquistando espaços, 
legitimando seu fazer e libertando-se do cerceamento cultural que previa 
determinados comportamentos para as mulheres, inclusive em coisas 
corriqueiras como os assobios, sob a insigne e irônica inversão nos objetivos 
e na forma da lei – “lei dos preconceitos”.

Para além do caráter intimista, constata-se aí também uma variedade 
de imagens poéticas do universo feminino, das novas lições aprendidas 
no contexto de movimentos sociopolíticos dos quais a autora participa 
na década de 70.  

3  Ressaltamos que foi mantida a forma como a poeta separou as sílabas, nos versos, com 
hífens ou letras sublinhadas.
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Heterodiegese onisciente 

Ao adotar esse modo de visão, o eu lírico se coloca no interior 
de outros eus e da própria natureza, humanizada, espreitando-lhes, pelos 
atos externos, as razões essenciais.

A constituição do feminino pelo silenciamento

As mãos da velha Gina puxam  o  balde  do  poço.  A água transparente 
                                      e  fresca  molha  seu  rosto  enrugado como  um 
                                      pergaminho  antigo  que   assinala  as  rotas   de
                                      uma  vida  guardada em seu silêncio.
                                                           (Excerto do poema XI)

Os versos, suaves, não apresentam um cunho reivindicatório, 
mas de resignação por uma vida construída com o que as condições 
puderam ofertar. Não são águas correntes, volumosas e livres, as que 
refrescam o rosto da mulher, mas a água na quantidade que o recipiente 
e a força disponível puderam alçar, do conteúdo “guardad[o]” nas 
profundezas da terra.

Erotização 

1 do corpo

Enquanto mexe a polpa   adocicada,   o  corpo  da   mulher   tateia   a
      pele  do  próprio  desejo  guardado  em  seu sus
      piro  quente:  pariu  ali   o   fruto-mel. 
                                     (Excerto do poema VII)
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No processo alquímico, “polpa” e “corpo” são mexidos em sua 
carnalidade, no limite sensível entre o paladar e o tato. O movimento sensual 
do corpo na mistura do doce em fervura, leva a doceira ao instantâneo 
do tatear suas pulsões internas, suas vontades, mas é só um tateio, ainda 
dérmico, de superfície, do que há no interior e não se mostra. 

2 da natureza

2.1 Vegetação do Cerrado

A roda-viva dos buritis  que  gozam farfalhando  suas  folhas-abani
                           cos  no  corpo  quente  da  tarde  ensolarada, entoa 
                           o cântico da lua ausente.
                                                                 (Excerto do poema II)

As   palmeiras   de  palmito,  multiplicadas  por  entre  a  densa  mata,
                          próximas  de  Águas  Quentes,  ficam como silhuetas
                          femininas balançando as folhas com languidez, como
                          se dançassem uma guarânia amorosa, preenchendo  o
                          espaço de mansos arrepios.
                                                                (Excerto do poema XIV) 

De  fulgor  instantâneo  é  a  chuva  de  verão.  De  grossas  gotas  re-
                          luzentes a despencar do bojo das    nuvens fofas e es-
                          curas,  ela cai tão  passageira  e  refrescante como na-
                          moro  adolescente. Serve  muito  bem para fazer    ex-
                          plodir em torvelinho a realidade da floração,    antes
                          tão imersa na intimidade dos troncos e raízes.
                                                           (Excerto do poema XXXIV) 

Os versos mostram que, em seu ser e fazer, a flora é uma celebração 
ao gáudio, à alegria comunitária, plural (veja-se “a roda-viva dos buritis”, 
“as palmeiras”, “troncos e raízes”). Na primeira estrofe, a sonoridade 
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natural do farfalhar das “folhas-abanicos” dos buritis no corpo da tarde, 
luminosa e ardente, é o “cântico”, uma forma de louvação à lua, índice 
da crença no efeito da energia lunar para a sexualidade, a fecundação e o 
sazonamento. Nesse caso, louvação também a Eros, o que une, “desejo 
de acasalamento que avassala os seres”, “força cósmica de fecundação”, 
e Khaos, o que separa (dia, noite) (HESÍODO, 1995, p. 34).

Há similaridades nos três quadros, em relação ao uso de recursos 
pictóricos – luz e sombra em “tarde”/”lua”; “densa mata”/”Águas 
Quentes”; “reluzentes”/”escuras”. É uma antítese desejável, segundo 
Fayga Ostrower (2004, p. 88), pois, para que a luz, como um componente 
pictórico, possa delinear os contornos, “[...] é preciso todo o movimento 
visual desdobrar-se através de valores claros e escuros”. O desdobramento 
pode sugerir “uma síntese, uma possível integração de oposições e 
conflitos” (OSTROWER, 2004, p. 90) – a lua, visível/invisível; morte/
fecundação; Eros/Khaos, forças primordiais unas, de onde tudo se origina, 
ou, como nos versos, força que faz “ex/plodir em torvelinho” o que 
estava “tão imers[o] na intimidade dos troncos e raízes”. 

2.2 Frutas

Fruto-caju desabrocha   cupidez   no  ventre  de  cada  gosto, onde
                                de   cada  boca  escorre  o caldo  e  o    arrepio
                                misturado à vontade de ser beijo.
                                                             (Excerto do poema VII)

Os versos novamente convocam Eros, ou Cupido, na tradição 
latina, pelo termo “cupidez”, desejo cobiçante que é sentido na degustação 
do caju, de onde “escorre[m]” muitas coisas: o “caldo” orgástico, o 
“arrepio”, a “vontade de ser beijo”. Os versos cantam o gozo sinestésico 
na modulação dos significantes, nas homorgânicas /p/ e /b/ (desabrocha, 
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cupidez, arrepio, boca, beijo), na seleção e arranjo lexical, na ordenação 
sintática, um deslizamento de sentidos que nos levam a inferir, com 
Serge André (1987 apud REIS, 2006, p. 113), que “[...] falar do gozo é 
forçosamente deslocar o gozo [...] na própria articulação dos significantes”, 
o que nos permite inferir um outro tipo de satisfação – a de degustação/
experimentação das potencialidades do signo poético.

  
Cultura e arte

1 Fonte natural

Cabeça    firme,   passadas rijas, Firmina compõe e assegura o equi
      líbrio do pote na cabeça. Passo a passo, leva a 
      água fresca retirada do poço, para a casa. Com
      tantos anos de idade, ainda resiste à ordem das
      novidades por sentir no gosto da fonte saída do 
      ventre das pedras, a lógica do prazer telúrico.

                            (Excerto do poema XXXII)

É recorrente na obra de Marilza Ribeiro a poetização de elementos, 
lugares que constituem campos energéticos (a exemplo da força que emana 
da lua, representada em diferentes situações poéticas) e de alguns tipos 
humanos que, por conhecimento empírico, intuição, são estésicos, sensíveis 
à radiação dessa energia, beneficiando-se dela, buscando interação com 
essas forças que naturalmente e em abundância o ambiente oferece. Isso 
confere um potencial místico aos versos. 

Assim, num mundo de crescente consumo de produtos e experiências 
artificiais, de sujeitos anestesiados em relação a si mesmos e à sua realidade, 
vemos Firmina caminhando firme com o seu quantum de “água fresca” 
no “pote”, equilibrado sobre a “cabeça”, uma paisagem milenar e sem 
fronteiras culturais. O equilíbrio é apresentado em seu processo, de maneira 
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artística: uma composição rítmica dos passos regulares, cada um dado 
com firmeza, o que “assegura” o êxito da tarefa. A regularidade no trajeto 
é marcada sonoramente pela regularidade da oclusiva bilabial surda nas 
palavras determinantes do percurso e sentimento do eu (“passo”, “pote”, 
“poço”, “pedras”, “prazer”). De certo modo, a rigidez também compõe 
uma poética de resistência ao conforto que a modernidade trouxe. A 
mulher sente e se reserva o prazer de somente beber a água parida do 
“ventre das pedras”, donde emana a energia telúrica, eis a sua “lógica”.

 
2 Planta curativa

Seiva   de  arnica recupera mesmo o corpo machucado. Arnica do cer
    rado recompõe e alivia a hora da dor. Dádiva da
    natureza acalma o gemido e daí, a lágrima deixa 
    de escorrer. Planta semi-encantada, amansa o so
    frer da carne macerada. Linguagem vegetal comuni
    ca o enigma e o poder da vida.

                                 (Excerto do poema XXXII)

Ressalta-se aqui um expediente caro à poética da autora, o modo 
como se relaciona com o mundo por meio do que melhor caracteriza 
os seres animados no estabelecimento da existência, a “linguagem”, de 
acordo com a propriedade que lhe é peculiar. A planta “comunica” de 
si a capacidade curativa quando colocada sobre o corpo “macerado”.  
A mensagem transmitida no verso se coloca em relação paradigmática 
com “recupera[r]”, “acalma[r]”, “amansa[r] o sofrer”.

3 Danças populares

A cantoria dos dançarinos na  ciranda  do  siriri  espalha  o prazer
                     da brincadeira e da harmonia como se a 
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                     dor, de repente, virasse música. 
                                   (Excerto do poema XXIII)

A viola de cocho acompanha  as  batidas dos pés no ritmo  do  can
to  e  da  fala cururueira. Percussão  corpo
ral a  ressoar o queixume da ausência amo
rosa  ou  a  afirmação  da  resistência e co-
ragem. Abrigando  nos  braços a viola fei-
ta   com madeira do  sarã da beira dos rios 
os cantadores vão parindo a poesia da con

                                       vivência e da ramificação dos sentidos. Sa
rã, sarandi, ciranda... 
                    (Excerto do poema XVII)

A fluência dos versos encadeados do primeiro excerto, na toada do 
canto e dos movimentos ondeantes dos dançarinos do “siriri”, inebria os 
sentidos, criam o efeito mágico da metamorfose, da “dor” em “prazer”, 
e, liricamente, em “música”.

O cururu teve suas origens nos momentos de entretenimento dos 
homens nos garimpos, cenário de diversidade étnica, rivalidades, doenças, 
desbaste da natureza, mortes. Assim como na estrofe anterior, a poeta 
consegue captar a atmosfera de encantamento do momento lúdico, dando 
ênfase à criação: “vão parindo poesia”, expressa nas toadas de improviso 
sobre suas saudades, sua persistência, sonhos, desilusões etc., e nos passos da 
dança, ao som da viola de cocho, instrumento que eles mesmos produzem 
com “a madeira do sarã da beira dos rios”. A produção artesanal justifica 
o emprego do verbo afetivo metafórico “abrigar”, ao invés de “sustentar”, 
ou “segurar”, mostrando que o instrumento é acolhido “nos braços” 
(REIS, 2008). O trocadilho sonoro-rítmico final sintetiza a trajetória da 
criação e da coreografia.  
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4 Artesanato

Por entre os dedos da ceramista de São Gonçalo vai despontando 
as formas suaves, como corpos-símbolos
do fazer, linguagem da criação. Por den-
tro  do  seu  olhar,  o reflexo das águas e 
do segredo do rio. 
               (Excerto do poema XXIII)

Sob os auspícios da poeta e da artesã, palavra e argila vão dando 
origem ao metapoema e à cerâmica. É a esse processo que se rendem 
os versos, motivo pelo qual a perspectiva incide em dois detalhes, 
ampliados em proporção e sucessivos: os “dedos” na matéria moldável, 
e o que é perceptível captar do “olhar”, o “reflexo das águas”, oscilação 
de luz e movimento que sugere o interseccionismo entre corpo e alma. 
A anatomia da “forma” artística, então, é o “corpo” do fazer, corpo 
simbólico porque constituído de legendas internas – emoções, desejos, 
experiências vividas sob as águas do Rio Coxipó, que banha o bairro da 
comunidade de São Gonçalo, onde constrói sua história, partilha dos 
“segredos”, dele e dos próprios. 

Os rios 

Na   superfície   do   Coxipó do Ouro habita ainda a transparência da
sua  vital  magia aquática. O rosto da vegetação
ainda  se  inclina  nesse  espelho  e  nele  se  vê. 

Os que se movem nessa   via   de  espelhos  e cristais, como seres in
quietos,  são  os  lambaris, corimbatás e perapu
tangas  – atravessando esses domínios vitais da
natural incerteza.

    (Excerto do poema XXXI)
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A primeira estrofe compõe um quadro com imagem especular. Por 
meio da prosopopeia, a poeta funde a vegetação num único “rosto” que, 
à moda de Narciso, debruça-se e se contempla nas águas transparentes 
do Coxipó do Ouro. A “transparência” é a sua propriedade mágica, a 
sua força vital, e propicia camadas poéticas, a da superfície, que reflete 
isometricamente o rosto, e a do fundo, que os olhos podem ver, e onde 
estão as espécies aquáticas. Guardadas as proporções, as duas estrofes 
criam movimentos exteriores e interiores, que sugerem um intertexto 
com o gesto de Narciso – o da contemplação e o da penetração no espelho; 
em outra instância, o da individualidade – o personagem do mito grego é 
estrangeiro em relação ao rio, mas acredita ser ele mesmo quando vê sua 
imagem refletida na superfície das águas, e mergulha, tentando alcançar-
se; e o da unicidade – peixes e rio compõem corpo único e movente “nessa 
via de espelhos e cristais”. 

Numa outra camada interpretativa, é possível constatar a crítica 
velada na imagem da especularidade: “ainda” há vegetação e as águas 
estão transparentes, não foram poluídas. Em uma medida, a expressão 
“natural incerteza”, é também um índice de preocupação dos efeitos da 
modernidade em relação ao patrimônio aquático. 

A concessão da voz 

O eu lírico, no exercício de observação afetiva do seu entorno, divide 
o espaço enunciativo da estrofe com experientes mulheres, performatizadas 
em gesto e voz, por meio dos quais são transmitidos o seu saber empírico, 
o que caracteriza uma focalização interna múltipla (GENETTE, 1979).
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O linguajar cuiabano

 Depois de três baforadas, Nhá Xandú    tirou   o   pito  da  boca  e  sus
                                        surrou:    “Num    vai    dá   três  lua  txêia  pro
                                        ce    espirrá   esse    bacurinho,  Mitóca!   Num 
                                        vai    pros   lados   da   ribancêra  co’essa  barri
                                        gona que ocê pode desandá no escorrego!” [...]
                                                                 (Excerto do poema XVIII)

São farrapos... são  mesmo  farrapos  a  roupagem  da   antiga  fala
                       cuiabana,   de   tão   estragada pelo esquecimento ou 
                       pelo receio de ser ela mesma.
                  
 “Num ingruvinha   a   manga   da   brusa  pra  ficá bem foló!” –  foi 
                       falando  da  dona Zita  do  Nhô Cambito. Ela vai mo-
                       delando   o   vestido   e   o  sotaque  no   costurar  das
                       coisas   e    da   palavra  dizente.   Ninguém como ela
                       consegue   apanhar   os  traços  e  os  sons no mesmo
                       ritmo da explicação. 
                                                               (Excertos do poema III)

Nhá Xandu, lavadeira, é conhecedora dos poderes das fases 
da lua sobre o corpo das mulheres e prevê o parto do “bacurinho”4, 
linguagem emotiva usada para indicar o bebê que está para nascer, por 
isso ordena que a grávida evite o perigo de ir para a “ribancêra” do rio, 
onde pode “desandá no escorrego”.

Dona Zita, costureira, orienta que a “manga da brusa”, para ficar 
bonita, deve ficar “foló”, frouxa, folgada. 

Os versos observam a poética da fala, reunindo tentativas de 
recuperar a prosódia no plano verbal, por meio da transcrição de conversas 
de antigas mulheres cuiabanas, com seus conhecimentos empíricos, um 

4  De “bacuri”, fruta do cerrado.
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argumento de autoridade para o poema, palavra-presença composta na 
toada do assunto e no locus do enunciador. 

Se, em princípio, temos a linguagem cuiabana valorizada, predizendo 
um futuro ou o alcance de um desejável efeito de beleza, em outro, ela 
aparece na imagem de “farrapos”, em rebarbas, provocação que pode 
ser ilustrada na imagem acústica “brusa”, inserida no verso. Com esse 
uso, a poeta recupera um caso de rotacismo, muito frequente em Cuiabá, 
que é a substituição fonética do som líquido /l/ pela alveolar dental /r/, 
marcador social da ordem do dialeto. Este uso, desde a ocorrência dos 
fluxos migratórios em Mato Grosso, tem sido um dos principais motivos 
de preconceito linguístico, ainda mantido nos dias de hoje, não obstante 
as amplas pesquisas como a de Maria Inês Pagliarini (2008), que conclui 
tratar-se de “capital linguístico” não transgressor à norma gramatical, mas 
que, segundo a sociolinguística, são normas variáveis e previsíveis entre 
falantes de determinados grupos sociais.

Confluência do português, tupi-guarani e espanhol, o “linguajar 
cuiabano”5 sofreu uma intimidação pela imposição da cultura do colonizador, 
fazendo com que “[...] gerações inteiras negassem e se envergonhassem de 
suas raízes, de sua linguagem, arrebatadas para uma banalização enorme 
[...]”, o que despertou nas “[...] pessoas um sentido de ser estrangeiro em 
seu próprio meio”6 (RIBEIRO apud REIS, 2006, p. 200).

A par da voz das mulheres, o eu lírico coloca sua própria voz, 
usando recursos como a aliteração (a vogal anterior /i/, que provoca certa 
estridência na leitura; a vibrante /r/ (“farrapo”, “roupagem”, “receio”); a 

5  Expressão oficializada a partir do tombamento histórico do falar cuiabano como “pat-
rimônio imaterial de Mato Grosso” (D. O. E. M. T. de 22/04/2013).

6  A exemplo, cita professores vindos de outras regiões do país, que coibiam os alunos 
de usarem expressões e ritmos de fala trazidos de casa etc.
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sibilante (“traços”, “sons”, “explicação” etc.), no ensejo de transpor para 
o plano verbal os efeitos musicais que delas ouvia com encantamento.

Ainda, uma consideração

Jean-Pierre Richard (apud COLLOT, 2013, p. 54-55) indaga, ao 
tratar das relações entre literatura e paisagem, sobre o que é chamado 
“paisagem” no domínio da produção de um escritor, respondendo que 
é “[...] o conjunto dos elementos sensíveis que constituem a matéria e 
o terreno de sua experiência criativa”. 

A resposta que Richard dá à sua indagação se esparge sobre essas 
páginas de análise, nos temas que mais frequentam a obra Gosto de bocaiúva 
com picumã (título insólito, mais merecedor de uma apreciação sonora que 
de busca de um significado7), oriundos da subjetividade da poeta, que 
vão se adensando e destilando significações, valores artísticos, éticos.

A trajetória poética recortada, os poemas-paisagens, mostram que 
Marilza Ribeiro especta o mundo como um estado contínuo de criação, 
linguagem e comunicação. A primeira demanda um eu, um tu, um lugar, 
um desejo, um ato fecundatório. A linguagem se subordina à natureza 

7  Não obstante, traz interessante significado cultural. São substantivos de origem 
indígena, a “bocaiúva” (do tupi mboka’ïwa, “quebra-se com ruído”), fruta da es-
pécie das palmeiras, com uma casca grossa e dura, sob a qual há uma polpa com 
fiapos, em cor amarela. Depois de seca, pode-se quebrar o caroço, que contém uma 
castanha saborosa. Dupla propriedade, é assim apresentada em versos, no poema 
XIII, com forte apelo do paladar: “[...] gostosa mesmo é a carne macia da bocaiúva, 
que os den-/tes vão descarnando do caroço, devagari-/nho. Afrodisíaca, sua polpa 
amarelada ou/seu licor provocam lampejos de fogo nas/entranhas do provador.” 
E o “picumã” (tupi apeku’mã, teia de aranha enegrecida de fuligem, a matéria pre-
ta que grudava nas paredes das ocas. O picumã era comum nas casas cuiabanas, 
também conhecido como “negro de fumo”, matéria preta, gordurosa, proveniente 
da madeira queimada nos fogões a lenha (BIBLIOTECA DIGITAL CURT NI-
MUENDAJÚ, 2018). 



165

Cuiabá 300 anos 

de cada elemento componente da demanda, podendo ser um assobio, 
um farfalhar, uma fala dialetal, expressos em respeito e reciprocidade, 
ou, em infertilidade, desrespeito à particularidade, subjugação do outro, 
regidos pela metáfora rítmica. Tudo isso comunica. Comunicar é oferecer, 
partilhar, posicionar-se à distância ou à proximidade física e mental, para, 
daí, poetizar o cio do mundo.
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ECOLITERATURA NA POESIA DE  
LUCINDA NOGUEIRA PERSONA

Marinete Luzia Francisca de Souza

A ecoliteratura de Persona 

O universo micropoético de Lucinda Nogueira Persona é habitado 
por caracóis, lagartos, formigas, taturanas e outros seres. Com efeito, na 
ecocrítica, postula-se um universo no qual tudo se conecta com tudo 
(MARRERO-HENRÍQUEZ, 2010), trazendo para os estudos literários 
possibilidades de enfoques centrados na terra e na natureza (GLOTFELTY; 
FROMM, 1996). Trata-se de um tipo de estudo conectado aos temas e 
“motivos”, mas que também funciona como uma perspectiva radical porque 
ressalta a possibilidade de questões relativas à natureza determinarem as 
estruturas textuais. A ecocrítica rompe, dessa forma, com a pressuposição 
da cultura ocidental de que a natureza é objeto. 

Assim, o estudo aqui realizado examina a poesia de Persona por 
meio de abordagens próprias da ecocrítica, com a finalidade de refletir 
sobre os ecosaberes cuiabanos representados na poesia animal e vegetal da 
autora. A relação da autora com a natureza é transposta para a sua poesia 
por meio de imagens que denotam intimidade entre os seres animais, 
vegetais e não-vegetais. Objetiva-se, portanto, identificar as relações entre 
a cuiabania, o universo autoral e a ecoliteratura na poesia de Persona. 

A escrita de Persona é também a do cotidiano. Dela participam 
pássaros e seres da natureza que povoam a Cidade Verde. O epíteto 
Cidade Verde, dado à cidade de Cuiabá, é representativo do verde de suas 
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mangueiras e parques e também da presença de mosquitos, insetos e 
outros animais que habitam a capital. A ecotopia não está presente apenas 
na expressão Cidade Verde, mas também nas produções literárias e, mais 
especificamente, poéticas da cuiabania. O ideal ecológico perpassa a 
poesia de Aclyse de Mattos, Lucinda Nogueira Persona, Marilza Ribeiro, 
entre outros autores, e faz silenciosa frente à monocultura da soja ou à 
construção civil. Ou melhor, se o Estado não comporta mais a ideia de 
selvagem no sentido estrito do termo, a natureza é presença constante 
no dia-a-dia de seus habitantes. 

Natural de Arapongas, no Paraná, Persona radicou-se em Cuiabá 
em 1965. É bióloga e foi docente da Universidade Federal Mato Grosso 
e da Universidade de Cuiabá. Escreve prosa e poesia, embora este artigo 
trate apenas da poesia e, mais intensamente, da obra Sopa escaldante. 

As obras da autora são as seguintes: Por imenso gosto (1995), Ser 
cotidiano (1998), Sopa escaldante (2001), Leito de acaso (2004), Tempo comum 
(2009) e Ele era de outro mundo. Cuiabá: tempo presente (1997) e A cidade sem 
sol (2000), em prosa.

Persona escreve desde de a casa, a rua ou o quarto de hotel. A 
ecocrítica, por seu turno, pode ser tida como uma concepção ecocêntrica 
do mundo e do texto literário. Eko, no grego, significa casa. O espaço 
natural é a casa na qual habita o ser humano, todavia, na poesia de 
Persona, casa é também o espaço doméstico habitado pelo eu poemático 
e de onde ele vê a paisagem que o cerca.

Persona e os mundos animal e vegetal

A ecopoética de Persona surge mais poderosamente em poemas 
como “Mato Grosso em labaredas”, presente no livro Leite de acaso 
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(2004), no qual as labaredas são comparadas às “cordas” e serpentes que 
estrangulam as carnes animais em combustão. Isso ocorre na Austrália 
como em Mato Grosso. 

MATO GROSSO EM LABAREDAS
 
Ontem, no telenotícias do meio-dia,
vi cangurus desnorteados
num incêndio na Austrália.
De imediato, sobre o leito de cozidos
remontaram outras imagens
dos incêndios deflagrados
na paisagem regional.
Vi Mato Grosso em labaredas
as labaredas como cordas estrangulando
gargantas que se uniam
na música da carne em combustão.
Vi emas atônitas
despenhando ao longo das chamas
e serpentes abrasadoras subindo
pela agitada coluna de fogo.
Muito mais tarde (penoso contar)
vi ninhos e lagartos ao rescaldo.
(PERSONA, 2004, p. 36)

Emas e cangurus colocados no mesmo tecido textual unem 
continentes. As imagens da Austrália e de Mato Grosso se sobrepõem 
pelas similaridades, “leito de cozidos” e “carne em combustão”, que 
provocam música e dizem-nos de problemáticas ambientais tão comuns 
que a elas são reservadas espaços nos telejornais. O ser que escreve é 
testemunha, ele viu. O verbo “ver” surge quatro vezes no poema e se 
refere às grandes labaredas até que pequenos seres são vistos: “ninhos e 
lagartos ao rescaldo”.

Do fogo, passamos a outro elemento comum à cidade de Cuiabá, as 
chuvas. Em Sopa escaldante, título que, aliás, pode ser, ao mesmo tempo, tido 
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como referência aos afazeres domésticos e à Cidade Verde, entrevemos 
uma cidade localizada numa baixada e cercada por serras, posição que 
faz com que o calor seja concentrado. Nele, encontramos dois poemas 
que recordam a meteorologia local, “Tempestade” (p. 17) e “Chuva” 
(p. 18). Os poemas podem ser tidos como uma continuidade um do 
outro, ou o livro todo como um único texto poético, porque uma das 
peculiaridades de Persona é iniciar um poema com o verso ou palavra 
final do poema anterior.

O primeiro poema da primeira parte do livro, “Taturanas” (p. 
15), indica que no “coração do cerrado afetado pela seca∕o fogo surgiu 
de súbito”. Animais fogem da seca, entre eles siriemas e lagartos, mas 
o foco, quase microscópio, da poeta-bióloga, recai sobre as taturanas, 
que às centenas fogem enfileiradas e, com seus “corpos sanfonados”, 
fazem um intenso esforço para saírem de si mesmas. Natureza e questões 
existenciais são postas sob os mesmos versos. As catástrofes fazem 
animais e vegetais saírem de si para se salvarem. 

“Paisagem” (p. 16) faz a primeira referência clara ao espaço da 
baixada cuiabana, especificamente, ao Trevo do Lagarto. A paisagem 
é noturna e carregada de reflexões sobre morte e vida, começo e fim. 
Trevos são conhecidos pelos altos índices de acidentes e também por 
serem caminhos que permitem interconexões humanas, de mercadorias 
em constantes idas e vindas. 

No primeiro verso de “Tempestade” (p. 17), encontramos um 
cenário próprio de ecossistemas tropicais: “súbito (girando perto da 
terra)∕o céu de tempestade dando a tarde e a cor das ∕grandes rupturas”. 
Embora não haja referências claras a fatos como as chuvas cuiabanas, 
no período das chuvas, é comum que haja tempestades e que a cidade 
fique alagada. 
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A convivência do eu que fala com a natureza apresenta teor belo e 
poético, o que se percebe no segundo verso em que a “nuvem mais negra e 
carregada” arremessa raios, “no entanto, dócil”, porque há a promessa de 
transmutação e de que o “caos” será ultrapassado. A chuva vem “oblíqua 
e fustigante”. O termo “oblíqua” intertextualiza com Fernando Pessoa no 
poema titulado “Chuva oblíqua”, no qual a chuva toma dimensão onírica. 
O poema de Pessoa também é um poema escrito em blocos.  

O termo “oblíqua”, de ordem do subjetivo, abre o poema seguinte 
“Chuva”. Agora a chuva “é tangida” pelo “vento”. A chuva leve e “tangida 
por um certo romance é tranquila e quieta nas páginas da vida”. A atmosfera 
romântica que toma o poema atesta a ecopoeticidade da obra de Persona. 

As chuvas passam de fenômeno meteorológico a psicológico e 
habitam “nas latitudes mais próximas∕do coração” porque, embora o sol 
brilhe lá fora, sentimentos menos claros podem povoar os horizontes 
internos do eu que fala. A relação entre espaço, sentimento e fenômenos 
naturais pode ser entrevista, segundo Bachelard (1993, p. 19), nas relações 
topofílicas entre o eu lírico e o espaço representado que “[...] visam 
determinar o valor humano dos espaços de posse, dos espaços defendidos 
contra forças adversas, dos espaços amados”. São espaços vividos ou 
imaginados, físicos ou do coração: “[...] [a] seu valor de proteção, que pode 
ser positivo, ligam-se também valores imaginados, e que logo se tornam 
dominantes” (BACHELARD, 1993, p. 19). Espaço habitado e vivido. O 
poema “Sopa” agrega, portanto, ao livro Sopa escaldante mais um elemento 
natural comum aos espaços cuiabanos, o sol, que brilha “nos longes do 
horizonte” numa abordagem afetiva e ecopoética. 

O sol volta a estar presente no poema “Poente” (p. 20), que surge 
por meio do fim de tarde, ainda quente, condição expressa pela metáfora 
“fornalha”. O calor ganha, na sequência, dimensão temporal quando o 
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entardecer é comparado aos momentos que se esvaem: “horas perdidas 
nas cinzas”. Tardes e crepúsculos são únicos para a poeta, embora muitos 
deles já se tenham passado. Luminosidade, calor e horas crepusculares 
lembram a paisagem cuiabana de fim de tarde. A dimensão temporal 
que envolve o poema estabelece relações entre a natureza representada 
e os sentimentos cultivados pelo eu poético em relação ao pôr-do-sol e a  
sua irrepetibilidade. 

Como os elementos meteorológicos, os pássaros e a paisagem 
animal também são poetizados por Persona, o tuiuiú, ave comum nos 
estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, recebe um poema que 
fecha primeira parte do livro. O olhar lançado pela poeta à fauna é 
manifesto pelo advérbio de intensidade “grande” no poema “Tuiuiú” 
(p. 22): “O tuiuiú é tão grande, tão grande que/ao levantar vôo/o céu 
sai de perto”. O céu e a paisagem, tal como o dia que surge, cedem lugar 
ao tuiuiú. A hipérbole presente na expressão “que ao levantar vôo o céu 
sai de perto” demonstra o acalanto devotado à ave pantaneira. Por outro 
lado, o pássaro, que está para lá do reinício, ultrapassa o amanhecer. O 
tuiuiú “ultrapassa as bordas do amanhecer”.

A reflexão existencial, contida nos versos que encontram 
complemento no verso seguinte nas duas primeiras estrofes, dá lugar ao 
natural quando diante do óbito de um tuiuiú: “as borboletas requisitam 
guindastes (pelo menos para as penas – do lado do coração)”. A 
oscilação entre metáforas que indicam a grandeza do pássaro símbolo 
do Estado de Mato Grosso e as que permitem reflexões pessoais encontra 
correspondência no amplo espaço que acolhe o tuiuiú e na dor sentida 
quando ele parte. 
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Estão ainda inseridos no livro Sopa escaldante os poemas “Livro de 
geografia” (p. 29), “Formigas” (p. 27), “Enquanto a borboleta se debate” 
(p. 43), “Lagarto” (p. 74). e “Dezenas de caracóis” (p. 71).

Em “Formigas”, Persona empreende, mais uma vez, reflexões 
sobre a vida, enquanto observa o corre-corre das formigas: “o que elas 
buscam/custe o que custe/eu também quero:/toda essa força que se 
acumula dentro do mínimo”.

As formigas correm pela paisagem da vida do eu que observa seus 
cortejos e com elas aprende. Imersa em suas reflexões, a poeta reflete sobre 
a proatividade das formigas. O projeto a que as formigas se dedicam é o 
de adoçar a vida. O eu-lírico também deseja essa “doçura fugidia”. 

A proximidade entre homens e formigas é retomado no livro Ser 
cotidiano (1998), no poema de título similar “Homens, formigas” (p. 21). 
O trabalho das formigas é comparado à preparação de túmulos pelos 
homens. Ambos trabalham aquilo que há que de mais “subterrâneo” em 
seus mundos: “ondulando em cadeias paralelas/formando as mais baixas 
montanhas de um continente”.

As aliterações reforçam a ideia de repetição própria da existência 
de homens e formigas. Por outro lado, a recorrência dos sons de “o/u” 
em “acumulam, ondulando, túmulos, escuridão, mundos subterrâneos” 
intensifica a ideia de intimidade, destino. Esses seres que parecem tão 
distintos constroem seus túmulos de modo semelhante, mas também 
compartilham a construção de paisagens e a terra na qual repousam. 

Poderíamos afirmar que existe uma perspectiva ecocêntrica da vida 
em “Homens, formigas” porque o poema posiciona o homem ao lado de 
outros seres naturais. Em “The language habitat: an ecopoetry manifesto”, James 
Engelhardt (2009) postula que a ecocrítica e a ecoliteratura manifestam 
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as conexões entre o poeta e seu meio natural, enfatizando a “ecopoetry as 
connection”, o “habitat da linguagem”. A linguagem da formiga, do Tuiuiú, 
dos caracóis é, portanto, similar à dos seres humanos, daí que possa ser 
expressa poeticamente. 

Isso é, aliás, o que afirma Peter Barry (2009, p. 252, tradução nossa):

Para o ecocrítico, a natureza realmente existe, lá 
fora, além de nós mesmos, não precisando ser 
ironizada como um conceito pela circunscrição 
com as conhecidas aspas, mas realmente se 
apresenta como uma “entidade” que nos afeta e 
que nós podemos afetar, talvez de modo fatal, se 
a maltratarmos. A natureza, então, não é reduzível 
a um conceito que consideremos como parte de 
nossa prática cultural.

O modo como experimentamos o mundo e os ecossistemas de 
que fazemos parte é tema da poesia de Persona. Seu olhar apurado vê a 
natureza em sua casa, cozinha, quarto, rua e na cidade. Em Sopa escaldante, 
o ecoparadigma está presente no poema “Ramalhete de couve-flor” (p. 
30), comparado ao buquê de uma noiva, e também em “Dois maços 
de alface” (p. 81), que um eu reflexivo lava ao mesmo tempo em que 
pensa: “enquanto desfaço∕os rosários de bactérias∕dá tempo de pensar 
na vida∕dá tempo de pensar na morte”. 

Os corpos animais e vegetais fazem também parte do modelo 
poético de Persona. No livro Por imenso gosto (1995), no poema “Folhas 
pardas e vermelhas” (p. 67), a carne é poesia na medida em que nela se 
inscreve o colorido da fauna: “toda carne é como erva”. Sinestesicamente, 
a poeta representa a carne como plena de cores: rosa branca, amarela.

As sinestesias são, aliás, figuras caras a Persona. Ainda em Sopa 
escaldante, no poema “Lagarto” (p. 30), há um observador que vê o que 
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a personagem animal vê. Essa capacidade de ver por meio do “outro”, 
de um ser animal, representa um rompimento com o paradigma que 
coloca seres humanos e outros animais em mundos distintos. Isso pode 
conduzir-nos a uma filosofia que se situa “para além do pensamento abissal” 
(SANTOS, 2010). Há um rompimento da linha que separa a cidade e a 
natureza, a poeta e o animal. O observador urbano vê o lagarto na “quina 
do muro”, rompendo fronteiras: as duas linhas que tradicionalmente 
separam homens e animais. 

Outra marca da poeta são as reflexões existenciais, e ela encontra-
as também no lagarto, que olharia o silêncio de um modo “límpido”, 
“positivo”, “direto” e “constante”. 

A paisagem urbana de uma casa com jardim surge no poema 
“Dezenas de caracóis” (p. 71), e, da observação dos caracóis, a poeta 
compara suas cores cinzentas com as intimidades. Os moluscos fazem 
parte não apenas da paisagem exterior, mas da interior, daquilo que é 
íntimo ao ser que os vê. Mesmo nos poemas em que aparentemente o 
ecossistema não está presente, podem ser encontrados o vento, as águas 
e outros elementos naturais, que são observados em viagens turísticas a 
outros países. 

Conclui-se, assim, que o pensamento ecocêntrico de dimensão 
pós-estruturalista pode ser encontrado na poesia de Persona, uma vez que 
estamos diante de uma poeta que escreve a partir da casa situada no espaço 
urbano. Parece tratar-se da cidade em que a poeta habita, Cuiabá, porque, 
em sua poesia, encontramos um espaço no qual o quintal e o jardim são 
habitados por moluscos e pequenos seres. Desse mesmo lugar, é possível 
visualizar dois fenômenos meteorológicos comuns à Cidade Verde, o sol 
e as tempestades. 
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Natureza e cultura não se diferenciam na poesia de Persona. 
Ambas permitem reflexões existenciais e surgem indiferenciadas em seus 
textos A natureza não é, assim, um construto linguístico desprovido de 
realidade, mas integra um único organismo vivo do qual o homem é parte.
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UMA POÉTICA DA (RE)EXISTÊNCIA: MULHERES 
INDÍGENAS, CIDADE E PINTURA CORPORAL  

KURÂ-BAKAIRI

Isabel Teresa Cristina Taukane

Figura 1 – A dança Pajikâ de mulheres Kurâ-Bakairi no pátio central da 
aldeia Pakuera, 2017

Fonte: Acervo da autora.

Entre os Kurâ-Bakairi, o tempo mítico é considerado como 
o primeiro tempo, já que só essa condição dá conta das explicações 
fundantes sobre todas as coisas existentes, como, por exemplo, ao que 
está no plano terreno, cosmológico e social, entre outros. Dessa mesma 
forma, assim é nas demais dimensões também, como para a vida social, 
pois esse homem kurâ-bakairi é regido por tal pensamento mítico, 
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assim sendo, constrói as práticas culturais sob esses princípios. E o que é 
construído, incorporado pelos kurâ, é denominado de kâzewenre como kurâ 
ezewenre, que pode-se entender como algo que é inerente ao povo kurâ.

A sociedade em estudo ainda se apoia nas narrativas dos mitos 
para a explicação da origem das coisas que a cercam, seja em termos de 
bens materiais, seja em termos de bens culturais da etnia, ou seja, nos 
mitos, estão os fundamentos da realidade, que foi constituída por entes 
sobrenaturais, bem como aquilo que constituiu o seu mundo antes da 
colonização. Reflexo do marcador da colonização é a distinção entre o 
que pertence ao povo kurâ e aquilo que é dos karaíwa (não-indígenas), 
como é o caso do kurâ etyrî (festas, cerimônias dos kurâ) e karaíwa etyrî 
(festas de santos, natal e outras do calendário que foram incorporadas no 
interior das aldeias). 

É nesse tempo que se encontra a narrativa sobre como o corpo foi 
formado e como surgiu a pintura corporal como vestimenta. Em nossa 
pesquisa, verificamos que entre os Kurâ-Bakairi não se tem referência 
de como se originou o corpo masculino, mas existe a mitologia de como 
Kuamoty (o criador) criou o corpo feminino, adornando-o. Se, na mitologia 
ocidental cristã, o corpo da mulher é feito da costela de Adão, na mitologia 
da etnia, o corpo feminino foi esculpido da madeira e depois ornado com 
as pinturas para o casamento. 

Segundo fontes orais, o criador Kuamoty fabricou e deu às suas 
filhas todos os apetrechos e utensílios domésticos femininos, tais como a 
rede, o pilão para socar alimentos, a panela de barro, entre outras coisas 
manipuladas especificamente por mulheres. Por esse motivo, para as 
mulheres Kurâ-Bakairi, as árvores significam as ancestrais, pois se encontram 
na concepção cosmológica de origem da criação das mulheres, as filhas 
de Kuamoty, que se originam a partir de árvores. 
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Desse modo, o tempo mítico do qual falamos refere-se ao 
tempo predominante do pré-contato/pré-colonização, quando esse 
mundo era regido somente pelos saberes míticos. Assim, temos o antes 
e o depois do contato com o não indígena. Vale lembrar que, ao se 
tratar da temporalidade histórica, comparativamente, entre a sociedade 
ocidental e os povos indígenas brasileiros, esse modo de pensar somente 
por mitologias ainda é vigente no pensamento indígena e, mesmo com 
a interferência da colonização, não foi abandonado totalmente, pois 
muitas etnias ressignificam as suas mitologias. E ainda existem etnias 
que encontram-se apartadas do convívio de outro tipo de pensamento, 
que não seja o mítico, que são denominadas de “índios isolados”. Esses 
não entram em contato com a sociedade ocidental. 

Desse modo, podemos considerar que o último grupo da etnia 
Kurâ-Bakairi que vivia nesse estado de isolamento do contato ocidental 
foi alcançado pelo homem não indígena no final do século XIX, de 
acordo com os registros de Karl Von De Steinen (1942) na Expedição de 
Exploração do rio Xingu no ano de 1884. Assim sendo, o registro desse 
grupo na etnografia feita por Steinen torna-se relevante, pois embora 
não seja possível retratar esse período fielmente, é possível entrevê-lo 
por meio das pistas deixadas nessa etnografia, embora tenha sido feita 
por um europeu. Podemos trazer um pouco dessa mentalidade mítica 
daquele período.

Conforme Vinha (2004, p. 41), “O mito encontra-se no cerne da 
história e da estruturação da identidade dos povos. [...]. Por isso, mito é 
palavra e seu princípio é a palavra relatada.” Dessa forma, também na 
oralidade das pessoas da etnia podemos compreender a centralidade dos 
mitos como constituinte do ser e estar no mundo.
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A narrativa do surgimento das pinturas parece se fundamentar 
na mitologia e nas experiências vivenciadas com os motivos gráficos. De 
acordo com Grupioni (2009, p. 40), “[...] o saber indígena sobre grafismos 
é sempre um saber que remete a uma experiência que se tem com cada 
motivo gráfico desde quando ele foi tirado ou de seres primevos e/ou de 
outros povos.” Consequentemente, podemos entender que o saber gráfico 
é constituído ao longo do tempo, na vivência particular da etnia ou mesmo 
pelo contato com outros povos. Em minha compreensão, o saber gráfico 
é constituído pelo conjunto de conhecimentos acumulados que envolvem 
todo o processo da produção gráfica: I) o entendimento de como surgiu 
o grafismo, ou seja, o que o inspirou e que pode ter explicação por meio 
mitológico ou mesmo referência a ter sido adquirido de outros povos; II) 
para qual finalidade ou ocasião é utilizado cada um dos motivos; III) os 
conhecimentos que envolvem a fabricação dos pigmentos, como as tintas 
de urucum, carvão, jenipapo, resina e que podem se originar de extratos 
minerais e vegetais; IV) os suportes de aplicação do grafismo: pele, cestaria, 
cerâmica, outras superfícies; V) modos de aplicação: por meio de bastões, 
espátulas e similares, com os dedos, com carimbos e outros instrumentos.

A mulher kurâ-bakairi e as pinturas corporais femininas

Podemos dizer que a pintura na pele é um saber das artes do corpo, 
baseado nas narrativas cosmológicas que constituem a espiritualidade, 
os sentimentos, o desejo de sentir a beleza, a força, a leveza ou outras 
sensações que o corpo/pele com as pinturas gráficas nele/a inscritas 
pode proporcionar. A fim de compreender melhor o que é esse corpo 
cosmológico, que não se dissocia das narrativas míticas, recorremos aos 
estudos de Rodrigues (1999, p. 41), que, em “História do corpo”, nos 
apresenta como a concepção do corpo medieval foi sendo modificada 
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de acordo com os interesses da aristocracia-capitalista no Ocidente, 
levando-nos, retroativamente, ao encontro de um corpo ocidental, de 
antes da separação do corpo e da alma, no qual o tempo do corpo estava 
amalgamado com o cosmo: 

[...] a cosmovisão medieval postulava uma 
integridade absoluta do universo. Isto significa 
que era uma espécie de amálgama o que se 
encontrava nuclearmente naqueles tempos, em 
que o macrocosmo e o microcosmos se fundiam, 
se indiferenciavam(sic) e não se contrapunham. 
[...] Assim, o pequeno expressa o grande. A parte 
contém o todo. O indivíduo exprime a sociedade. 
A mão revela o destino. O rosto estampa o caráter. 
Esses princípios valem para tudo: o mínimo está 
no máximo; mas também pode ser continente  
do máximo.

O corpo-vestido-de-pinturas dos Kurâ-Bakairi segue esse 
princípio de fazer parte do todo, sendo por isso um corpo encantado, 
diferente do corpo desencantado, constituído a partir do dualismo 
cartesiano: “[...] [a] dicotomia cartesiana corpo/alma constituiu 
condição preliminar para o entendimento de que algo da existência 
fosse descartável” (RODRIGUES,1999, p. 60). O desencantamento do 
corpo foi sendo operado de acordo com o nascimento da ideologia do 
capitalista, implicando a justificativa de coisificar outros corpos.

Conforme Nepomuceno (2015), o pensamento racional-cristão 
do Ocidente teria anulado as experiências sensoriais dos corpos de povos 
tradicionais e impôs um outro modo de se relacionar com o corpo adverso 
a esses povos. Para o autor, diferentemente do universo racional-cristão 
do Ocidente, que anulou a experiência sensorial em favor do raciocínio 
e culpabilizou o corpo, nas sociedades africanas, o aprendizado não se 
dá senão com o desenvolvimento dos cinco sentidos. 
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Assim sendo, podemos dizer que o corpo pode ser tanto objeto 
de prazer quanto de admiração, e a continuidade da prática da pintura 
corporal é motivada, principalmente, pelo desejo de vivenciar esse corpo 
encantado, mesmo diante dos desencantamentos experimentados pelas 
etnias. Desse modo, os motivos gráficos podem ser míticos como também 
não-míticos, esses últimos são criados e recriados por meio da incorporação 
de novos elementos gráficos, conforme as novas necessidades estéticas 
da contemporaneidade.

De acordo com Lins (2011), a pintura corporal, de modo geral, é um 
fenômeno que não pode ser visto apenas pelo viés da estética, mas também 
deve ser considerada como um contraponto a tendências homogenizadoras 
da globalização, pela capacidade de servir como instrumento de defesa 
identitária, estabelecendo uma alteridade cultural e um retorno cíclico 
da memória coletiva. Assim, tratar a pintura corporal apenas pelo viés 
da estética consiste em limitá-la, uma vez que o processo de colonização 
ocorre principalmente pela subtração da etnicidade.

A pintura corporal, de acordo com Grupioni (2009), é um saber 
que trata inegavelmente de saberes gráficos, construídos pela experiência 
que os povos indígenas têm com cada motivo gráfico em específico. 
Nesse contexto, as narrativas míticas a respeito do surgimento de cada 
grafismo revestem-se de particular importância, na medida em que oferecem 
explicações para a origem e as ligações dos grafismos com os seres míticos, 
sobrenaturais ou com outros povos. Cada etnia valoriza e trabalha embasada 
em suas próprias narrativas, o que autoriza a dizer que a pintura corporal é 
um elemento da constituição da alteridade cultural e que, tanto no passado 
quanto na atualidade, continua sendo importante para os povos indígenas. 
Não é exagero afirmar que se deve à permanência da prática o “retorno da 
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memória cíclica” das etnias, responsável pela atualização das mitologias 
dos grafismos, já em novos suportes e nos meios de comunicação atuais. 

A princípio, a pintura corporal é basicamente praticada no interior 
das aldeias, porém, o que se percebe é um fenômeno de recriação dessa 
expressão visual na atualidade, que segue ganhando novos sentidos. 
Caso contrário, pode-se dizer que essa prática poderia até mesmo ser 
abandonada, como tantas outras práticas culturais que foram deixadas 
para trás. Se antes ela era utilizada somente em rituais, caçadas e outras 
atividades realizadas pelas etnias, no contexto da vida cotidiana, agora 
extrapola e rompe as barreiras que a vinculavam ao uso interno e ganha 
o exterior das aldeias, nas cidades e nos meios eletrônicos.

Lins afirma que, na atualidade, a prática da pintura corporal é 
marcada pela transculturação.

[…] O fenômeno sociológico, cultural e 
comunicacional da pintura ou inscrição corpórea 
repousa no fato de que vem a mostrar-se como 
interpretação mítica, ou não, mas sempre simbólica 
não necessariamente literal de uma verdade 
comum. Busca subsídios míticos, simbólicos e 
estéticos para se desenvolver e transcender-se às 
limitações do suporte, nesse caso não é a derme, 
mas ao invólucro como unidade (LINS, 2011, p. 
25).

O autor deixa claro que a pintura corporal pode ter múltiplos 
entendimentos e interpretações, no entanto, possui um fio condutor que é 
o seu caráter simbólico e tem, como principal característica, a capacidade 
de se transmutar de um suporte para o outro. É o caso de determinados 
grafismos que podem estar na pele ou em outros suportes, como utensílios 
domésticos ou objetos rituais, o que evidencia sua capacidade de transpor 
suportes, modificar-se, ganhar outros sentidos e inserir-se em novos meios 
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contemporâneos. Pode-se dizer que, na atualidade, a pintura corporal adquire 
o caráter político de defesa da identidade coletiva dos povos indígenas. 
Isso se verifica especialmente quando se transformam em expressão as 
mobilizações e manifestações sociais, ganhando aspectos de linguagem 
transcultural, pois passam a representar os povos indígenas de maneira 
geral e não somente uma etnia. Se, no passado, antes da colonização, as 
pinturas corporais eram utilizadas somente para fins inerentes a cada etnia, 
na atualidade, isso não é mais assim.

O não lugar das expressões artísticas no mundo ocidental

Um ponto que devemos destacar é o não-lugar (AUGÉ, 1994) das 
criações e manifestações artísticas dos povos indígenas. Eles podem ou não 
podem ser os protagonistas de criação de obras artísticas com o suporte 
ocidental ou mesmo suportes nativos? Ou seja, a marginalização ocorre 
não somente da pessoa de origem indígena, mas marginaliza-se também 
a criatividade, o produto, o processo de produção indígena. Segundo Lux 
Vidal (1992, p. 13),

[...] o homem ocidental tende a julgar as artes dos 
povos indígenas como pertencentes à ordem estática 
de um Éden perdido [...] [sendo que, com isso, ele 
[...] deixa de captar, usufruir e incluir no contexto 
das artes contemporâneas, em pé de igualdade, 
manifestações estéticas de grande beleza e profundo 
significado humano. 

Apesar disso, existe um pequeno grupo de artistas indígenas – por 
exemplo, o Macuxi Jaider Esbell, vencedor do Prêmio Pipa de artes visuais 
de 2016; o escritor e pesquisador Daniel Munduruku, precursor do campo 
da literatura indígena no Brasil; e, na música, Djuena Tikuna, dentre outros 
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– que está a romper bravamente as barreiras das imposições que foram 
impostas a esses marginalizados por um sistema excludente. Tal sistema 
até permite o acesso, desde que por caminhos já delineados e conhecidos 
(quase numa relação panóptica). Em outras palavras, para fazer parte, 
a princípio, o indígena necessitava se enquadrar, por exemplo, na arte 
chamada “naif ”, na literatura ou artesanato indígena, sempre dentro de 
padrões demarcados, já que o sistema tradicional de arte se mantém numa 
postura de colonialidade. Portanto, a combatividade e diferenciação dos 
artistas indígenas acima citados e dos que os seguem vêm para tentar 
romper com esses padrões eurocêntricos, já que a colonialidade, segundo 
Walter Mignolo (2003), é o lado mais escuro da modernidade.

Autores da antropologia da arte como Ribeiro (1989), Lux 
(1992), Lagrou (2009) chamam a atenção para o fato de que os povos 
indígenas não comungam da concepção de arte ocidental. A palavra arte 
é incorporada, entre os povos indígenas, no processo do contato com o 
não indígena, sendo absorvida pela transculturalidade e, somente assim, 
se tem, na atualidade, a arte indígena brasileira. A pintura corporal entre 
os Kurâ- Bakairi é resultado de estudo e experimentações, nos quais o 
ancestral criativo desse povo, o artista, executa a pintura, tece a roupa na 
pele. O artista deve conhecer os traços e os nomes das pinturas, e a sua 
excelência como mestre da pintura corporal será reconhecida quando 
já detém um portfólio ampliado e pode realizar com maestria os traços 
sobre a pele. Aqui temos a performance daquele que aplica a pintura na 
pele do outro. Lembramos que a palavra artista tradicionalmente entre 
a etnia, como para outros povos indígenas, é inexistente e, mesmo no 
Ocidente, a ideia de artista é uma longa construção histórica:

“Artista”, aliás, é um termo inexistente ainda no 
Renascimento – se com ele pretendemos nos 
referir a um especialista que, isolado das guildas e 
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corporações, trabalha sozinho em seu estúdio, para 
solitariamente produzir, com ofuscamento de seus 
colaboradores, “a” obra que concebe sem a intenção, 
a demanda ou a encomenda de outrem. Assim, é 
fácil compreender que o hábito de realizar ou assinar 
obras artísticas individualmente, ainda que se tivesse 
alastrado com a forma que viemos a conhecer depois 
da emergência da cultura individualista, pudesse 
mesmo passar, nos tempos medievais, por pecado 
de orgulho [...] (RODRIGUES, 1999, p. 24).

Nas reflexões a respeito da arte e da não-arte indígena, curiosamente 
é subtraído esse tipo de informação, conforme é revelado na pesquisa de 
Rodrigues. O que observamos naquilo que nos é ofertado é que a arte e 
o artista existem desde sempre na história ocidental, cabendo ao indígena 
demonstrar que não é desprovido de “arte”, assim como não deve ser “sem 
fé, sem rei, sem lei”, como escreveu Pêro de Magalhães Gândavo no Tratado 
da Terra do Brasil, em 1573. Essa armadilha resultou na estigmatização dos 
povos indígenas como não estando no estágio evolutivo do Ocidente, ao 
serem indevidamente confrontados com os padrões que interessam aos 
ocidentais e que perduram até os dias atuais.

Assim sendo, consideramos importante entender a dialética entre 
arte e não-arte mais uma vez e o uso do binarismo como forma de 
inferiorizar o outro. A obra Crítica do artesanato de Mirko Lauer (1983) nos 
ajuda a entender esse sistema binário naquilo que é compreendido como 
arte. O autor faz suas reflexões através de estudos desenvolvidos sobre 
arte na América Latina, o que o levou a estudar também a arte dos povos 
originários/indígenas. 

Lauer afirma que o primeiro passo, antes de dar início a esse 
tipo de estudo, deve ser obrigatoriamente problematizar o conceito de 
arte, pois o conceito é problemático por se ancorar no cerne histórico 
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de matriz europeia. O autor faz distinção entre a História da Arte e 
a História da Colonização da América Latina, sendo que podemos 
entender que a primeira teve seu início antes da segunda. Por conta 
disso, para Lauer, o problema consiste na tentativa de universalização 
de uma narrativa, construída por uma classe colonialista, que insiste em 
ignorar (ou esconder) que a “arte” é um fenômeno construído histórica 
e culturalmente. 

A cidade e os indígenas

Compreendemos que a cidade não é o lugar natural dos povos 
indígenas que residem nas Terras Indígenas. No entanto, a presença 
indígena na cidade se faz desde a constituição de algumas urbes, de 
modo que é um local de trânsito e de morada. Na contemporaneidade, 
também é um lugar de instrução e acesso ao ensino superior. Por outro 
lado, o indígena ainda é o “estrangeiro”, o outro.

De modo geral, a presença indígena na cidade é um fato que 
remete à constituição de algumas cidades, tal como Cuiabá, a capital de 
Mato Grosso, estado que é o segundo no Brasil em diversidade étnica. 
Todavia, o corpo indígena, quando transita, causa estranheza ou mesmo 
essa diversidade é invisibilizada, pois acredita-se que a cidade não é 
lugar de índio. Nela, o índio somente é aceito em obras artísticas de 
“brancos de classe média”, em exposições ou espaços museológicos, em 
que permanecem congelados em quadros, fotografias, vídeos, obras de 
literatura e outros suportes, servindo apenas como fonte de inspiração, 
o que estabelece aí uma relação de “nós aqui e eles lá na aldeia”. De 
maneira que mantêm-se as relações colonialistas que impõem o não-lugar 
às criações e manifestações artísticas dos povos indígenas. 
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Por fim, abordamos a pintura corporal Kurâ-Bakairi, que é uma 
maneira de ser e existir desse povo. A pintura na pele é um saber das 
artes do corpo, baseado nas narrativas cosmológicas que constituem a 
espiritualidade, os sentimentos, o desejo de sentir a beleza, a força, a 
leveza ou outras sensações que o corpo/pele com as pinturas gráficas nele 
inscritas pode proporcionar. Um saber desenvolvido ao longo da trajetória 
da etnia até os dias atuais.

Indígenas e as políticas públicas

Na atualidade, Mato Grosso1 abriga mais de 43 etnias, perfazendo 
um total de 42,5 mil indígenas, segundo o censo de 2010 do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). São 55 Terras Indígenas, 
de acordo com dados da FUNAI (Fundação Nacional do Índio), o que 
corresponde a 12 % do território mato-grossense. Esses povos habitam 
os biomas do Cerrado, Pantanal e da Floresta, sendo as terras indígenas 
na atualidade as mantenedoras da biodiversidade. Dentre esses biomas, o 
Cerrado brasileiro é o mais ameaçado, pois convive com grandes devastações 
das espécies nativas que dão espaço às monoculturas.

Além do mais, o estado ostenta opulentos títulos, tais como maior 
produtor de algodão, criador do maior rebanho bovino do país, entre 
outros, e o cenário político é eminentemente de domínio ruralista. Os 
conflitos fundiários são evidentes e latentes. Um exemplo significativo é a 
Terra Indígena Xavante Marãiwatsédé2. Neste ano de 2019, alguns políticos 

1  Acerca do assunto, consultar (http://sistemafamato.org.br/portal/index.php.).
2  Em dezembro de 1965, os Xavante são transferidos com aviões da FAB e apoio dos 

Salesianos para a Missão São Marcos. O grupo, cujo território tradicional é a área a 
ser reconhecida como Marãiwatsédé, é transferido sem saber ao certo para onde está 
sendo levado. O projeto agrícola do grupo Ometo ocupa a região, sucedendo ao fazen-
deiro Ariosto Riva, que desbravou a área. A holding italiana que controla a Agip-Petroli 
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exigem a nulidade da homologação do direito indígena sobre esse território 
ancestral, incentivando populares a invadir essas terras.

É necessário evidenciar que a política estatal indigenista interfere 
fortemente na vida dos povos indígenas. Basta lembrar que, somente 
com o advento da Constituição Federal de 1988, é que acontece o 
redirecionamento da política indigenista, instruindo-se que qualquer 
política pública referente aos povos indígenas deve considerar a sua 
organização social, costumes, línguas, crenças e tradições.

Antes desse período, a política indigenista se pautava em 
transformar o índio em trabalhador nacional e, para tal finalidade, se 
aplicava aos indígenas o projeto integracionista, que tinha como meta a 
assimilação cultural à sociedade predominante. Porém, o objetivo maior, 
desde o período colonial, foi a desapropriação dos povos do território 
original. Destacamos a política assimilacionista como a mais radical, 
constituindo uma nova colonização, pois ela interfere nos modos de ser 
e de existir dos povos. De acordo com Oliveira (2016, p. 207),

 

Mas a política assimilacionista vai recrudescer, 
apoiado em mudanças demográficas e 
econômicas. [...]. Os governos províncias vão, 
sucessivamente, declarando extintos os antigos 
aldeamentos indígenas, e incorporando os seus 
terrenos a comarcas e municípios em formação. 

do Brasil promete devolver a área da fazenda Suiá-Missu (MT) aos Xavante, exilados 
da região desde 1966. A devolução deve ocorrer durante a ECO-92, e é fruto da 
pressão internacional, devendo ser feita à revelia da presidência da Agip no Brasil. 
Invasores ocupam a terra dos Xavante. Incentivados pelo prefeito de São Feliz do 
Araguaia (MT), mais de 2 mil posseiros de vários estados ocupam parte da fazenda 
Suiá-Missu, que pertencia à Agip-Petroli do Brasil, mas que foi identificada como 
terra do povo Xavante. A história é muito mais complexa e recomendamos consultar 
o https://maraiwatsede.org.br/. Acesso em: 25 mar. de 2019.
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Paralelamente, pequenos agricultores e fazendeiros 
não indígenas consolidam as suas glebas ou por 
arrendamento, estabelecendo o controle sobre as 
terras que, na ausência de outros postulantes, ainda 
subsistiam na posse de antigos moradores.

Assim, em nome desse projeto de nação, inúmeras atrocidades foram 
cometidas contra os povos indígenas, tais como as proibições do uso do 
idioma materno, dos seus rituais religiosos e das suas formas de expressões 
culturais, hábitos alimentares, entre outros elementos característicos da vida 
étnica. O que se pretendia era eliminar a sua cultura de origem. Tudo isso 
gerou consequências desastrosas para muitas etnias. Na atualidade, não se 
pode perder de vista que esses equívocos cometidos no passado em relação 
à vida indígena não estão livres de ocorrer novamente, principalmente com 
a ascensão ao poder de grupos provincianos neocolonialistas que desprezam 
qualquer tipo de diversidade étnica, sexual, cultural e os diferentes modos 
de existência. 

Durante o período do Serviço de Proteção ao Índio (1910-1967), 
vários povos indígenas foram submetidos a esse processo “assimilacionista” 
e tiveram significativas “perdas” culturais e territoriais. Passaram a ser 
considerados como aculturados, ou seja, estabeleceu-se um verdadeiro 
etnocídio, que quer dizer extermínio cultural. 

Apesar de todos os empreendimentos promovidos para esse 
extermínio físico e cultural dos povos indígenas brasileiros, “[...] o índio 
brasileiro não se transformou em ‘branco’, nem foi totalmente exterminado, 
mas iniciou, nas últimas décadas, um lento processo de recuperação 
demográfica” (CURI, 2011, p.88). Para Curi (2011, p. 88), os povos indígenas 
estão em constante reelaboração cultural, e a condição da identidade 
política cultural é vigente “[...] independente do grau de interação que os 
diferentes grupos experimentam com a sociedade envolvente”. No Brasil, 
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existem povos em diferentes níveis de interação, uns desde a chegada 
dos colonizadores em 1500 e outros, sem qualquer tipo de interação ou 
de contato recente, com o povo Zo’é do Pará, cujo contato definitivo 
se deu apenas no ano de 1987.3 

Embora os povos indígenas tenham direitos adquiridos na 
Constituição Federal de 1988 em dois artigos referentes aos índios (231 
e 232), a sociedade brasileira ainda os enxerga como estranhos dentro 
da nação. Assim, eles podem ser classificados como marginalizados, 
seguindo a categorização criada pelo teórico brasileiro Luís Beltrão (1980), 
que buscou a referência para o termo marginal na literatura científica 
sobre migrações. O autor parte da ideia de Robert Park a respeito de 
migrações, de acordo com a qual o migrante é um marginal, na medida 
em que não consegue romper com o seu passado e suas tradições, e, por 
isso mesmo, não é aceito na nova sociedade. Conforme essa análise, esse 
tipo de sujeito é classificado como “híbrido cultural”, pois não consegue 
se “encaixar” ou ser “encaixado” na sociedade hegemônica. Em não 
existindo um lugar para ele, ficaria, assim, à margem dessa sociedade. 

Considerando que ainda existe muita opressão e racismo em 
relação aos povos indígenas, é possível ponderar que talvez eles estejam 
à margem da margem ou mesmo além da margem. E, possivelmente, 
sejam, ainda mais o “outro” do que o estrangeiro, já que esse, por vezes, 
é possuidor de certo prestígio na sociedade brasileira.

Para Ramos (1990, p. 05), “No Brasil, ou se é brasileiro, ou 
se é estrangeiro, ou se é índio.” O estrangeiro pode entrar no rol dos 
cidadãos por um ato jurídico-burocrático reveladoramente chamado de 
“naturalização”, já, para os índios, isso torna-se mais complexo, uma vez 

3  Informação veiculada no site  https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Zo’%C3%A9.
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que eles “[...] não são estrangeiros e nem cidadãos, pois não comungam a 
língua e os símbolos com os nacionais” (RAMOS, 1990, p. 05). 

Assim sendo, no contexto indigenista, segue a discussão a respeito 
da cidadania indígena e surge a pergunta: Seriam os índios cidadãos? 
Buscando a etimologia da palavra cidadão, temos “civitas”4 do latim, que 
significa direitos atribuídos ao cidadão ou à cidade. Logo, o índio seria 
também um “híbrido cultural” nas cidades, um marginalizado. Buscamos, 
então, entender a relação entre as cidades e os indígenas ou como as cidades 
tratam os povos indígenas, aqueles que já estavam aqui antes da origem 
do país, das cidades, por isso se diz também povos originários. Para tanto, 
escolhemos discorrer desde o ponto geográfico em que habitamos, por 
isso, faremos referência à cidade de Cuiabá.

Nos últimos anos, também se tem inserção indígena em censos 
urbanos, embora seja inegável a presença indígena no contexto urbano 
desde a constituição das cidades. Algumas inclusive foram fundadas em 
aldeamentos indígenas ou, em outros casos, acabaram sendo absorvidas 
por elas. Vejamos o caso de Cuiabá, que se originou nas margens do rio 
Coxipó, onde habitava o povo denominado de Coxiponés. A pesquisadora 
Elizabete Madureira Siqueira (2015, p. 07) afirma que, “[q]uando os 
bandeirantes paulistas atingiram o rio Coxipó, implementando uma guerra 
contra os índios Coxiponés, chegaram a pé ou em pequenas embarcações 
utilizando-se da imensa rede hidroviária que drena o centro do continente.”A 
autora prossegue, declarando que, “[...] no momento em que a mineração 
floresceu, às margens do rio Cuiabá, nasceu ali um arraial, onde foram 
construídas casas e igrejas”, ou seja, desde sempre acontece esse trânsito 
de ir e vir entre a aldeia e a cidade e vice-versa. 

4  Conforme o dicionário etimológico disponibilizado no site https://www.dicionarioe-
timologico.com.br/cidadania/ 



194

Projeto Ouro & Mel

Entretanto, existe uma perversidade sobre os indígenas que 
transitam entre a aldeia e a cidade, e isso impera desde o período 
colonial. O processo histórico é de subjugar os povos indígenas, o que 
constantemente se renova, especialmente em relação ao corpo da mulher 
indígena. Em “O espelho índio”, Roberto Gambini (1988) reflete sobre 
a gênese do povo brasileiro e se refere às mães indígenas, que, por sinal, 
foram e são violentadas duas vezes. A primeira violência foi por meio da 
violação do corpo, e a segunda violência é o seu apagamento na História 
do Brasil, exaltando-se apenas o pai de origem europeia. Sobre a avó 
ou bisavó “índia”, naturaliza-se o discurso do foi “pega a laço” como 
se fosse gado, sem que se dê conta do tamanho da violência sofrida 
pela ancestral materna, e a tensão da condição feminina se renova em 
tempos obscuros, como o da atualidade, seja nos territórios indígenas, 
seja nos centros urbanos.

É evidente que não dá para se negar a existência de um contingente 
indígena que habita a cidade, seja nos municípios, seja na capital. A 
questão que se instala é: pode o índio transitar entre a cidade e a aldeia? 
A resposta a essa pergunta pode parecer óbvia para alguns ou chocar 
outros, pois – pelo menos para quem é indígena – parece ser um uníssono 
“NÃO”, ainda que seja velado ou permaneça de modo implícito.

A cidade, bem como a contemporaneidade, definitivamente 
parece não ser o lugar do índio. Cabe a esse ser somente ser do passado 
ou da época do descobrimento, congelado e estereotipado na sua forma 
física e em substância, tal como a música de Caetano5, e, se não for 
dessa maneira, é caricaturado como o índio aculturado, o desaldeado, 
o descaracterizado. E esse tipo de opinião não é restrito ao senso 

5   “Um Índio” de Caetano Veloso,faz parte do álbum Bicho, lançado em no ano 
de 1977,.
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comum. Na universidade, a égide da “intelectualidade”, algumas pessoas 
que a compõem também comungam da mesma opinião. O índio é índio 
quando está pintado, conforme os olhos do não indígena quer ver, caso 
contrário, já não é mais índio. As rotulagens que são utilizadas, tais como 
“descaracterizados”, “aculturados”, “desaldeados” e “índios da cidade”, 
“o não autêntico” ou até mesmo “os verdadeiros índios”, “os puros”, 
“os autênticos”, entre outros, buscam qualificar e desqualificar um grupo 
que se afirma como étnico. Essas estão traduzidas nas relações racistas, 
que subjugam, marginalizam e desqualificam; são atitudes imbuídas de 
preconceitos que buscam inferiorizar o outro. 

O que não é levado em consideração é que as realidades desses 
povos são complexas e a presença indígena na cidade ou a relação entre 
o índio e cidade deve ser entendida caso a caso. As cidades são lugares de 
tensões, e o tensionamento nas relações entre indígenas e não indígenas 
se torna perceptível mais acentuadamente nos centros urbanos ou mesmo 
em municípios onde há proximidade com territórios indígenas.

Assim, por falta de políticas públicas consistentes e por não terem 
direitos territoriais garantidos, algumas etnias estão em condição de 
precariedade nos centros urbanos. Por outro lado, é certo que existem 
inúmeras razões que trazem o indígena ao contexto urbano, que podemos 
resumidamente enumerar: 1) rixas internas, acusações de feitiçaria e outras; 
2) motivos de trabalho e emprego (por exemplo, existem indígenas que 
estão em Cuiabá que são funcionários das instituições governamentais 
ou indigenistas); 3) estudos (o acesso ao ensino superior e a busca por 
qualidade de ensino têm trazido jovens às cidades).

Destacamos essa última razão, de acordo com a qual indígenas, 
em especial mulheres, podem se instrumentalizar com os conhecimentos 
não indígenas, para assim contribuir de forma qualificada para a etnia 
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de pertencimento, como para outros povos indígenas. Assim, buscam 
estabelecer conexões que favoreçam os povos, a fim de gerar qualidade 
de vida nas comunidades. A prova disso é que treze mulheres indígenas 
responderam ao questionário on line sobre a própria atuação/profissão, 
sendo pertencentes às seguintes etnias: Bororo, Chiquitano, Kamaiura, 
Nambiwara, Negaratê, Terena, Trumai, Umutina, Xavante e Yawalapiti. 
As respostas foram as seguintes: Agente de saneamento básico, Agente 
indígena de saúde, Coordenadora pedagógica, Artesã, Dona de casa, 
Estudante, Servidora legislativa/Vereadora e, em grande parte, Professora 
na sua comunidade. Isso demonstra as múltiplas facetas das mulheres 
indígenas na atualidade.

Sabe-se da responsabilidade de se escrever uma nova história 
nas páginas de um processo histórico colonialista e sexista tão sofrido e 
que, dessa vez, pode-se mostrar o protagonismo, resistência, superação 
de limitações das mulheres e homens indígenas, que buscam construir 
um futuro digno. 

Por outro lado, não se pode perder de vista que a cidade pode 
oferecer inúmeros infortúnios e pode se tornar perigosa, devido ao 
acirramento do preconceito racial, como aconteceu, por exemplo, 
no caso do índio pataxó que foi queimado em Brasília, da criança 
indígena kaingáng degolada na rodoviária de Santa Catarina, entre outras 
atrocidades. Também é justamente a cidade que pode possibilitar o diálogo 
intercultural para que se possa diminuir a falta de informação referente 
a essa população indígena. Importante considerar a possibilidade dos 
povos indígenas divulgarem os seus conhecimentos específicos e, nesse 
diálogo, poder-se-á produzir novos conhecimentos e mentalidades menos 
preconceituosas. 
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INHAMOR – DA VIDA PARA A MESA:  
UM ATO CÊNICO PERFORMÁTICO

Thereza Helena de Souza Nunes

Mise in place: apresentação dos ingredientes

Que outra hora melhor do que esta 
para abrir a boca e com minha língua

contar coisas gerais e particulares
ser o que sou. 

(PERSONA,2004, p.26) 

O processo de criação de Inhamor, as experiências constituídas 
ao longo dos quase três anos de pesquisa, bem como os encontros e 
seus dobramentos, são a base para uma proposta de reflexão sobre 
autobiografia e experiência no teatro performativo dentro do panorama 
da arte contemporânea em Mato Grosso. 

Para cercar algumas das problematizações que podem ser tecidas 
acerca do ato cênico performático Inhamor, como os desdobramentos do 
exercício de composição dramatúrgica a partir da autobiografia, levada 
para a cena, e a disponibilidade para afetar e ser afetada(o) em experiência 
na ação de um teatro não representativo, se faz necessária a apresentação 
de três conceitos constituintes deste trabalho:1 autobiografia, experiência 
e teatro performativo. 

1  Esse artigo é um desdobramento da pesquisa em nível de mestrado, realizada no 
ECCO/UFMT na linha de Poéticas Contemporâneas sob a orientação da Profa. Dra. 
Maria Thereza Azevedo.
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Para tecer a discussão sobre experiência, o ponto de partida será 
um breve retorno à história do teatro, com a finalidade de verificar o 
início do surgimento do interesse pelo poder e ação da arte, no tempo 
presente, bem como seu potencial de interferir no cotidiano e, a partir 
disso, disparar transformações.

Ingredientes: um pouquinho de performance

A proposta é voltar ao final dos anos 1950, com o artista visual 
estadunidense Allan Kaprow. Colaborador do famosíssimo grupo 
Fluxus, Kaprow percebeu o potencial do ato performativo, pensando 
na reinvenção como a única forma de preservar a arte conectada com o 
tempo presente. Tendo se atentado para essa potência, foi o pioneiro em 
um fazer que se nomeou “Happening” e “Environment” (Acontecimento 
e Ambientação), ação artística sem trama, sem ensaio, sem necessidade 
de gerar resultado. 

Trata-se de um outro tipo de discurso, que inaugura outras maneiras 
de pensar, definir, usufruir, fruir, fazer arte: uma forma desestruturante, 
que Kaprow chamou de Non-Art ou não-arte ou ainda antiarte. 

Seu objetivo era o de possibilitar uma espécie de (des)ensino de 
arte, para, através dessas antiestruturas artísticas, investir no potencial 
anárquico e transformador que a arte tem. Esses foram os primeiros 
movimentos rumo à não representação, à desdramatização, à performance, 
ao teatro pós-dramático, ao teatro performativo, portanto, à experiência. 

De que forma essas criações participativas como os Happenings, 
a street art e as performances podem ser pensadas num contexto cujas 
questões circundam o espetáculo Inhamor? Em qualquer uma dessas 
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provocações artísticas, é crucial que a(o) propositora(or) artística(o) e 
o público estejam em relação, pois é imprescindível que ambos estejam 
disponíveis à ação para que a composição aconteça. 

Um exemplo conhecido capaz de preparar a(o) leitora(or) para 
as possibilidades de envolvimento determinante de experiência entre 
a(o) propositora(or) artística(o) e o público e para a enunciação distinta 
que se realiza em Inhamor é a performance Rhythm (Ritmo), de Marina 
Abaramovic. Já em 1975, sua ação apontava para a busca pela experiência 
do encontro, da relação.

Na performance, a artista colocou 72 itens sobre uma mesa, entre 
eles, um machado, uma rosa, canetas e uma pistola carregada. Ficou por 
seis horas na Galleria Studio Morra (Nápoles), à disposição do público, 
para que fizessem com ela o que desejassem, sem que ela oferecesse 
resistência. Um espectador chegou a colocar a arma na mão da artista e 
apontá-la para seu pescoço. Essa ação dá a perceber o interesse pela busca 
da relação entre a(o) propositora(or) artística(o) e a(o) participante, e o 
modo como criam juntas(os) uma situação de experiência, seja de natureza 
prevista ou descontrolada. 

Uma pitada de negação da representação

Para seguir na construção das correlações entre experiência, 
autobiografia e teatro performativo, a partir das pistas apontadas no 
percurso histórico do fazer teatral, é necessário considerar também o 
marco da representação.

Considerando a percepção da dramaturgia criada a partir de questões 
autobiográficas e suas potências disparadoras de experiência, a representação 
se faz importante, pela consideração de que foi, a partir de sua rejeição, 
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que começou a ganhar forças a possibilidade de se abrir à(ao) atriz(or) 
o trabalho com questões próprias de sua subjetividade, voltadas para 
pesquisas de algo diferente de uma personagem. 

Se a representação dispara uma transformação a partir do exercício 
de não representar, a negação dessa representação estaria ligada ao 
entendimento de representação como imitação. Então, a ideia em colapso 
seria a ideia de imitação.

Para ilustrar esse conceito, Lehmann (2007) contribui com o 
pensamento a respeito do drama, como sendo ele o elemento constituinte 
da representação nos moldes clássicos. Segundo esse aspecto, a ação 
dramática teria como foco central a representação ou a imitação do 
mundo com vistas a um fenômeno de ilusão. 

Desse modo, quando a representação deixa de ser interessante 
para algumas(uns) artistas, o objeto do desinteresse é a tentativa da 
imitação, da construção de uma realidade hermética, muitas vezes ligada 
à prática de um sistema fechado, sem chance participativa do outro, sem 
abertura para a construção relacional entre artista e público, tal como é 
o modo hermético da “quarta-parede”. 

Essa convenção praticamente neutraliza a ação cênica de possíveis 
intervenções da(o) espectadora(or), mantendo um ambiente “estéril”. A 
esterilidade, nesse sentido, seria causada pela separação, na qual a quarta 
parede, construída pela representação, apartaria a(o) artista, a(o) atriz(or) 
performer do público.

Estando cada qual isolado em seu próprio lado, essa distância 
impediria que ambos pudessem se relacionar, se deixar afetar, se contaminar, 
limitando, assim, a organização da ação dramática representativa ao 
universo da fábula. Tal procedimento incidiria sobre o comportamento 
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de recepção de uma realidade narrativa, em que cabe apenas à(ao) atriz(or)/
artista representar e à(ao) espectadora(or) apenas assistir, sem que ambas(os) 
se relacionem de outra maneira, que não a passiva.

Experiência a gosto

Uma vez passivo, o público não age e, uma vez inativo, o público fica 
impedido de sofrer experiência. Nesse ponto, os estudos de Larrosa (2014) 
contribuem com o conceito de experiência da forma, como é entendido 
no âmbito do espetáculo Inhamor. Embora ele produza conhecimento 
a respeito dos processos de aprendizado, seu conceito de experiência 
como aquilo “que nos passa” atravessa o campo da pedagogia, atinge o 
da criação artística e, em diálogo com contribuições de Quilici (2015), 
colabora com os apontamentos sobre autobiografia e performatividade 
no espetáculo Inhamor.

Para conceituar experiência, Larrosa recorre à etimologia da palavra 
em vários idiomas: em português, experiência seria aquilo “que nos 
acontece”; em inglês, seria “that what is happening to us”; em italiano, “quello 
che nos succede” ou “quello che nos accade”; em francês, “ce que nos arrive”; em 
alemão, seria “was mir passiert”. Assim, ainda em suas palavras: “[...] deixar 
que a palavra ‘experiência’ nos venha a boca [que tutele nossa voz e escrita] 
não é usar um instrumento e sim se colocar no caminho, ou melhor, no 
espaço que ela abre. Um espaço para o pensamento, para a sensibilidade 
e para ação [e sobretudo para a paixão]” (LARROSA, 2014, p. 75).

Dessa forma, o sujeito encontra-se aberto para que algo lhe 
aconteça, fica disponível para existir dentro daquilo que lhe afeta, portanto, 
é autorizado a assumir seu papel de autoria na obra. Desse modo, a(o) 
artista pode problematizar inclusive em torno de questões autobiográficas.
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Mais um punhado de Teatro Performativo

Continuando a observação das transformações nos modos 
de desenvolver a criação performativa ao longo da história teatral, 
e percebendo seus processos de hibridação com outros campos do 
conhecimento, sejam eles artísticos ou não, chegaremos à produção da 
arte da cena na contemporaneidade, elevando o cotidiano a possível 
fonte de pesquisa para a criação, não somente como inspiração, mas 
como modo de transformação de existência

Considerando as investigações com material autobiográfico da(o) 
artista criadora(or), ao se colocar em estado de autoria, de experiência 
e composição de uma obra e ao assumir seu discurso e criação, ela(e) 
pode, por esse motivo, despir-se das personagens e colocar em cena 
questões particulares urgentes. Em seu próprio nome, a(o) artista pode 
assumir a “cena” para trazer sua visão de mundo, sua história, o seu 
corpo, seu contexto. 

Essa visão tem condições para diminuir as fronteiras entre arte e 
vida e, assim, reiterar as contribuições da experiência para as pontuações 
sobre teatro performativo no âmbito do trabalho com Inhamor.

Em Inhamor, além da experiência, o encontro e a autobiografia 
dialogam no sentido de tecer relações reais com os contextos específicos. 
Dessa maneira, ao receber o público, convidando-o para se sentar em 
torno da mesa, o desejo de estar fisicamente próxima das pessoas ganha 
materialidade. É diferente do que acontece no teatro italiano, em que o 
público se acomoda nas poltronas posicionadas a uma certa distância 
da(o) atriz(or) e, mesmo que ambos se relacionem, a distância entre 
eles ainda é maior do que a dos 50 centímetros de largura da mesa 
usada no espetáculo.
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Em torno da mesa, a proximidade entre público e artista é real, 
entendendo, assim como Larossa (2015), o real não como coisa, mas como 
acontecimento. Assim, a investigação é desenvolvida sob essa mesma 
perspectiva, trazendo a experiência artística para a esfera da concretude, em 
que ela, ao se realizar, pode extrapolar o campo da construção de mundos 
ficcionais, rediscutindo as suas estratégias de diálogo e inserção no real. 

Nessa perspectiva, é a experiência que permite que a propositora 
artística se abra para a possibilidade de estar presente, no aqui e agora em 
relação com a(o) outra(o). Ela não está mais protegida pela quarta parede 
do teatro, mas exposta como quem está atrás de uma mesa de cozinha, 
cozinhando, e não só para ver a(o) outra(a), como também para relacionar-
se com ela(e) e, assim, poder lidar com elementos reais, como os utensílios 
de cozinha que estão dispostos no espaço da cena, favorecendo uma 
experiência artística também real. Nesse ponto, o real não é representação 
ou identidade, e sim presença.

Nesse aspecto, refletir sobre o espetáculo Inhamor, sob o ponto 
de vista prático da perspectiva da experiência, convergindo para “[...] as 
possibilidades de se constituírem como um campo da cultura em que se 
elabora um conhecimento teórico e experiencial rigoroso, contribuindo para 
a modificações qualitativas no sujeito e nas suas relações com o mundo.”, 
tem-se condições para afirmar que o sujeito da experiência é aquele que 
trata de estar ele mesmo presente na relação que estabelece com aquilo 
que se lhe apresenta (LARROSA, 2014, p. 111). 

Desse modo, a fronteira imaginária que separa arte da vida estaria 
pouco definida, se deixando transbordar e contaminar mutuamente a partir 
da experiência. Com a admissão da contaminação das ações artísticas pelo 
contexto no qual a(o) artista está inserida(o), a(o) artista performer, no 
teatro performativo, ao se alocar no mundo real, é capaz de transgredir 
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o cotidiano, atravessá-lo por meio da experiência e potencializar a 
transformação através do acontecimento. 

Então, por exemplo, quando, no espetáculo, a artista se propõe 
a vestir um espartilho que aperta tanto a sua barriga que a deixa cheia 
de marcas, quando solicita que alguém da plateia solte o espartilho, as 
marcas estão lá, dando a ler o que reitera Larrosa: o real não é o que 
deveria ser e sim o que é. 

Nesse aspecto, soltar o espartilho pode ser também a relação 
de experiência que se dá entre a artista e o público no momento em 
que ação se realiza e de formas diferentes: para a artista, a experiência 
baseada na sensação de ser solta, e a do público, baseada na sensação 
de soltar outrem.

Dessa forma, é possível pensar a experiência no teatro performativo 
como processo no qual se coloca em jogo questionamentos sobre os 
modos de vida hoje predominantes. No caso do espetáculo, a maneira pela 
qual se dá a opressão exercida pela imposição do padrões de beleza aos 
corpos femininos e a possibilidade da arte de abrir novos caminhos, como 
a experiência de, por um momento, libertar outra mulher dessa opressão.

Por essas vias, se apresenta a afirmação de Lehmann (2007, p. 223) 
de que “[...] a imediatidade de toda uma experiência compartilhada por 
artistas e público se encontra no centro da ‘arte performática’”, na qual 
a ação performativa estará para a ação. Também a declaração de Quilici 
(2015, p. 47) de que “[...] as artes performáticas podem se transformar 
numa área da cultura em que se processa um diálogo intercultural mais 
aprofundado, que não se restringe a um intercâmbio de técnicas”, traz 
à tona o caráter teórico da questão. 
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Um bocado de autobiografia

No século XX, o teatro no Ocidente se vê marcado por uma forte 
negação à representação. Tal fato, desencadeado, dentre outros motivos, 
pelo enfraquecimento de seu caráter ilusionista sustentado, sobretudo, 
pelos pilares da fabulação, da personagem e da separação entre palco 
e plateia, favoreceu a reconfiguração dos modos de criação no campo 
das artes da cena em novos códigos, que vão operar pela perspectiva da 
desdramatização: abrindo espaço para as práticas performativas, que Féral 
(2008, p. 198) chama de teatro performativo:

[...] Descrição dos acontecimentos da ação cênica 
em detrimento da representação ou de um jogo de 
ilusão, espetáculo centrado na imagem e na ação e 
não mais sobre o texto, apelo à uma receptividade do 
espectador de natureza essencialmente espetacular 
ou aos modos da percepções da tecnologia [...] 
Todos esses elementos, que inscrevem uma 
performatividade cênica, hoje tornada frequente 
na maior parte das cenas teatrais do ocidente [...] 
constituem as características daquilo que gostaria de 
chamar de “teatro performativo”. 

Nesse pequeno preâmbulo, é possível observar que, numa relação de 
equivalência com a conjuntura criativa exposta por Féral, a performatividade 
confere às(aos) artistas a possibilidade de despir-se da personagem, tomar 
para si o discurso e, em seu próprio nome, colocar sua subjetividade em 
cena. É, nessa fissura possível, que Inhamor me convoca a assumir voz e 
comportamento de quem fala em primeira pessoa para, num exercício 
criativo com características autobiográficas, poder problematizar neste 
texto questões sobre experiência, meu próprio corpo e visão de mundo 
que compõem o espetáculo homônimo. 
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Daqui pra frente é em primeira pessoa

Como escrevi lá no início, foi a partir da ideia de experiência 
como aquilo que me acontece e de vida como o passar do que nos 
acontece, apresentada por Larrosa (2015), que pude pensar na vida como 
experiência, sendo entendida pela perspectiva da relação: com as(os) 
outras(os), conosco mesmos e até com o que comemos.  

Desse modo, quando em Inhamor, inicio o espetáculo, dizendo 
que me chamo Thereza Helena, que sou filha de Elenil, neta de Thereza 
e de Helena, dramaturgicamente sinalizo que será a partir dos meus 
enfrentamentos, hábitos alimentares e desejos que a obra será construída.

Ao colocar em cena questões nas quais o meu corpo estava 
envolto, abandono os conflitos de uma personagem inventada com a qual 
não tenho afinidades e desloco as questões de conflito da dramaturgia 
do campo ficcional para o real, colocando em cena variações das minhas 
próprias problematizações. 

De maneira semelhante, no espetáculo, enquanto preparo um pão 
de inhame e falo de uma mulher gorda que, envergonhada da própria 
barriga, prefere assistir repetidas vezes ao mesmo filme na televisão em 
vez de ir à praia para não ter que vestir o biquíni, a memória da mulher 
em questão é minha. 

Dessa forma, o abandono da personagem hermética e a 
preparação de um pão no momento real da cena é ao mesmo agir no 
teatro performativo e encaminhar-se para o cotidiano no qual as questões 
autobiográficas, a área de atuação artística da artista, extrapolam aquilo que 
se convencionou como os limites entre as diversas linguagens artísticas, 
como a culinária, aproximando arte e vida.  
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Nesse sentido, se quando quebro os ovos para fazer o pão, eles 
caem no meu avental, sujando-o, é com esse figurino molhado que terei 
que lidar. Ou ainda, se ao acrescentar farinha e água, coloco mais do 
que a medida necessária, a massa ficará muito volumosa e derramará da 
fôrma, de modo que é essa abertura que se constrói para a criação no 
momento presente.

Nesse aspecto, a criação foca mais na “presentação”, ação de 
estar presente, vigilante, do que na representação (ARDENNE, 2006), e 
pode provocar nas pessoas uma resposta que conecta a arte ao cotidiano, 
aproximando-a da experiência real da vida, já que “[...] a experiência tem 
o potencial de dobrar o fluxo comum e de afetar, produzir um nódulo, 
um aglomerado, um desvio potente de vida” (FERRACINI, 2006, p. 37).

Assim, desgrudada da ideia de ensaio e disponível para a realização 
das ações do meu programa, como conceito referido por Deleuze e 
Guattari e proposto por Fabião (2008) como dispositivo gerador de ações 
performativas, posso sentir as intensidades do acontecimento no estado 
de experiência, no momento em que elas se dão, já que, de acordo com 
Larossa, não é o sujeito que cria a experiência; ele é lançado em sua direção 
num processo de diferenciação contínua, num estado atento, de vigília, 
de experimentação, favorecendo a sensação de estar aberta, tornando-se 
zona de passagem, de trânsito, de conflito.

Nesse sentido, ao mesmo tempo em que me distancio do que 
entendo de ensaio, faz-se importante ressaltar que me distancio também 
da prática de improviso. De acordo com Fabião, a(o) atriz(or) performer, 
essa(e) que age no teatro performativo, não improvisa uma ideia: ela(e) 
cria um programa e se programa para realizá-lo. 
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Ainda fazendo referência a Fabião, que se reporta aos estudos de 
Espinosa, visto através de Deleuze, é possível descrever o corpo como 
entidade relacional capaz de afetar e ser afetado através de ações em si. 
É nesse aspecto que o acontecimento se produz sob certas condições, 
mas não se subordina a elas, devido ao fato de que a experiência não 
será a mesma para todas(os) que passam por ela, já que ela em si pode, 
segundo Larossa, ser a leitura de um acontecimento sobre a pluralidade. 

É nesse campo que se pode associar o entendimento de programa 
a uma espécie de dissolução entre “ação ensaiada e ação apresentada” e, 
em seu lugar, colocar a prática do treinamento enquanto realização do 
programa previamente elaborado. Para Bonfitto (2013), o treinamento 
pode inclusive ser feito em outros espaços que não a sala de ensaio, nem 
exige necessariamente exaustão física, está mais ligado à sensibilização 
por meio da observação ou intervenção nos mais diversos contextos, 
inclusive como yoga, meditação ou, no caso de Inhamor, ao ato de cozinhar. 

Assim, no espetáculo, quando organizo os potes dos ingredientes 
da receita, meu programa é enfileirar todos os vidrinhos em ordem 
de tamanho do maior para o menor com a maior velocidade possível. 
Ao agir meu programa, em vez de realizar uma fala ensaiada, ele se 
torna um gerador de ações performativas com potencialidade de 
desprogramação do meio. 

Uma dentre as tantas leituras possíveis que nesse momento se 
dão a interpretar para a plateia é o alinhamento exigido das mulheres. 
Entretanto, quando, num dia, um dos potes de vidro quebrou, uma das 
enunciações que pude ouvir foi a respeito da intensidade destrutiva dos 
padrões aos quais os corpos femininos são incitados a se submeter. 
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Ainda tendo em vista a realização do programa na situação anterior 
como um sistema relacional aberto, altamente suscetível e cambiante, nos 
parâmetros de Fabião, julgo importante dizer que o vidro, ao se espatifar, 
demandou outras ações, como, por exemplo, limpar a mesa até livrá-la de 
quaisquer caquinhos.

Mas não é uma receita /Quando algo começa já está começado

Ela acordou com 23 anos de tentativas

Já na primeira versão de Inhamor, a sinopse dava a ler as relações das 
quais eu desejava me ocupar, como a ideia de compor uma dramaturgia que 
desse conta de colocar em cena a feitura de um pão de inhame, a reunião 
das pessoas em torno da mesa da cozinha e a minha vergonha de vestir 
biquíni depois de alguns anos sem frequentar academia.

Através do preparo de um pão de inhame, o espetáculo 
propõe uma alternativa gostosa e leve para discutir 
e pensar o universo feminino contemporâneo. O 
pão se transforma na metáfora de um possível ciclo 
biológico e abre espaço discussão de questões de vida 
e morte do devir humano, com suas transformações 
e crescimento. Criado no vão entre arte e vida, a 
artista compõe o experimento com ingredientes 
próprios de suas peripécias gastronômicas como o 
período em que provou a alimentação livre de glúten 
e lactose e se aventurou na cozinha não tradicional 
em busca de alimentos gostosos e saudáveis (Sinopse 
de Inhamor). 

Porém, o olhar cartográfico do fazer artístico como um 
desenvolvimento processual revela que, com Inhamor, não era a primeira 
vez que se manifestavam, nas minhas criações, o desejo de investigar 
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questões biográficas sobre o feminino, hábitos alimentares restritivos e 
o apreço pelas características de convivência que se dão em encontros 
no ambiente da cozinha.

Em obras anteriores, como Ela lava, ele enxuga de 2013, desenvolvido 
a partir de contos e crônicas de Fernando Sabino, o cotidiano conjugal 
era narrado a partir da perspectiva das personagens mulheres sobre seus 
relacionamentos, fator que já dava pistas sobre o olhar sobre o feminino.

A trama era desenrolada entre armários guarda-louça, aventais 
e porta-copos, que, além de comporem o cenário, impulsionavam a 
pesquisa musical complementada por talheres, pratos e caixinhas de 
fósforo, percutidos ao vivo em cena, dando a ver prenúncios da cozinha 
como possibilidade de espaço para encontro e da utilização dos objetos 
domésticos como elementos da narrativa.

Com Contos de porcelana de 2014, um aparelho de chá com xícaras 
de porcelana fazia às vezes de personagens, para contar como se deu o 
surgimento do primeiro chá da história e como sofria o patinho chamado 
de feio por ser diferente dos demais.

Além dos enfrentamentos com os padrões corporais sofridos 
por uma personagem, nesse trabalho, enquanto preparava e me servia 
uma xícara de chá de hibisco, eu narrava os ensinamentos da minha 
avó sobre a serventia de cada erva de seu quintal. Esse era o primeiro 
prenúncio em que reconheci uma história pessoal, atravessando o enredo 
para compor a dramaturgia, com potência de friccionar real e ficção pela 
perspectiva de uma narrativa autobiográfica.

Sobre isso, Leonardelli (2008) se propõe a traçar o caminho 
da autobiografia na performance a partir dos estudos anteriores de 
Stanislasvski, já que ele foi o precursor dessa temática. Nos trabalhos dele, 
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a orientação era para que os atores acionassem seus conteúdos históricos 
pessoais com a finalidade de atribuir profundidade à personagem. Dessa 
forma, pode-se perceber nas pesquisas dos dois a investigação com a 
autobiografia como questão principal, embora as pesquisas de ambos 
tenham finalidades e objetivos distintos. 

Segundo a autora, enquanto Stanislasvski perseguia, nas histórias 
pessoais de cada atriz(or), ferramentas para que se pudesse conferir maior 
complexidade às personagens, ela procura, no depoimento pessoal, meios 
para a manifestação de uma expressão autônoma. 

Numa tentativa de distanciamento da ficção, em que não 
é a personagem o sujeito a ser exaltado, a pesquisadora parte para o 
acompanhamento das investigações de Jerzi Grotowski, por reconhecer, 
no trabalho com os atores de seu bando, uma busca pela singularidade 
pessoal do depoimento, em que a singularidade do corpo e as histórias 
de cada um serão a chave do processo para que, no encontro com a(o) 
outra(o), a história de uma(um) possa ser a história de todas(os).

Aqui já se chamava Inhamor

Ela acordou com 25 anos de tentativas frustradas 
de esconder

Partilhados aspectos cuja fermentação fez de Inhamor um espetáculo 
autoral, no qual coloco em cena questões como os enfrentamentos do 
corpo feminino em desacordo com os padrões de beleza regidos pela 
magreza, o apreço pela culinária vegetariana como alternativa para as 
normativas de consumo excessivo de carne e do teatro performativo 
enquanto prática suscetível à experiência, posso afirmar que a estrutura 
dramatúrgica partiu de questões autobiográficas em que mesclo partes de 
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depoimentos pessoais, não para me confidenciar ao público, mas para 
suscitar naquele momento uma relação de identificação na plateia, devido 
ao fato de que as problematizações com um corpo fora do padrão são 
enfrentamentos que ecoam em muitas outras mulheres. 

Retomo os dizeres de Leonardelli (2008, p. 13), no sentido de que 
nesse procedimento a cena não é então a expressão desse depoimento, mas 
o depoimento é o caminho para se atingir a expressão de uma espécie de 
coletivo, no qual a história de uma(um) passa a ser a história de toda(os): 

Tamanha transição é um dos pontos mais 
significativos de nossa análise, pois revela como 
o artista performativo contemporâneo evoluiu de 
um processo pressionado por forças exteriores de 
definição do depoimento (a personagem e sua vida 
interior e exterior, condicionada pelo dramaturgo) 
para a assunção de uma cena que revela o 
depoimento pessoal pela composição complexa 
de todos seus enunciadores. Independentemente 
das questões de narrativa e de identificação por 
parte da audiência, a performance exige do 
artista uma reflexão global sobre a maneira de 
construir e organizar sua exposição, e a tomada de 
responsabilidade integral sobre a disposição dos 
materiais que compõem sua cena-depoimento.

Desse modo, as questões autobiográficas com os enfrentamentos 
do corpo feminino têm como fim objetivo o acionamento dos históricos 
pessoais, não como estratégia de potencialização de uma persona fictícia. 
Assim, quando na cena, depois de soltar o espartilho que apertava 
a minha barriga, eu ergo a camisa e com um nó prendo-a acima do 
umbigo, deixando as gorduras abdominais à mostra, não se trata de 
uma tentativa de dizer que mulheres podem mostrar suas saliências, 
mas uma manifestação de que, naquele momento, eu, Thereza Helena, 
atriz, decidi mostrá-las.
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Eu, Thereza Helena, atriz, mulher, em Cuiabá - Mato Grosso

Ela acordou com 25 anos de tentativas frustradas 
de esconder o seu corpo da insatisfação e do olhar 

do outro

Tendo levado a cozinha em que se passa Inhamor para cinco outras 
cidades além de Cuiabá e reapresentado esse trabalho por quase vinte e 
cinco vezes, ainda me surpreendo quando sou perguntada sobre o motivo de 
permitir que homens assistam ao espetáculo, já que as questões abordadas 
são sobre as mulheres. 

Costumo responder que o espetáculo não é uma ação positivada, 
na qual é reiterado o discurso de sofrimento dos corpos femininos quando 
submetidos às tentativas de controle do patriarcado. Ao contrário, ele reage 
ao binarismo homem/mulher, em acordo com os saberes do sagrado 
feminino, no qual a resposta vem de encontro à obrigação de solicitar que 
o público se posicione a favor de uma e automaticamente contra o outro. 

Nesse sentido, na reunião em torno da mesa, com o preparo e a 
partilha de um alimento simbólico como o pão, Inhamor não perpetua a 
lógica de opressores e oprimidos, mas propõe um raciocínio de não violência 
que troca as práticas de julgamento e comparação pela partilha de dizer 
como eu me sinto quando algo me acontece e o que nós, considerando a 
coletividade, juntas(os), poderíamos fazer para que nem eu nem qualquer 
outra pessoa se sentisse violentada novamente. 

Outro ponto que, mesmo depois de tantas apresentações, continua 
me chamando a atenção é o fato de que pouco importa a porção mato-
grossense em que seja realizada a apresentação, no momento em que ergo 
a blusa, revelando o espartilho, tanto as mulheres quanto os homens, de 
formas distintas, parecem se emocionar. 
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Figura 1  – Cena do espetáculo Inhamor

Foto: Bruna Obadowski.

Fonte: Acervo da autora.

Figura 2  – Cena do espetáculo Inhamor

Foto:Fred Gustavos

Fonte: Acervo da autora.
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IN-PRÓPRIO PARA DINOSSAUROS: PERFORMATIVIDADE E 
DIÁLOGOS ENTRE MULHERES LATINO-AMERICANAS

Any Luz Correa Orozco

Daniela Leite

A principal relação de afeto que podemos estabelecer com os 
dinossauros se dá pela via da ficção. Ficcionalizar é dar condições de 
existência e, nesse caso, de enfrentamento ao que chamamos de realidade. 
A dimensão e verticalidade dos gigantescos répteis que se encontram nos 
museus e nas narrativas cinematográficas são como monumentos que 
afirmam as falotopias do discurso científico que diz tudo ver ou, pelo 
menos, promete a feitura de um método limpo, seguro e politicamente 
neutro, sempre disposto a encontrar a verdade. Mas qual? O que sabemos 
é que tais fósseis, compostos do mesmo carbono da nossa corporeidade, 
nos sugerem metáforas para um tempo-período em que os cenários e 
as relações estão significados como algo estático, naturalizado, imutável. 

O presente texto apresenta parte da pesquisa de doutoramento1 
da atriz/pesquisadora Daniela Leite, realizado no Programa de Pós-
Graduação em Estudos de Cultura Contemporânea da Universidade 
Federal do Mato Grosso: o processo criativo do teatro-manifesto in-Próprio 
para Dinossauros, que discute, junto a uma bibliografia selecionada, questões 
como gênero, representação e identidade. in-Próprio para Dinossauros foi 
pensado a partir do encontro entre cinco artistas: duas atrizes, duas 
cineastas e uma musicista. Nesse caso, ficou decidido que exercitaríamos 

1  Pesquisa realizada para a tese O que pode o teatro como poética do acontecimento: 
Cartografias do desejo ou uma ode à desobediência, sob orientação da Profa. Dra. Maria 
Thereza O. Azevedo, na linha Poéticas Contemporâneas do ECCO/UFMT.
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um encontro entre teatro, cinema e música. Nas primeiras conversas, 
resolvemos que o assunto a ser discutido eram as nossas vidas, as percepções 
enquanto mulheres e como isso nos aproximava umas das outras. O 
entrelaçamento de corpos seria construído como uma potência política, 
de forma a não levar apenas em conta as construções biologicistas que 
nos colocavam como semelhantes.

Os modos de escrita diante do processo

O ano de 2016 começou com uma série de inflexões no âmbito da 
política governamental que reverberaram no modo como nos percebemos 
enquanto seres em experiência e que, de certo modo, ajudaram a despertar 
anseios para que, com isso, pudéssemos dialogar frente ao debate político 
contemporâneo a partir de um experimento cênico. 

O processo que desencadeou o impedimento constitucional da ex-
presidenta Dilma Rousseff, por meio de uma acusação sem bases jurídicas 
bem claras, apareceu como um desdobramento dos protestos populares 
que a colocavam como incapaz de gerir a crise político-econômica que 
passava a compor a grande narrativa do momento político no Brasil. As 
justificativas para tal conjuntura se davam em torno da não disponibilidade 
para o jogo político-partidário, algo como uma falência emocional do 
gênero feminino, implícita na figura da então presidenta. A partir dessa 
narrativa, a mulher Dilma Rousseff  não estaria habilitada a conduzir 
o Poder Executivo Federal, mesmo tendo vencido a segunda eleição 
consecutiva, pois ela não teria a capacidade técnica de exercer o poder de 
mando diante de um Congresso Nacional de machos em sua esmagadora 
maioria. Um Congresso de machos que se queria enquanto força última para 
uma resolução rápida e provavelmente ineficaz dos problemas estruturais 
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do país. Assim, num Congresso de falos e regido por suas falotopias, 
não caberia a figura de uma mulher que demonstrava publicamente o 
não desejo de compactuar com os ditames impostos por um grupo de 
homens que se diziam representantes dos anseios “não-políticos” de 
uma nação descrente com a política institucional, esta, representada pela 
luta sindical, principal braço apoiador do Partido dos Trabalhadores. O 
curioso foi que nem mesmo muitos dos agentes e aliados do partido se 
viram dispostos a apoiar a defesa de Dilma diante do processo de seu 
impedimento, algo que dizia muito sobre a percepção falotópica de que 
ela havia perdido as condições de seguir à frente do maior cargo político 
do país. A destituição da presidenta por meio de um processo jurídico 
configurou-se como traço palpável de um golpe constitucional, ou seja, 
uma ação política criadora de um fato jurídico inconstitucional. Ou seja, 
por meio de um processo supostamente jurisdicional e democrático, 
construído e condicionado junto aos grandes veículos de comunicação 
por intermédio de uma linguagem adequada ao público faminto pela 
retirada dos chamados “representantes da política partidária” das disputas 
institucionais democráticas. 

Esses acontecimentos sensibilizaram não apenas os eleitores 
e militantes do PT, mas uma parte significativa da classe artística, dos 
discentes, docentes e técnicos universitários, assim como geraram 
movimentação intensa dos estudantes secundaristas, que viram na subida 
de Michel Temer à presidência e da sua Proposta de Emenda Constitucional 
241/55, a chamada PEC do Teto de Gastos, uma afronta aos preceitos 
democráticos e de inclusão, com todas as críticas e contradições que esse 
modelo desenvolvimentista adotado pelo Estado brasileiro tem gerado 
nas últimas décadas. Essa movimentação toda afetou a nossa percepção 
quanto à manipulação efetiva do discurso em torno do político e, desse 
modo, impulsionou-nos a que nos colocássemos diante de tais embates.
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Por uma escrita-processo

Diante desse ambiente de disputa pelo discurso que incrimina sem 
apresentar provas, que opera por caminhos em que as leis são desrespeitadas 
em nome de acordos outros, percebemos a urgência da construção e 
ampliação de um glossário de práticas que pudesse nos ajudar a participar 
de uma maneira mais firme nesse debate. Colocamo-nos então a perceber 
a maneira como o tema da misoginia e do machismo nos afetava e, junto 
a isso, passamos a problematizar o nosso fazer cotidiano, a maneira de 
construção dos laços e redes de apoio em torno do fazer teatral. Isso 
tudo passou a ser material de pesquisa e nos colocou atentas e abertas a 
aprofundar essas buscas e encontrar parceiras para seguir trabalhando. 
Percebíamos determinadas situações nos relacionamentos cotidianos 
que, tomadas como brincadeiras, serviam para expressar certa aversão 
ao que era colocado como feminino ou como uma expressão da mulher. 
Isso despertou uma frequência que é constantemente manifesta, mas 
pouco questionada no meio de trabalho e mesmo nos relacionamentos 
familiares. Afinal, por que, em determinados momentos, somos colocadas 
nós, mulheres, como portadoras de uma postura naturalmente frágil, como 
alguém que necessitasse de um apoio, de uma força externa e masculina 
para atingirmos objetivos e mesmo para que possamos entender quais 
são nossos reais objetivos? De uma forma mais profunda, por que o 
masculino é tido como força, como potência e o feminino como a ausência 
desses afetos? Que tipo de discursividade tem elaborado essa separação 
entre os seres que exercem poder e os que atendem aos chamados desses 
desejos? Quais os dispositivos que desautorizam as ações das mulheres 
que se colocam diante da disputa pelo exercício do poder? Por que somos 
sempre autorizadas a entender e praticar tal exercício apenas no âmbito 
do cuidado familiar e nas relações interpessoais, quase como um eterno 
chamado à maternagem do mundo e suas dores? Além de tais questões, 
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os desdobramentos estéticos nos levavam a questionar a forma como 
tal dramaturgia poderia enfrentar e dialogar junto a esses problemas e 
não apenas buscar uma solução rápida, ofegante e com ares meramente 
informativos e panfletários. Dessa forma, como tocar em tais questões 
que nos são tão caras com a devida sensibilidade e com o cuidado 
para não cair no jogo falotópico que instaura uma maneira distorcida e 
preconceituosa de lidar com aquilo que não opera pela via da imposição 
e do desejo imediato e totalitário do condicionamento das atenções?

O início desse processo de escrita se deu com a escolha de como 
exercitaríamos a escuta, ou melhor, o diálogo com outras interlocutoras. 
Decidimos entrevistar mulheres que estivessem dispostas a falar sobre 
sua trajetória pessoal2 e os enfrentamentos diante das desautorizações 
cotidianas que experienciavam em seu cotidiano. Uma pergunta central 
foi repetida em todas as sete entrevistas3: “Em algum momento da sua 
vida você já foi tomada por louca ou destemperada? Fale um pouco 
sobre isso. Conte-nos uma passagem, um momento da sua vida em que 
isso aconteceu.”. Essa pergunta disparou uma série de relatos sobre 
as diversas formas de violências, e, nesse caso, incluindo eventos que 
extrapolavam os nossos interesses iniciais. 

Depois, assistimos a todo esse material e passamos a selecionar 
os trechos das análises que mais nos chamavam a atenção:

 

2  A referência para realizar as entrevistas foi do Museu da Pessoa através da “Tecno-
logia Social da Memória”. A ideia não é enaltecer o caráter biográfico do material, 
mas perceber as conexões sociais entre as narrativas construídas por essas mulheres.

3  Fizemos uma convocação pelas mídias sociais para a gravação de entrevistas com 
mulheres que tivessem disponibilidade de falar de suas vidas para a construção desse 
espetáculo teatral. As sete mulheres entrevistadas se manifestaram publicamente 
quanto à pertinência da iniciativa e autorizaram a utilização do material para o des-
dobramento de outras ações, como é o caso deste artigo acadêmico. 
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Na época em que eu era pequena e comecei a 
cantar eu não via nenhuma mulher tocando algum 
instrumento musical. Eram só os homens. A mulher 
tinha que cantar igual um pedaço de pau porque 
qualquer gesto que você fizesse você estava querendo 
conquistar alguém. Naquela época acabei ficando 
muito fechada. Era como se estivesse dando uma 
canja. Era uma coisa sutil, mas ficava no ar aquela 
coisa de que eles eram melhores e a gente, mulher, 
estava ali dando uma canja. Por que arte de menina 
é sempre menor, né? Depois de casada, quando eu 
cantava entre os amigos e nas festas de família, eu 
tinha de cantar de olhos fechados porque meu ex-
marido achava que de olhos abertos eu convidava 
as pessoas pra ir pra cama (Depoimento de V.C., 
jun./2017).

Das mulheres da família, minha avó foi a que mais 
me marcou. Ela nunca conseguiu resolver a vida 
dela, sabe?! Não conseguiu dar um passo sozinha. 
Sempre me chamou a atenção o que ela contava do 
que era o casamento. Pra ela, o casamento é uma 
coisa horrível, uma espécie de prisão. Quando se 
casou, ela era tão novinha que nem sabia o que 
era o relacionamento sexual, o que era fazer sexo. 
(Depoimento de M.F., maio/2017).

Tenho buscado fazer duas coisas. Primeiro: perdoar 
a mim mesma e, depois, perdoar a quem me fez 
mal, os homens que me tocaram sem o meu 
consentimento... Para perdoá-los tenho de pensar o 
seguinte: ele não era somente um violador, mas agiu 
conforme aquilo que a sociedade o fez fazer, a todo 
tempo e, nesse caso, a de um homem ter de exercer 
poder sobre o corpo de uma mulher. Ele foi somente 
um veículo para fazer aquilo que a sociedade, que 
todos nós fazemos a todo momento: exercer o seu 
poder, e nesse caso, uma relação de poder sexual. 
Mas o meu primo não era somente isso, um violador, 
um sacana. Ele também era o meu amigo. Perdoar 
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a mim mesma já é mais difícil. Fiz dois abortos. 
Um deles aos catorze anos. Durante muito tempo 
eu me senti covarde, culpada por tomar essa 
decisão. Eu descobri que algumas crianças tem 
um tempo no mundo, esse tempo as vezes é muito 
curto. O xamã disse que eu tive muita força para 
interromper a gravidez. Eu tive que ter muita 
força. Tenho de exercitar a ideia de que não fui 
uma covarde, mas uma corajosa. É foda pensar 
que sempre somos nós, mulheres, que devemos 
nos sentir responsáveis sobre o que acontece com 
a gente. Temos de nos recusar a morrer e temos 
que colecionar cicatrizes, repetindo o mantra: Faça 
da dor uma lembrança distante; faça da memória 
um instrumento de superação (Depoimento de 
L.A., fev./2017).

A construção da estrutura dramatúrgica do espetáculo observou 
a transcrição das entrevistas, limitando como categoria de seleção os 
trechos significativos de tais experiências que tivessem proximidade com 
os anseios narrativos das seis mulheres envolvidas no processo de escrita, 
no caso, as atrizes Daniela Leite e Karina Figueredo, a musicista Karola 
Nunes, as cineastas Juliana Segóvia e Neriele Dantas e a dramaturga 
Any Luz. Isso nos levou a destacar momentos da infância, adolescência, 
casamento, do relacionamento com os pais e familiares, assim como 
no exercício da profissão. Esse material, que inicialmente contava com 
cerca de 10 horas de gravação e mais de 40 páginas de texto transcrito, 
passou por uma seleção e reescritura. 

O passo seguinte foi fazer uma costura nessa massa textual. O 
desafio era colocar corpo naqueles textos, fazê-los articularem-se entre 
si e construir cenas que colocassem o público a perceber as dificuldades 
da prática de elaboração cênica. Para isso, nos permitimos jogar com 
deslocamentos do texto, com metáforas, recordações, ficções, poemas, 
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depoimentos para, logo, dialogar com a ação em cena e os outros elementos 
do espetáculo que foram formando uma tessitura complexa ao longo do 
processo criativo. 

Junto a isso, haveria um lugar para que a cena ocorresse. Nesse 
caso, produziu-se um diálogo entre as quatro mulheres que estão tentando 
construir um espetáculo teatral. O tempo da criação é permeado pela 
angústia e o desejo de estar diante daquilo que não está pronto, que se 
necessita fazer, recortar, deixar de lado escolhas anteriores e, principalmente, 
tomar o risco e a dúvida como lugares de troca e de existência. 

Assim, as narrativas, que antes, eram muito particulares e diziam 
de um determinado ponto de vista, passaram a ser manipuladas por tais 
mulheres em processo de escrita, seja ela com o corpo, com os softwares 
de edição de vídeo ou de música, seja mesmo pela via da palavra, da poesia, 
como na escrita do poema-cartaz de Any Luz (2017), dito pelas atrizes na 
penúltima cena do espetáculo: 

Puta 
Culpa
Me movimento
Caigo
Perra
Caigo
Me movimento
Minha culpa
Luta
Mi culpa
Domínio
Fale baixinho
Sozinha
Sola
Me muevo
Desculpa
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Disculpa
Histérica
Loca
Meu aborto
Me muerdo
Insignificante
Arde
Movimento
Caigo
Suelto
Me movimento
Sou uma farsa
Volto.4

In-Próprio para Dinossauros busca se afastar das vitimizações, das 
reclamações e das culpas que envolvem a questão, pois, como diz o texto, 
“a gente se movimentou aqui” para construir processos de encontro, 
com voz e estética próprias, a partir de autonarrativas e autobiografias 
que se tornaram uma dramaturgia que entrelaça conhecimentos e visões 
das diferentes perspectivas femininas a respeito da provocação “mulher: 
a louca e destemperada”. Narramos nossas vidas e ideias como atos 
de fala que têm como função performar uma imagem de nós mesmas 
e daquilo que chamamos de experiências em comum. Por exemplo, 
o cabelo, uma referência citada durante as entrevistas, é assumido na 
dramaturgia como uma grande potência, uma força de resistência; as 
ferramentas tradicionais e clichês das mulheres, como a mesa de passar 
roupas, a tábua de picar e as rosas são desconstruídas e ironizadas ao 
lado de textos que relatam casamentos e silenciamentos, para conectar 
imediatamente com a fala endereçada e direcionada aos dinossauros, nesse 
caso, brinquedos de plástico, sobre o ponto de vista feminino, como a 
busca por autonomia, a potência da histeria enquanto ação, terminando 

4  Poema escrito por Any Luz para a dramaturgia do in-Próprio para Dinossauros, 
outubro de 2017.
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o espetáculo com um convite à plateia: “Vamos dançar até o patriarcado 
cair! Boa sorte meninas!”.

Autobiografias e autoficcionalidades

As autobiografias no teatro, ou o que também tem sido chamado 
de teatro documentário ou teatro do real, são um recurso que tem grande 
significado na cena teatral contemporânea na América Latina. No Brasil, 
tem se mostrado crescente, na cena desta segunda década do século XXI, 
a produção de obras que operam de forma cada vez mais explícita com 
conteúdos que se afirmam documentais ou/e autobiográficos. Alguns 
desses trabalhos são criados, dadas as problemáticas sociais que vivenciam 
os seres humanos, como desigualdades, violência, discriminação, etc. Assim, 
os processos autonarrativos tomam um poder essencial, encontrando neles 
a possibilidade de que a pessoa seja ouvida, dando importância ao poder 
subjetivo da palavra e à sua história de vida.

Desse modo, evocando tais textos em primeira pessoa e, inclusive, 
em nome próprio, as atrizes se fundem aos interesses e desejos, buscando 
não uma universalidade como fator de representação das mulheres, mas 
como um ato de performar outros femininos possíveis, não submissos, 
que não correspondem ao esperado pelos preceitos misóginos. Corpos 
que gozam, que levam a cabo o compromisso com os seus desejos. Esses 
corpos são, irremediavelmente, políticos e não necessariamente atendem 
a chamados representacionais binários.

Tivemos um panorama dessas relações através dos depoimentos 
que ouvimos das mulheres entrevistadas. Elas falaram das batalhas que 
traçaram para sobreviver à misoginia, pois “[...] continua sendo pertinente 
falar de dominação masculina.” (BUTLER; DEL AGUILA, 2008). De 
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certo modo, a dominação tem sido erroneamente caracterizada como 
algo ligado à masculinidade, afinal, “[...] um macho, em seu estereótipo, 
é alguém incapaz de enfrentar sua própria feminilidade” (BUTLER; 
DEL AGUILA, 2008). 

Essa condição de desigualdade e hierarquia dos corpos em que 
são colocadas essas mulheres tem uma ligação com aquilo que Thomas 
Laqueur (2001) indica como a “invenção do sexo”. Segundo o autor, o 
sexo, enquanto categoria biológica, passou a ser um fator de hierarquização 
a partir dos estudos de médicos e filósofos que se debruçaram a produzir 
conhecimento sobre os impulsos vitais dos corpos humanos. A partir 
da observação dos aparelhos reprodutores de homens e mulheres, os 
médicos chegaram à seguinte conclusão: havia uma analogia entre a 
vagina e o pênis, o útero e o saco escrotal, a glande e a vulva, os testículos 
e os ovários. Assim, essa paridade fisiológica indicava uma diferença 
nos impulsos vitais dos seres em questão. Desse modo, os órgãos 
sexuais reprodutores dos homens seriam aflorados devido a uma maior 
capacidade de expor as suas vontades políticas, mesmo porque, apenas 
com o orgasmo um homem pode se colocar a reproduzir. Do lado das 
mulheres, a característica internalizada de seus órgãos indicava fragilidade 
para lidar com contextos públicos, com a expressão do seu prazer. Isso 
as infantilizaria diante da capacidade madura do homem. É como se a 
organicidade do corpo feminino indicasse incompletude e, com isso, 
suas características emocionais seguiriam tais indicações.

Segundo Laqueur, essa diferenciação passou a vigorar a partir do 
final do século XVIII, com a política revolucionária francesa que passou 
a definir, com o auxílio da discursividade científica, os papéis sociais 
entre homens e mulheres. O desdobramento disso foi a hierarquização 
entre as características masculinas e femininas, tomando as últimas como 
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incapazes, frágeis e submissas, enquanto que essa leitura biologicista do 
corpo indicava a dominação como uma condição do masculino. As mulheres 
ou homens que não representassem esses parâmetros de comportamento, 
ligados e pré-determinados pela literatura do fisiologismo iluminista, 
estariam em estado de patologia. Segundo Judith Butler (2003, p. 18),

[...] a representação serve como termo operacional 
no seio de um processo político que busca estender 
visibilidade e legitimidade às mulheres como sujeitos 
políticos; por outro lado, a representação é a função 
normativa de uma linguagem que revelaria ou 
distorceria o que é tido como verdadeiro sobre a 
categoria das mulheres. [...] O próprio sujeito das 
mulheres não é mais compreendido em termos 
estáveis ou permanentes [...].

Talvez, para entender o contexto em que Laqueur revisita tais 
questões, assim como Butler aponta os caminhos que questionam a 
representação enquanto atributo político, seja necessário recorrer a Richard 
Miskolci (2012, p. 31) no que ele afirma sobre a história da Teoria Queer:

Foram feministas que criaram a Teoria Queer, 
feministas mulheres e homens. Enquanto a maior 
parte dos estudos gays eram feitos por homens que 
não liam feministas, a Teoria Queer é uma vertente 
do feminismo. Verdade seja dita, é uma vertente 
que vem questionar se o sujeito do feminismo é a 
mulher. Até hoje boa parte da produção feminista é 
feita com o pressuposto de que gênero é mulher. A 
Teoria Queer lida com o gênero como algo cultural, 
assim, masculino e feminino estão em homens e 
mulheres, nos dois. Cada um de nós – homem ou 
mulher – tem gestuais, formas de fazer e pensar 
que sociedade pode qualificar como masculinos 
ou femininos independentemente do nosso sexo 
biológico. No fundo nosso gênero é relacionado 
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a normas e convenções culturais que variam no 
tempo e de sociedade para sociedade.

Como vemos, as categorias que capturam e jogam com a ideia 
de representação são necessárias em determinados contextos, como nas 
situações de opressão, em que se faz urgente a configuração dos chamados 
“bondes”, ou que podem ser colocados como discursos identitários de 
representação/representatividade. Porém, há que se ressaltar que tais 
discursos não dão conta da complexidade da vida: 

A vida não é a identidade! A vida resiste à ideia 
da identidade, é necessário admitir a ambiguidade. 
A identidade pode muitas vezes ser vital para 
enfrentar uma situação de opressão, mas seria um 
erro utilizá-la para evitar enfrentar a complexidade. 
Você não pode saturar a vida com identidade  
(BUTLER; DEL AGUILA, 2008).5

Nessa mesma frente, para abrir ainda mais as possibilidades de 
entendimento dessas questões, Preciado, em entrevista à Del Aguila 
(2008)6, indica que o “[...] feminismo não é um humanismo, mas um 
animalismo. Dito de outro modo, o animalismo é um feminismo dilatado 
e não antropocêntrico”. Como coloca Flax (1992, p. 228), “[...] as relações 
de dominação e a existências das próprias relações de gênero têm sido 
dissimuladas de várias maneiras, inclusive pela definição das mulheres 
como uma “questão” ou o “sexo” ou o “outro” e os homens como o 
universal”. Por outro lado, os homens, “[...] costumam ser vistos como 
livres das relações de gênero ou como não determinados por elas” 
(FLAX, 1992, p. 228). Retornando a Preciado:

5  Butler em entrevista realizada por Ursula Del Aguila em novembro de 2008 para 
a revista francesa Têtu (n. 138), traduzida para o Blog Resista por Luiz Morando. 

6  Preciado em entrevista realizada por Ursula Del Aguila em novembro de 2008 para 
a revista francesa Têtu (n. 138), traduzida para o Blog Resista por Luiz Morando.
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As primeiras máquinas da Revolução Industrial 
foram máquinas vivas. Assim, o humanismo inventou 
um outro corpo que chamou humano: um corpo 
soberano, branco, heterossexual, saudável, seminal. 
Um corpo estratificado, pleno de órgãos e de capital, 
cujas ações são cronometradas e cujos desejos são os 
efeitos de uma tecnologia necropolítica do prazer. [...]. 
O animalismo revela as raízes coloniais e patriarcais 
dos princípios universais do humanismo europeu. O 
regime de escravidão, e depois o regime de trabalho 
assalariado, aparece como o fundamento da liberdade 
dos “homens modernos”; [...]. Se o animal foi um 
dia concebido e tratado como máquina, a máquina 
se torna pouco a pouco um tecnoanimal vivo 
entre os animais tecnovivos. A máquina e o animal 
[migrantes, corpos farmacopornográficos, filhos da 
ovelha Dolly, cérebros eletrodigitais] se constituem 
como novos sujeitos políticos do animalismo por 
vir. A máquina e o animal são nossos homônimos 
quânticos (PRECIADO, 2014).7

Tomando a ideia de animalismo em Preciado, buscamos junto a 
Virginie Despuentes (2016) e Isabelle Stengers (2000) elevar a potência 
dessa metáfora-corpo-em-exposição ao produzir uma dramaturgia, levando 
em consideração um procedimento metodológico que entrelaçou tais obras 
e seus conceitos com as entrevistas que transcrevemos, assim como as 
trajetórias pessoais das artistas envolvidas nesse processo de criação. Tudo 
isso para reforçar a ideia de que a busca por construir uma voz feminina 
enquanto algo que destoe dos preceitos apresentados pela “invenção do 
sexo” em Laqueur (2001) levou em conta a diluição da condição identitária 
que o movimento de escuta das trajetórias das mulheres entrevistadas 
poderia causar. 

7  Preciado escreveu um artigo intitulado Feminismo não é humanismo, traduzido por 
Charles Feitosa e publicado no jornal O povo, do Ceará, no dia 24/11/2014.
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Teatro não-binário: aberturas para uma não clivagem do real

Enfrentei meu pai muitas vezes, ele era violento, 
inclusive com a minha mãe. Eu tinha medo dele, 
da violência dele. Me colocava como a figura que 
pudesse evitar o desastre. – eu tenho na minha 
experiência como mulher uma experiência de 
enfrentamento, enfrentar o mundo dos homens. 
Eu enfrentei isso cedo na minha família. (Pausa 
no texto) Quando eu raspei a cabeça, meu pai 
parou de falar comigo. Foi muito chocante pra ele. 
– Mulher quando raspa o cabelo, QUER VIRAR 
HOMEM! Quantas vezes eu ouvi isso: – Você 
pode ser lésbica, mas não precisa ser tão lésbica, 
né Karina!? Passa pelo menos um batom (LEITE 
e LIMA, 2017, p. 4).

Quando se utiliza da relação vida e obra, que está contida em 
in-Próprio para Dinossauros, duplica-se o efeito do real, diluindo o sentido 
da representação, e potencializando a presença física das atrizes ao 
aparentemente lidar com o material da vida privada como dramaturgia 
cênica. Nesse caso, o tom confessional é sempre uma busca por exposição, 
um movimento de desnudamento. A pergunta que fica é: será que o 
espectador se questiona sobre a veracidade dos fatos, sobre o que é da 
ordem do real e o que é da ordem do ficcional?

O teatro de Artaud (1984) exige a entrega do ator em cena para 
o estabelecimento de um acontecimento único e revitalizante. A noção 
de acontecimento em Artaud, portanto, só pode ser compreendida por 
sua dimensão ritualística, no sentido de uma experiência intensa do 
momento presente, que possibilita o afloramento de outros estados de 
ser, distinto de qualquer comportamento distraído e rotineiro; experiência 
ritual que, por seu caráter liminar, permite o questionamento de valores 
impostos aos corpos.
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Os filósofos pós-modernos procuram colocar 
em radical dúvida crenças ainda predominantes 
na cultura [especialmente norte-americana] mas 
provenientes do iluminismo, tais como: 1. A 
existência de um eu estável e coerente. Propriedades 
distintivas desse eu iluminista incluem uma forma 
de razão capaz de percepção privilegiada de seus 
próprios processos e das “leis da natureza”. 2. A 
razão e sua “ciência” – a filosofia – podem fornecer 
um fundamento objetivo, seguro e universal para o 
conhecimento. 3. O conhecimento adquirido graças 
ao uso correto da razão será “verdadeiro” – por 
exemplo, tal conhecimento representará algo real 
e imutável (universal) sobre nossas mentes e/ou a 
estrutura do mundo real (FLAX, 1992, p. 221).

Flax (1992) aponta a desestabilização da ideia de verdade, essência 
e natureza proposta pela filosofia pós-moderna para pensar os estudos de 
gênero que aqui atravessam o experimento cênico in-Próprio para Dinossauros. 
Já que a potência do processo estava justamente em apostar no instável, 
na fronteira entre verdadeiro e falso, na memória como produção presente 
do passado, ou seja, como um processo de recorte e ficcionalização do 
vivido, na capacidade de delirar o real, o processo coloca em xeque o “uso 
correto da razão”. Influenciada pelas propostas artaudianas, a cena teatral 
contemporânea também propõe uma ruptura quanto à hierarquia nos modos 
de produção. Perceber como se operou essa mudança é uma maneira de 
visualizar a investida dos corpos, com seus desejos e contradições na sala 
de ensaio, que começam a desconstruir noções de razão, conhecimento 
ou ego e a revelar os efeitos dos arranjos de gênero que se escondem por 
trás de fachadas “neutras e universalizantes” (FLAX, 1992, p. 224).

A opção por problematizar a ideia de representação teve o intuito de 
verificar as transformações nos modos de composição da cena, bem como 
aquilo que se convencionou como os limites entre as diversas linguagens 
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artísticas. Assim, nos atentamos para autores que, do nosso ponto de 
vista, articulam o pensamento em torno das questões que impulsionam a 
problemática do corpo no teatro contemporâneo, nesse caso, do corpo de 
mulheres. Digo mulheres não por uma ode à identidade, mas justamente 
para que possamos gritar junto a Butler (2003, p. 20):

[...] além das ficções “fundacionistas” que 
sustentam a noção de sujeito, há o problema político 
que o feminismo encontra na suposição de que o 
termo mulheres denote uma identidade comum. 
Ao invés de um significante estável a comandar 
o consentimento daquelas a quem pretende 
descrever e representar mulheres – mesmo no 
plural – tornou-se um termo problemático, um 
ponto de contestação, uma causa de ansiedade 
[...] Como sugere o título de Denise Riley, Am 
I That Name? [“Sou eu este nome?”], trata-se de 
uma pergunta gerada pela possibilidade mesma 
dos múltiplos significados do nome. Se alguém 
“é” uma mulher, isso certamente não é tudo o que 
esse alguém é; o termo não logra ser exaustivo, 
não porque os traços predefinidos de gênero da 
“pessoa” transcendam a parafernália específica 
de seu gênero, mas porque o gênero nem sempre 
se constitui de maneira coerente ou consistente 
nos diferentes contextos históricos, e porque o 
gênero estabelece interseções com modalidades 
raciais, classistas, étnicas, sexuais e regionais de 
identidade discursivamente constituídas. Resulta 
que se tornou impossível separar a noção de 
“gênero” das intersecções políticas e culturais em 
que invariavelmente ela é produzida e mantida.

O teatro performativo quer nos lançar no momento presente, 
“no ‘aqui agora’ irremediavelmente cruel de nossa existência” (QUILICI, 
2004, p. 40). Assim, ele estabelece uma relação com a performance e 
nos adverte que, em ambos, a noção de acontecimento será de extrema 
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relevância. Quilici (2004, p. 3) afirma que precisamos tomar cuidado para 
não separar corpo e mente, e conclui que não se trata apenas de pensar 
uma técnica de produção de um corpo em cena, mas de investir em “outras 
possibilidades de ser”. O que Butler aponta no seu texto, que alguém não 
é apenas uma mulher, mas está sendo ou performando uma; que alguém 
não é isso ou aquilo, mas é isso e aquilo, além de aquilo outro, dialoga 
com as investidas do teatro performativo, bem como com a proposta do 
in-Próprio para Dinossauros, pois esse espetáculo se coloca como uma ode 
à desobediência, uma abertura aos devires que nos são frequentemente 
tolhidos. A presente proposta se coloca como uma abertura que busca não 
encerrar tal discussão, mas dar amplitude para o encontro entre o teatro 
performativo e os estudos de gênero. Assim, é possível cogitar: como se 
dá o uso estético daquilo que nos acontece? Como se inventa el cuerpo e 
seus poros enquanto espacio de creación? O que pode nosso corpo enquanto 
potência de afetar e ser afetado? Como nosso corpo compõe com esse 
plano dinâmico de forças?

A proposta toda está construída sobre a metáfora dos Dinossauros 
desde a composição dramatúrgica, em que optamos por tornar visíveis 
e desobedecer aos comportamentos jurássicos que são naturalizados na 
vida cotidiana e exercidos sobre nossos corpos, apresentando-os como um 
manifesto em voz alta. Assim, ao propormos uma dramaturgia que performe 
as potências dos corpos, pensamentos, dores, experiências, frustrações, 
enfrentamentos que não aparecem por razões simples, mas que carregam 
uma força de resistência e luchas de nosotras mujeres, performamos isso que 
Gloria Anzaldúa, (1980, p. 225) em seu texto hablar en lenguas, una carta a 
escritoras del tercer mundo, chamou de algo mencionável:

Escribir es peligroso, porque tenemos miedo de 
lo que la escritura revela:  los temores, los corajes, 
la fuerza de una mujer bajo una opresión triple o 
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cuádruple. Pero en ese mero acto se encuentra 
nuestra sobrevivencia porque una mujer que 
escribe tiene poder. Y a una mujer de poder se le 
teme.8

Há que se registrar que os encontros que acompanharam 
esse processo de criação e pesquisa aprofundaram o diálogo entre as 
mulheres criadoras do Brasil e da Colômbia e, com isso, oportunizaram 
a redescoberta de laços femininos que estão na história de nós, mulheres 
latino-americanas, algo que nos coloca a perceber o momento dessa ação 
como um enfrentamento feito a partir do enlace afetivo, como irmãs da 
mesma luta. in-Próprio para Dinossauros dirige seu olhar e se enriquece nos 
movimentos de diversas partes do mundo, como o #Niunamenos e dos 
pañuelos na Argentina, as mobilizações que rechaçam os desaparecimentos 
de mulheres ativistas. Como uma jornada de produção de memórias, 
ou melhor, utilizando da memória como força para criação de futuros 
possíveis e mais justos, in-Próprio para Dinossauros responde desde nosso 
olhar como um ato de transgressão ao que se tenta ser calado. Por isso, 
acolhe as falas de mulheres para falar do que é indizível, do que temos 
que silenciar porque nos torna improdutivas e duplamente rejeitadas 
em sociedade, sempre repetindo e praticando mantras cada vez mais 
cruéis: “não reclamar, suportar, fingir, ser feliz”. No entanto, se isso 
está escrito e, nesse caso, performado, pode ser transformado em um 
ato de rebelião e potência.

Assim como indica Anzaldúa, escribir es peligroso porque temos 
medo do que a escritura revela, aflora, encanta, fortalece. É chegado o 
momento em que o medo desvaneceu, ou melhor, perdeu sentido. A 

8  Escrever é perigoso, pois temos medo do que a escrita revela: os temores, as cora-
gens, a força de uma mulher contra uma opressão tripla ou quádrupla. É, pois, nesse 
ato que se encontra nossa sobrevivência porque uma mulher que escreve tem poder. 
E, para alguns, é temível uma mulher com poder (Tradução nossa).
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receita de prudência já não cabe ao aviso de perigo. Um novo mantra há 
que se fazer presente. 
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Figura 1  – Cena do espetáculo: In-próprio para dinossauros

Foto: Julia Muxfeldt.

Fonte: Acervo das autoras.



240

MULHER SANGUE NOS ZÓIO! PARTOS DE SI MESMA  
NA PERFORMANCE MAIÊUTICA

Raquel Mützenberg Andrade

“Sou mulher!”. Foi o texto mais difícil que me incumbiram entre 
todas as minhas experiências como atriz, na ocasião de participar de uma 
montagem de Nelson Rodrigues. Nos trabalhos seguintes, procurei não 
falar mais em cena – ou, se falei, foi total e visivelmente contrariada. 
Passei a explorar as potências visuais da minha existência em detrimento 
da minha voz, e dessa busca surge a performance Maiêutica. A origem 
dos incômodos que geram essa obra está ligada à minha descoberta do 
feminismo, quando aprendi a dar nome às distintas violências sofridas por 
ser do sexo feminino e passei a experimentar a feminilidade, afirmando-a, 
como um constante exercício do texto rodrigueano. Comecei a identificar 
essa mulher que sou e como se dá a sua relação com o mundo. Encontrei 
inúmeros espectros circundando meu corpo de fêmea e, com eles, seus 
respectivos papéis. “Você tinha que limpar aquela casa” foi uma frase 
que ecoou por um bom tempo nos ouvidos. Então decidi parar com o 
anticoncepcional para experimentar como é ser uma mulher fértil e me 
atrever a dizer que, se eu fêmea engravidasse, ela iria parir. Encontrei e 
alimentei meu espectro prenha. Sonhei muito quando que essas questões 
me encararam, durante as noites dos anos de 2014 e 2015. Sonhei que 
eu era as mulheres que eu lia. Sonhei que eu era um embrião dentro da 
minha própria barriga. E eu me gestava. E tinha que imaginar como seria 
essa nova Raquel que vinha. Uma vez eu não gostei do que imaginei 
e fui abortar. Na recepção da clínica de arto, estavam as mulheres que 
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inventam mulheres: minhas amigas atrizes, minha orientadora.9 E eu 
tinha um útero dentro de um saquinho de plástico transparente com a 
Raquel que eu tinha inventado errado. Sempre que eu sonho, em algum 
momento, toda a história se acaba e eu corro. Daí acordo. E acordei com 
essa vontade de me reinventar : “Agente primordial, sem o qual a existência 
seria somente uma imensa repetição sem diferença, o homem é o artista 
de si mesmo. Inacabado, como toda obra de arte, ele tem como tarefa 
primeira a autoinvenção sem tréguas” (LINS, 2012, p. 31).

Não consigo distinguir se eu li o Daniel Lins antes ou depois desse 
sonho. Mas ele falou muito fundo comigo sobre reinventar. Fui para um 
workshop de bonecos no Chile no qual materializei um emaranhado de 
desejos e afetos em uma mulher grávida de si mesma. Para explicar aos 
colegas, eu devia dizer em espanhol: “embarazada de si misma”. Meus 
embaraços todos ali numa barriga imensa de espuma de poliuretano, que 
se encaixava no meu corpo de então 40 quilos e ficavam bem estranhos 
naquelas pernas de cambito. Ninguém ali me entendeu muito bem, algumas 
mulheres mais, alguns homens menos. 

Voltei para Cuiabá sem saber que eu havia me reinventado. Estava 
insegura de mostrar essa boneca que arreganhava as pernas para parir. E 
uma amiga me chamou muito firmemente pra ir pra rua com a boneca: 
“Vamos, eu vou com uma câmera”, disse a Carol Marimon. Foram dois 
meninos com a gente também. Daí eu fui, mesmo com medo, eu fui. 
Estacionamos o carro-camarim perto da praça da República, no centro 
de Cuiabá. Eu já fui com o figurino de meia-calça no corpo e chegando lá 
só calcei a boneca. E fui pra rua. As pessoas olhavam muito curiosas, mas 

9  O projeto Maiêutica foi desenvolvido e discutido dentro da dissertação de Mestrado 
(D)obras da pele: processo de Maiêutica e a presença do corpo do ator no teatro de ani-
mação contemporâneo na linha de Poéticas Contemporâneas do ECCO, sob a orien-
tação da Profa. Dra. Maria Thereza Azevedo.
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sempre com a cara franzida – reação que depois percebi normal sempre 
que saía com esse trabalho na rua. Mas sempre curiosas. Às vezes até 
xingam. Mas ficam pra ver o que vai se desdobrar. Subi uma ruela até 
chegar ao lado do ponto de ônibus da praça. Pensava na respiração e 
no foco da boneca. Sentei no chão de pedras portuguesas quebradas e 
logo se formou uma roda de idosos, crianças, homens e mulheres. Eles 
se aproximavam para pegar na boneca e falar “Parabéns! Que trabalho 
bonito, o que quer dizer?” e colocavam moedas e notas de dinheiro na 
minha mão. E eu paria. A boneca olhava assustada para o dinheiro, largava 
pelo chão e continuava o parto da sua cabeça sobre o chão quente. Muitas 
idosas vinham me falar, como se não pudessem perder a oportunidade 
de dizer uma palavra a essa mulher que paria. A cabeça voltou para cima 
do pescoço, nos levantamos e continuamos a andar – eu e a boneca, 
acompanhadas de longe pela Carol com sua câmera. Exploramos um 
pouco a praça, mas não tinha muita gente com quem interagir na sombra, 
apesar do sol muito quente. Ali eu já tinha entendido que a interação era 
uma potência, que era algo que me fazia respirar fundo e ganhar forças 
para continuar, pois dói o braço trabalhar com essa boneca (em 2017, 
por exemplo, me lesionei, mas isso é assunto para outro artigo). 

Atravessamos a rua e fui até a esquina do calçadão da Rua 
Galdino Pimentel. Vi um canto com sol, sentei e comecei mais um 
parto. Calculava o tempo das contrações, a movimentação das pernas 
mais intensamente quando tinha que manobrar a cabeça para dentro 
do pescoço, a movimentação interna da barriga para ficar às vezes mais 
quadrada, as respirações ritmadas. O sol das 11h da manhã em Cuiabá 
atacava ferozmente quando ouvi: “nossa, ela é sangue nos zóio!”. Tanta 
organicidade numa só frase gerou qualquer identificação com essa 
boneca de espuma e tecidos que remetem à pele, exalando cheiro de 
cola de contato e olhos realistas levemente envergados propositalmente 
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para gerar mais foco no olhar. Só não tem sangue de verdade, ou parte 
dela tem: as pernas e uma das mãos que empresto do meu próprio corpo. 
Além da mão que manipula a cabeça, que também constitui a estrutura 
do pescoço. E um sangue que esquenta e pulsa forte a cada performance.

O corpo dilatado é um corpo quente, mas não 
no sentido sentimental ou emotivo. Sentimento e 
emoção sempre são uma consequência, tanto para 
o espectador quanto para o ator. Antes de tudo é 
um corpo vermelho de tanto calor, no sentido 
científico do termo: as partículas que compõem 
o comportamento cotidiano foram excitadas e 
produzem mais energia, sofreram um aumento de 
movimento, elas se afastam, se atraem, se opõem 
com mais força e mais velocidade num espaço mais 
amplo (BARBA, 2012, p. 52).

Mais tarde descobri que, nas ruas de Cuiabá, os corpos se dilatam 
facilmente pelo calor e vibração das pessoas. Dilatação que tenho que 
trabalhar sempre para que seja compartilhada com toda a estrutura da 
Maiêutica, que não é naturalmente viva. Depois dessa primeira aparição em 
Cuiabá, fiz alguns ajustes técnicos no corpo da boneca e foi criada uma 
trilha sonora junto com o músico André Gorayeb. Foi uma das poucas 
vezes que usei a trilha, pois foi dentro de um foyer. Criei uma base com 
sons que se alternavam entre contrações ritmadas e pausas, mas sempre 
num crescente, como no parto. O músico trouxe alguma melodia que eu 
não tinha. E fomos apresentar o trabalho no festival Degeneradas, em São 
Paulo. Ir para longe de casa com essa obra foi importante para entender o 
arreganhar de pernas mais distante de mim e também mais próximo. Lá, 
conheci a Banda Uó, que lançou música “Arregaçada” (2016): 

Eu sei que você olha pra mim 
Quando me vê dançando feito uma macaca 
Toda arregaçada, toda arregaçada 
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Arregaçada 
Toda arregaçada 
Arregaçada 
Toda arregaçada 
Eu sei que é estranho quando você olha assim pra 
mim, eu sei 
A mão tá lá em cima, o pé tá na cabeça 
Você acha que eu tô de bobeira? Não tô não, 
você sabe que não 
Então por que cê tá nessa? 
To chamando atenção, tô chamando atenção.

Ser mulher pode ser também ser arregaçada. E isso também pode 
estar em um lugar de empoderamento, não só de perversidade… mas 
ao mesmo tempo, e daí se perversa? E esse empoderamento do corpo 
feminino, seja numa dança, seja sexualmente, é algo que precisa ser 
pensado e discutido, principalmente no Brasil, que vive tão banalmente 
a objetificação do corpo feminino nos mass media. Mas isso também é 
assunto para se debulhado em um artigo específico. Aqui ficamos com 
essa ficha que cai e desvela um pouco mais a mulher que eu buscava. 
Descubro que ela é mais esférica do que eu pensava. No sentido de que 
ela podia ser séria, mas também podia arregaçar e ser respeitada. E esse 
processo interfere na construção dos meus movimentos com a boneca, 
na liberdade que existe entre o meu corpo e o objeto animado e nos 
encontros que fazemos nas ruas em que passamos:

Encontros. Sempre encontros que produzem 
novos afetos fora das muralhas de isolamento, 
apoiando-se na abertura do sensível ao qual a 
ressonância não prescinde tanto para subsistir 
quanto para renascer, pensar, nutrir a expressão, 
querer a liberdade, afirmar a potência do devir 
(LINS, 2012, p. 29). 
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Voltando a Cuiabá, recebi convite para apresentar Maiêutica no 
evento de lançamento do portal Cidadão Cultura, na praça da Mandioca, no 
centro histórico de Cuiabá. Dessa vez, não havia sol, mas havia um rock’n 
roll bombando uma festa a céu aberto. Foi uma avalanche de encontros, 
ofereceram até cerveja para a boneca, e ela não pariu no palco: ela pariu 
na sarjeta. Meu processo está no asfalto, foi nas sarjetas quentes do Brasil 
afora que encontrei o calor do útero que eu procurava. Ali eu coube. Prali 
eu sempre posso voltar feliz, estarei bem, estarei em casa, me encontrando 
cenicamente com cada energia humana que circula pelas ruas e se perde, 
se esquece nos cantos. E, sem dizer palavras, pois nunca soube o que 
dizer nos momentos importantes. Ouvi gritos, assovios, espantos, vi gente 
chorar e rir. E depois pude ler relatos como este:

Ela continua caminhando. Se coloca no meio da 
rua. Seu corpo sente a dureza do asfalto, como as 
mulheres sentimos a dureza dessa cidade que se 
apresenta como um cenário de medo. Mas ela, 
sozinha se dispõe a parir, a parir-se. A rua é dela. 
Ela criou esse espaço para si, para se criar, para se 
amamentar, para nascer. As pessoas continuam 
observando, houve uma ruptura. A função da rua 
mudou. Ela segura a cabeça no seu colo. Depois 
do nascimento nesse lugar, a cabeça retorna a sua 
posição, carregada de uma experiência de criação 
(MEDINA, AZEVEDO e MUTZENBERG, 2017). 

Essa mulher que renasce de si mesma provoca estranhamentos 
e rupturas para criar um espaço para si. E aos poucos vou encontrando 
sinais na infância dessa mulher que dá a luz a si mesma: ela viu por 
diversas vezes a mãe contar de seus partos como experiências ruins, mas 
era silenciada. Não havia um espaço onde falar sobre parto, muito menos 
sobre experiências negativas de parto. Mas eu, criança, ouvia. Quando cresci 
e cheguei a conhecer a experiência de mulheres que foram felizes em seus 
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partos, que chegaram até a orgasmos parindo e tiveram uma profunda 
sensação de terem renascido, não pude ignorar que havia nesses casos 
algo desconhecido, algo que poderia perturbar uma ordem “inevitável” 
de partos sofridos. Percebi que eu havia apagado há anos meu espectro 
de grávida por puro medo. E, de repente, ele estava voltando a ser visível 
em torno de mim. De repente, fez sentido todas as bonecas que carreguei 
no colo – que nunca foram minhas filhas, mas minhas irmãs mais novas. 

Fui conhecer os processos de parto humanizado, assisti ao 
filme O renascimento do parto, vi muitos vídeos de parto e ainda vejo, li 
depoimentos de parturientes – de parto normal, de parto humanizado, 
de cesárea, fui olhar no olho das que pariram e das que ajudam a parir. 
E a partir dos relatos dessas mulheres, descobri que não é raro que 
parte do processo do parto aconteça na rua: elas precisam andar para 
encaixar o bebê. Uma amiga chilena preferiu ir a pé da sua casa até a 
maternidade, mesmo já sentindo fortes contrações, foi andando e se 
contorcendo, a cada tantos metros agachava e respirava. Uma amiga 
cuiabana foi andando da maternidade para casa, pois ainda não tinha a 
dilatação suficiente e não achava posição para ficar dentro do carro. A 
mãe do meu sobrinho deu inúmeras voltas ao redor da maternidade até 
chegar a dilatação ideal. E cada grávida tem uma história de como seu 
filho chegou ao mundo, muitas delas cheias de longas caminhadas. Esse 
grande momento, essa grande estreia, muitas vezes é trágica – como foi 
a minha e de muitos seres humanos. 

Essas imagens tornaram-se um dos meus objetivos com o trabalho 
cênico: expor o parto, levá-lo para a rua, para ambientes inesperados, 
esparramar o corpo que se desdobra por ruas desestruturadas e misturar 
os conflitos sociais – a violência obstétrica tem a ver com a violência 
da sarjeta, pois são violências. E usar a feminilidade enquanto política 
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para pensar as micropolíticas urbanas como formas e potencialidades 
que permitem questionar as relações de poder/saber, nesse caso, na 
construção da própria cidade e desde a arte de cena de rua como um lugar 
de pensamento ligado aos estudos subalternos, em que se produzem outros 
saberes desde os processos decoloniais que pensam as “ações afetivas 
como um tipo de racionalidade” (MIGNOLO, 2003, p. 259).

Trazer o parto para a rua é também expor os processos de violência 
naturalizados nas práticas médicas contemporâneas. É a possibilidade de 
fazer uma dobra subjetiva para voltarmos ao momento inicial de nossa 
existência e descobrir que somos violentados logo no nosso primeiro 
instante de existência, no nosso primeiro contato com o mundo fora 
do útero. E que essa violência acaba sendo aceita, mas marca todas 
as nossas relações, pois vamos nos acostumando com pequenas e até 
grandes violências, aprendemos a não ouvir o que o corpo está dizendo. 
Em Maiêutica, o convite é para ouvir o corpo, já que, mesmo no meio do 
trânsito caótico, essa mulher prenha grita em silêncio.

Dá-se prioridade ao corpo na medida em que através 
deste se produzem atravessamentos profundos que 
propõem uma racionalidade que não seja distante 
do corpo e da alma e que escapam à parametrização 
do cenário urbano. O corpo começa a experimentar 
outros usos do espaço urbano e diferentes formas 
de habitar e permite ao ser se desenvolver em outras 
dimensões ético-políticas (MEDINA; AZEVEDO; 
MUTZENBERG, 2017).

E, dessa maneira, Maiêutica torna-se um objeto que me encoraja a 
passar por um lugar que eu nunca passei em Cuiabá: o beco do Candeeiro, 
local de concentração de usuários de crack e onde ocorreu uma chacina de 
meninos de rua em 1998, garotos que cometiam pequenos delitos na região 
para manter o vício. Ao pesquisar sobre essa chacina, encontro também 
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um assassinato a pedradas, que ocorreu justamente em 2017, ano da 
última performance em Cuiabá: “Algumas pessoas que se aproximaram 
da cena do crime relataram aos policiais que o homem – supostamente 
– teria agredido uma mulher e acabou morto ao ser agredido por outros 
homens” (HOMEM É MORTO…, 2017). Homens matando homens. A 
mãe de Edgard, um dos garotos mortos na chacina de 1998 (CHACINA..., 
2008), comenta que em casa

Edgard via o pai chegar embriagado e brigar com 
a mãe. “Ele sempre me dizia que se o pai dele 
batesse em mim o mataria”, lembra. “Era um 
menino que tinha sonhos, aos 14 anos dizia que 
queria trabalhar para ajudar em casa, chegou a tirar 
a carteira de trabalho e sair em busca de emprego”.  

Há uma esperança nessa fala feminina sobre o filho morto que 
não condiz com o exemplo masculino que esse garoto tinha em casa. 
Viver sob a ameaça de agressões e ir para a rua com essa energia no peito: 
é sobre isso que Maiêutica grita em silêncio. Às vezes, as violências não 
matam de maneira direta, mas geram desvios que podem não ter volta para 
seus rebentos. Os momentos nos quais me lancei nas ruas fortaleceram 
a noção de que o saber da experiência tem a ver com a elaboração do 
sentido do que nos acontece e colaboraram para a construção do conceito 
da obra artística em questão ao pensar que “[...] o sujeito da experiência 
seria algo como um território de passagem, algo como uma superfície 
sensível que aquilo que acontece afeta de algum modo, produz alguns 
afetos, inscreve algumas marcas, deixa alguns vestígios, alguns efeitos” 
(BONDÍA, 2002, p. 27). 

Aquelas sarjetas em que pari no centro de Cuiabá, podem ter 
sido abrigos para esses corpos assassinados em algumas noites de suas 
vidas. E isso não é apenas coincidência: são experiências do devir. O 
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que o corpo necessitava e o que a mente buscava permitiram-me também 
ser levada pelos acasos e pelos encontros. Nesse sentido, sempre volto 
a ler o que Suely Rolnik (1997, p. 1) escreve sobre a pele enquanto um 
filtro dessas subjetividades, ou seja, ela define o que vai afetar cada corpo 
e de que maneira:

A pele é um tecido vivo e móvel, feito das forças/
fluxos que compõem os meios variáveis que habitam 
a subjetividade: meio profissional, familiar, sexual, 
econômico, político, cultural, informático, turístico, 
etc. Como estes meios, além de variarem ao longo 
do tempo, fazem entre si diferentes combinações, 
outras forças entram constantemente em jogo, que 
vão misturar-se às já existentes, numa dinâmica 
incessante de atração e repulsa. Formam-se na pele 
constelações as mais diversas que vão se acumulando 
até que um diagrama inusitado de relações de força 
se configure.

Se a pele é um filtro de subjetividades, o ator-animador (termo 
usado para designar o ator que anima bonecos e objetos) ao compartilhar 
seu corpo com o boneco – e sua pele, está compartilhando suas variáveis 
de compreensão do mundo. Ao atuar enquanto criador, deixando fluir 
a imaginação em contato com a matéria, buscando as possibilidades de 
dobras, o ator pode se colocar

[...] em um percurso do caos ao cosmos. Um 
acúmulo de ideias, planos e possibilidades que vão 
sendo selecionados e combinados. As combinações 
são, por sua vez, testadas e assim opções são feitas e 
um objeto com organização própria vai surgindo. O 
objeto artístico é construído desse anseio por uma 
forma de organização. [...]. Em toda prática criadora, 
há fios condutores relacionados à produção de uma 
obra específica que, por sua vez, atam a obra daquele 
criador, como um todo. São princípios envoltos pela 
aura da singularidade do artista; estamos, portanto, 
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no campo da unicidade de cada indivíduo. São 
gostos e crenças que regem o seu modo de ação: 
um projeto pessoal, singular e único. Esse projeto 
estético, de caráter individual, está localizado 
em um espaço e um tempo que inevitavelmente 
afetam o artista (SALLES, 1998, p. 33-37).

Cecília Salles (1998) descreve o processo de criação enquanto 
um processo que passa pela bússola ética do artista como um diálogo 
entre seu íntimo e o espaço e tempo em que vive. Esse processo é o 
que Rolnik (2016) explica como uma apreensão da subjetividade coletiva 
pelo indivíduo:

[...] apreensão das forças de um mundo em 
seu estado virtual [experiências extrapessoais, 
extrassensoriais, extrapsicológica, extrasentimental, 
o saber do corpo, os afetos, o que é estranho] em 
diálogo com o estado atual [experiências pessoais, 
sensoriais, sentimentais, emoção psicológica 
marcada por nossa condição cultural e o que nos 
é familiar].

Eu nasci com vagina. Desde o início da minha existência, sou 
estimulada a atividades ligadas ao que socialmente é considerado feminino. 
Adulta, passei a ser indagada sobre a maternidade. Sou cobrada sobre 
o uso de meu aparelho reprodutor e sobre quando me tornarei uma 
incubadora. Sou um devir-mãe-incubadora ambulante, recebendo diversos 
comentários sobre o assunto quase que diariamente. Experimentei 
visualizar espectros dessa fêmea prenha que um dia eu poderia vir a 
ser. A quê eu daria à luz? Não tinha certeza de que era um novo ser que 
deveria ser concebido. Me parecia que eu – a matriz – precisava ainda 
ser lapidada antes de me desdobrar em outro ser. Eu precisava ser outra. 
Na busca de uma alteração, desejei ser mãe de mim mesma, quis entrar 
para dentro do meu útero e me gestar novamente. 
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Reconheci o que é a minha presença no mundo: um corpo feminino, 
jovem e fértil. Sou um corpo que cada mês faz e desfaz dentro dele 
um berço; a cada mês, uma criança prepara-se para nascer e aborta no 
desmantelamento da menstruação. Eu sou meu corpo, mas meu corpo 
não é eu, ele tem regras próprias. Podemos pensar aqui que esse é um 
destino inevitável, mas me recuso a concordar que isso basta para definir 
meus papéis sociais – atrelados a uma hierarquia dos sexos; não explicam 
por que a mulher é o outro; não me condenam a conservar para sempre 
uma condição subordinada (BEAUVOIR, 1970). Cito o que Simone du 
Beauvoir escreveu há quase cinquenta anos. As reinvenções sociais podem 
também ser demoradas, caso não demandemos pressa.
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Figura 1 – Performance Maiêutica.

Fonte: Acervo da autora.

Figura 2 – Performance Maiêutica.

Fonte: Acervo da autora.
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O FEMININO NOS CÓDIGOS DA CENA DE PARA MENORES

Elka Moura Victorino

O que foi posto em “bando” é remetido à própria 
separação e, justamente, entregue à mercê de quem o 

abandona, ao mesmo tempo excluso e incluso, dispensado 
e, simultaneamente, capturado. 

(AGAMBEN, 2002, p. 116).

“Chega na grade que vou caguetá1 tudo!”

A proposta deste texto é refletir sobre o ato cênico performativo 
em dança Para Menores2, construído, enquanto professora, a partir de 
memórias da experiência com adolescentes do Sistema Socioeducativo 
de Cuiabá-MT (CASE-MT). Busca compreender, no comportamento 
do meu corpo, como bailarina, e nos comportamentos dos corpos 
desses jovens encarcerados, como os conflitos presentes no paradoxo 
chamado de “socioeducação3” me atravessaram e se tornaram impulsos 
para a criação de Para Menores. O percurso da construção do espetáculo 

1  Termo utilizado nas prisões, originário do verbo alcaguetar, que significa revelar 
como culpado.

2  Ato cênico performático que estreou em setembro de 2017, criado e coreografado 
pela pesquisadora e intérprete Elka Victorino, parte dos estudos de doutorado do 
Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura Contemporânea (ECCO) da 
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

3  Conjunto de medidas socioeducativas previstas pela Lei 8.069/90, que, conforme 
dispõe seu artigo 112, buscam desenvolver ações de promoção pessoal e social, tra-
balho de orientação, educação formal, atividades pedagógicas, de lazer, esportivas, 
de profissionalização para o adolescente em conflito com a lei.
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e da tese4 compõem um conjunto de práticas, inseridas no grupo de 
pesquisa “Artes híbridas, intersecções, contaminações e transversalidades”. 

O trabalho com o corpo na dança e o poder que foi exercido sobre 
ele, os desejos e a vida cotidiana que nele se encontram me permitiram 
buscar um sentido para essa escrita e sobre a arte da dança. A necessidade 
de registrar esse processo por meio de um olhar artístico e, ao mesmo 
tempo, social levou-me a observar, por uma lente cuidadosa, os processos 
conflituosos dessa experiência com os jovens encarcerados.

Enquanto bailarina, sempre me coloquei à frente de um espelho 
para aprimorar a técnica dos movimentos, em busca dos ideais de perfeição 
da dança clássica. Como mulher, transitei, ao longo de minha vida, por 
uma fronteira frágil entre liberdade e a opressão, escolha e determinação, 
querer e obrigação, embutidas nas inadequadas imposições colocadas 
culturalmente às mulheres. 

Pensar sobre a subjetividade feminina e as imposições que ela 
estabelece sobre a maternidade, a sexualidade, a domesticidade, e como 
esses aspectos atravessam um corpo que dança. Tento entender quais 
questões se codificam no processo criativo de Para Menores e como esses 
códigos podem revelar o pano de fundo histórico e social de mulheres, o 
qual se funde com a temática do abandono social, por parte do Estado, 
para com jovens de baixa renda e negras, da violência e da criminalidade.

No percurso do processo criativo do espetáculo, a escolha de vários 
signos, presentes na cena, fazem referências aos papéis sexuais atribuídos 
aos meninos e às meninas, às polarizações, desigualdades e hierarquias 
de gênero. As questões de gênero, do feminino, que permeiam também 
a escrita não se basearam unicamente em uma proposta de ativismo 

4  Tese em finalização no ECCO sob a orientação da Profa. Dra. Maria Thereza Azeve-
do na linha Poéticas Contemporâneas, ECCO/UFMT.
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artístico, pois foram impregnadas por outras, igualmente potentes, em 
suas nuances e perspectivas. Nesse intento, utilizarei como estratégia os 
agenciamentos das pesquisas em artes, mais especificamente nas poéticas 
artísticas, pois compreendo que o processo criativo e o de escrita são 
pautados por escolhas, desejos e interesses marcados pela memória de 
situações vividas.

A criação de Para Menores, por meio de experimentações para 
a construção de um pensamento em dança, a partir do corpo, resultou 
num relacionamento íntimo entre as linguagens da dança e do teatro, 
um híbrido de caráter performático. Nos moldes da pesquisa em artes, 
segui buscando as sensações, percepções e sentidos produzidos a partir 
de inúmeros flashs de memória. Inevitavelmente, vozes silenciadas e 
reações de inconformidades, não só dos jovens com quem convivi, mas 
de suas famílias, de meus colegas de trabalho, e de toda uma sociedade, 
conectaram-se à cena e à escrita. Pensando com Foucault (1978), no 
que diz respeito à genealogia da história, um espetáculo-tese em que, no 
desenrolar metodológico, não pretendi discutir a “verdade” nem a origem 
do caótico processo de ressocialização, mas ampliar o pensamento sobre 
o processo de criação em dança a partir de uma experiência de vida. 
Não é falar sobre os adolescentes em conflito com a lei nem sobre os 
que trabalham com eles, nem mesmo sobre as práticas de abandono do 
Estado. Mas é pensar com eles, num exercício contínuo de compreender e 
codificar os meus afectos5 e percepções. Percorri caminhos embaralhados 
e confusos na construção da dramaturgia corporal e escrita, reescrevendo, 
por várias vezes, as cenas e os parágrafos, mirando traduzir, em dança, 
o choque e as cicatrizes produzidos pelo mergulho num mundo de 

5  De acordo com Deleuze e Guattari (1997), a função da arte é a criação de afectos 
e perceptos. Juntos, afectos e perceptos, formam o chamado bloco de sensações e 
é esse composto que possibilita que a arte se mantenha de pé sozinha e, portanto, 
resista.
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exclusão. Conforme Foucault (1978 apud TVARDOVSKAS, 2015, p. 419), 
a genealogia está marcada pelo calor das disputas de poder: “[...] ela é 
meticulosa e pacientemente documentária. Ela trabalha com pergaminhos 
embaralhados, riscados, várias vezes reescritos e o que se encontra no 
começo histórico das coisas não é a identidade preservada da origem – é 
a discórdia entre as coisas, é o disparate”.

Nesse sentido, é possível sugerir, conforme Soares (2017, p. 213), 
que o corpo é capaz de prestar depoimentos, indicando a existência de algo, 
como testemunha da experiência sensível do sujeito: “Não apenas como 
uma abordagem metodológica, mas a construção de uma epistemologia 
do saber por meio corpo, necessária para as artes cênicas”.

Essas experiências aparecem de modo mais urgente que o desejo 
de finalização num objeto/espetáculo, e, em geral, se processam numa 
relação corpo a corpo com o real, entendido aqui como a investigação 
das realidades sociais do outro e a interrogação dos muitos territórios da 
alteridade e da exclusão social no país.

Algumas cenas do espetáculo estampam todo esse emaranhado de 
experiência, memória, codificação e decodificação que amarram a autoficção6 
Para Menores. É a dramaturgia da experiência pessoal projetada na cena 
e retratada como uma outra possibilidade de partilha com o leitor, em 
conformidade com o pensamento de Doubrovsky (1977) de que escrever 
sobre si é inevitavelmente escrever também sobre os outros.

6  Termo usado por Serge Doubrovsky em 1977, na crítica literária, para se referir a 
uma forma de autobiografia ficcional, com referência ao seu romance.
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“Nois é bandido mas nois é digno!”

Escutei, muitas vezes, durante meu trabalho com as adolescentes 
internas, a seguinte frase: “Nois é bandida mas nois é digna professora!”. Diziam 
isso, fazendo queixas às más condições de higiene do local, à comida e 
água que recebiam, às poucas garantias de seus direitos, como atendimento 
em saúde, aos demorados processos e julgamentos, entre outras.

A ambiguidade presente nessa fala representa muito bem a 
problemática do tema ressocialização, que, ao impor ao adolescente 
um comportamento ético, honesto e correto, tem produzido, por 
meio de práticas equivocadas, efeitos contrários ao que se propõem: 
aproximar o jovem dos valores da “integridade social”. Malvasi (2011) 
afirma que a verdadeira socialização não é uma aceitação dócil, um 
compromisso de exigências ou uma assimilação sem grandeza; ela é uma 
possibilidade humana que se desenvolve na direção da pessoa equilibrada 
e do cidadão pleno.

Ao observar muitas das duvidosas práticas da instituição de 
ressocialização, estampadas nas falas dos adolescentes, pude capturar um 
fluxo de significados relacionados à vida cotidiana desses jovens e às suas 
“performances” no ambiente de cárcere. Em diferentes contextos, percebi 
que, essas práticas, voltadas para abrandar o sofrimento dos sujeitos, 
tidos como vulneráveis, paradoxalmente, intensificavam o processo 
de exclusão. Penso, portanto, que suas performances são respostas 
corporais ao sistema sociopolítico e econômico de que participam, 
formas de adaptação às condições determinantes da reclusão, estratégias 
de sobrevivência na prisão.

Os gestos do corpo, as expressões da face, o timbre das vozes e 
as gírias faladas resultam, em parte, das relações sociais estabelecidas nas 
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margens, e, em outra, da relação com os representantes institucionais. Dessa 
forma, para melhor contextualizar essa margem e o panorama político, 
econômico e social, apresento a seguir dados do perfil dos adolescentes, 
que se encontram no cumprimento de medida socioeducativa.

Dados 

Conforme o Conselho Nacional de Justiça (2012), a idade média do 
total de adolescentes internos é de 16,7 anos e, considerando-se o período 
máximo de internação, verifica-se que boa parte dos jovens infratores 
alcança a maioridade civil e penal durante o cumprimento da medida. Os 
atos infracionais correspondentes a crimes contra o patrimônio (roubo, 
furto, entre outros) foram os mais praticados pelos respondentes. O 
roubo obteve os mais altos percentuais dos delitos praticados. O crime 
de homicídio apresentou-se bastante expressivo em todas as regiões do 
país, com exceção da Sudeste. O tráfico de drogas se destaca nas regiões 
Sudeste e Sul, sendo o segundo ato infracional mais praticado. Estupro, 
furto, lesão corporal e roubo seguido de morte apresentam-se em menores 
proporções. Importa ressaltar, não obstante, que um único adolescente 
pode estar cumprindo medida de internação por mais de um motivo.

Quanto ao aspecto da reincidência entre os adolescentes em 
cumprimento de medida de internação, 43,3% já haviam sido internados ao 
menos uma outra vez. Desse modo, percebe-se que o índice de reincidência 
é significativo. Nas regiões Nordeste e Centro-Oeste, 54% e 45,7% dos 
jovens, respectivamente, são reincidentes; nas demais regiões, o índice de 
reincidência varia entre 38,4% e 44,9%.

A despeito da escolaridade, o percentual dos adolescentes 
entrevistados não alfabetizados atingiu o índice de 8%. Observa-se que esse 
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índice nacional comporta uma disparidade entre as regiões, considerando 
que, no Nordeste, 20% dos adolescentes entrevistados declararam-se 
analfabetos, enquanto, no Sul e no Centro-Oeste, apenas 1%. Tais 
regiões destacam-se por apresentar índice de 98% de adolescentes 
infratores alfabetizados. No contexto nacional, entre todos os adolescentes 
analfabetos, 44% deles encontram-se na Região Nordeste.

A respeito das relações familiares, obteve-se, por meio das 
entrevistas, que 14% dos jovens têm filhos, 43% foram criados apenas 
pela mãe, 4% pelo pai sem a presença da mãe, 38% foram criados por 
ambos e 17% pelos avós. Deve-se observar que um mesmo adolescente 
pode ter sido criado por mais de um ente familiar, como pelos pais e 
avós simultaneamente.

O uso de substâncias psicoativas é comum entre os adolescentes 
infratores. Dentre as substâncias utilizadas pelos adolescentes que 
declararam ser usuários de drogas, a maconha foi a mais citada, seguida 
da cocaína, com exceção da Região Nordeste, em que o crack foi a 
segunda substância mais utilizada. A alta incidência de uso de psicoativos 
pode, dessa forma, estar relacionada à ocorrência dos atos infracionais.

No que diz respeito à Região Centro-Oeste – que em muitos 
pontos, assemelha-se com os dados brasileiros –, 48,8% dos jovens 
têm entre 15 e 17 anos quando do primeiro ato infracional, 30% dos 
que cumprem medida socioeducativa de internação têm 17 anos, 31% 
do total de jovens foram internados por roubo, 80% já fizeram uso de 
drogas e a idade média com a qual interromperam os estudos é de 14,2 
anos de idade. Contudo, quanto ao item reincidência, o índice regional 
Centro-Oeste supera o nacional: 45,7%, ocupando o segundo maior 
índice brasileiro, depois da região Nordeste, com 54% respectivamente 
(BRASIL, 2012 apud SCISLESKI et al., 2014). 



261

Cuiabá 300 anos 

No estado de Mato Grosso, a Secretaria de Estado de Justiça 
e Direitos Humanos produziu o Relatório Bianual do SIPIA/SINASE 
– meio fechado/SEJUDH 2014-2015, objetivando melhor estruturar a 
política de direitos da infância e adolescência, em especial as políticas de 
inserção social e familiar dos adolescentes que recebem medidas protetivas 
e socioeducativas. O Período de apuração que apresentarei corresponde 
ao de 01/01 a 31/12 dos anos de 2014 e 2015, e a fonte de informações 
são os dados registrados no SIPIA SINASE através dos Relatórios Nº 154.

O perfil dos adolescentes em cumprimento de internação provisória 
é de 96% do sexo masculino; 61% pardos; 43% com idade de 17 anos; 
58% são cumprimentos de medidas sentenciadas por cometimento de 
atos infracionais análogos a crime de roubo; 41,2% são oriundos do 
município de Cuiabá. 

Nas Unidades de Internação Provisória, os dados relacionados à 
escolaridade estão prejudicados, pois 65,3% constam no sistema como 
“não informado”, portanto, não representou a realidade das unidades. 
Quanto aos atos infracionais, verificou-se um total de 664 atos infracionais 
praticados pelos adolescentes. Desse total, 58% de atos análogos ao crime 
de roubo; 9% de atos análogos ao crime de porte ilegal de armas; 7% de 
atos análogos ao crime de tráfico. Os atos infracionais qualificados como 
OUTROS (abaixo de 1%) é junção dos atos infracionais que não passaram 
de 1% cada, esses somados representaram 7% (Estupro, ameaça, formação 
de quadrilha, latrocínio, lesão corporal, outras contravenções tentadas, 
tentativa de latrocínio, assalto, vadiagem, contravenção prevista na lei de 
trânsito, crime previsto na lei de trânsito, dano, desacato à autoridade, 
disparo de arma de fogo, estelionato, falsificação de documentos, outros 
crimes tentados e sequestro) dos atos infracionais praticados. 
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A Unidade de Internação de Cuiabá apresentou os maiores 
quantitativos de atendimentos e, conforme a coleta, nelas o perfil dos 
adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação 
é de 95% do sexo masculino; 62% pardos; 50% com idade de 17 anos; 
60% são cumprimentos de medidas sentenciadas por cometimento de 
atos infracionais análogos a crime de roubo; 36,6% são oriundos do 
município de Cuiabá.

Quanto aos atos infracionais, verificou-se que 60% foram de atos 
análogos ao crime de roubo; 10 % de atos análogos ao crime de homicídio; 
7% de atos análogos ao crime de ameaça; 6% de atos análogos ao crime 
de tráfico de drogas. Os atos infracionais qualificados como OUTROS 
(abaixo de 1%) é junção dos atos infracionais que não passaram de 1% 
cada, esses somados representaram 6% (estupro, furto, formação de 
quadrilha, lesão corporal, outras contravenções tentadas, outros crimes 
consumados, receptação, outras contravenções consumadas e posse de 
drogas) dos atos infracionais praticados.

Em uma revisão de estudos sobre o perfil das adolescentes, 
Dell’aglio, Santos e Borges (2004) apontam para um aumento na 
ocorrência do comportamento infrator feminino nos últimos anos, 
em contrapartida à concepção tradicional de que a infração juvenil é, 
predominantemente, um comportamento masculino. No Brasil, houve 
um aumento significativo nas taxas de atos infracionais cometidos 
por adolescentes do sexo feminino. Em 1992, no Rio de Janeiro, as 
adolescentes foram responsáveis por 263 atos infracionais e, em 1998, 
esse índice aumentou para 766. No Rio Grande do Sul, em junho de 
2004, de acordo com a Fundação de Atendimento Socioeducativo 
(FASE), havia 1054 adolescentes cumprindo medidas socioeducativas, 



263

Cuiabá 300 anos 

sendo que apenas 27 deles (2,56% do total) correspondiam à infração 
juvenil feminina privativa de liberdade.

Os autores relatam que as trajetórias dessas adolescentes se 
mostram relacionadas às características dos contextos da família, da 
comunidade, da escola e do grupo de pares nos quais estavam inseridas, e 
que influenciaram seu desenvolvimento nos aspectos emocionais, sociais, 
cognitivos e comportamentais. 

Percebi, pelos relatos das adolescentes com as quais convivi, 
que, de certa forma, a violência esteve presente em suas relações sociais 
e familiares, pela ruptura dos vínculos iniciais, pela exposição direta ou 
como testemunha de situações de maus-tratos, ou ainda, pelos abusos 
contra o corpo e coação psicoemocional. Assim, pude compreender que os 
comportamentos adotados pelos corpos dessas jovens eram contaminados 
pela fragilidade e instabilidade provocados pela violência sofrida, como 
os demais eventos estressores vivenciados.  

Muitos estudos, baseados em entrevistas com as adolescentes 
em medida de internação, entendem tais fatores como facilitadores para 
a entrada na vida infracional, apontam para a restrição da liberdade 
como complemento do ciclo de violência contra a sociedade. Uma vez 
que relataram envolvimentos afetivos com outros adolescentes também 
infratores, além da escolha de namorados e companheiros envolvidos no 
mundo do crime, seus filhos também estão sob os cuidados de outros, 
perpetuando as rupturas de vínculos familiares e abandono:

– “Ele me bate mas me protege professora!” (Adolescente de 16 anos).

Essa foi uma das falas que rompeu a aula de dança a qual eu 
ministrava. Atestou relacionamento baseado em sentimentos ambivalentes 
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de proteção e medo, confessando os atos infracionais cometidos junto 
aos seus grupos de pares ou seus companheiros.

Dell’aglio, Santos e Borges afirmam que um contexto familiar 
e social caracterizado pela violência, associado às características de 
temperamento e à busca por status social, motiva adolescentes a 
envolverem-se em grupos de pares com comportamentos violentos. Para 
os autores, na adolescência, o grupo de pares é uma fonte importante 
de apoio emocional, de compreensão e um lugar de experimentação, 
em que a autonomia e a independência dos pais podem ser exercitadas. 

Outros desabafos, nos momentos de descontração nas aulas de 
dança, soavam como gritos de socorro de jovens, em sua grande maioria, 
vítimas de abuso sexual. 

– “Não quero voltar para aquele inferno! Topar com aquele cara 
lá! E a minha mãe só acredita nele, ela acha que eu estou mentindo.” 
(Adolescente de 17 anos).

Entre jovens delinquentes7, há uma maior incidência de abuso sexual 
de meninas, sendo 81% das meninas e 13% dos meninos, de acordo com 
a revisão de Dell’aglio, Santos  e Borges (2004). Além disso, mulheres 
vítimas de abuso sexual estão significativamente mais propensas a serem 
presas pelo envolvimento em crimes violentos ao longo de suas vidas 
do que mulheres que nunca sofreram algum tipo de abuso (SIEGEL; 
WILLIAMS, 2003).

7  O termo delinquência, assim denominado juridicamente, caracteriza-se como a 
transgressão de normas de conduta. Porém, nas últimas décadas, a psicologia tem 
utilizado o termo comportamento delinquente, pois compreende tal comportamen-
to como momentâneo e transitório, dependendo das influências contingenciais e 
não como um transtorno de conduta ou personalidade, como se já houvesse um 
quadro psicopatológico (SILVA; GUERESI, 2003).
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Ouvir a palavra delinquente, para as meninas, era inaceitável, 
causava indignação e revolta para com quem se referia a elas dessa forma, 
principalmente as autoridades judiciais. Não representava o mesmo 
que bandida (que trazia uma conotação de poder), mas sim algo que 
depreciava suas imagens.

– “Aquela muié desgraçada! Quem ela pensa que é falando assim 
da gente?” (Adolescente de 14 anos).

Categorias sociais, mas também modos de subjetivação, como 
loucura, vagabundos e crianças, conforme Foucault (1978), passam a existir 
com o advento do biopoder8, não se tratando de categorias naturais, mas 
produzidas socialmente, as quais são operacionalizadas a partir de uma 
relação com a norma, em uma lógica produtora de códigos que oficializam 
determinada categoria para a qual serão direcionadas certas ações e para 
as quais se tecerá determinado discurso.

A exposição à violência dentro e fora da família, a frequente 
ruptura dos vínculos afetivos, a necessidade de se autoafirmar como ser 
pertencente a um grupo e de se proteger de abusos são aspectos que 
perpassam a trajetória de vida dessas adolescentes e marcam seus corpos. 
A eleição de equivocadas estratégias para cumprir as diretrizes pedagógicas 
de atendimento socioeducativo, nas quais a disciplina e o adestramento dos 
corpos perpetuam práticas de domesticação das mulheres, definitivamente, 
contribui para a apropriação de comportamentos de revolta.

8  Foucault (1978) elenca alguns elementos como a organização de grandes partidos 
políticos, o surgimento de aparatos policiais, os campos de trabalho e seus instrumen-
tos de repressão, o controle disciplinar do tempo e dos espaços, visando adestrar os 
corpos humanos, como mecanismos de controle social, o biopoder.
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“Bailarina não fala, não questiona, EXECUTA!”

Nascida e criada em Cuiabá, iniciei meus estudos de dança clássica 
aos oito anos de idade, por indicação ortopédica para correção de um 
varo9 de joelhos (cambaio, na linguagem popular), e para melhorar o 
comportamento extremamente tímido. No decorrer de quase quarenta 
anos estudando dança, dentre eles, aproximadamente, vinte dedicados 
ao ensino, vivenciei muitos intercâmbios com profissionais da área, que 
atuavam nos grandes centros, intensificando as vivências corporais nos 
processos de criação. 

Durante toda a trajetória com a dança, muitas vezes ouvi a minha 
avó dizendo para minha mãe:

– “Tira Elka desse balé, não tem tempo pra nada! Não vai 
aprender cozinhar, lavar e passar roupas, arrumar uma casa... Não vai 
arrumar um moço bom pra casar.”

Outras vezes boicotava meus ensaios e brigava comigo dizendo:

– “Sai desse balé, minha filha! Você está muito magra, feia, 
parece doente!”

O ballet clássico, presente em minha formação de base na dança, é 
um método de trabalho no qual o bailarino atua apenas como um executor 
e intérprete, sem possibilidade de contribuir para a criação de qualquer 
elemento do percurso. No aspecto físico, exige um corpo muito magro 
e com musculatura forte, flexível e ao mesmo tempo potente. Segue 
fundamentos com um trabalho técnico rígido, fechado, que obedece a 
regras fixadas por terceiros, ou seja, o corpo apenas reproduz os passos, 

9  Segundo a classificação de Kapandji (1987, p. 68) o geno varum, ou joelho varo, 
se estabelece quando o ângulo “Q” (medida entre o eixo diafisário entre o fêmur e a 
tíbia) apresenta-se acima de 170°, aproximadamente num ângulo de 180°. 
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de forma determinada e contingente, e o significado é estabelecido apenas 
pelo coreógrafo, sem uma interação entre os bailarinos. 

O corpo da bailarina, nessa modalidade, está associado à 
representação de uma dada feminilidade, valores que são atribuídos, tais 
como fragilidade, aparência etérea, corpo magro, graciosidade, beleza, leveza 
e delicadeza de movimentos. Com protagonistas desumanizadas, como 
fadas, princesas, ninfas, bonecas, entre outras, os padrões de movimentos 
supervalorizam o decorativo. O uso das sapatilhas de pontas, das coroas de 
flores ou joias, os figurinos leves (tutus10) e de cores claras constroem uma 
dramaturgia de temática romântica, estórias fantásticas e descontextualizadas 
da realidade social:

Parece que é próprio do balé clássico [...] funcionar 
a um ritmo sempre cronometrado por relógios, cada 
vez mais preciso na tarefa incansável de dominar o 
tempo [...]. Estamos claramente diante de um poder, 
encravado no corpo, doutrinado, geometrizado, 
quantificado, regendo não somente os passos, mas 
a própria subjetividade do bailarino (GADELHA, 
2006 apud JOSÉ, 2011, p. 5).

O corpo feminino, a partir dos balés românticos, ganha destaque 
por apresentar a mulher etérea, casta e inatingível do ideal de leveza e 
sublimação, características de virtuosidade, sendo colocada em um pedestal, 
imagem do ideal sonhado pelo homem, que está disposto a sacrificar sua 
vida por esse ideal (JOSÉ, 2011, p. 5).

Personagens dos repertórios como “Carmen”, “Nikya”, “Sylvia”, 
“Paquita”, “Esmeralda”, “Kitri”, entre outras, as quais representei, 
estruturaram, em meu corpo gestos identificáveis com o universo feminino. 

10   É uma parte do vestuário do balé, são roupas usadas pelas bailarinas. A esse respeito, 
ver  Caminada (1999).

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bailarina
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Cansada de ficar sempre “em busca da perfeição”, slogan da escola 
inglesa de dança, e do ideal feminino na dança, comecei a estudar outras 
formas de dançar, ampliando as experiências com a dança moderna 
e contemporânea. O ponto auge desses estudos foi a produção do 
espetáculo de dança “Pasión11” (1997), objeto de estudos de minha 
dissertação de mestrado em 2013. No percurso de estudos e trabalho 
com a dança contemporânea, adentrei na esfera do serviço público, no 
cargo de Analista do Sistema socioeducativo, Perfil Educador Físico, da 
Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso. No 
presídio de menores infratores, como é popularmente conhecido, atuo 
como profissional de educação física e dança, com os adolescentes em 
conflito com a lei que cumprem medidas de internação nas Unidades 
Masculina e Feminina.

Os atravessamentos pelos processos sociais e familiares que vivi, 
construíram, modelaram, regularam e impuseram narrativas, que ganharam 
significados, os quais foram estabelecidos e legitimados, construindo em 
mim a identidade que se relacionou com as jovens encarceradas. 

Ao verificar o processo de construção de identidade discutido 
por Butler, Reis (2013, p. 363) configura-o como um projeto incessante, 
que, além de resultar na escolha de um gênero predeterminado, implica 
mais limitações impostas ao sujeito em formação, já que essa construção 
se dá também por atos corporais e modos de agir já esperados e fixados 
pela cultura, como a fórmula: “[é] esse processo que é nomeado de 
performatividade, de forma rasa, nada mais que a incidência de práticas 

11  Espetáculo de dança contemporânea da Cia. de Dança Art’Expressão, coreogra-
fado por Juan Castiglione (Chile) e Baltazar Vieira (Brasil), no qual atuei como 
bailarina e diretora em Cuiabá-MT, 1997.
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regulatórias e de repetição que impõem uniformidade no comportamento 
estabelecido como coerente pela cultura no que diz respeito a sexo e gênero”.

Ao adentrar o ambiente do cárcere, para o trabalho conflituoso de 
ressocialização dos(das) jovens lá internos(as), deparei-me, ao meu ver, com 
o maior paradoxo dessa esquisita proposta chamada de “socioeducação”: 
reconduzir socialmente excluindo o jovem da sociedade. Como pode se reestabelecer 
um convívio social de um jovem, fora da criminalidade, retirando-o do 
próprio convívio social que precisa ser reestruturado? Como é possível 
reeducar socialmente aquele(la) que nunca foi educado(a)?  

Ademais, segundo Malvasi (2011), no Brasil, não se ouve falar em 
socioeducação para jovens que não sejam pobres e, na sociedade brasileira 
contemporânea, esses jovens são estranhos que devem ser inseridos na 
ordem. A “categoria do estranho”, segundo Bauman (1998), refere-se aos que 
não se encaixam no mapa cognitivo, moral e estético do mundo, aos que 
tornam confusa a linha da fronteira que deve ser vista com clareza pelos 
que estão inseridos na ordem.

A partir dessa experiência conflituosa entre um corpo bailarina, 
adestrada, disciplinada, educada nos moldes de uma família tradicional, e 
os corpos jovens, da periferia, defasados nos estudos, vítimas de violência 
social e familiar, coreografei o espetáculo de dança Para Menores. Vou me ater 
aqui às cenas que dialogam com as questões do feminino e que colocam a 
criação do gesto como testemunha sensível dessa experiência autêntica com 
mundo do crime. O gesto que proponho aqui observar, no contexto das 
artes cênicas, é uma linguagem e uma forma de pensamento, movido por 
uma liberdade criadora, que não se dissocia naquilo que carrega consigo, 
a memória inscrita no corpo.
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O estranho reconhecimento que me moveu

Para Menores vai além das memórias pessoais, porque percorre 
tramas, experiências e histórias dos outros e com outros, que, direta ou 
indiretamente, tem ou tiveram relação com a vida de jovens historicamente 
desassistidos pela arena pública e em condição de cerceamento de 
liberdade. Essa rede de memórias, individuais e coletivas evidencia também 
as estratégias de controle social, jogando com imagens que remetem à 
realidade de quem convive ou conviveu com o(a) menor infrator(a). A 
condição de vida daquele que se encontra em conflito com a lei, melhor 
dizendo, com quem a lei está em constante conflito, compõe parte do 
pano de fundo do espetáculo, que, de sua parte, possibilita várias leituras 
sobre o paradoxo chamado socioeducação.

No percurso da poética autoficcional, busquei uma elaboração 
consciente das cenas e gestos que traduzem as experiências vividas. 
Tais escolhas não contemplam o futuro nem conseguem revelar todo o 
passado. Por uma certa cronologia e seleção de prioridades potentes para 
a cena, meus gestos buscaram anunciar impressões, perceptos, afecções 
e recordações, por meio de uma evocação voluntária do passado. Como 
imagens fragmentadas de vários papéis que precisei atuar lá dentro, um 
caráter moldável da relação com os(as) adolescentes, conforme Foucault 
(2006), um cuidado de si12, pensando bem, um cuidado de mim. Porém, 
nenhuma atuação foi convincente, pois logo reconheceram-me como 
um corpo estranho e me perguntaram:

– “Professora, a sra. mexe com aquele negócio de dança de balé, né?”

12  A ética do “cuidado de si” consiste em um conjunto de regras de existência que o 
sujeito dá a si mesmo, promovendo, segundo sua vontade e desejo, uma forma ou 
estilo de vida culminando em uma estética da existência (GROS, 2008). 
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Questionei o porquê da pergunta e, me disseram que eu andava 
muito espitchada (no linguajar cuiabano, esticada), com um pé de pato, e 
que minha dança era muito esquisita. Pediam sempre para que eu ensinasse 
funk ou lambadão13, algo impossível para meu corpo, que sempre treinou 
para manter a pelve imóvel. 

Na tentativa de agradar as meninas, ensinava alguns passos do jazz 
dance, hip hop e dança moderna. Em alguns movimentos até arrisquei 
uns rebolados, mas longe da qualidade das quebras de quadril, executadas 
por elas. Ao saírem da ala, com os cabelos soltos e molhados, elas corriam 
para frente da tela de uma televisão de catorze polegadas, de fundo de 
tubo e disputavam o reflexo da tela, para ver as imagens de seus bumbuns 
dançando funk. Eu ficava sempre parada, observando a destreza daqueles 
movimentos, os quais eu jamais teria habilidade para executar, inebriada 
com o cheiro forte de creme de alisamento de cabelo, que me fez lembrar 
o da marca Kollene. Essa foi uma das cenas capturadas que impulsionaram 
a construção da funkeira de Para Menores. 

A cena como da funkeira, por meio dos códigos de movimentos, 
figurino e música, possibilita uma reflexão sobre aspectos de gênero, como 
categoria capaz de revelar significados sociais e culturais. A performatividade 
alude e ao mesmo tempo afasta das referências de mulher na esfera 
doméstica e de figura frágil e do lar. A funkeira que, por meio de um corpo 
sensualizado, inverte o padrão do recato, desconstrói o caráter conservador 
de mulher, ao explorar, com o forte rebolado, o espaço da cena, cercado 
por tela de galinheiro. Constrói uma imagem de mulher que negocia, reage 
e inverte os padrões estabelecidos tradicionalmente para ela.

13   Também conhecido como lambadão cuiabano, é um estilo de música e dança car-
acterístico da baixada cuiabana, especialmente nos municípios de Cuiabá e Várzea 
Grande, no estado brasileiro de Mato Grosso.
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Luana S. Tvardovskas (2015) aponta que problemáticas 
relacionadas ao feminino, num mundo contemporâneo, de forma cada 
vez mais veloz, tornam o trabalho persistente da memória, das teias, 
das redes, de artistas mulheres, imprescindível politicamente. Coloca 
os elementos autobiográficos não são apenas como confissões de um 
individualismo apolítico, mas como uma resistência que faz persistir na 
cultura o incômodo contra a opressão e violência: “Essa difícil escuta 
é fortemente percorrida pelos campos imaginários forjados pela arte 
(TVARDOVSKAS, 2015, p. 293).

A autora prossegue:

Quando as mulheres se dedicam à elaboração 
do passado por meio da arte, desdobram-se 
interessantes reflexões sobre a ligação entre corpo, 
memória e autobiografia. Os usos do passado, 
nesses termos, compreendem uma dinâmica 
de atuação consciente na atualidade, que visa 
deslocar os sentidos estabelecidos e compor 
novos significados éticos sobre a experiência 
compartilhada do luto e do trauma relativo à 
violência de Estado (TVARDOVSKAS, 2015, p. 
292).

Então, pondera:  

Se as relações de poder estabelecem e mantêm o 
falogocentrismo também na produção cultural, 
as mulheres artistas de algum modo parecem 
contradizer, subverter e transgredir a definição de 
si mesmas na medida em que revertem a imagem 
silenciosa, passiva e subordinada do feminino 
(TVARDOVSKAS, 2015, p. 117).
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A insegurança, ao executar os passos ao som do “tum” do grave, o 
movimento caótico e endurecido do “quadradinho de oito14”, no “tatactuntum” 
do bit, estão presentes na coreografia, decorrentes do intenso treinamento 
de pelve encaixada. O colapso do rebolado, ao empinar o bumbum na 
letra do “proibidão15”, revela o trabalho de coluna ereta e movimentos 
alinhados do balé, inscritos em meu corpo. Ao coreografar a cena da 
funkeira, os registros corporais construídos ao longo de quase 40 anos de 
dança permearam cada posicionamento, cada quebra de quadril copiada 
da dança das jovens. Cada detalhe foi capturado, para que meu corpo 
transitasse, entre os elementos da dança elitizada, da corte europeia, e da 
dança marginal dos jovens negros e das favelas. 

Por meio de partituras de movimentos meio modernos, meio afro, 
um pouco duro, um pouco erótico, hora verticalizado, hora escrachado, não 
pretendi ser fiel ao real, mas dançar o real que estava em mim, a pregnância 
dos requebrados, da exuberância e do despudor da dança funk (da cadeia). 
Ficcionalizei pontos das memórias num corpo bailarina em busca de outras 
coerências de movimentos. Nessa busca, desordem, caos, incoerências se 
reestruturam na coreografia “Esculacho16”, para dar visibilidade aos corpos 
velados e silenciados das jovens reclusas.

Uma série de comportamentos e dizeres de outras pessoas 
envolvidas no trabalho com essas jovens me inspirou também a construção 
da cena da funkeira. Falsos pudores, julgamentos e preconceitos, expressos 

14  Dança estilo funk cujo objetivo é ficar com as costas no chão e dobrar as pernas para 
cima fazendo a acrobacia de um oito.

15  Funk proibidão é um estilo de funk carioca surgido durante a década de 1990 nas fa-
velas do Rio de Janeiro. Comercializado de forma clandestina, trata da realidade das 
comunidades onde ocorre o tráfico de drogas, exalta a violência. A temática é muito 
similar à dos rappers americanos do chamado gangsta rap. 

16  Música da cantora e compositora brasileira de funk Tati Quebra Barraco (2004).

https://pt.wikipedia.org/wiki/Funk_carioca
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1990
https://pt.wikipedia.org/wiki/Favela
https://pt.wikipedia.org/wiki/Favela
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(estado)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1fico_de_drogas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Viol%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gangsta_rap
https://pt.wikipedia.org/wiki/Funk_carioca
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em normas e regras para a disciplina deram impulso para a criação do 
figurino, adereços, texto e interpretação. 

Constantemente, algumas agentes interrompiam minha atividade, 
emitindo opiniões equivocadas e descontextualizadas, ameaçando punir 
as meninas por determinadas atitudes, como dobrar a barra da bermuda 
ou subir a camiseta mostrando a barriga. Tiravam a minha autoridade 
sobre as normas e condutas das aulas de dança. Uma série de atitudes 
que revelavam um sistema de signos que se apoia basicamente na 
superioridade do puro sobre o impuro, princípios da diferenciação de 
uma organização social:

– “Se não se comportarem como mocinhas, pode tirar da 
aula professora! A gente volta ela para o quarto.” (Fala da agente 
socioeducadora).

– “Não deixe subir a blusa e nem ficar mostrando o sutiã. Ah, 
também não é permitido dobrar o short.” (Fala da agente socioeducadora).

– “Olha lá! Tá fazendo patifaria17! Só quer ficar rebolando!” (Fala 
da agente socioeducadora).

Sempre questionei esses dizeres, ditos como regras de disciplina 
e bons modos. Afinal, para realizar um bom trabalho com os corpos das 
meninas, era necessário visualizar bem a musculatura, principalmente 
a abdominal, responsável pela respiração e estabilidade da coluna. 
Ainda precisávamos realizar “espacatto18 preservando os uniformes 
(velhos e frágeis), por isso dobrar a barra. E por que não requebrar o 

17  Comportamento, dito ou ação indecente ou desrespeitosa.
18  É um movimento ginástico que consiste em abrir as pernas de modo que estas 

formem um ângulo de 180° e fiquem paralelas ao solo.

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%82ngulo
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quadril com sensualidade, desenvolvendo coordenação, saúde pélvica e 
melhorando a autoestima? 

Tais cobranças faziam parte de uma tentativa de reproduzir o 
estereótipo da mulher recatada, frágil e desprotegida, mostrando que, 
ainda nos dias de hoje, pratica-se normas disciplinares para moldar o 
comportamento feminino. Assim, conforme Chai e Passos (2016), a mulher 
criminosa seria uma monstruosidade por uma dupla violação: o delito e 
a transgressão à natureza feminina.

Desde a Idade Média, beleza e sensualidade foram associadas ao 
ardil, à frieza e à manipulação femininas, da mesma forma que as práticas 
sexuais fora do casamento revelavam a debilidade moral das mulheres, 
servindo como parâmetros para mensurar seu grau de periculosidade 
(MENDES, 2014). Tanto a sexualidade libidinosa quanto o comportamento 
violento não eram aceitos nas mulheres, destacando a prostituição como 
fator favorável ao crime.

Incapaz de compreender e digerir essa tentativa de domesticação 
dos corpos das adolescentes, numa tentativa de escancarar minha indignação 
perante a situação, pesquisei um figurino e adereços que dialogassem com 
a letra da música: “[...] fama de putona só porque eu como seu macho. Se 
prepara mona, que a gente tá na pista, sem neurose. Ardeu faz um biquinho, 
fica de joelho, chupa, chupa... tá ardendo assopra!” (BARRACO, 2004).

Vestindo sutiã vermelho com bordado de dentes e aplicação de 
oncinha, short curto de vinil preto, cropped19 preto transparente com aplicação 
da logomarca da Channel, desci no requebrado até o chão, estremecendo 
a noção do que é tradicionalmente tido como ressocialização. Ao dançar 
os espaços íntimos de violência e abandono cartografados nas memórias 

19  Peça de roupa curta feminina.
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de meu corpo, mirei na dramaturgia da relação entre formas e conteúdo, 
entre os códigos da cena e o contexto do crime, entre a docilidade e a 
rebeldia da mulher.

Tô de boa 

A dança, como uma manifestação artística, possibilita, por meio da 
produção de sentidos, a reinvenção de outras formas de existência. Não 
como uma simples rememoração, conforme Deleuze e Guattari (1997), 
mas como um modo de articular experiências por meio da dimensão 
afetiva, criando uma memória ativa fundamental para a construção 
democrática. Como o narrador (BENJAMIN, 1987), retirei da minha 
experiência, no trabalho com jovens encarcerados, a memória viva de um 
tempo e de seus habitantes, que se transforma a cada vez que a história 
é contada, melhor dizendo, a cada vez que o espetáculo é apresentado. 
Segundo Tvardovskas (2015, p. 292), o trabalho do historiador deve 
visar à construção de uma montagem: “[...] vale dizer, de uma collage, de 
escombros e fragmentos de um passado que só existe na sua configuração 
presente de destroço”.

As cenas do ato cênico performático Para Menores pretendem tecer 
teias de pensamentos sobre as redes políticas, econômicas e sociais que 
fazem parte da opressão e violência contra as adolescentes em conflito 
com a lei. Este texto, ao descrever brevemente parte do processo, observa 
os elementos autoficcionais da cena, não apenas como uma confissão e 
ativismo, mas como um registro de memórias pessoais e memórias de 
outros corpos. Como numa autobiografia,

[...] esse “real” não deve ser confundido com a 
“realidade” tal como ela era pensada e pressuposta 
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pelo romance realista e naturalista: o real” que nos 
interessa aqui, deve ser compreendido na chave 
freudiana do trauma, de um evento que justamente 
resiste à representação [...] Por outro lado, o evento 
exige ser narrado. Em primeiro lugar porque o 
sobrevivente sente essa necessidade e a sociedade tem 
um compromisso moral de escutá-lo. Em segundo 
lugar porque os crimes devem ser registrados, 
documentados e a justiça tem parte essencial no 
trabalho de luto e de memória (SELIGMANN-
SILVA, 2003 apud TVARDOVSKAS, 2015, p. 299).

Foi difícil, para mim, que sempre escutei dos meus coreógrafos que 
“bailarina não fala, executa”, registrar de forma escrita essa experiência de 
conflitos. Persegui, então, uma resposta corporal viva, a fim de produzir 
campos potentes para uma compreensão de uma codificação da experiência 
de conflitos: “O processo é experimentado pelo espectador não como uma 
recordação do passado, mas como uma negociação contínua do presente 
em conexões não determinadas com o passado” (BENNETT, 2003 apud 
TVARDOVSKAS, 2015, p. 299).

A memória é um processo aberto de reinterpretação 
do passado que decide e refaz seus nós para que se 
ensaiem novos acontecimentos e compreensões. 
A memória agita o dado estático do passado com 
novas configurações [...] E é o trabalho laborioso 
dessa memória insatisfeita, que não se dá nunca por 
vencida, a que perturba a vontade de sepultamento 
oficial da recordação vista simplesmente como 
depósito fixo de significações inativas (RICHARD, 
2004 apud TVARDOVSKAS, 2015, p. 367).

O mergulho na memória da polarização que vivi, entre o que rege 
a proposta de socioeducação e o que realmente determina o trabalho para 
adolescentes mulheres em conflito com a lei, e os confrontos constantes 
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entre a razão e a emoção, atravessaram o processo de construção da 
dramaturgia do corpo em Para Menores.

O indivíduo, conforme Foucault, por meio do trabalho sobre 
si mesmo, marca o espaço de reinvenção cotidiano, de oposição à 
normatividade, assim como de criação e fabulação. A arte, por excelência, 
e o artista, como uma subjetividade aberta à transformação, mostram-
se como lugares de sublevação e de combate. Interrogar a atualidade, 
como propõe Foucault, é uma tarefa que exige observar os aspectos 
menosprezados da experiência humana, que são, recorrentemente, 
campos de interesse da arte contemporânea feminina. Os regimes de 
verdade que marcam a constituição dos sujeitos, muitas vezes, são forças 
violentas captadas pelo olhar do artista: uma visão radical que investe 
em desmontar paradigmas instaurados.
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Figura 1 – Cena do espetáculo Para menores.

Fonte: Acervo da autora.

Figura 2  – Cena do espetáculo Para menores.

Fonte: Acervo da autora.
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UM CONTO DE MEMÓRIA

Naine Terena de Jesus

Ariadna Cardoso

Que é o tempo? Quem poderá explicá-lo clara e 
brevemente? Quem o poderá apreender, mesmo só com o 

pensamento, para depois nos traduzir, por palavras, o seu 
conceito? E que assunto mais familiar e mais batido em 
nossas conversas do que o tempo? Quando dele falamos, 
compreendemos o que dizemos; compreendemos também 

o que nos dizem quando nos falam dele. Que é, por 
conseguinte, o tempo? Se ninguém me perguntar, eu sei; se 
o quiser explicar a quem me fizer a pergunta, já não sei

(Santo Agostinho).

Tchá por Deus, cuiabano é índio? cuiabano é negro? cuiabano 
é dgente? Dgente de quem? Dgente de João Menelau, de Jacinto, Isac. 
Dgente de Zoita, de Tiana, de Tia Eurica, dali do Porto, da Várzea de 
Ana Poupina, do Barcelo, da 15. Não sabe onde é o Barcelo? Vai ali no 
Google e tenta achar. 

O Porto onde nasceu e se criou gente da gente. Gente preta, povo 
preto, que hora era chamado de negrinho, porque negrinho gostava de 
sair correndo até o rio Cuiabá. Assim contava vovó. Gente de Jacinto, 
da antiga Sudam, teve sete filhos. João Menelau, marceneiro, teve cinco. 
Isaac de Tuni e Tuni de Isaac alfaiate (que não tiveram filhos). Ana, 
Eurica, Chica e Aquina Lavadeiras. Diziam às bocas pequenas que eram 
as melhores lavadeiras e engomadeiras que teve por aqui. De todo esse 
saudosismo, se lesse esse texto, Tuni falaria em alto e bom tom: exalaaa!! 
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Nesse ritmo, instaura-se este texto memória, saudosista, pouco 
concreto, mas quem conta um conto, conta um ponto. Ele se instaura, 
buscando ponderações para se pensar a memória individual e coletiva. 
Instaura-se como uma colcha de retalhos, unindo cada pedacinho de muitas 
memórias. Memórias vividas por tabela e memórias obtidas a partir de 
outros. Por essa característica, este não é um texto acadêmico. É um texto 
que reúne experiências. Sua estrutura viaja por uma linha do tempo não 
linear. Segue um tempo que reflete memórias e experiências. 

Acerca da memória, Pollak (1992, p. 204) frisa que “[...] a sua 
organização em função das preocupações pessoais e políticas do momento 
mostra que a memória é um fenômeno construído”. Seguindo nesse “rumo”, 
o momento pede a movimentação frenética para os preparativos dos 300 
anos de Cuiabá. Comemorações que buscam saudar a memória e existência 
de uma grande cidade; uma cidade menos urbanizada, que outrora tinha 
mais árvores e mais cadeiras nas calçadas, com televisão e televizinhos. 

O momento da memória que se reúne em torno dos 300 anos 
saúda a família cuiabana do Porto e os registros das suas memórias, tanto 
individuais como coletivas. Para não perder o “fio da meada”, buscamos 
em Pollak (1992, p. 201) conceituações sobre a memória. O autor avalia 
como sendo a memória individual aquela que, em primeiro lugar, marca 
os acontecimentos vividos pessoalmente. Em segundo lugar, são os 
acontecimentos vividos por tabela, os acontecimentos vividos pelo grupo 
ou pela coletividade à qual a pessoa se sente pertencer. Já em Connerton 
(1999, p. 25), a memória pessoal diz respeito aos atos de recordação que 
tomam como objeto a história de vida de cada um, além do que

Falamos delas como memórias pessoais porque se 
localizam num passado pessoal e a ele se referem [...], 
ao recordar um acontecimento estou preocupado 
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comigo mesmo [...]. [O] autoconhecimento, 
a concepção do nosso próprio caráter e 
potencialidades é determinado em grande 
medida pela maneira como vemos as nossas 
ações passadas.

Para Maurice Halbwachs (1990), os âmbitos coletivos mais 
relevantes estão implícitos na construção da memória através das 
famílias, religiões e classe social. No caso das amarrações deste texto, 
temos como marco coletivo a família, que se ordena segundo os 
critérios genealógicos, que permite a reconstrução de uma memória 
familiar de cada pessoa que aqui narra suas memórias em seus espaço-
tempos, lembrando que tais personagens são “[...] membros de uma 
mesma geração que compartilham experiências e conhecimentos em 
comum” (CONWAY, 1998, p. 59). 

Com base nessas definições, o texto, na sua segunda parte, traz 
fragmentos de memórias de diferentes indivíduos pertencentes à mesma 
família. Cada um deles oferece um pouco da sua percepção sobre o 
modo de vida, cotidiano e contexto social, em que estão inseridas as 
diferentes gerações da família, cujo sobrenome é Jesus. São as memórias 
individuais trazendo narrativas sobre a vida coletiva e personagens 
que constituem a memória dos membros dessa família, pelas suas 
personalidades e resiliência.

Dessa coletividade, fala-se bastante até os dias de hoje, entre os 
membros da família Jesus. Das casas dos irmãos Jacinto e João Menelau 
e seus eternos convidados, na hora do café da manhã, do lanche, do 
almoço e da janta. As “casas de festas”, como denominam alguns de 
seus filhos. Casas erguidas há décadas no famoso bairro do Porto, em 
Cuiabá, que guardam a força e a vontade de cada um dos seus moradores. 
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Memória 1: A casa e a rua; dos afetos que alimentam o corpo e a alma

É certo que, na casa de Menelau e Zoita, a comida fez as honras. 
A cultura alimentar que abasteceu e abastece gerações era servida para 
quem chegava. Comida para quem saía. Comida para os idosos do antigo 
Abrigo dos velhos, que depois tornou-se ponto de trabalho dos travestis 
e foi substituído pelo prédio da FIEMT. 

As relações da casa e da rua. Do ter e compartilhar. Das noites de 
natal e ano novo, em que, no momento de celebração, Menelau, Zoita, 
Zezinho lembravam-se, sempre, daqueles que estavam ali na rua naquele 
momento. Retiravam-se das festividades internas, familiares, para levar 
o prato de comida para aqueles que, por algum motivo, ali transitavam.  

Diz uma das filhas do casal que Menelau foi criado por uma família 
branca, que percebeu que ele era um “preto” inteligente. Daí lhe deu o 
direito de estudar e aprender um ofício. A ele também cedeu o terreno, onde 
viria a ser a sua carpintaria e residência. Casal que criou filhos, netos e viu 
alguns bisnetos. Porque, para Zoita, bom era fazer um chazinho à tarde, 
um pão com manteiga, e as mãos habilidosas, suavemente, crochetaram 
as fraldas em cadência minimalista. Fraldas que nem foram usadas, para 
serem marcas de memória, por condição da partida de Zoita. 

Casa que, em entrevista a um jornal local, por ocasião de suas 
bodas de ouro, Menelau orgulhou-se em dizer ao jornalista que ergueu 
durante 20 anos, para que ficasse do jeito que queria, a fim de acolher 
seus filhos e netos. 

Das narrativas adquiridas para este texto, vê-se a presença forte 
do local, do patrimônio material, das instalações. Connerton (1999, p. 27) 
destaca que cria-se uma identidade com o local, em que “[...] a narrativa 
de uma vida faz parte de um conjunto de narrativas que se interligam, 
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está incrustada na história dos grupos a partir dos quais os indivíduos 
adquirem sua identidade”. 

Na produção do texto, buscamos algumas referências em imagens 
produzidas acerca dessa residência, como a própria fotografia do casal 
em frente à casa, na matéria citada acima. Embora Sturken (1997, p. 
20) escreva que a memória não reside numa fotografia ou em algum 
outro tipo de imagem, elas têm a capacidade de criar, interferir nas 
memórias de um indivíduo ou de uma nação. Elas nos localizam no 
tempo da narrativa. 

Para Sturken, a imagem da câmara é uma tecnologia de memória, 
um mecanismo que pode construir o passado e situá-lo no presente. 

Memória 2: Nos bailes da vida

Segue-se o texto-relato, perfazendo o trajeto afetivo do bairro 
do Porto. Saindo-se da casa de Menelau, um pouco mais abaixo, a umas 
quadras do antigo Arsenal de Guerra, estava a casa de Jacinto, ou o 
“Quartel General” de Tia Francisca, nas falas inspiradas de uma de suas 
filhas. Era conhecida também como “a casa grande”. As reuniões em 
torno de uma mesa farta, em que a cozinha é o ponto de encontro, como 
explica a filha A. C.:

Com anuência do casal, permitiam que parentes de 
um e de outro morassem lá, tirando os achegos da 
rua que vinham filar bóia. A comida e a música são 
nossas referências de família [...].

[...] em torno da mesa se discutiam os melhores 
assuntos, debates regados a muita comilança. E a 
música estava para abrilhantar. Mas as mulheres 
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quem promoviam e promove isso até hoje. O Quartel 
de Francisca, era o nome dado pelos sobrinhos 
porque ali eram as reuniões de família... mamãe era 
a matriarca. Além dos filhos, criou varias sobrinhas. 
As mulheres da nossa família. As tias pretas. Tinham 
uma lavanderia artesanal ai no Barcelos. Tia Ana, tia 
Eurica, tia Chica, tia Aquina [...]. 

Quando se ouvia samba do bom, já se poderia imaginar que vinha 
da Casa de Francisca. Jacinto tinha um verdadeiro amor pelo samba de 
raiz. Nos “chá co bolo”, festas de aniversário e confraternizações, um 
bom samba não podia faltar, pois como diz o ditado, “Quem não gosta 
de samba, bom sujeito não é.”.

A lembrança era sempre Jacinto na sobriedade de sua alta idade, 
sentado na cadeira, ouvindo uma bela canção. De outra mão, Francisca e 
as mesas fartas de doces, salgados, sucos e chás. O som ainda ecoa pelos 
corredores e quintais da casa. Ecoa o tempo da felicidade. 

Da memória coletiva: As tias pretas

Em meio às narrativas apresentadas, as tias pretas constantemente 
eram assunto entre os familiares, mas emergiram no momento da produção 
deste texto, como personas fortes, que orgulhosamente foram citadas 
como as melhores lavadeiras da cidade:

Chiquinha, quando via a gente, sempre alegre dizia: 
– vamos almoçar galinha com arroz? nós assanhados 
íamos. Chegava lá, nem estava pronto – ela ficava 
nervosa, abaixada nos cantos (A. L. C. J, 2018).

Tia Domingas, tia Ana e Gonçalina, tia Chiquinha, tia 
Eurica eram filhas delas. Não sei quem era de quem. 
Conheci bem a Tia Ana, Tia Matilde (fazia “pixé” 
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para “tio Gordo” e carne com quiabo pra mim) e 
tia Maria Clara, cega, fim da vida, mãe de tia Góia, 
Tia Ana (Campo Grande) tia Domingas e outros 
(J. M. J, 2018).

Personas femininas de uma época em que a educação chegava 
pouco para as mulheres negras. Mulheres, negras, autônomas, aguerridas, 
que tiravam do próprio trabalho a subsistência. Seus nomes eram Ana, 
Eurica, Francisca (Nha Chiquinha) e Aquina. Naquela época, as lavadeiras 
desciam no rio Cuiabá para lavar as roupas para famílias ricas. Assim se 
fazia o caminho das mulheres que vinham da zona rural e eram hospedadas 
(ou criadas, para amenizar os termos) por famílias de mais posses. 

No ínterim de sua vida urbana, as tias pretas iam buscar roupas 
nas casas e as entregavam limpas e engomadas. Desciam até as margens 
do rio Cuiabá, com as trouxas de roupas, e ali se instaurava o momento 
da lavanderia a céu aberto. Eram seguidas pelos seus sobrinhos mais 
novos, “novidadeiros”, que desciam o rio em busca de aventura, como 
descreve A. J. J. (2015):

Vou te contar uma novidade. Minha família são 
todos “formados” [com especialização, mestrados 
e doutorado]. Quando criança disse que não queria 
estudar e sim ser índio, pois naquela época de 
menino, os padres salesianos carregavam Bororo 
e Xavante para tomar banho no Rio Cuiabá, uns 
500 metros de nossa casa. Então para um garoto 
do bairro do Porto isso era muito magnífico, 
corríamos para o rio Cuiabá, era a meninada dos 
Bairros de Terceiro, Várzea Ana Poupina e dos 
Becos da redondeza da Ponte Julio Muller, de 
onde os índios saltavam quando o Rio Cuiabá 
estava cheio. Na Pedra 21, quando misturava as 
lavadeiras com os índias que banhavam no rio, 
você não sabia quem eram as índias e as cuiabanas. 



289

Cuiabá 300 anos 

Só o corte característico dos cabelos marcava  
essa identidade.

O surgimento das tias pretas na constituição deste texto foi forte 
o suficiente para dedicarmos muitos momentos na busca de narrativas e 
depoimentos que pudessem nos apresentar um pouco mais sobre elas. 
Dessa forma, optou-se por trazer cada narrativa em forma de citação, para 
não corrermos o risco de perder nenhum detalhe sobre elas. Cada citação 
tomou sua forma, ganhando uma poética de memória, uma memória de 
Cuiabá de outrora: 

Receita para se quarar e passar roupa de forma exímia

Arrumavam as trouxas de roupa suja e colocavam numa bacia.
Faziam uma rodilha de pano sob cabeça e botava a bacia sobre a rodilha de 

pano.... rumavam para a beira do rio da banda do terceiro.
Lá tinham as pedras onde as roupas eram lavadas e batidas para alvejar. 

Deixavam no sol quarando e molhavam de vez em quando pra não queimar 
pelo sol. Durante esse tempo os familiares levavam a bóia1 para as lavadeiras. 
Enquanto  elas comiam, as crianças faziam a maior festa nos banhos de Rio.
As lavadeiras, inclusive Tia Ana, tia Eurica,  Nhá Chica e Aquina, lavavam 

roupa de “ganho”2, expressão usada naquele tempo.
Roupa de gente rica. Porque naquele tempo, todas que vinham do sítio pra 

cidade faziam esse tipo de trabalho.
Depois ainda passavam as roupas com ferro de brasa. Nas calças, faziam 

vincos capaz de cortar os dedos! Essas tias prestavam serviço para famílias 
poderosas da época 

(L. J. T, 2018).

1  Comida, refeição.
2  A origem da expressão “ganho” se remete à época escravista, em que escravos de 

ganho ganhavam uma quantia em dinheiro a partir de vendas de produtos nas ruas e 
da prestação de serviços avulsos, como lavar e passar roupas. A palavra utilizada pela 
entrevistada certamente era recorrente ainda na sua infância, pois seu pai nasceu por 
volta de 1910 e possivelmente trazia, para o contexto da casa, termos que relaciona-
vam-se ainda ao período pré-abolicionista (provavelmente repassado a ele também 
por pais e avós). 
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Espírito forte

Elas eram espírito forte. Velhas mas não aparentavam a idade. Não tinham 
uma ruga sequer no rosto.Já tinham para  mais de 80 anos quando as 

conheci. Eram bonitinhas. Baixinhas. Dona Ana engomava roupa para 
Coronel, no ferro de brasa. Naquela época era moda usar linho branco. 

Dona Chiquinha, tinha o hábito de ficar de cócoras. Chegava na casa, e da 
sala – a varanda – diziam: entra Chiquinha. Ela ficava de cócoras, horas e 

horas conversando.  Ela enfiava a saia no vão das pernas e ficava ali. 
Eram miúdas. Não deixavam uma prega nas roupas! Eurica foi porteira 
de uma escola. Quando conheci Ti Ana, ela já não estava boa. Ficava de 

vaivém. 
Elas também já não trabalhavam mais como lavadeira. De Aquina não 

lembro. Eurica tinha o cabelo bem branco
(A. L. C. J, 2018).

Espelhos

[...]eram fortes, guerreiras, destemidas e nos deixaram muitos bons 
exemplos...seus conselhos ainda chegam a ecoar nos meus ouvidos....me 
lembro de Tiana e seus exemplos quando nos chamava atenção por algo 

que ao fazermos ela considerava errado...lá vinham os exemplos;tia Eurica 
que carregava materiais para a obra de sua casa, muitas das partes feitas 

por sua mãos; tia Chiquinha, a escandalosa....tudo para ela era motivo de 
escândalo; tia Aquina a braba, qualquer coisa já ficava emburrada... e todas 

eram respeitadíssimas por nós. quando chegou o refrigerante coca-cola 
aqui, tia Ana e tia Eurica ficaram com a garrafa sem abrir com medo de 

explodir....
Tia Ana por exemplo não deixava a gente pegar na vassoura depois das 

18hs, porque era pecado...uma vez quase apanhei de papai porque derrubei 
uma lata de açúcar e dai fui pegar a vassoura para varrer antes que papai 
visse. Tia Ana “aloitou” comigo para que eu não limpasse porque era de 
noite e Nosso Senhor Jesus Cristo não ia gostar...lavar roupa sexta-feira 
nem pensar e muito menos bater na pedra para quarar, Deus me livre, 
porque poderia estar batendo nas costas de Nossa Senhora....quaresma 

tinha que ser guardada respeitosamente; na semana santa então não podia 
fazer nada; se fizesse tia Ana estava ali para nos repreender ...e lá vinham os 

inesgotáveis exemplos;
ela não deixava que olhássemos no espelho quando estava muito sol, 

porquê uma moça lá no Barcelo ao fazer isso, a cabeça virou todinha pra 
trás.
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Quer saber? até hoje não olho...fora que ela escutava a rádio difusora e 
sempre tocava a mesma música e ela interagia com o cantor o aconselhando 
a não telefonar mais para aquela moça, pois poderia acontecer uma tragédia 

por tanta insistência...aí ela falava: “sério mesmo, uma moça lá no morro 
do tambor desmanchou o noivado e o moço ficou atrás dela e dai ela foi no 

quarté dar parte dele e ele levou uma surra do sordado...”
(A.C., 2018)
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Águas de encantação (2009), entre outros.

Marta Helena Cocco é professora de Literaturas de Língua Portuguesa 
e do Programa de Mestrado Profissional em Letras (PROFLETRAS) 
da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT). Membro do 
grupo de Pesquisas LER (Literatura, leitura e ensino) e do grupo de 
extensão Poesia, Corpo & Cordas. Também é poeta e escritora, autora 
de Sabichões – haicais infantis (2016), Não presta pra nada (2016) e 
Sábado ou cantos para um dia só (2011), entre outros.
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Cuiabá 300 anos 

Naine Terena de Jesus é doutora em Educação, mestre em Artes, graduada 
em Comunicação Social. Professora na Faculdade Católica de Mato 
Grosso, realiza trabalhos na Oráculo Comunicação, Educação e Cultura. 
É membro do Grupo de pesquisa Multimundos Brasil e coordena o 
projeto de pesquisa LabGentes: artes, comunicação e ativismo.

Raquel Mutzenberg Andrade é mestre pelo Programa de Pós-Graduação 
em Estudos de Cultura Contemporânea (ECCO/UFMT) na linha de 
Poéticas Contemporâneas. Performer do teatro das formas animadas, 
rodou o Brasil pelo Palco Giratório com a performance Maiêutica. No 
Chile, fez curso de animação de bonecos com Natacha Belova e atualmente 
cursa a École Superieure Nationale des Arts de la Marionnette, no Institut 
International de la Marionnette na França.

Thereza Helena Nunes é mestranda no Programa de Pós-Graduação em 
Estudos de Cultura Contemporânea (ECCO) da Universidade Federal de 
Mato Grosso (UFMT) e graduada em Música pela mesma universidade. 
Como atriz e performer, realizou vários espetáculos, entre eles, Inhamor. 
Fundadora da Cia Thereza João de teatro, do coletivo de crítica Parágrafo 
cerrado e do Levante em cena. É professora vinculada à Secretaria do 
Estado de Educação.

Vitória Azevedo da Fonseca tem formação em História, doutorado pela 
Universidade Federal Fluminense (UFF) sobre processos de pesquisa e 
criação de roteiros para cinema. É professora-adjunta na Universidade 
Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), atuando nas 
áreas de formação de professores com pesquisa sobre audiovisuais e ensino 
de História.
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O Projeto Ouro & Mel tem a missão de publicar catálogos de 
fontes e estudos de referência, em formato impresso e digital, sobre a 
história, memória e cultura de Cuiabá e Mato Grosso, a partir de uma 
ação entre a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-
MT), Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e Fundação 
Uniselva, tendo a EdUFMT – Editora Universitária e o Núcleo de 
Documentação e Informação Histórica Regional (NDIHR) como 
responsáveis pela sua execução. O financiamento da ação é resultado da 
emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Allan Kardec Pinto 
Acosta Benitez – no ano de 2017, Assembleia Legislativa do Estado de  
Mato Grosso (ALMT).
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Coordenação:
Nileide Souza Dourado (NDIHR/IGHD)

Renilson Rosa Ribeiro (História/IGHD-EdUFMT)

Equipe de Pesquisadores:
Cristiane Thais do Amaral Cerzósimo Gomes (História/IGHD)

Divanize Carbonieri (Letras/IL)
Eliane Maria Oliveira Morgado (NDIHR/IGHD)

Elizabeth Figueiredo de Sá (GEM/IE)
Elizabeth Madureira Siqueira (IHGMT)

Francisco Xavier Freire Rodrigues (Sociologia/ICHS)
José Serafim Bertoloto (ECCO/FCA)

Márcio Antonio Alves da Rocha (NDIHR/IGHD)
Maria Thereza de Oliveira Azevedo (ECCO/FCA)

Nileide Souza Dourado (NDIHR/IGHD)
Osvaldo Rodrigues Junior (História/IGHD)

Renilson Rosa Ribeiro (História/IGHD-EdUFMT)
Sonia Regina Romancini (Geografia/IGHD)

Tereza Cristina Cardoso de Souza Higa (Geografia/IGHD)

Equipe de Apoio a Pesquisa:
Ana Flávia Freire Bispo (História/IGHD)
Barbara Cristina Lozano (História/IGHD)

Ivanildo César Neres (História/IGHD)
Jhucyrllene Campos dos Santos (PPGHIS/UFMT)

Pedro Pinto Duarte Agnolon (História/IGHD)

Projeto Gráfico, Editorial & Diagramação:
Kenny Kendy Kawaguchi (EdUFMT)

Apoio:
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Projeto Ouro & Mel

Da cidade de sol, de águas, de ouro, de Oxum, da Imaculada 
Conceição, Ikuiapá, nascida dos boe-bororo, emergem as palavras, as 
imagens, as dores e as  cores  das  mulheres  desta  cidade  de  Cuiabá.  
Usurpadas,  devastadas, exploradas e represadas pelo tempo, assim como 
a cidade, as vozes femininas vêm com a força de uma cachoeira e jorram 
por este livro afora em forma de poesia,  de  filmes,  de  narrativas,  de  
literatura,  de  performance, de atos cênicos.

As mulheres ocupam a cidade, transitam por suas ruas, 
ressignificam seus espaços, preenchem com seu trabalho e sua arte os 
cruzamentos, as interligações,  as  interrupções,  todos  os  fluxos  dados  
pela  complexidade urbana. Criadoras do próprio movimento, elas também 
alteram o ritmo do seu entorno, que dança com elas, seguindo-as em 
seus trajetos de vida e de desenvolvimento artístico. Cuiabá pulsa com 
a criatividade de suas mulheres, e as próximas páginas são testemunhas 
dessa realidade.
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