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...Empurro o pirulito pra dentro da boca e digo: capitão, por favor me deixa 
usar a murça de arminho com a capa carmesin, me deixa, me deixa, me 

deixa escrever com dignidade.O quê? Ficou louco outra vez? E o 

teu filho não tá com encefalite? Toma, toma quinhentos 

cruzeiros novos e se não tá com inspiração vai por mim, 

pega essa tua folha luminosa e escreve aí no meio da 

folha aquela palavra às avessas.Uc?Não seja idiota essa 

é a primeira possibilidade, invente novas possibilidades 

em torno do. Amanhã pego o primeiro capítulo, tá?Engulo 
o pirulito. Ele me olha e diz: você engoliu o pirulito.Eu digo: não faz 
mal, capitão, o uc é uma saída pra tudo.Está bem. Ele saí peidando no meu 

belíssimo pátio de pedras perfeitas e grita: amanhã heim?Sorrio.  

Hilda Hilst, 1970 
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do nascimento e os ritmos da morte do mundo recém-nascido. Como um oceano 

incandescente, a Divindade Feminina permanece totalmente imóvel em Suas 
profundezas, enquanto na superfície a vida manifesta-se com seus fluxos e refluxos. 
Ela se esconde para em seguida voltar a aparecer. Ela dorme e volta a despertar. Da 

mesma maneira que uma mãe às vezes recua para deixar que suas filhas desenvolvam 
seus próprios potenciais de discernimento e liberdade de escolha, a Grande Mãe volta-

se para si mesma em ciclos periódicos para que possamos responder inteiramente aos 
desafios da individuação. Esse processo de desaparecimento e ressurgimento ocorre 
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Por Berenice(s)1 
*** 

Retrato2 

 

Eu não tinha este rosto de hoje, 

Assim calmo, assim triste, assim magro, 

Nem este olhar vazio, 

Nem o lábio amargo. 

  

Eu não tinha estas mãos sem força 

Tão paradas e frias e mortas; 

Eu não tinha este coração 

Que nem se mostra. 

 

Eu não dei por esta mudança 

Tão simples, tão certa, tão fácil: 

Em que espelho ficou perdida 

A minha face? 

Cecília Meireles 

*** 

Berenice falou pela boca de Cecília Meireles. Falou sua angústia pela poesia 
escolhida para iniciar o texto sobre sua história de vida, escrito no magistério. Sabia que 
sua disposição para perseguir seus sonhos teria que ser intensa frente a tantas 
adversidades. A mudança não seria tão simples, tão certa, tão fácil....Viveu na sua 
experiência singular, a trajetória de muitos migrantes, com suas histórias de luta e 
sofrimentos na região Sudeste do Pará. Ela constrói nitidamente em seu memorial3 essas 
imagens para nós. Fala dos lugares, das viagens, dos prazeres da infância, das 

                                                            
1 Texto escrito durante a minha atuação no Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – 
PRONERA Sudeste do Pará, para ser publicado em um Jornal Local, em alusão ao assassinato da 
educanda-educadora do Programa, Berenice Coimbra. 
2 Foi com essa poesia que Berenice iniciou seu memorial como educanda/educadora no PRONERA 
Sudeste do Pará. No dia 26 de junho de 2005, após muitas ameaças, a educadora Berenice foi 
assassinada pelas costas, quando se dirigia a um encontro de educadores/as do PRONERA-EJA, por seu 
ex-companheiro, com três golpes de machado na cabeça. 
3 Ao concluir o curso de magistério PRONERA, Berenice produziu, junto com os demais, um trabalho de 
conclusão denominado Memorial, que versa sobre a história de vida do/a educando/a. 
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dificuldades e solidão experimentadas. Uma vida que não era só sua, um sofrimento que 
não era só seu. Reconstrói a trama das relações familiares no desenho da sobrevivência, 
pessoas teimando em agarrar seus sonhos, outras renunciando ou adiando os seus. 
Berenice fala dos sonhos de seu pai de conquistar terra para produzir. Das inúmeras 
vezes em que seu marido vendeu a terra e foi para outro lugar. De seu sonho de estudar 
para ser professora...tantas vezes adiado pelas decisões de mudanças que nunca partiam 
dela. Chega a afirmar em determinado trecho que a decisão era dele, por ser uma 
decisão econômica. Entretanto, pergunto; teriam sido os problemas da vida de migrante 
seu principal sofrimento? Foi sua principal batalha a defesa dos trabalhadores rurais que 
desde cedo encampou, envolvendo-se intensamente com a vida sindical pela certeza de 
seu papel naquela comunidade? Não diminuo a importância que teve sua participação na 
vida pública, para ela e para o grupo local. Ela comenta em certa passagem, se lembra 
de reuniões que participou em que era a única pessoa do grupo que sabia ler e escrever. 
Não! Talvez esta não tenha sido a principal luta de Berenice. Talvez a maior luta não 
estivesse no espaço público, sua maior luta estava no espaço íntimo. Foi aquela que 
cotidianamente travou para afirmar seus direitos como mulher. Afirmar sua autonomia e 
direito em fazer as próprias escolhas, tomar as próprias decisões...realizar sua 
maioridade. Não podemos tratar o seu drama como único, ele é pessoal sem ser, por ser 
um drama bastante repetido entre nós, com outros desfechos ou com desfechos 
semelhantes ao de Berenice. As agressões sofridas apareceram às vezes, pelos textos 
subliminares, mas de alguma forma aparecem nos textos públicos. Procurei em seu 
memorial marcas, registros das pressões que se sabia vinha enfrentando....apenas nas 
entrelhinhas é possível percebê-las, como na poesia acima. Mas, Berenice não silenciou, 
estava sempre dividindo suas angústias com as pessoas mais próximas. Lembro que, no 
último encontro de formação chegou a teatralizar as pressões que recebia para 
abandonar o projeto de educação de jovens e adultos ao qual era vinculada. Portanto, 
mesmo nesta luta Berenice não foi derrotada. Procurou formas de resistir...e resistiu. 
Muitas são as manifestações de sua resistência. Não foi derrotada porque não escolheu a 
submissão como saída. Não foi derrotada porque não negou a si mesma abandonando 
seus projetos pessoais como mulher. Não foi derrotada, porque manifestou sua 
resistência publicamente, quando assumiu continuar como educadora mesmo quando 
seu poder de resiliência era colocado à prova, nas vezes em que precisou manter-se 
escondida ou enfrenta-lo como certamente o fez, naquele dia 26. Berenice não foi 
derrotada...Berenice foi interrompida! Mas, temos duasrazões para não resumirmos 
nossa tristeza e indignação ao choro: se além desse ‘sono’ que está dormindo não 
existir nada mais – como muita gente crê – não existir despertar, nem porto, destino ou 
luz; se tudo acabou de vez – acabou completamente. Podemos ter certeza...Ela está em 
paz; não sabe nem saberá que está dormindo pra sempre, ela não está sofrendo. Se, 
porém, depois desse ‘sono’ imenso, despertar num outro mundo feito de luz e de 
estrelas, se acreditamos que é desse jeito que as coisas acontecem depois que a vida 
termina aqui na terra, Berenice está nos vendo4 e torcendo para que outras Berenices 
não sejam interrompidas. Cabe a nós enxergar além, não tratar o seu caso apenas como 
problema de alcova ou caso de polícia. Não temos apenas um caso isolado de violência 
contra a mulher. Essa “violência é o flagelo mundial melhor dividido, existe em todos 
os países, em todos os continentes e em todos os grupos sociais, econômicos, religiosos 
                                                            
4 Ziraldo. Menina Nina: duas razões para não chorar, 8ª Ed. São Paulo: Melhoramentos, 2002. 
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e culturais5”. As mulheres são as principais vítimas, mas não as únicas! Percussão 
futuro-ancestral.  A agressão à vida das mulheres não deixa de existir apenas quando se 
aprisionam seus carrascos. A cosmovisão masculina é a marca de nossa experiência 
social e parte de um impulso de dominação e controle. Então, é preciso ensaiar outros 
desejos, racionalidades e afetos. É preciso constituir outra humanidade não só no espaço 
público, mas em toda nossa intimidade!  

Marabá, 31 de agosto de 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
5 Ana Pompeu. Mulheres são alvo constante de covardia. Correio Brasiliense.2011 
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Testamento 

 

À prostituta mais nova  

Do bairro mais velho e escuro,  

Deixo os meus brincos, lavrados  

Em cristal, límpido e puro...  

E àquela virgem esquecida  

Rapariga sem ternura,  

Sonhando algures uma lenda,  

Deixo o meu vestido branco,  

O meu vestido de noiva,  

Todo tecido de renda...  

Este meu rosário antigo  

Ofereço-o àquele amigo  

Que não acredita em Deus...  

E os livros, rosários meus  

Das contas de outro sofrer,  

São para os homens humildes,  

Que nunca souberam ler.  

Quanto aos meus poemas loucos,  

Esses, que são de dor  

Sincera e desordenada...  

Esses, que são de esperança,  

Desesperada mas firme,  

Deixo-os a ti, meu amor...  

Para que, na paz da hora,  

Em que a minha alma venha  

Beijar de longe os teus olhos,  

Vás por essa noite fora...  

Com passos feitos de lua,  

Oferecê-los às crianças  

Que encontrares em cada rua... 

Alda Lara 
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reSumo 

 Para tecer esse bordado convidei um grupo de mulheres para nos encontrar como 
contadoras de histórias e, dentre as muitas expressões possíveis, enfatizar a energia das 
mulheres através da nossa literatura, tão escassa nos espaços onde se pratica educação e 
formação de educador@s. Compomos contos, imagens, desenhos, música, poesia, 
vídeo, fotografia,gestamos nosso feminino. Qual feminino? Um feminino que se quer 
transgressor, cirandeiro e contador de histórias, visando a superar o silenciamento da 
literatura feminina na cultura patriarcal dominante em educação. Ciente da tendência 
ocidental moderna em afirmar a criação artística como essencialmente masculina este 
trabalho teima em afirmar as mulheres como contadoras de história e busca recuperar 
essa literatura guardada, contida com finalidade principal de afirmação e resgate da 
escrita literária feminina na área da educação. Muitos obstáculos e restrições sociais 
foram erguidos com o apoio do discurso ocidental burguês sobre a ‘natureza feminina’, 
que por muito tempo bloqueou a produção literária em educação. O lugar da literatura e 
educação são todos os lugares, não apenas a sala de aula esquadrinhada, ou o pátio 
dessa invenção colonial chamada escola.Esta tese é contada em histórias das 
Cirandeiras Lunáticas, como nos codinominamos durante o processo. Buscamos para a 
realização das cirandas onde se produziram as histórias, o contato com a natureza, a 
água, o rio, a chuva, o preparo da comida, a festa, a rua,a lua representando nossa 
ancestralidade.... As histórias contadas aqui tecem fios que ligam os conhecimentos 
ancestrais com as práticas femininas contemporâneas,enfatizando a complexidade e 
diversidade das experiências e realizações vivenciadas por mulheres, para além da 
relação com o masculino. Os resultados vão seguindo em acervo literário, no álbum 
fotográfico visulunático, e no filme de curta metragem produzidos ou colhidos na 
passagem das nossas horas cirandeiras. Os encontros cirandeiros vão sendo contados 
pelo acervo fotográfico que compõe o trabalho. Uma das principais ervas que temperou 
essa travessura entre ciência e arte literária foi a Sociopoética no ponto em que nos 
tornamos Cirandeiras Lunáticas, pela permissão que ela nos dá em misturar corpos, 
fundindo-os, tornando-os flexíveis, escapando da armadura, organismo-organizado-
disciplinado-rígido-submisso. Como caminho a ciranda se abriu e a gente cantou, 
dançou, brincou, pintou e bordou literatura feminina... Mais uma forma de pesquisar. 
Seis cirandas, seis mulheres(entre as quais estou inclusa),muitas outr@s com quem 
interagimos nos lugares por onde passamos: na ilha de Cotijuba (PA), na serra de 
Guaramiranga e em Fortaleza, (no Ceará); na viagem ao Sul do Pará (entre Belém, 
Marabá, São Domingos do Araguaia, São Geraldo do Araguaia, até a Serra das 
Andorinhas), em Salvador e Arembepe, (na Bahia). Lugares escolhidos por nós para 
rodar as Cirandas Lunáticas. O feminino sociopoeta em nós foi se compondo em cada 
saia rodada e história contada. Ardido feito pimenta malagueta, segue o cortejo! 

Palavras-chave:literatura, contadoras de histórias, cirandas, feminino, educação. 
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Resumen 

Para tejer este bordado invitó a un grupo de mujeres a nuestroencuentro como 
narradores y , entre lasmuchasexpresionesposibles , enfatiza el poder de 
lasmujeres a través de nuestra literatura, tanescasosenlas zonas donde 
laeducaciónpráctica y formacióndelprofesorad@s . Escribimoshistorias ,imágenes, 
dibujos , música, poesía , vídeo , fotografía , gestamos nuestrahembra . ¿Qué es 
femenino ? Una mujer que quieretransgresor Cirandeiro y narrador ,conelfin de 
superar elsilenciamiento de la literatura de lasmujeresenla cultura patriarcal 
dominante enlaeducación. Consciente de latendencia moderna occidental para 
afirmar lacreación artística como esencialmente masculina esta obra insiste 
enlaafirmación de lasmujeres como narradores de lahistoria y la literatura que 
trata de recuperar ,almacenarcontenidosconel objetivo principal de laafirmación y 
de laredención de lamujerla escritura literariaenlaeducación. Muchos de los 
obstáculos y lasrestriccionessociales se construyeronconelapoyodel discurso 
burguésoccidental sobre la "naturalezafemenina" , que durante 
muchotiempobloqueólaeducaciónliteraria . El lugar de la literatura y 
laeducaciónestánen todas partes , no sóloenel aula escaneado, o enelpatio esta 
invención colonial llamadoescuela. Esta tesis se cuentaenlas historias Cirandeiras 
caprichosas , como encodinominamos durante elproceso. Nos esforzamos para 
alcanzarlostamices donde las historias se llevaron a cabo 
,elcontactoconlanaturaleza , el agua , elrío , lalluvia, lapreparación de alimentos , 
lafiesta, lacalle, laluna representa a nuestrosantepasados .... Lashistorias contadas 
aquítejer hilos que 
conectanelconocimientoantiguoconlasprácticasfemeninascontemporáneas 
,haciendohincapiéenlacomplejidad y ladiversidad de experiencias y logros que 
experimentanlasmujeres , además de larelaciónconelhombre . Los resultados 
seguiránenraícesliterarias, el álbum de fotos visulunático y 
elcortometrajeproducido o cosechadoenelpaso de las horas cirandeiras 
.Lasreunionesestánsiendo contados por colección fotográfica cirandeiros que 
conforma la obra. Una de lasprincipaleshierbas que atempera este mal entre 
laciencia y el arte literariofue Sociopoética enelpunto donde nos convertimosen 
Cirandeiras loco , porque nos da permiso para mezclarcuerpos, fusión , 
haciéndolosflexibles , escapando de la armadura , elcuerpo - organizado, 
disciplinado, duro sumiso. Como una forma de tamiz se abrió y cantamos , 
bailamos , interpretado , pintado y bordado literatura femenina ... Otra forma de 
buscar . Seis tamices , seis mujeres ( including'mincluido) , muchosOthe @ s conlos 
que nos relacionamos enlos lugares que pasamos : laisla de Cotijuba (PA ) , 
enSierra Guaramiranga y Fortaleza ( Ceará) , el viaje a al sur de Pará ( Belém 
entre , Marabá , Sao Domingos do Araguaia , São Geraldo do Araguaia , 
enlaSierragolondrinas ) y Arembepe Salvador (Bahia ) . Lugares elegidos por 
nosotros para girar Cirandas lunático . El sociopoetafemenina para 
nosotrosestabacompuestaen cada faldón y lahistoria . Flameado chilihecho 
,siguelaprocesión ! 

Palabrasclave : literatura , narradores , tamices , laeducaciónfemenina 
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Foto: (Marizete) Agbê – Cotijuba/PA 
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História sem fim... 

 

 

...Mas eu sei que qualquer canto é 

menor do que a vida de qualquer pessoa. (Belchior) 

Essa história não tem fim. Não começa em mim. 
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Nem começou aqui, agora. Nem se acabará após esse estudo. Muitas cirandas lunáticas 

continuaram e continuarão a acontecer. Só dependem da simples vontade da gente. Mas, 

devo agradecer a porta da universidade que se abriu e as condições que recebi para que 

este estudo acontecesse e me lembrasse minha sina cirandeira. Memória desenterrada. 

Estou aqui de passagem e sigo nessa viagem, abrindo rodas, bailando em outras... Sei 

bem onde começam essas histórias... 

Buscando o feminino em mim, para prosseguir viagem, começo a me perguntar 

que lugares não eram casa, e que dizem o meu feminino? A rua me vem como outra 

possibilidade. Onde me faço Outra. Cedo saí de casa, ganhei a rua quando senti que 

queriam que cumprisse a sina de mulher, cuidar de casa. 

Primeiro, saía e voltava depois da aula, depois comecei a não voltar no mesmo 

dia e depois viajar... primeiro aos catorze ou quinze para escola, igreja e boemia. Aos 

dezenove fui morar só. 
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Vivi no corpo a não aceitação desse meu apego à rua, principalmente por parte 

de minha mãe que era quem carregava a carga doméstica toda, depois as funções iam 

sendo distribuídas entre as filhas maiores, inclusive as de controle. Minhas saídas 

frequentes ou emendadas depois da escola provocavam-lhe descontentamento e a cada 

volta pra casa, uma surra. Minha teima em ficar em casa cumprindo tarefas domésticas, 

com permissão apenas de ir para escola ou para entregar roupa lavada, era tão frequente 

que, com o tempo, ela foi desistindo de surrar-me e eu, cada vez mais, fui tomando 

gosto em viver sob as estrelas. 

 

Me perguntava: o que gera essas tentativas de impedimentos à vida das 

mulheres? Qual o efeito desses interditos sobre o meu/o nosso dizer? Estaria o meu 

impedimento ligado a história de todas as mulheres?  
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Convivi na rua com muitas mulheres marcantes, militantes, boêmias, poetas. 

Reginas, Cléas, Joselines, Lucianas, Julietes, Meres,...flores fortes e decididas do 

movimento estudantil, escolas, igreja e movimentos comunitários que me encorajaram a 

questionar esses e outros interditos, querer ousar sair, andar à noite, cantar, dançar, 

namorar, viajar, escrever com liberdade...Compartilhei também a casa de algumas 

nesses períodos de andarilhagem. Aprendi com elas o gosto pela vida livre, por plantas, 

ervas, rebeldia e boemia, iam se misturando. Cada uma a seu modo me conduziu até 

aqui onde estou agora, não percebiam, mas me marcaram profundamente.  

Desde então cultivava um desejo de burilar esse assunto, futucar coisas que 

aconteciam com a minha vida e a de outras mulheres, nosso ‘SER Fêmea’ se 

constituindo. Inquietava-me ouvir que mulheres eram frágeis e sem força. Sabia de 

outras histórias, coisas de suas vidas, o que pensavam o que praticavam e não 

combinava com essa fragilidade. Quis saber mais sobre seu viver, os desejos que as 

acompanhavam e o quê as impulsionava, fui conhecer esse viço. Fui ao encontro desse 

feminino. 

A universidade é uma das portas que abri para esse encontro. Minha intuição me 

dizia que precisaria de alguns desvios para que o momento fosse fértil, de liberdade e 

possibilidades de viagens em várias direções. Sabia o que não queria: Vivências 

controladas por relógios, salas de aulas como locais de pesquisa, entrevistas 

estruturadas, citações que afirmam o (sobre)nome do pai da autora ao invés do seu 

próprio, vozes no gravador com perguntas e respostas...entre outras formas consideradas 

pertencentes ao mundo da pesquisa científica. Por isso escolhi deixar na íntegra o nome 

de autoras/es nas referências.  
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Durante o mestrado estudei juventude e educação: a relação entre trabalho, 

educação e vida cotidiana. Naquele momento já questionava as fronteiras do trabalho de 

pesquisa. Trabalhei com jovens que estavam na escola em alternância. Buscava saber o 

que é trabalho e educação para a juventude de uma dessas escolas agrícolas e o que isso 

tinha a ver com suas vidas e desejos. Eu fiz isso com convivência e entrevistas de forma 

bem direcionada usando gravador e questionário.  

Nesse momento do doutorado, desenvolvemos um dispositivo itinerante de 

pesquisa, procurando ampliar a pesquisa para outros lugares, além da escola. 

Profundamente educativos. Lugares educativos cotidianos. Aprofundar a relação através 

da liberação da criatividade artística. Sabia que apenas a entrevista não revelaria o que 

desejava. Sentia fluir uma necessidade de expandir-me na elaboração conceitual do 

trabalho de pesquisa. 

“Pensamos que a criatividade artística toca esses núcleos inconscientes (...). 
Ao lado de núcleos, a imaginação existe sob o regime da pele, que a arte toca, 
ao liberá-la da couraça acostumada, ao abrir canais pelos fluxos da história 
coletiva e pessoal (..) a sociopoética resgata o que foi silenciado, entupido, 
matado no passado” (Gauthier, 1999, p.54).  

 

 

Uma escrita rebelde! 
 

Mas, como conseguiria praticar um tipo de pesquisa que acessasse esse feminino 

se estava pretendendo fazê-lo de dentro da academia, com sua estrutura totalmente 

concebida por homens para homens da Europa? A sequela que se origina daí é tão 

profunda que muit@s ainda usam a palavra homem, humanismo, humano, e outras 

derivantes, para denominar nossa espécie supondo abranger as mulheres. É forte seu uso 
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nas ciências com esse propósito. Muitas vezes as próprias mulheres fazem esse uso, 

demonstrando quão se normalizou a invisibilização das mulheres. 

Mesmo sem perceber, até aquelas personalidades – muitíssimas delas 
mulheres – muito engajadas em buscar a igualdade entre todos os sujeitos 
morais acabam consentindo e aceitando tacitamente – e inconscientemente? – 
mesmo que numa perspectiva simbólica, o dogma de que os homens são os 
seres humanos por excelência, o centro da humanidade, os únicos dignos de 
nomear a espécie humana. Desde a Idade Média, existe o vício de chamar a 
humanidade pelos seus representantes masculinos. (Robson de Souza, 2011: 
01).(grifo da autora) 

É preciso desominizar a palavra, o gênero. Perceber a perspectiva simbólica, 

questionar o dogma de que os homens são os seres por excelência, o centro, os únicos 

dignos de nomear a espécie. 

Como acessar um feminino invisibilizado na literatura que nos chega, sendo que, 

a maior parte das publicações vem pelas mãos da colonialidade do saber patriarcal 

através de uma universidade fundada no século XIII? Pergunto: Quantas de nós teve 

acesso a uma escritora entre representantes da filosofia clássica? Seria um desafio 

contornar essa estrutura rígida e masculinizada e praticar um tipo de pesquisa que 

cultivasse outros modos, que fluísse noutras direções. Como ter referentes que 

valorizem a minha origem ribeirinha e da floresta - lugares marcados pelo saber oral -

numa universidade fundada em herança grega de Platão, delineada pela igreja católica 

na idade média que fez todo esse trabalho de invisibilização total das mulheres? 

As mulheres foram, inicialmente, excluídas do ensino universitário, pois ao 
ser criada, por volta do século XIII, a universidade era voltada para a 
educação dos homens. Enquanto os homens estavam em escolas e 
posteriormente nas universidades, às mulheres foram proibidas de também 
terem acesso a essa forma de educação. (Natália, 2003, p. 01) 

 

Como posso manifestar as referências da oralidade que não estão na mídia 

acadêmica e que formaram as cirandeiras durante a pesquisa, pertencentes às rodas 

populares por onde viajamos? 
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(...) Há algumas estruturas que legitimam a dominação exercida pelos 
homens sobre as mulheres e destaca entre elas a família, especialmente por 
seu caráter psicossocial; a igreja, pelo caráter misógino, estabelecido pela 
interpretação aristotélica e pelos textos sagrados que reforçam o 
patriarcalismo; pela escola, que embora laica, endossa pressupostos 
patriarcalistas; e pelo Estado, fundado sob um patriarcalismo público. 
(Débora Borba, 2010) 

 

Logo de cara, sabia que essa herança patriarcal viria encontrar-me. Tod@s 

diziam: há alguém no caminho a te esperar, Norma. Uma Mulher? Apesar do nome, 

Norma não era uma mulher. Como Norma não seria uma mulher? Não entendi de 

começo então resolvi encontrar e conversar. Deparei-me com o que parecia ser um 

alguém de terno e gravata, branco, heterossexual, portava nas mãos carrancudas, o que 

seria necessário seguir para conceber um trabalho acadêmico-científico. Um volume de 

regras que chegavam a mim, muito mais para manter a invisibilidade deste feminino que 

pulsa em nosso corpo.  

Tentei conversar com Norma. Conversa difícil porque o que me era apresentado, 

apenas castrava minha intuição sobre o delineamento desse dizer-fêmea. Norma 

argumentava: - Não quero cortar suas asas... seu estilo literário... mas não pode ser 

assim. Ousadia... é salutar...fundamental...Mas...Por que você não usou as referências 

acadêmicas para aprofundar? Siga os padrões, use ‘essas’ fontes, não transborde a 

página, os centímetros permitidos, cite assim, tem que escrever tantas laudas, para 

garantir a comunicabilidade do texto tem que ser assim, assado.... Pode isso, não pode 

aquilo, tudo ao gosto da tesura acadêmica.  A cada vez que buscava entender Norma, 

mais sentia me afastar da expressividade da nossa voz.  

Tenho consciência que uma tese é uma posição intelectual. Frente às exigências 

de Norma, comecei a achar que não conseguiria me soltar daí e fazer pública essa 

posição intelectual, nossa voz-fêmea. Norma se impunha sobre o nosso dizer, sobre 

nosso corpo. Tentava me conduzir pelas estradas permitidas e me instigava a não deixá-
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las em nenhum momento. Tinha certeza, entretanto que se me dobrasse aceitando o que 

me impunha, jamais encontraria a mulher dos meus sonhos.  

Nossa autoria ficaria seriamente comprometida. Era preciso nos autorizar a 

produzir, a evidenciar nossa autoralidade em educação, esse seria o intento a partir daí. 

Produzir e alardear nossos direitos como autoras sobre nossas obras literárias. 

Posso explicar essa intuição que já trazia no espírito usando como inspiração, 

alguns matizes da metáfora benjaminiana (Cesar Bernal, s/d), de que só é possível furar 

a pirâmide de poder, ultrapassar os limites prudentes da autoria, rompendo fronteiras, 

produzindo uma “massa líquida incandescente”, através da ‘fusão’ dos compartimentos 

conceituais e funcionais. Refuncionalizando técnicas, eliminando distâncias. Uma fusão 

que não deixa nada de fora. 

“O direito de descrever esse mundo passa a fazer parte das qualificações 
exigidas para a execução do trabalho. O direito de exercer a profissão literária 
não mais se funda numa formação especializada (...) e com isso transforma-se 
em direito de todos. Em suma, é a literalização das condições de vida que 
resolve as antinomias de outra forma insuperáveis (...) (Walter Benjamim, 
1985, p. 125)”  

 

Dessa maneira fomos nos colocando no centro de um grande processo de fusão 

de formas literárias, meio sem prescrição muitas oposições habituais foram se 

colocando nas resistências ao que quer que fosse que nos contivesse. 

Parafraseando Bernal (s/d: 06) digo: todas, todas, são autoras! Sem 

impedimentos, sem interditos. Um protagonismo que vai acontecendo por meio da 

palavra pública. A palavra como meio de literalizar a própria experiência, repõe a 

mulher no lugar que lhe pertence. 

Entretanto, posto o valor emancipatório e igualador da palavra, apresenta-se 
um desafio incontornável: o exercício do direito de se expressar, de procurar 
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influenciar o rumo dos acontecimentos pela partilha da própria experiência, 
pressupõe a capacidade de fazê-lo. (pg.07) 

Senti a rebeldia tomar-me. Acreditava em caminhos outros. Mas, sabia, não seria 

fácil burlar a regra. Somente a literalização de nossas experiências poderia nos dar essa 

mão. Teríamos que sair da via principal, seguir veredas paralelas, marginalizar a escrita, 

brincar com Norma. Sabia ser possível fazer literatura em educação, da mesma maneira 

que se fazem outras artes.  
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Cirandas Lunáticas para pesquisa-formação 
 

Esse é um sopro de nossa voz neste tempo. Um texto de pesquisa-formação onde 

fomos instigadas. Chamo de Pesquisa-formação essa certeza de que quando nos 

reunimos intencionalmente para pesquisar nos vamos formando simultaneamente, uma 

vez que essa interação, produz, provoca, incita, questiona, assusta, assunta, e coloca-nos 

a (re)fazer nosso caminho. Na pesquisa que realizamos confrontamos dois processos: ao 

mesmo tempo em que vamos compreendendo e desviando das rudezas do patriarcado na 

pesquisa e na educação, vamos inventando um modo avesso que batizamos 

deliciosamente de Ciranda Lunática, por desfiar encruzilhadas dessa arte/ciência e 

inventar caminhos próprios e coletivos para esse acontecer. 

Decidimos no primeiro encontro, pela criação de um 

blog(Cirandeiraslunaticas.blogspot.com). Foi, então, um dos artefatos produzidos ao 

longo da pesquisa, criado por Micinete, vem sendo alimentado por Cirandeiras e 

colaboradoras. 

Gostei muito da ideia de um blog, em relação ao 

nome pensei em Ciranda Lunar. A lua está presente 

em nossos encontro, ele por si só já fala do 

feminino, a sua magia, o seu forte simbolismo, a 

ciranda fala deste movimento ancestral, a mandala 

da vida. A arte, os encontros. Ciranda 

lunar...(Aninha) 

 

Na lunática viagem ao Sul do Pará, nos assumimos lunáticas, nos autorizamos. 

Pulsava o desejo de brincar com a palavra, (des)equilibrar conceitos ligados à pesquisa e 

à educação. Não só em relação à academia, como no tocante a nossa própria vida 

cotidiana.  

“Sendo a Ciranda na nossa cultura uma manifestação musical que funde 

diferentes linguagens (canto, dança, palavra) e aciona instâncias racionais e sensíveis de 
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seus participantes, constituindo-se em uma manifestação de congraçamento e alegria, 

individual e coletiva” (Maristela Loureiro e Sônia Lima e Sônia; s/d: p.396), seria bem-

vindo aos nossos encontros esse caráter cirandeiro. 

Ainda segundo Maristela Loureiro e Sonia Lima (s/d; p.396), embora a Ciranda 

brasileira conserve muitas características das antigas cirandas portuguesas, ela é 

praticada em nosso país em diferentes formas e modalidades. Ela se apresenta no Brasil, 

ora como dança infantil, ou roda cantada, ora como dança de adultos. Por vezes é 

denominada dança, outras canto, outras música.  

Ciranda é tudo isso, um tipo de dança, canto e música típica de beira de praia e 

do meio da mata, manifestação simultânea de variadas regiões brasileiras. Ciranda é 

uma grande roda e pode acontecer em qualquer lugar, onde as integrantes dançam ao 

som de ritmo lento e repetido. Está entre um dos ritmos e gêneros da música popular do 

Brasil. 

(...) A grande roda vai absorvendo sem qualquer impedimento de idade, 
raça, cor, religião ou classe social as pessoas que se prontificarem a participar 
e quando atingem um tamanho superior ao espaço, abre-se uma nova roda no 
interior. Sair ou entrar na roda fica a critério de cada uma, não havendo limite 
em número de pessoas.” (Marcos Lins, 2007, pg.01)  

Conheci a primeira ciranda em Minas no Encontro Nacional da Rede Brasileira 

de Arteducação – ABRA, no encontro de troca e Construção. Depois, nas convivências 

com grupos do Pici, periferia da cidade de Fortaleza. Ana e Mici vêm de regiões 

cirandeiras e trouxeram suas vivências com cirandas para os nossos encontros. Eu, Sil, 

Tati e Calu convivemos com rodas de carimbó, em muitos momentos de nossas vidas. 

Esse jeito brincante foi tomando nosso espaço pedagógico e vivencial. Como 

Cirandeiras Lunáticas, tomamos esse significado para nossa sociopoética. O aprendido é 

ampliar cada vez mais nossa vivência cirandeira nos nossos espaços de formação. 

Nossas cirandas têm esse caráter de rodas dançantes que vão achando o ritmo coletivo. 
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Os acontecimentos vividos por nós e que resulta neste texto, vão além da 

condição de produção de suporte didático-metodológico e reflexivo sobre o feminino - 

essa é uma instigação intencional. Abrange uma profusão de possibilidades temáticas 

que partem daí e circulam por lugares outros e salas de aulas por onde passam mulheres 

e homens. Vivenciamos as cirandas, ao sabor de inspiração sociopoética, com ares de 

rebeldia estética com os cânones da tradição representados por Norma. 

A pesquisa sociopoética é um novo método de construção coletiva do 
conhecimento que tem como princípio a valorização dos sujeitos da pesquisa 
como co-responsáveis pelos saberes produzidos, além do reconhecimento da 
importância do corpo, da criatividade do tipo artística, considerando a 
dimensão ético-estética e política da produção do conhecimento. A 
sociopoética se apresenta como uma caixa de ferramentas que permite 
desenvolver a produção do conhecimento levando em conta os processos 
subjetivos e comprometendo-se com uma maior autonomia dos envolvidos. 
(Lia Silveira et all, 2008, p.01) 

 

Nossos caminhos cirandeiros passaram pela vivência sociopoética de pesquisa. 

Cada ciranda foi construída por todas. Marcamos lugares comuns de convivência 

durante alguns dias. Reconhecemos a importância do corpo em cada banho de 

cachoeira, em cada momento em que dançamos, cantamos, ou que nos aquietamos e 

conversamos.  

Em nossas rodas fluiu criatividade artística: o trabalho com as mãos, o preparo 

do alimento, do macramê, do Agbê, da fotografia, do vídeo, do toque de instrumentos e 

cantorias... Nesses momentos, muitas histórias iam sendo contadas, no toque do tambor, 

nas rodas de carimbó, samba e coco, durante caminhadas noturnas, nas paradas à beira 

da praia.  

Em nossos encontros nos quintais, convivemos com plantas, animais, pássaros. 

Nosso feminino foi sendo partilhado na necessária diversidade de cada experiência. Para 

superar as sequelas da educação moderna, usamos muito mais que computadores, 
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canetas, papéis, data show como material de pesquisa e produção. Foram miçangas, 

fotografia, câmara de vídeo, retalhos de cetim e outros tecidos, cola, tinta, vinis, livros, 

alguns dos materiais a mais. 

O momento da preparação de nosso alimento foi considerado importante. 

Buscamos conhecimentos ancestrais nesse preparo. Nossos banquetes foram preparados 

com alimentos saudáveis, quando possível, orgânicos. Mas, sobretudo, respeitando o 

resgate dos alimentos das tradições culinárias de cada local de onde viemos. Assim 

tivemos alimentos de origem cearense, paraense, mineira... 

Algumas histórias para a ciranda literária foram produzidas nas entre-cirandas e 

enviadas por e-mail. Algumas com o texto escrito digitalizado, outras chegavam em 

forma de colagem, fanzines, letras de música, desenhos...Durante os anos de 2010 a 

2013quando ocorreu o campo da pesquisa, envolvemo-nos intensamente com processos 

artísticos, através do teatro mamulengueiro, na produção de mandalas em vinil, nos 

desenhos com cera, nas receitas culinárias, nas histórias contadas, nas mostras de 

fotografias, instalações artísticas, no banho de ervas, tocamos questões profundas do 

universo feminino. Em cada momento, consideramos a dimensão ético-estética e 

política da produção do conhecimento, nos nossos aprendizados como no trecho do e-

mail onde Tati comenta o desprendimento que provocou em seu feminino: 

“ (...)massa, leve... desmitificar a arte  desvelando outras formas de viver e 
estar no mundo, realmente essa vida é uma opção. Hoje quando reflito sobre 
minha história a perspectiva de fundo não é somente o sentimento de medo 
que impera, mas também de conquista e '(re)existência’, não sou somente 
uma mulher(bicha fresca e abusada) vitimizada, embora o sofrimento e o 
medo ainda me paralisem. Estar em contato com outras formas de viver o 
mundo não me faz querer adequar a minha vida a essas formas mas amplia 
meu horizonte de  novas concepções e possibilidades de refletir sobre o que 
quero e estou fazendo da minha vida. (Tati, pós-ciranda salvador) 

Conversamos muitas histórias noturnas. Histórias do fundo do baú, a história de 

Maria, contada por Sil e a história de Dora contada por mim, são algumas delas, 
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partilhadas durante a viagem na sacada do hotel onde pernoitamos, na cidade de Mojú, 

caminho ao Sul do Pará. Através destas e de outras histórias, mergulhamos em nossa 

subjetividade, enunciamos contextos singulares, lembranças secretas, conexões 

complexas que seria possível nesse fazer, nos ensaios do teatro, nas cantorias, quando 

tocamos instrumentos, ou quando compartilhamos saberes sobre ervas, receitas, sabores 

locais. Cada uma levou livros, cds, camisetas pintadas, fotos, máscaras de teatro, 

instrumentos musicais. Íamos nos reconhecendo em cada objeto partilhado. Em cada 

lugar onde fomos durante as lunatices da ciranda, cuidamos juntas da produção da 

memória, usando um processo que imita os de bricolagem. 

Em sua origem, a palavra bricolagem caracteriza especialmente o 
ato de operar com fragmentos, adotando procedimentos que se desviam da 
norma técnica. Neste trabalho usamos a bricolagem em dois sentidos: como 
criação artística e como parte da metodologia de pesquisa. Em ambos os 
sentidos, quem faz com as próprias mãos utilizando os materiais de que 
dispõe. Neste contexto, bricolagem se refere às noções de invenção, 
improviso, interdisciplinaridade e transversalidade. (Laila Loddi& Raimundo 
Martins, s/d, pg. 03) 

Os equipamentos de registros iam sendo assumidos por cada uma de acordo com 

a sua vontade, cada experiência ia sendo partilhada. Foi essa a maneira de fazer, gerar 

cada foto, desenho, vídeo, postagem de blog incorporada ao acervo das cirandeiras. Para 

nós  

“Bricolar é, então, ricochetear, enviezar, zigue-zaguear, contornar. O 
bricoleur, ao contrário do homem(sic)das artes (...), jamais vai diretamente a 
um objetivo ou em direção à totalidade: ele age segundo uma prática 
fragmentária, dando voltas e contornos, numa atividade não planificada e 
empírica (Paola Jacques, 2001, p. 24) 
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O foco 
Cirandas lunáticas como exercício de sociopoetizar a pesquisa através da 

literalização da nossa experiência, por abrira polifonia e assim entendermos o quanto 

um tema como o feminino sugere uma diversidade de sentidos. O foco seria a 

inquietação com a pouca visibilidade da produtividade feminina, tanto na academia, 

quanto nos outros espaços educativos. Optei por não usar palavras como 

feminismo/feminista por querer que o texto em questão percuta além de um ismo/ista, 

são sufixos de “origem grega que indicam, origem, crença, escola, sistema, 

conformação. Ou seja, palavras com a terminação ismo indicam que uma ideologia é 

seguida que existe algo consolidado como regra, ou, que se acredita ser uma regra.” 

(Anderson Butilheiro, Sd: p. 01) 

 A palavra feminino tem origem na biologia, refere-se ao ser vivo que possui 

órgãos possíveis de fecundação. Fazemos uso dessa palavra, mesmo sabendo que 

qualquer que seja a sua origem, ela é construção do universo patriarcal. Em muitos 
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dicionários vem carregada de juízo discriminatório, ao mesmo tempo em que se refere a 

características próprias de fêmea a presença de ovário nos animais e nas plantas, é 

associado a fraqueza, a debilidade. No que se refere ao gênero gramatical em 

determinadas línguas, o termo estabelece uma oposição bipolar com o masculino 

enquanto que em outras define una oposição triangular com o masculino e o neutro.(The 

freedictionary: on-line, s/d) 

Procuramos principalmente o caminho da literatura, mas também do cinema, da 

fotografia para esse dizer feminino. Perguntei-me inicialmente onde se encontra essa 

energia na mulher diante de tantas coisas que abafam e geram o discurso de submissão e 

que supõem dificuldades de afirmação? Questionava a pouca expressividade nos lugares 

de domínio. A academia é um desses lugares. Mas as referências teóricas patriarcais não 

nos pode sonegar a fala. As referências femininas não ficam retidas no olhar patriarcal. 

Esse é o diferencial de nosso dizer fêmea. Trazemos nossa literatura à roda.  

Esse é um lado. Ao perguntar sobre a produtividade das mulheres, quero 

evidenciar também espaços, territórios físicos e simbólicos onde essa energia flui e 

pode desabrochar. Para perceber isso, foi necessário um descentramento em educação.  

Sair do espaço institucional como locus privilegiado onde a educação pode se fazer. 

Recolho algumas pérolas derridianas para posicionar o que chama essa atitude 

descentradora, desconstrucionista. Para ele, a metafísica ocidental está salpicada de 

conceitos conflitantes uns com os outros, quando uns deles estão deslocados para o 

centro outros vão à margem. Ao se aceitar salas de aula como espaço privilegiado de 

formação. Outros espaços são colocados à margem. “Uma vez que um dos conceitos ou 

pólos é sempre notado como sendo mais importante, central e ou elevado; ao outro 

reserva-se o lugar à margem.(DERRIDA,1973). 
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Dessa maneira, Derrida (1973) assinala que a hierarquização conceitual é 
inerente e ou inseparável do sistema logocêntrico, basta recordamos que se 
relegou à escritura desde Aristóteles, um caráter exterior em detrimento do 
interior da fala, da verdade da phoné contra a representação da escritura. Uma 
vez que o caráter hierárquico é assumido, verifica-se a imposição, logo se há 
uma imposição a uma certa “violência”. Onde um dos conceitos irá querer 
“reinar” sobre o outro. Derrida (1973) constata então que a oposição e ou 
conflito sempre estão presentes na constituição da metafísica ocidental. Uma 
metafísica que por sua vez é constituída de uma hierarquia de oposições em 
que favorece um dos termos em depreciação do outro, nunca sendo imparcial, 
e que governa toda a lógica e realidade desse sistema.(Aline Fernandes, 2008, 
pg. 45) 

Na realização das cirandas optamos por reservar prioritariamente o nosso tempo 

para nós. Em muitas situações a casa, o trabalho, os filhos, o estudo...pesavam sobre 

esse tempo a ponto de castrar a participação. Seria fundamental o exercício do 

descentramento como ativadores das cirandas. O que implicava em inverter lugares 

conceituais praticados. 

Uma vez que compreendido o caráter hierárquico que rege a estrutura de 
oposições binárias, suas características e implicações para o estabelecimento 
da metafísica ocidental e ou fonocêntrica. Derrida (1973,) irá, pois, propor 
uma inversão (renversement) dos conceitoscontrários- que não se tornará 
necessário para os propósitos do filósofo (sic)-para em seguida realizar um 
deslocamento. Efetuando, dessa maneira, um duplo movimento de que se 
servirá a desconstrução. A abertura de um parágrafo é vital neste ponto, pois, 
tem o caráter de alertar ao fato de que o filósofo afirma não haver um “passo-
a-passo” e ou metodologia da desconstrução.(Aline Fernandes, 2008, pg. 45) 

Alguns elementos de descentramento foram as viagens, os encontros em lugares 

da natureza, a cachoeira, as ervas, a estrada, o mar, a lua, a rua... as linguagens do nosso 

corpo dizendo nossas palavras. Por que são linguagens, símbolos e territórios que fazem 

desabrochar nossa energia-fêmea. Trouxemos através deste grupo-dispositivo de seis 

mulheres criado na realização das cirandas em lugares diversos, os frutos textuais dessa 

experiência literária feminina...O material que recolhemos, vai como poesia bruta pra 

que cada mulher ou homem que o ler compreenda que habitam infinitos femininos em 

tod@s nós. 

Nessa grande roda, apresentamos alguns passos das cirandas, marcados em 

melodia de cirandeiras lunáticas.  
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No primeiro passo, cantamos o processo com os preparativos da pesquisa, que 

abrange muitos aspectos da realização do trabalho. Já nesta introdução do trabalho 

antecipo algumas ferramentas que vão se completando com o texto salpicado de 

fotografias, músicas e poesias que fluíram da beleza das cirandas, denominado: 

“Símbolos & diabolôs: Caminhos literários das mulheres contadoras de história” trago 

as origens do objeto de estudo, passando pelos procedimentos teóricos- metodológicos, 

que se completam com o texto, presente na ciranda literária denominado: “botando o 

cortejo na rua: despraticar universais é dançar palavras de taipa nas fronteiras da 

memória”. Nele questiono os limites corroídos das narrativas tradicionais. 

No segundo passo cirandeiro trazemos um álbumVisulunático das Cirandas. 

Através de um ensaio fotográfico apresentamos cada ciranda por fotografias realizadas 

por todas nós. Aqui a fotografia é o artefato narrador da história das cirandas. Um 

acervo em torno de mil fotos. Selecionamos algumas para apresentação no III Memórias 

de Baobá, realizado pelo Nace6, em 2012.  

Nesse passo, a fotografia é o texto principal, a fotografia intacta. Valorizo a 

imagem como artefato cultural em transformação possível, além de técnica de coleta e 

objeto de análise. Usamos a foto como brinquedo capaz de permitir-me esse percurso de 

significantes e significados, lidando com a necessária superação da forte influência do 

pensamento racionalista que marca a produção em educação, herdado da visão 

colonialista, patriarcal, cartesiana e positivista que atribuem à imagem um papel de 

iludir e enganar.  

“A visão ilude e engana, para consolidar uma ciência seria preciso 
antes de tudo, banir a imagem e servir-se unicamente da ordem, do 
pensamento, da razão”.(Mirela Berguer, s/d, p. 4). 

                                                            
6 Núcleo de Africanidades Cearenses, UFC/CE. 
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O terceiro passo traz a voz de cada uma de nós, na ciranda Literária, nosso 

LIVROZINE. Aqui mostramos nosso feminino diverso, multicolor e sem fronteiras. As 

cirandas lunáticas em histórias imagens, vozes, desenhos, música, poesia, fotografia e 

mais um tanto de coisas que fomos juntando e gerando um transe literário que não 

obedece a gênero.  

O resultado é um livrozine feito em psicodelia fotocolática (colagem lunática de 

fotos) para quebrar com a assepsia no uso da imagem fotográfica, ampliando as 

possibilidades na elaboração de textos. Usá-las com toda a liberdade que nos ocorre, 

inteiras, recortadas, umas sobre outras, de maneira a produzir nosso dizer-fêmea de 

cirandeiras lunáticas. 

Por Berenice7 inauguro essa escrita-manifesto que se traveste com a carta da 

morte para chamar as mulheres à vida e à arte. Para, entre símbolos & diabolôs sócio 

poéticos, cunhar literatura de contadoras de história. 

E, finalmente, o filme. O quarto passo cirandeiro é o Curta Cirandas Lunáticas! 

Cujo roteiro segue a trilha da afirmação da voz, dança, música, teatro, vida feminina. 

Trata-se de um curta de vinte e três minutos que tem por objetivo visibilizar as 

cirandeiras, mulheres que tecem individual e coletivamente suas cirandas nas pegadas 

deixadas por esse anti-movimento que abre caminho dentro da academia e educação à 

voz feminina.  

O texto fílmico – que engloba imagem, movimento e som – torna-se um 
documento informacional aberto a diferentes tipos de abordagem e que, 
conforme o enfoque adotado pode nos levar ao conhecimento de uma 
determinada realidade. Os textos fílmicos são, dessa forma, representativos e, 
ao mesmo tempo, estruturantes de uma realidade. (UEMS, s/d., p.1 e 2) 

 

                                                            
7Em memória de Berenice, educadora assassinada por seu ex-companheiro durante o período de 
atividades do PRONERA Sudeste do Pará, onde atuei como educadora e coordenadora. 
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No quinto passo cirandeiro, apresentamos o texto “É aqui que as coisas 

começam”. Anunciamos, na receita da deusa, os pontos de questionamento da 

construção européia sobre a literatura acadêmica, bem como as razões dessa gira para 

acender nossa ancestralidade e apresentar nossa literalidade. 

Aqui estão os textos! Artesania de todas nós. Confeccionamos quase tudo com 

as próprias mãos. Contra a razão iluminista e a exaltação do homem. Esse tecido é 

fêmearte manual, relacionamos esse trabalho como produto de vida de criação, que não 

vê limites na escrita. Um mosaico, miríade de cores, letras, formas. Imagens da 

educação em movimento entre mulheres. Artistas populares que aqui aprendem a 

brincar com a Norma.  São Anas, Micinetes, Calus, Marizetes, Tatianas, Sil-lenas e 

tantas outras Marias que passaram/passam por nós e deixam secre-ções femininas, 

resíduos metabólicos funcionais...  

Segue o cortejo cirandeiro em conspirações sóciopoéticas, que delineiam as 

travessuras desse feminino que se quer transgressor e ardente como pimenta malagueta. 

O pensamento desce pelo olho, pela ponta dos dedos das mãos, até pelos dedos do pé 

nas pegadas deixadas. 
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Os desenhos que ilustram esse texto são de Marina, minha filha de sete anos, que 

esteve presente em vários momentos cirandeiros. Ela e João, filho de Sil, de cinco anos, 

envolveram-se na produção de imagens e divertiram-se conosco. 

 

 

*** 
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   Foto: Pimenta Malagueta – Mici (Cotijuba-PA) 

Símbolos & diabolôs: Caminhos literários das mulheres contadoras de 

história - Transpondo fronteiras 

Vozes 

A voz de minha bisavó ecoou 
criança 

nos porões do navio. 
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Ecoou lamentos  
De uma infância perdida. 

A voz de minha avó 
ecoou obediência 

aos brancos-donos de tudo. 

A voz de minha mãe 
ecoou baixinho revolta 

No fundo das cozinhas alheias 
debaixo das trouxas 

roupagens sujas dos brancos 
pelo caminho empoeirado  

rumo à favela. 

A minha voz ainda 
ecoa versos perplexos 
com rimas de sangue 

e 
fome. 

A voz de minha filha  
recorre todas as nossas vozes 

recolhe em si 
as vozes mudas caladas 

engasgadas nas gargantas. 

A voz de minha filha 
recolhe em si 
a fala e o ato. 

O ontem - o hoje - o agora. 
Na voz de minha filha 

se fará ouvir a ressonância 
o eco da vida-liberdade. 

Conceição Evaristo. 2008 

 

Esse eco em mim chegou e já tem tempo, meu corpo recolhe em fala e ato. 

Desde a barriga de minha mãe, da infância na Marambaia, em Belém do Pará aos 

movimentos de rua, escola e universidade. Na simplicidade da vida por trás da poeira 

vermelha da Transamazônica. Talvez de mais longe. Uma coisa eu sei. A ressonância 

foi forte com o assassinato de Berenice. Fala e ato. Vozes femininas passam a ecoar 

mais fundo. Ouço os rumores em mim, revelando um feminino que pulsa entre 

permissões, impedimentos e transgressões.  
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De tudo o que vivi, histórias vão tingindo meu ser. Nas terras amazônicas, fui 

convivendo com comunidades sob o efeito de experiências não só pela força da 

migração, da luta pela terra, também pela maneira como se vive. Estive nestes últimos 

15 anos, no Sudeste e Oeste do Pará, mais precisamente nos municípios de: Altamira, 

Brasil Novo, Medicilândia, Senador José Porfírio, Porto de Moz, Vitória do Xingu, 

Marabá, Parauapebas, Rondon do Pará, Ourilandia do Norte e Jacundá. 

Como num olho de furacão, nesses lugares vi prevalecer o domínio pela força no 

espaço público onde uma solidariedade comunitária cotidiana interage com uma 

intersubjetividade violenta. Ouvi ecos do silenciamento nas relações de intimidade. 

Durante atuação nos projetos PRONERA (Programa Nacional de Educação na 

Reforma Agrária, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra)no 

Sudeste do Estado do Pará, feito para ampliar os níveis de escolarização formal d@s 

trabalhador@s rurais assentad@s, voltou mais ainda minha atenção ao feminino, a sua 

resiliência e reinvenção de si, nas adversidades de quem está na fronteira. 

Ouvi muitos depoimentos e expressões das mulheres que revelavam cenas de 

enfrentamento para participar da escolarização. No diálogo que iam fazendo com seus 

companheiros e filhos que em muitos casos se colocavam como desmotivadores do 

envolvimento de educandas e educadoras. Muitas mulheres revelaram o enfrentamento 

de relações de deslegitimação/silenciamento no processo de participação em iniciativas 

públicas e o quanto ainda tinham que inventar dia-a-dia o jeito de garantir essa 

participação. 

Acreditamos que embora não haja equidade de gênero – dadas as condições 
culturais na universidade, movimentos sociais e assentamentos fundadas no 
patriarcalismo e referências subjetivas masculinas – observa-se neste projeto 
que as mulheres vêm ganhando poder (de negociação; espaço público; 
reconhecimento social/acadêmico) na medida em que vão assumindo funções 
em espaços-tempos conjuntos e para além das atividades e 
comportamentos/formas de relacionamento tradicionalmente reservados 
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distinta e hierarquicamente para mulheres e homens (Cf. Silva, 1995). Isto 
esteve presente ao longo do desenvolvimento do projeto nas salas de 
formação, nos assentamentos, na universidade e no movimento social, o que 
se configura como parte do alcance dos objetivos e princípios 
filosóficos/pedagógicos do projeto, que certamente qualificarão as próximas 
experiências e vem qualificando a relação de gênero nos assentamentos, 
famílias e na universidade. (Marizete Silva et All, 2006, p.18) 

 Ouvi rumores. Saindo do Projeto, olhei ao redor. Vi mulheres não apenas nos 

espaços de escolarização. Rasguei meu olhar. Comecei a costurar esse diálogo sobre 

onde as mulheres querem e estão? Onde se deixam florescer? Escolhi estar com 

mulheres e atravessar fronteiras geográficas, de linguagens, do tempoespaço para viver 

instantes de pura literatura afirmando essa experiência ancestral de contadoras de 

história. Ecos de vida-liberdade. Histórias lampejam as sombras espanando lembranças 

empoeiradas. Histórias de rua, de todos os lugares onde interage nossa ancestralidade. 

 Para dizer do jeito que nos for chegando aos poucos nos embrenhamos no 

caminho da literatura, que é terra de ninguém. Como contadora, sei que histórias 

contadas guardam os tais instantes secretos daquilo que, todos sabem, não existe. Será?  

Este é um convite para viver histórias, ouvir histórias, contar histórias. Os escritos que 

seguem, vão virando estandarte e entram no cortejo de histórias achadas no caminho. 

“O mundo das histórias é mesmo mágico (...) descobre verdadeiros tesouros 
criativos que a memória perdeu pelo caminho, e muda para melhor a vida das 
pessoas. Até porque nele tudo é permitido”. (Nancy Melo, 2006, p. 13) 
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Praticandodesrazãosociopoética 

 

Será assim, amiga: um certo dia  

Estando nós a contemplar o poente  

Sentiremos no rosto, de repente  

O beijo leve de uma aragem fria.  

 

Tu me olharás silenciosamente  

E eu te olharei também, com nostalgia  

E partiremos, tontos de poesia  

Para a porta de treva aberta em frente.  

 

Ao transpor as fronteiras do Segredo  

Eu, calmo, te direi: - Não tenhas medo  

E tu, tranqüila, me dirás: - Sê forte.  

 

E como dois antigos namorados  

Noturnamente tristes e enlaçados  

Nós entraremos nos jardins da morte.  

(vinicius de Moraes) 
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Para explicitar nossa posição teórica, trago aqui dois relatos de experiências 

vividas antes do ingresso no doutorado e refletidas em literatura acadêmica durante esse 

tempo de colaboração sociopoética, entre os anos de 2007 e 2008. I) Reflexões 

produzidas durante atuação nas turmas da UFPA, em Jacundá na disciplina 

Planejamento Educacional e 2) Um resumo do relatório do Projeto Oficina Itinerante de 

Formação de Arteducadores, no núcleo de Arteducação; Esses textos refletem nossos 

caminhos teóricos e as escolhas que abrem os ferrolhos da pesquisa, durante as cirandas. 

 

1. “TECENDO OUTROS CORPUS DE SENTIDO 
NA TEATRALIDADE ACADÊMICA” 
 

I° ato: A composição do ritmo cotidiano: entre a sonoridade de 

uma máquina ou de um instrumento musical. 
 

Somos mulheres, personagens de nosso teatro, educadoras de rua, do campo, e 

da cidade, diversas em muitos aspectos, geração, local institucional, localidade 

geopolítica, orientação sexual, essas diferenças produzem mosaicos com muitos “entre- 

lugares” (Hommi Babha,1998). 

 A sonoridade de nossos corpos muitas vezes segue a cadência de um relógio, o 

ronco de um motor, a campainha do recreio. Corpos fervilhando, respiração 

entrecortada, compomos a irônica melodia da vida que se mostra como um espelho as 

outras. Mas, apresentamos notas de resistência nas marcas que se mostram. Crescemos, 

mas não perdemos a inocência nos gestos e expressões, ávidas por algo novo.  

 As estéticas praticadas na formação de educadoras8 trazem à cena as marcas 

deixadas pela vivência educativa moderna que molda corpos em padrões uniformes e 

                                                            
8 Escolhemos usar a linguagem no feminino em respeito à nossa condição de escritoras/autoras, dada a 
presença de maioria feminina nos espaços formativos. 
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homogêneos, (com)formando subjetiva e objetivamente a educadora, num tempo 

fracionado, espaço monológico e movimento linear. 

  Muitas autoras-educadoras criticam o dualismo cartesiano que resultou na 

separação entre corpo e mente (Silvio Galo, 2000). Aludem conceitos tais como 

libertação, emancipação, educação crítica, práxis, pedagogia freiriana, educação pós-

crítica, educação libertária. Chamam atenção ao privilegiamento de uma perspectiva 

quantitativa, classificatória, hierarquizadora, ao poderoso conjunto de dispositivos e 

instituições (mídia, a indústria cultural, a telemática, a escolarização de massas,...) por 

sua capacidade de criar novos marcadores, ou ressignificar os já existentes, reorientando 

então os pertencimentos e os usos que se faz desses pertencimentos (Alfredo Veiga- 

neto, 2002). Nossa presença no palco reproduz a presença do corpo moldado, do corpo 

padronizado, uniformizado. 

 A sala de aula tem sido ao longo da época moderna um dos principais cenários 

onde as pessoas se encontram para formação e que reproduz a lógica da 

geometrização/matematização do espaço, é esta arquitetura quadrada que emoldura os 

processos formativos. A estética é a do palco monológico, separa e eleva atores da 

platéia. As educandas movimentam-se no cotidiano assumindo o papel de expectadoras 

no teatro acadêmico (quantas de nós dormimos em meio a algumas aulas?). A economia 

do afeto nas relações de poder entra nesse movimento espacial, delimitando as relações 

entre as que aprendem e as que ensinam. 

 Nesse teatro cotidiano a pesquisadora/professora cabe planejar, conduzir, propor, 

direcionar. Todas devem cumprir o roteiro (re)produzido em longos anos de ‘preparo’, 

de medição e mensuração. A formação disciplinar, busca a exatidão e treina os corpos 

de tal forma nesses rituais(/pesquisas/aulas), tornando-os silentes de expressividade.  

Nossa vivência é teatral. Nossa perspectiva pedagógica é emoldurada a partir das 

marcas deixadas em nossa memória. Quais são essas marcas? E quais delas precisamos 

desnaturalizar? Precisamos estabelecer pontos de escuta sobre nossa própria 

experiência. 

 Ao negar o baú de experiências de educadoras, educandas como ponto de 

referência para a produção dos processos formativos, consideram que 

“A usina de produção de conhecimentos está em ‘outro lugar’ universidade, 
editorial, centro de pesquisa. Mestres e alunos são apenas correias de 
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transmissão na cadeia do conhecimento absoluto, definido, imutável que 
produzem os “cientistas”. As ‘verdades objetivas’ viajam em letras de forma 
dos centros de produção para os de distribuição, mestres e alunos se limitam a 
comprar sua fatia de conhecimentos. Os textos têm o mesmo tratamento que as 
vacas sagradas da Índia: são objetos de veneração que transportam verdades 
incontestáveis e incontrovertidas que todo estudante deve saber.” (Denise 
Najmanovich, 2001: 127) 

 O ponto comum entre as personagens em cena (pesquisadora/professora/aluna) é 

a coletânea de scripts9 indicados no início do semestre, onde a linguagem escrita é 

hipervalorizada em detrimento de outras que permitem ao corpo comunicar (Paulo 

Knauss, 1996: 28). Vivemos um combinatório de técnicas que hierarquizam, 

burocratizam, vigiam e sancionam (Michel Foucault, 1987:154). Estamos no palco, não 

como meras espectadoras. Precisamos estabelecer pontos de escuta sobre nossa 

experiência, compreender nossa expressão fisionômica. Quais personagens 

interpretamos nesse “espetáculo”? (Augusto Boal, 1985: 13) Eis o momento de nossa 

deixa! 

IIº ato: Ensaiar no cotidiano o script da proposta de 

pesquisa/formação. 
 

 É no cotidiano que ensaiamos nosso roteiro atentas à forma como o tecemos. 

Cada ensaio uma presença no palco. Durante a realização dos processos procurávamos 

iniciar e finalizar o processo formativo com um ritual (pré-atividade e pós-atividade) de 

sensibilização dialógica. Nesses constantes ensaios, envolvemos atividades 

respiratórias, massagens e auto-massagens, alongamento com música, dança narrativa e 

outras expressões livres e ritmadas, nos aprimoramos e preparamos a nossa 

(re)apresentação.  

 

                                                            
9 Nossos livros didáticos, fragmentos de textos acadêmicos, etc. 
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Fonte: grupo de memória “Ellus” 

 Escutando o que precisamos aprender construímos passo-a-passo a entonação de 

nossa voz pública. Tomamos consciência de nossa corporalidade, do conhecer a outra e 

o potencial de nosso movimento. Dialogando sobre a importância de sentirmos o 

impacto de nossa subjetividade focada (sabedoria e curiosidade). Reconhecendo essa 

atuação, não como mera dinâmica de grupo, mas como proposta de re-significação, 

renovando cotidianamente as inteligências e a (re)aprendizagem das linguagens 

sensório-emocionais, buscamos a quebra da estética monológica (Dan Baron, 2004: 

423). 

 Como mulheres, um dos nossos aprendizados é que questionamos nossas raízes 

nas concepções freireanas.  

 “É interessante como militantes e educadores (..) frequentemente reconhecem 
uma de suas principais raízes nas metodologias de Paulo Freire e Augusto 
Boal, mas não as aplicam nas suas próprias atividades (...). No máximo, um 
poema, uma canção, uma mística ou uma dinâmica abre ou encerra o evento, 
ou anima o encontro (...). A questão que frequentemente se revela: como 
intervir para transformar essa estética bancária de nossas ‘salas de aula’, 
reuniões, campanhas e projetos - caracterizadas por monólogo, passividade, 
silêncio, tensão, desmotivação e até conflito aberto - numa estética de 
libertação, caracterizada por diálogo, participação, motivação, criatividade e 
ousadia? (...) Se qualquer momento não for dinâmico, não é vivo. (Dan Baron, 
2004: 399-400) 

 No reconhecimento da situação existencial, escolhemos que a memória fosse 

realizada por todas, as opções principais foram o uso das linguagens fotográfica e de 

vídeo, buscando que o sentido dessa produção não fosse o mesmo do registro da lógica 

moderna.  

“A codificação de uma situação existencial é a representação desta, com 
alguns de seus elementos constitutivos, em interação. A decodificação é a 
análise crítica da situação codificada... o sujeito se reconhece na 
representação da situação existencial codificada” (Paulo Freire apud Dan 
Baron, 1996). 
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Para produzir a memória social, escolhemos a contação de história, a partir da 

memória coletiva do grupo, utilizando os pontos de referência que se fazem por 

acontecimentos vividos pessoalmente e por tabela. Consideramos as histórias vividas 

por seu potencial de nos colocar  

“(...) em contato com forças que podem ter sido esquecidas, sabedorias que 
podem ter esmaecido ou até mesmo desaparecido e esperanças que caíram 
na obscuridade. Essa atividade também nos conecta com as alegrias e os 
prazeres que hoje em dia tem sido relegados aos artistas profissionais. 
Acima de tudo o ato de contar histórias nos dá amor e coragem para encarar 
a vida, (...) cada contador de histórias coleta e organiza imagens internas 
vitais e, subjacentes a elas existem princípios universais.” (Nancy Mellon, 
2006: 13) 

   

Como havíamos apreendido nas vivências com alfabetização cultural, nossas 

rodas de histórias iniciavam com a apresentação de um objeto íntimo, elemento 

simbólico resgatado da história de vida das participantes. 

Um objeto físico que concentra e guarda (como um texto) a experiência 
psicoemocional e sociohistórica do mundo objetivo do seu dono (...). O 
objeto íntimo pode ser codificado e decodificado em qualquer linguagem 
expressiva, e adaptado na educação, para formar um ambiente cooperativo ou 
para pesquisar qualquer tema. (Dan Baron, 2004: 422) 

 

 O grupo foi dividido em dez e durante um determinado tempo cada uma/um 

contou a história de seu objeto, abrindo os baús da memória, possibilitando a 

autosensibilização e sensibilização da/o outro/a para a história íntima de cada um(a) na 

trama cotidiana, rompendo com o pensamento/sentimento particular. Esta atividade é 

finalizada com a escolha do objeto coletivo, detalhada a seguir. 

 

 

     Fotos: grupo Ellus 

 

 Realizamos mais duas rodas de histórias. A primeira delas voltada às memórias 

das experiências relacionadas à educação. Seguindo o mesmo movimento do objeto 
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íntimo, cada participante retornando aos grupos, contou sua história. Após esse 

momento, os grupos selecionaram uma delas para ser apresentada através de esculturas 

humanas, fotografadas e mostradas na sequência de imagens abaixo. 

 

    Fotos: grupo Ellus 

 As esculturas, como canal de comunicação, permitiram a fruição das expressões. 

As histórias que chegam até nós nessas imagens, mostram os traços violentos de nossas 

experiências. Nossa máscara exprime o medo. Um laboratório performático que 

comunica os elementos de nossa textualidade, nos colocando em contato íntimo com a/o 

outra/o, tecendo a solidariedade empática do grupo. 

 Esculturas que enredam situações como, em uma comemoração do dia das mães, 

durante a distribuição de brindes para serem levados pelas crianças, duas (primas) 

choram abraçadas no fundo da sala. A professora ao perguntar por que choram, 

descobre (naquele momento), que a mãe de uma delas havia falecido dias antes. O que 

são nossas festas escolares? Senão o teatro do absurdo. Os rituais nas datas 

comemorativas exprimem a distância entre as pessoas nas relações educativas. 

 

  

          Fotos: Grupo Ellus. 

 História de uma mãe analfabeta aflita de joelhos diante da professora em sala de 

aula, agradecendo por ter ensinado sua filha a ler. Contando que todos os dias quando a 

menina chegava em casa com a lição, simulava que sabia ler e “ensinava” a lição a filha.  

 

 

         Fotos: Grupo Ellus. 
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 Outra escultura narra a história de uma das educandas que na infância foi 

proibida por seu pai de estudar. Retrata a repressão sofrida por ela e sua força de 

vontade em aprender a ler. 

 Histórias do cotidiano que comunicam entre outros temas, a falta de sentido das 

flores de plástico nos rituais de datas comemorativas, a impessoalidade dessas relações. 

Comunicam também a inferiorização daquelas comunidades em que predominam a 

expressão oral e a opressão de gênero nas relações familiares.  

 A terceira roda de histórias tinha um tema: experiências sobre Planejamento 

Educacional que foram encenadas, cantadas em verso e prosa comunicando como essas 

já educadoras vêem esse dispositivo nas escolas, como na poesia recitada e encenada em 

sala e gravada em vídeo: 

“Em relação ao planejamento, 
Amiga agora eu vou lhe dizer. 
Algo que está incomodando 
Tanto a mim quanto a você 

Ouvi pelos corredores 
Que todos fazem planejamento 

Mesmo antes das aulas começarem 
Sempre, sempre é o mesmo sentimento. 

Se quiser entrar para trabalhar e 
Qual clientela encontrar? 

Se a realidade do aluno é outra 
De que maneira ele tem que planejar? 

Na hora do planejamento 
Os professores estão separados 

Com disciplinas diferentes 
E não se encontram sempre 

Quando a sala de aula chegar 
Turmas diferentes vão encontrar.” 

(grupo: Raio de luz) 
 

 Nas cenas apresentadas, o que chamou atenção a princípio, foi a semelhança dos 

enredos, quase todas/os apresentavam cenas de reuniões de planejamento em escolas: 

nas suas corporalidades expressam esses momentos como palavrescos, onde se planeja e 

nada acontece por faltar as condições para realizarem suas atividades educativas 

(equipamentos, energia elétrica, ...). O que se desenvolve é fora da realidade, embora 

haja uma ênfase na busca da realidade da educada. Segue-se o currículo oficial que 

homogeneíza situações adversas. Há uma vigilância hierárquica bem evidente: o órgão 

executor, que controla a direção, esta por sua vez, controla a supervisão, que vigia os 

professoras/es, numa cadeia panóptica. 
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“É possível afirmar com base numa história genealógica da escolarização, 
que a problemática do planejamento não é, em si mesma a questão. E sim, 
que a problemática maior é justamente, o aparecimento da escolas de 
massas, como solução para necessidades práticas de controle de regulação 
de uma nova categoria de análise e de governo, isto é a população. (...) Para 
regular e normalizar a população infantil, dentro de uma escola finalmente 
massiva, sem dúvida era necessário planejar suas ações, determinar seus 
tempos e distribuir seus espaços.” (Sandra Mara Corazza, 2006: 109-110) 

 Propusemos algumas atividades que nos fizeram desassossegar a ‘escola’ como 

instituição criada para o controle e regulação da população, compreendendo a 

genealogia de suas práticas (planejamento, avaliação, registros, carteiras, palco 

monológico, ...) como dispositivos da modernidade. Narradas as histórias de vida, 

buscamos experimentar outras narrativas para perceber os contornos condicionantes da 

prática do planejamento/escolarização. 

 Para nos percebermos como parte dessa trama, ainda na atividade de escolha do 

objeto íntimo, propusemos que cada grupo selecionasse um objeto representativo para o 

grupo, objeto coletivo: “todo participante deve por seus próprio objeto íntimo de lado e 

estudar outros objetos, para definir qual deles incorpora melhor todas as diferentes 

histórias e identidades da roda.” “já que o propósito primário desse processo é aprender 

como pensar inclusivamente, aumentando o espaço de identidade dentro de qualquer 

objeto para criar um novo espaço de identidade coletiva.” (Baron, 2004: 352). Numa 

escolha circular, um anel de formatura aparece como objeto coletivo por ser 

considerado como símbolo de autor(idade) e motivação, numa (re)codificação da 

situação vivida. 

 Tomando a formação como política cultural, realizamos também sessões de 

leituras de textos escritos e uma sessão de filmes, acompanhadas de 

interpretação/tradução livre com o uso de diferentes linguagens. Concluímos os 

momentos com diálogo sobre a proposta vivenciada e sugerimos como atividade de 

experimentação. A preparação de processos pedagógicos, baseados nas novas 

descobertas. Cada grupo dialoga sobre uma questão coletiva para transformá-la numa 

proposta de intervenção. 

 Realizamos um processo de avaliação que consistiu em círculos de diálogos, 

animados por questões relacionadas aos desafios do processo, os grupos de memória se 

reúnem. Cada questão/desafio é apresentada, selecionando uma questão coletiva.  
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 Compreender o Planejamento Educacional, não se trata de substituir uma 

arquitetura por outra, mas percebê-lo como um processo em que nossos aprendizados 

buscam superar a força da estética moderna que, como se fosse uma forma fixa nega 

outros contornos. Movimentar os corpos, não fixar as formas, conceitos, gestos, não 

normatizar as estéticas pedagógicas, mas desassossega-las, sem assumir uma atitude 

salvacionista em relação ao mundo.  

Cai o pano...fim do 2º ato! 

III° ato: Tecendo outros corpus de sentidos. 
 

 Nesses anos de invenção de nós enquanto educadoras, aprendemos “que todo 

acontecimento da educação existe como momento motivado da cultura a qual se faz 

num tempo e espaços determinados, onde se enraíza.” (Silva, 2006: 01). Entender como 

a educação se posiciona em relação ao corpo individual, a experimentação coletiva e a 

tomada de decisões nos permite pensar como autoras do cotidiano.  

“(...) destaco a raiz dessa palavra – autor/a – para enfatizar sua relação com a 
voz e a autoria do sujeito individual e para destacar sua diferença da palavra 
autoritarismo, com a qual é frequentemente confundida. Cada ser humano 
precisa desenvolver sua autoridade. É significante que nas oficinas de 
Alfabetização Cultural quando peço aos participantes para esculpirem 
autoridade, sempre aparecem estátuas de autoritarismo”. (Dan Baron, 2004: 
419) 

 

Através deste registro vimos como a academia reproduz práticas negadas nos 

discursos que anunciam uma proposta estética que se supõe diferenciada dos modelos 

tradicionais.  Nos ensaios propostos, pensamos essas performances nos 

(re)conhecemos nesses lugares, possibilitando uma tradução numa perspectiva diferente 

das que estão em uso. Propondo aos caminhos formativos, outros corpus de sentidos, 

que entrelacem o ético ao estético, sem uma idéia prescritiva, autoritária e excludente, 

num constante devir plural e criativo.  

Findo o teatro... 
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2. Projeto Oficina Itinerante de Formação de 
arteducador@s: Cantando nossa História... 

 

O Núcleo de Arteducação do Curso de Pedagogia da UFPA, Campus Marabá, 

floresceu nas memórias de oficinas itinerantes em Marabá, Altamira, Jacundá, São Luis 

do Maranhão... Seguiu buscando maneiras coletivas de viver ensaios como autoras. 

Nesse florescer abraçou a Rede Brasileira de Arteducadores (ABRA) para viver outras 

rodas de histórias. 

Nessa (re)invenção de nós enquanto Núcleo seguimos tecendo nesse Projeto, 

outras histórias formativas, outros corpus de sentido percebendo o entrelaçamento do 

ético e político ao estético, as possibilidades expressivas das diversas linguagens, a 

pluralidade das vivências enredando e inspirando nosso ritmo acadêmico, 

questionando a tradição enraizada que, prescritiva, autoritária e excludentemente, toma 

apenas textos escritos e formatados como possibilidades. 

 

Mosaico de histórias de vida – Laboratório de pesquisa – Pedagogia – UFPA - Marabá/PA, agosto 2008. 
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A tradição que nos concebe na sociedade do espetáculo nos diz também que a 

educação se faz como num teatro monológico, onde, apenas “dois” atores figuram. 

Professor e aluno(s), vidas reduzidas a formas fixas, em rituais de controle que se fazem 

mais sutis a cada dia. Quando não dorme em sala, o aluno ‘movimenta-se’ apenas como 

expectador. Negam-se baús de histórias vividas em nome de ‘verdades’ objetivas, 

presentes nos rígidos currículos.  

Queremos viver a existência como arte, transmudando esse desgostar. Nessas 

Rodas abertas pelo Núcleo de Arteducação, muitas pessoas estiveram em vivência na 

Pedagogia em Laboratório de Pesquisa, com os temas Corporeidade e Arteducação. 

Estivemos ainda em grupo de mulheres escrevendo “histórias sobreviventes em 

educação”. Estivemos na comunidade da escola Municipal Ida Valmont e com artesãs 

de outras tonalidades (Ubuntu, Gac, bandas de Rock,...). 

O desejo foi fazer das vivências, momentos coletivos que nos permitissem 

pensar sobre nós mesmas, como educadoras-artífices, olhar nosso ‘aulas’, 

‘planejamentos’, ‘avaliações’, ‘oficinas pedagógicas’, ‘pesquisa acadêmica’, 

‘administrações’... não somente como um olhar o outro, para o outro. Perceber o 

enredamento e constante devir de nossas relações. Se é aí que estamos imersas, é onde 

podemos viver nossa pluralidade com criatividade. É onde nos formamos e 

autoformamos. Inventoras, hora após hora, da próxima edição de nosso currículo 

aventureiro. 
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Alguns lampejos de possibilidades arteducativas experimentadas durante atuação no 

Núcleo de Arteducadores da UFPA - Marabá. 

 

 No trabalho com fotografia que já vimos fazendo de várias maneiras, dessa vez 

Inspiradas na obra do artista chinês Chen Shaofeng10 estivemos compondo no II 

Acampamento de Mulheres do Sul e Sudeste do Pará, a mostra fotográfica 

denominada “Corpos”, focando possibilidades de encontros nesta paisagem 

educativa, dizendo os corpos e sendo ditas/os por eles. Estar no acampamento 

compartilhando histórias, fotografando e sendo fotografadas. Expondo-as na 

mostra feita em colcha de retalhos produzida pelas participantes em vários 

encontros. 

 Compartilhando histórias em performances de máscaras e poesias com o Grupo 

de Ação Cultural São Felix (GAC) coordenando a oficina “Mulher e 

Identidade”. 

 Nos inscrevemos para participação em oficinas e outros eventos (I Encontro de 

Arteducadores) na II Semana de Teatro no Maranhão.  

  Durante a vivência na Escola Municipal “Ida Valmont realizamos oficinas 

arteducativas definidas no diálogo com a comunidade. Trouxemos o arteducador 

Agnelo Queiroz (CE) e a Arteducadora Renata Figueiredo (MA), para realizar 

oficina sobre fotografia e Teatro. 

*** 

 
 

                                                            
10Chen Shaofeng na obra Dialogue thepeasantesofTiangonsgsiVillages, retratou moradores de aldeias que 
visitou, pedindo que em troca fizessem seu retrato: o artista como observador e observado.  
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Foto: Marizete, de Tati. (Arembepe-BA) 
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Cirandas Lunáticas 

Uma composição em muitas mãos! 
 

Nesse momento de pesquisa, afirmamo-nos na possibilidade de continuar 

transpondo a fronteira entre ciência e arte, dessa vez pela literatura. Desses movimentos 

que não cabem nas palavras, é que se alimenta a literatura. Ela nos dá a permissão de 

dançar entre arranjos estéticos e científicos. Achar trilhas provocadas pelo desejo.  

Por histórias contadas podemos servir/sorver antropologia, memória, capoeira, 

música, terecô, atabaque, pano de boca, pedrinhas, bonecas, matemática, filosofia 

nagô... Desobedecer as leis estatísticas nos permite andar por fluxos descodificados. A 

criação estética de um grupo-sujeito vai-se fazendo pelo caminho.  

 Fazer-nos nômades nesses encontros. Em composição itinerante, pintamos com 

outras tintas nossa máscara. Fomos a outros espaços, tempos e linguagens de 

experiências educativas, para desinventar o pessoal/institucional, e aguçar nossa 

inquietação com as usanças do fazer pedagógico. 

Convidei um grupo de mulheres para nos encontrar como contadoras de 

histórias, depois nos autobatizamos cirandeiras lunáticas e, dentre as muitas expressões 

possíveis trazer as teimas que artesanalmente moldam jeitos, invenções que nos 

permitem burlar o feminino mazelado e submisso (Simone de Beauvoir, 1967;1970), 

para assumi-lo andarilheiro, composto em coragem e música. 

Praticar cirandas lunaticamente verdadeiras nas Histórias contadas, pretextos 

para derramar sobre o papel nosso feminino incontido. Mas, que feminino? Me 

perguntarão. Um feminino entre cicatrizes e tatuagens, simples e diverso, que se move 

além da relação com o masculino (Mary Del Priori, 2010). 
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O desejo por escapar a engrenagem da pesquisa centrada em entrevista me diz 

para desviar deste atravessamento que a toma como esse estar impessoal e neutro e 

optar por viver dias de trocas e de conversas, rodas de histórias, lual, rodas de dança, de 

tambor, violão, roda de comida, saladas de conversas sobre os caminhos femininos e 

suas margens. 

Encontrei-me com quem poderia viver este tipo de pesquisa em auto-forma-ação 

e a escolha foi pelas mulheres que fizessem parte de meu universo íntimo/institucional, 

com quem vinha praticando não só o lugar formal da educação, mas, acima de tudo, 

com quem estive em contato íntimo significativamente nos últimos anos.Buscava na 

intimidade emocional o aflorar de nossa subjetividade, reflexividade, interioridade 

para alcançar a delicadeza do tema. Não pretendi que disséssemos tudo, somente 

abriríamos janelas, portas ampliando horizontes. 

Escolhi as mulheres de meu universo íntimo para tentar praticar um jeito muito 

particular de estar junto, considero aqui intimidade esse compartilhar o silêncio, a 

conversa e a escuta. Um nível mais profundo de comunicação, que fosse diferente do 

que acontece nas pesquisas feitas com outros tipos de escolhas. Nesse 

compartilhamento de intimidade, ora nos expondo inteiras, ora expondo apenas pedaços 

de nós. Cuidamos sempre para que ficássemos o mais à vontade possível. Cada uma de 

nós teve liberdade para mostrar o que e quanto queria desde que estivesse à vontade.  
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"Vou ter com a madrugada, me espalhar em qualquer dia. Eu não fico pra dormir nesse país 
que não amanhece, nem acorda com meu boi, iêê meu Boi" (Papete) 

Realizamos encontros regados à liberdade de dizer e ser pela pintura, poesia, 

vídeo, fotografia, música, dança...Fez-se arte do dizer. Todas as formas abertas para as 

expressões que podiam ser traduzidas, que pudessem tecer sentidos no ato mesmo de se 

tornarem um dizer. Feitura em todas as mãos. Escambo de saberes, em forma-ação 

coletiva, em experimentação. Um percurso de seis encontros acontecidos a partir de 

2010, passamos em torno de cinco dias em cada ciranda, abrimos rodas com mulheres 

de muitas partes e que fazem travessuras nessas fronteiras. 
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Dos dizeres da experiência aos encontros das 

Cirandeiras Lunáticas 

 

 

Abriu a roda, ô cio, 
Fechou a roda, ô cio, 

Essa roda é de namoro, ô cio, 
Vamos todas namorar, ô cio.  

(Domínio público) 
 



59 
 

Calu 

Em meus labirintos e quintais começo esse desenho, sem saber que estou 

começando. Querendo recriar a vida, sou levada ao desejo. Desejo de intercessão. 

Encontro Calu em 2001, em Belém enquanto cursava mestrado. Ela estava merendando 

ao pôr do sol, na beira do Rio Guamá, dentro da UFPA, onde fazia graduação. No meio 

da conversa ela apresentou suas pinturas em cartões telefônicos reciclados. 

Reencontramo-nos em 2006, durante a experiência com o Núcleo de Arteducação da 

UFPA em Marabá. A experiência da Cooperativa de Ação Cultural Ubuntu, atuante em 

Arteducação em Marabá e Sul do Pará, ecoou até Belém, na fala de uma amiga, que nos 

apresentou.  Ela - que já desenvolvia o Projeto Recicle, Pinte e Borde – interessou-se 

pela proposta da CAC Ubuntu.   

“Estou acompanhando esse processo com a Marizete desde 2006, quando eu 
fui pra perto, foi por causa da Ubuntu, por causa dessa metodologia de arte. 
Quem me falou da Ubuntu foi a baiana (minha amiga). Ela falou: - Calu, o 
teu projeto parece com o de uma galera lá de Marabá. Quem é essa galera? 
Eu perguntei, ela falou de vocês. Ela me convidou pra ir conhecer. Ela até 
levou uns cartõezinhos meus pra vender lá (...) Então começou a rolar esse 
imã aí, esse contato. Eu me sentia só com o que eu pensava da minha arte. Eu 
continuava sozinha (...) e vocês já estavam fazendo em Marabá, estavam 
concretizando. Quando chegou ao ponto de eu ir pra Marabá conhecer a  
(Marizete) aconteceu uma mudança no que eu achava sobre arte. (...) A CAC 
Ubuntu era um projeto de arte-educação que rolou por dois anos no Sul e 
Sudeste do Pará, artistas e educadores que se reuniram pra fazer uma 
educação diferente. E eu pirei porque (...) o meu projeto o meu projeto ‘antes 
artes do que nunca’ era igual ao da Ubuntu.” (Calú) 

Após a finalização das atividades da CAC UBUNTU, passamos a viajar juntas 

em muitas rodas, desafios e partilha. Da beira do rio Guamá, por muitos lugares. Nos 

fantasiando, cantando, dançando, compondo e recitando poesia. Intensa troca afetiva. 

Essa intensidade tem nos colocado encruzilhadas, ruas, cirandas e cantorias na lua. Em 

várias rodas, praticamos música, teatro, fotografias, instalações artísticas,... 
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"É que o vento buliçoso balançava teus cabelos e eu ficava com ciúme do perfume ele tirar...(Papete)" 

 

Criamos e desenvolvemos vivências arteducativas em 2007 e 2008, no projeto 

Oficina Itinerante de Formação de Arteducadores, do Núcleo de Arteducação da UFPA 

Sul e Sudeste do Pará. Durante esses anos de experiência atuamos juntas em vários 

projetos arteducativos e mantivemos parceria com a Associação Brasileira de 

Arteducadores – ABRA.  

Fiz o convite inicialmente a Calu para prepararmos o primeiro encontro das 

Cirandeiras Lunáticas juntas, buscando partilhar cada função, nas rodas de música e 
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outras viagens. Durante esse tempo, povoamos nossos dias com música das Meninas do 

Canapijó11 em cantorias pela cidade. Entre carimbós, afoxés e outras macumbas... 

Na preparação dos encontros realizados entre novembro de 2010 e julho de 

2013, nossos diálogos apontavam para a necessidade de ampliarmos essa troca afetiva, 

tentando fugir a rigidez de um ordenamento. Cuidando para que todas pudessem ir 

participando da criação do momento. Marcamos o primeiro encontro para ocorrer, 

durante a lua cheia, de novembro, na ilha de Cotijuba, na praia do Vai-quem-quer. 

 

“Abre a porteira menina pra ver o boi encantado" 

Fizemos, eu e Calu, uma relação com quarenta e oito mulheres. Algumas haviam 

sido minhas professoras, amigas, colegas da universidade, amigas das notivagações, 

mulheres que haviam trabalhado comigo em projetos tais como PRONERA, CAC 

                                                            
11 Meninas do Canapijó é o nome que nos demos nas rodas de carimbó onde cantamos e tocamos. 
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UBUNTU, UFPA. A proposta era que cinco delas aceitassem compor o grupo de 

contadoras de história. Das quinze que compareceram, seis participantes do encontro na 

ilha de Cotijuba, compuseram o grupo de contadoras de história a partir daí. O grupo 

que se formou não ficou assim tão heterogêneo quanto à idade, as mulheres que vieram 

para o encontro apresentavam entre 25 e 45 anos. Todas tiveram ou têm vínculo com a 

universidade.  

O convite foi feito por e-mail, ou em conversas no MSN, a algumas o convite foi 

feito por telefone. Esse aspecto também produziu um recorte seletivo de mulheres que 

tem acesso a internet e telefone. O convite continha um vídeo-poema, acompanhado das 

informações de data e local para o primeiro encontro. A idéia inicial era compor o grupo 

com cinco contadoras de história, entre as quais eu estaria inclusa.  

Qual seria um lugar em que estaríamos perto de coisas que gostávamos e 

lembrassem tempos bons em nossas vidas, a comida paraense, a música, a dança, a rua? 

Era pra um lugar assim nosso desejo.  Inspiramo-nos para provocar essa troca afetiva, 

preparamos nosso corpo para receber cada uma. Encontramo-nos na pousada Quarto 

Crescente, em Cotijuba, em plena lua cheia. Havíamos combinado com Adriana, a dona 

da Pousada, a realização do encontro lá como possibilidade de trocar com participantes 

do Movimento de Mulheres das Ilhas de Belém, do qual ela faz parte. Sabíamos acima 

de tudo ser este um lugar inspirador e ainda mais na lua cheia. Daí em diante, muitas 

histórias aconteceram... 

Para apresentar as demais cirandeiras, conto em seguida como cada uma delas 

foi entrando em minha vida e ofereço ainda apenas um trago de nossas apimentadas 

histórias, muitas outras vão sendo partilhadas na passagem, uma dose de textos 

entregues por correio eletrônico durante os anos em que convivemos nos tempos da 

pesquisa, ou feito à mão, rabiscado em papel e inserido neste corpo. 
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As condições de produção de cada e-mail/manuscrito que insiro após a 

apresentação de cada cirandeira, dependeu da ciranda em rede que nos conectou/conecta 

continuamente. Os textos recebidos por e-mails foram muitos e o estímulo para a sua 

produção/coleta e envio foi a vontade de cada uma em tornar sua voz pública, 

compartilhando informação/opinião.  
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Foto: Auto-retrato – Tatiana (Guaramiranga-CE) 
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Tatiana 
 

Conheci Tatiana na universidade, em sala de aula no ano 2000, quando fui sua 

professora, depois pelas noites da cidade. Nossa amizade fluiu em várias direções. 

Juntamo-nos em almoços coletivos uma na casa da outra, muitas vezes. Estivemos 

juntas na Ubuntu12, desde o início. Ouvi muitas vezes a Tati dizer que a CAC Ubuntu 

mudou sua vida. Mudou nossa vida, Tati! Nossos encontros nunca aceitaram restrições 

para acontecer. Nossa vivência educacional foi se matizando a partir daí. A 

alfabetização Cultural que nos chega através da ABRA13, coincidia com o que trazíamos 

na nossa bagagem. Trazíamos também noss@sfilh@s. Muitas histórias nessa 

convivência fecunda hão de embalar muita conversa ainda. Histórias que entrelaçam 

nosso espaço-tempo. Compartilhamos em muito nossas histórias íntimas, sobre nossos 

amores e dissabores, e principalmente, sobre nossa condição educadora na cidade. Entre 

um careta e outra, tecemos vida cotidiana. 

“Uma vez eu falei a uma grande amiga que me sentiria, mas realizada se 
tivesse uma máquina fotográfica digital, um pc com net, um carro e muito 
dinheiro no banco e por último sendo doutora ou minimamente mestra.... 
Putz!  Sociedade alienada pelo consumo total, embora nessa época; quatro 
anos atrás; vivesse com o valor de 400 reais, dividindo uma linguiça no 
almoço e na janta, sem água nas torneiras, metade da casa no escuro por não 
ter como arrumar a fiação estourada, num estado de espirito lamurioso, 
sofrido e altamente "nicotinizado" e alcoolizado... (ainda não tenho dinheiro 
no banco mas também não divido, a menos que queira, uma linguiça no 
almoço e janta, já tenho água nas torneiras da casa que habito e quando 
vejo empréstimo disponível na minha conta faço mesmo kkkk. Briguei 
comigo mesma por essa estrutura excludente, metida da academia ao qual 
tanto almejava e nunca consegui entrar por falta de títulos, 
mas principalmente determinação em saber o que queria da vida.  
E o que tu quer dizer com tudo isso? o que tu tá falando? onde tu quer 
chegar? 

                                                            
12 Cooperativa de Ação Cultural UBUNTU, entidade sem fins lucrativos voltada a ação cultural escolar e 
de rua, que participamos como sócias fundadoras em Marabá entre 2006 e 2008. 
13 Rede Brasileira de Arteducadores - ABRA 
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SEI LÁ.... Só deu vontade de escrever... é que nada tá acabado... tá tudo em 
construção... tudo em movimento. 
Teve um momento na Bahia lá naquele ap embaixo do da Juliana naquele 
bairro que é perto da praia e que tem um circo e um grande parque que é o 
mesmo nome do bairro onde nunca me lembro o nome, que as lunáticas me 
colocaram na roda! Questionando meu comportamento e falta de 
comprometimento por não ter aceitado o grupo na minha casa em 
determinada período. Isso me causou revolta, invasão, falta de link entre 
postura e o que fala, sabe como é? Me senti julgada, gritei para todas: essa 
pesquisa é só para atestar cientificamente que nós mulheres somos 
fudidinhas? e mais alto gritava não se envolvam onde não devem, respeitem 
o limite de cada uma, respeitem meu MEDO, meus LIMITES!  
Todas falavam algo e ao mesmo tempo e A mais lunática delas, se é que 
existe a mais, também gritou, berrou e disse com as entranhas fogueadas: não 
vou permitir que nenhum homem, nenhum homem me ampute, tire o meu 
direito de ir vir! 
 As cirandeiras lunáticas nem sabem o quanto me magoaram, o quanto as 
evitei por um tempo por achar que elas só viam seus interesses, revelei nos 
comportamentos: manipulação, interesse, inveja, ciúme, raiva, traição, 
falsidade, consentimento. Sim, isso que via era reflexo do que estava em mim 
também e me fazia mal, me faz mal e me afastei... Não só delas, mas de um 
monte de gente. 
Ponto. Gravei isso, marcou, magoou, congelou, digeri resignifiquei 
comportamentos. 
Por isso quero me permitir outros momentos de celebração com mulheres que 
de forma ou de outra estou conectadas por fios invisíveis e fortes, fios 
dourados (igual a bicha gosta, com glamour). Sem muitos empolgamentos ou 
julgamentos, mas sendo, estando resignificando, construindo nesse tortuoso 
conflito de respeito ao outro sem se desrespeitar. 
E todas as cirandeiras lunáticas talvez tenham sim 
representações machistas ao seu lado que impedem ou tentam direcionar para 
onde vão e com quem vão, mas cabe a cada uma delas se propor viver outras 
experiências ao qual vão resignificando suas vidas e bailado! 
...de Aruanda eu tenho saudade. 
Pra Aruanda eu quero voltar, 
Só meu corpo é que tem vida calunga 
Meu coração morreu, 
Só meu corpo é que tem vida calunga 
Meu coração morreu 
tumtum. 
E agora apresentamos o circo mais lindo de todos os tempos... 
UHHH! 
Aaiaiaiiaiiaiaiaiiaiaiaiaiaiaiaiaiia! (Tati, Hotmail, 03.08.2012) 
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Foto: Sil, de Tati (Guaramiranga-CE) 

Sil 
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Sil também entrou na minha vida nesse mesmo momento. A conheci em uma 

festa na universidade Foi a amiga Angélica que nos apresentou.  Havia mudado há 

pouco para Marabá com Mateus, seu filho. Compusemos juntos esse grupo de amig@s 

que produziram artes e travessuras em Marabá e a Cooperativa de Ação Cultural 

UBUNTU foi nosso exercício de educação e amor nesses dias. Durante os anos que 

moramos em Marabá, nosso contato foi intenso. Organizamos encontros, almoços, 

rodas de rua, praças e quintais com muita música, muita festa. Experimentamos muitos 

jeitos de estar, misturamos muita poesia em tudo isso. Vivemos entre crianças, 

merendas, bichos, literatura, boemia,.... 

REFLEXÕES DE UMA CIRANDEIRA LUNÁTICA PÓS SALVA-DOR 

Desde o primeiro encontro a metamorfose sempre acontecia. Não logo, mas 
em poucas horas no calor do desejo de cirandar. Pois bem, íamos nos 
envolvendo, preparando-nos para a grande fogueira. Não, não para sermos 
novamente queimadas entre risos sádicos e macabros dos homens que não 
suportavam nossas vivências místicas e míticas. Mas  na fogueira da 
ancestralidade, um fogo que aquecia nossa intersubjetividade, nossa 
coletividade. Era nossa dança coletiva, nosso cirandar por/entre luas, 
fortalecendo o eu afirmado, cheio de si e sem deixar de cultivar a amizade 
pela outra. Sim, cultivar o amor pela que está ao lado, porque o 
patriarcalismo junto com a igreja só concebia o amor através do matrimônio. 
O amor hetero, o legítimo segundo o que os homens ditavam e ditam e 
escrevem. Uma mulher amar outra mulher no mundo deles é estranhamento, 
até beirando o absurdo. A amizade sempre foi mais cultivada, mais 
desenhada como modelo nas experiências do tecer masculino. Uma fala que 
ainda ressoa, vindo da cozinha numa manhã nebulosa em Salvador, e que está 
me incomodando muito é: "por isso que não gosto de tá onde só tem 
mulheres”, ou algo parecido desse dizer. Dizer esse vindo de um coração 
feminino, pelo menos é o que meus olhos e ouvidos me diziam. Um corpo 
vestido de mulher, mas tendo como nudez o corpo masculino. ou ao 
contrário? Talvez a alma também... ecoa essa voz masculina que mostrou 
desejar mais cultivar a amizade entre homens e não entre mulheres 
cirandeiras...queria acreditar que estaria eu lunática na hora dessa fala.Nós 
cirandeiras, como nossas ancestrais amigas, exercitamos durante os encontros 
a coletividade, o ajuntamento, a partilha, a cumplicidade, a Resistência, o 
fogo...Cirandar nesses momentos de puro deleite, porque cirandamos sem o 
fantasma, em algumas de nós ainda bem mais vivo, do patriarcalismo. Andar 
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sem a vergonha de se colocar no mundo e para o mundo, não mais deles, mas 
nosso também. Não mais de disputa entre mulheres, verdade essa construída 
pela hegemonia masculina que insiste em reforçar entre nós esse olhar 
negativo, de sempre disputa. No entanto, insistir na construção da amizade 
entre nós é quase uma questão de sobrevivência, de redes. Não é tão fácil 
essa amizade entre nós, é verdade. Tivemos que pular vários obstáculos, uns 
mais dolorosos outros nem tanto. Umas com mais facilidade, outras nem 
tanto. Mas no final lá estávamos juntas para mais uma metamorfose. 
Crisálida tornando-se borboleta. Voar,voar,voar até nos momentos de choque 
voávamos lindamente porque conseguíamos borboletar sem perder o voo da 
amizade, nossa direção de cirandeiras lunáticas. 

                           ESTAMOS ACOSTUMADAS COM AS ORDENS 

                          ESTAMOS HABITUADAS COM O AUTORITARISMO 

                          ESTAMOS HABITUADAS COM O PATERNALISMO 

                         ESTAMOS HABITUADAS COM A TUTELA. 

                         (...) SAIAMOS DO COMODISMO 

                           SAIAMOS DA ACEITAÇÃO PASSIVA 

                              RECUPEREMOS A REBELDIA! 

                                                 Micinete/vovó elza tavares 

  Aplausos pra nós que conseguimos ser cirandeiras lunáticas. 
Parabéns  a nós se conseguirmos continuar sendo cirandeiras. Coragem pra 
nós pra continuarmos cirandando pela vida, reinventando sempre o cotidiano 
e fazendo nossas fogueiras ancestrais, mesmo que estejamos a sós. Valeu 
pelo fogo, meninas.” (Sil,hotmail 08.11.2011) 
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Foto: Auto-retrato II, de Aninha. (Guaramiranga-CE) 
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Aninha 
 

Conheci Aninha na rua, cirandando em Marabá. Havia chegado há pouco de 

Minas para experimentar o Norte. Estivemos em muitos encontros cirandeiros noturnos.  

Brincadeiras com fotografia e poesia, muita música de ciranda e capoeira. Ficou feliz 

em entrar para essa ciranda. Foi a primeira a manifestar por MSN esse desejo.Tem 

também na psicologia sua arte. Arte de Menina de Minas. Trouxe mais que o macramê. 

Trouxe alegria de cantora, de batuqueira que aprendeu ainda em Minas. 

“Não sei por onde começar a reflexão deste texto, tantas coisas se doaram 

afetamentos de angústia, desencanto.  Respiro, percebo o movimento da 

chuva, com suas águas ligeiras, nos ciclos com tempestades lindas, mesmo 

quanto traiçoeiras. Amo o inverno amazônico, o calor sufocante desaparece, 

o tempo fica mais largo, a vida caminha mais lenta. Aos fins de semana 

consigo entrar em contato com isso, tento me desligar da semana corrida de 

trabalho, e vivenciar novas sensações.  Melhor dizendo, não consigo desligar 

totalmente. Tal como o texto de Eliane Brum será um desabafo e 
conteúdos de fundos vividos serão figura nesta narrativa. 

A mulher e o homem buscam ajustamentos nos seus cotidianos, por uma 

busca constante de felicidade, de alegria de viver, de paz interior, procuram o 

prazer e fogem da dor se encontrando em momento de vazio como bem 

pontua Eliane Brum. Creio que há em nós a memória de um estado de 
plenitude sem obstáculos e de êxtase permanente. 

Esta busca de autoconhecimento nos leva a procurar sensações agradáveis, 

que nos deixam felizes como por exemplo uma passeio, uma banho de rio ou 

mar com a pessoa amada(no momento), sentir o perfume de uma flor que 

acaba de desabrochar em seu jardim. Esta busca parece nunca ter fim, e por 

outro lado parece que uma barreira criada por nós mesmo nos impede de 

vivermos plenamente esta felicidade para a qual parecem existir e ela nos 

escapa, sem que tenhamos consciência da causa deste fracasso constante. 

Nenhum destes prazeres que vivenciamos dura, e lá no lugar onde havia 

felicidades, sobrevém a frustração de seu desaparecimento.  Eu busco um 
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estado permanente de algo que me dá certeza da existência de tal estado, no 
entanto, encontro apenas a impermanência. 

Nos escritos de Eliane Brum percebi um sentimento muito profundo de 

insatisfação, um sentimento que há em mim também. Me dei conta que a 

satisfação é transitória e é justamente o caráter impermanente do prazer que 

me provoca um apego à memória destas vivências. É dolorido falar sobre 

isso, mas de fato a satisfação completa não existe. E estar no mundo não é 
fácil, um mundo que eu desconheço. 

Este mundo que desconheço está marcado por contradições, basta-nos um 

pouco de sensibilidade e olhar atento para percebermos o sofrimento humano 

deflagrado por todas as partes. Em nosso trânsito diário pelos espaços, somos 

convidados a repensar a sociedade em que vivemos questionar essa forma de 

organização econômica e social que dita um processo de “exclusão” de parte 

majoritária da população. Caminhamos sobre este terreno que se desfaz e 

refaz, mas mantém sua máxima, onde algo sempre vai ficar de “fora”, e o 

mais duro é pensarmos que este “algo” é o homem.   É nós Gestalt terapeutas 

estamos inseridos também neste contexto regido pela primeira e maior das 

necessidades, a de sobreviver. E, com efeito, somos produto dessa relação. 

“Essas relações não correspondem a nenhuma natureza humana e podem, 

portanto, ser modificados embora com muito trabalho e sofrimento. 

Sofrimentos que estamos sempre evitando e, com isso, mantendo o statusquo. 

Mas um paradoxo existencial: “evitar o sofrimento é saudável em situações 

emergenciais e muito perigoso como atitude geral e fixada” (Walter Ribeiro). 

Que ajustes conflitantes o ser humano poderá fazer? Walter Ribeiro reflete no 

seu Livro Existência-Essência que a nossa confiança adoeceu e que perdemos 

contato com o mais íntimo de nós e desenvolvemos essa miríade de papéis 

sociais estereotipados que está aí em praticamente todos nós. Concordo com 

Eliane Brum quanto ela fala que a busca da estabilidade nos da possibilidade 
e também nos tira possibilidades. 

Enfim, correlacionando esta narrativa com as minhas vivências pessoais, fica 

para mim que o SELF possui uma mutabilidade, que permite a abertura para 

o novo, para a criação e novos desdobramentos. O ambiente sócio-cultural é 

constituído por um conjunto dinâmico de universos. Estes conjuntos afetam a 

subjetividade, que é constituída por uma composição singular de forças, 

Sendo que a cada novo universo que ela incorpora, novas sensações são 

produzidas, um novo campo de relações se estabelece. E como diria 

Chico Science “é me desorganizando que posso me organizar.” E me 

desconhecendo, saindo um pouco destes papéis sociais, pois na medida em 

que são criados modelos de um ideal de vida, a partir de territórios fixos ou 
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cristalizados, ocorre uma limitação das possibilidades de ser no mundo. E 

muitas vezes permanecemos nestes modos estereotipados por medo de não 

lidar com o novo. Além disso, o modo de produção “capitalístico” norteado 

por um automatismo que nos impossibilita em entrar em contato com o 

mundo e consigo mesmo, com efeito dessensibilização do homem para com 
sua própria vida e saúde.” (Aninha,hotmail 15.06.2013) 
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Foto: Mici e a Larica, de Calu. (Praia do Vai-quem quer, Ilha de Cotijuba – PA) 
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Micinete 
 

É artista de rua. Quando cheguei pra morar em Fortaleza, me acolheu. Rodou 

comigo os bairros do Pici e Henrique Jorge à procura de casa. Sempre me desafia a 

experimentar sem culpa. Vive em trupes de teatro e música. “Maria das Vassouras”, 

“Coletivo Muquifo”, Coletivo de Culturas Juvenis”,... Abandonou a universidade por 

não suportá-la. É mãe de Evinha e filha da dona Nete e seu Messias. Compõe o coletivo 

muquifo no Pici. Voz afinada na roda de coco, na batida do pandeiro. Vive brincando 

boneca. Mamulengueira, anarcopoita de plantão. Melancólica de ocasião, um cão. 

Pensando nessas questões de gênero (o que provocou mudanças na minha 
vida, considerando que sou uma mulher). Tudo começou assim...Tive na 
minha infância pai e mãe e especialmente a figura de meu pai que nunca me 
bateu/agrediu. Construí a imagem de que homem não bate de jeito nenhum. 
Meu pai não agrediu minha mãe de forma alguma. Outra coisa foi ter um 
irmão quase da minha idade e por isso a gente brincou junt@s. Aqui nessa 
parte da minha vida abre perspectiva nas percepções que tenho sobre as 
relações de gênero. A partir das brincadeiras tanto as ditas de meninos, como 
as ditas de meninas, ter brincado de bila, arraia, futebol, vídeo game (que na 
época que eu era criança, só os meninos iam pras locadoras de vídeo-game). 
Eu lembro da primeira vez que eu entrei em uma locadora de vídeo-game e 
todos os meninos olharam pra mim como se eu fosse uma estranha ali. 
Muitas vezes apanhei de minha mãe (nada grave, tanto que até hoje não 
lembro de nenhuma surra) sim, apanhei dela só porque jogava futebol, 
brincava de bila com os meninos, minha mãe não gostava, mas eu sempre ia. 
Gostava também de brincar de boneca, de casinha, de comidinha com meu 
irmão também. A gente brincava de tudo. Outra coisa que considero mudança 
foi não ter tido obrigatoriedade nos trabalhos domésticos por eu ser menina. 
Todos esses aspectos foram pontos de formação sobre eu ser mulher o que 
para mim não é uma condição é uma forma de eu me relacionar no mundo. 
Antes do teatro e da música vieram os movimentos sociais...Se deu o caso de 
eu conhecer a Lúcia do ESCUTA/CEB’S, uma mulher que questionava as 
desigualdades nas relações de gênero (na época em que a conheci). Foi a 
partir da minha mãe, meu irmão, meu pai e da lúcia que fui percebendo as 
relações de gênero, com oportunidades injustas, na sociedade, na 
comunidade, no grupo, em casa, enfim...O movimento feminista que fiquei 
pouco tempo mas que foi um lugar de entendimento sobre a mulher e como 
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historicamente ela tem sido tirada da praça, da rua, da participação política 
(entendo a política como uma forma ampla de participação). E foi daí em 
diante que passei a me posicionar mais consciente sobre os lugares que eu 
gostaria de estar e que de praxe a mulher veio sendo excluída e ainda é. 
Depois disso não lembro de me segregar dos lugares por que é um “Local de 
Homens”. O teatro, a dança, a música, a escrita (considero o fanzine uma 
forma de literatura) são instrumentos da minha voz, dos pensamentos sobre a 
mulher. 

Micinete Mulher! 
 

“Eles são muitos, mas não sabem voar.” (Ednardo) 
 

(Micinete, texto manuscrito recebido no mês de agosto de 2013). 

A proposta era estar em um grupo, com mulheres que durante alguns encontros 

em lugares diferentes pudessem estar e partilhar suas impressões sobre o feminino, nas 

marcas deixadas, nos artefatos possíveis. Fazer travessura na fronteira e, expondo nossa 

escolha: a música, a dança, a poesia, a comida, sabemos ser elementos formadores da 

nossa condição social, deixando fluir desejos, numa ciranda que faz jorrar nosso 

feminino. Histórias foram chegando e formando o caldo dessa cultura. Cirandas 

lunáticas à maneira desviante, desregrada.  

Cada encontro durou em média cinco dias de trocas e de conversas, rodas de 

histórias, lual, rodas de tambor, violão, roda de comida, de salada, de conversa sobre si 

e outros/as e sobre os caminhos e suas margens. Encontros regados a pintura, poesia, 

vídeo, fotografia, música, dança...Artes do fazer, do dizer. Todas as formas abertas para 

as expressões que nos traduzem. Feitura em todas as mãos. Trocas de saberes.  

Escolhemos Cotijuba primeiro por que conhecíamos e era acessível pra maioria 

das mulheres convidadas. A partir de lá a gente conversou numa roda e decidimos 

experimentar o seguinte: De cada vez, uma ia levar o grupo pra algum lugar. As 

escolhas iam sendo feitas considerando as condições de todas, buscando aproveitar o 

espaço possível em todas as agendas e quem poderia receber no momento.  
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Nosso segundo encontro aconteceu no Ceará, em Fortaleza e Guaramiranga. 

Preparamos nossa casa para receber as Cirandeiras Lunáticas. Enquanto esperávamos a 

chegada de todas nos envolvíamos em rodas de histórias, de cantorias e cirandas em 

Fortaleza.  

A vida tava tão boa, pra quê mandou me chamar 

Eu tava no juazeiro, no sertão do ceará 
 

(a vida tava tão boa, pra quê mandou me chamar)14 

Partimos rumo a serra de Guaramiranga, três dias lindos. Uma casa no alto da 

serra, emprestada de um andarilho ausente, próximo a cachoeiras e a mata. Nosso baú 

de histórias se abriu abundantemente nesses dias. Estivemos novamente enluaradas, 

com o frescor da serra e toda a intensidade presente naquela paisagem mágica. 

 

 "Quando piso em flores, flores de todas as cores, vermelho sangue, verde oliva azul colonial. Me dá vontade de 
voar sobre o planeta (Zeca Baleiro)” 

                                                            
14Coco Raizes de Arcoverde. A vida tava tão boa. 
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Saímos do Ceará com o encontro seguinte marcado para julho, em Altamira. 

Não foi fácil achar data. Cada uma espichava para um lado. Tati, Sil e Ana estavam com 

dificuldades por causa de filhos, estudo ou trabalho. Enfim, conseguimos marcar para a 

segunda quinzena do mês. A notícia da morte de D. Maria do Espirito Santo15 do 

Assentamento Agroextrativista, no munícipio de Nova Ipixuna no Pará, nos abalou 

profundamente mudando o rumo das coisas, convidei todas para fazermos o encontro 

em Marabá, e talvez assim, poder ficar mais próximo de onde ela viveu . Na verdade 

este foi um encontro que aconteceu em vários lugares. Começamos pela casa da Sil, em 

Belém. De lá fomos à casa de Aninha, num sítio em Marabá. Tati não participou desse 

encontro, escolheu viajar com @s filh@s.  

“embarcamurena embarca molha pé, mas não molha a meia 

viemos de nossa terra fazer barulho na terra alheia”16 

Nesses dias cozinhamos, tomamos banho de cachoeira na Serra das andorinhas 

em São Geraldo do Araguaia, tocamos instrumentos, cantamos, fizemos ciranda, 

dançamos, visitamos a feira da cidade de São Geraldo. Essa era a cidade onde morava a 

educadora Berenice, citada nas páginas iniciais desse trabalho. Era um pouco deixar que 

a própria experiência da gente fosse fluindo nas coisas que a gente ia decidindo fazer e 

no meio de tudo a conversa ia sempre rolando e as histórias iam sendo contadas. 

Combinamos que todas gravariam, filmariam, desenhariam, escreveriam, pintariam o 

que sentissem vontade.  

                                                            
15 Ela e seu companheiro José Claudio foram emboscados no meio da estrada por pistoleiros e 
executados, vítimas de pistoleiros a mando de madeireiros que tentaram silenciar suas vozes de protetores 
ambientalistas. Trabalhamos juntas no PRONERA. Ela foi educanda/educadora. 
16Domínio público 
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“Quando se morde o fruto. Faz-se o Presente. 
Translúcida me vejo na tua vida, sem olhar para trás nem para frente: Indescritível, recortada, fixa (Hilst)”.  

 

Aos poucos íamos percebendo porque estávamos ali. Os questionamentos iam 

esclarecendo mais as coisas. Eu colocava o que era o meu objetivo com o encontro. 

Mas, sempre enfatizava que o encontro era nosso e todas teriam a liberdade de dizer, 

escolher e fazer, sem que precisasse ter alguém para marcar os momentos, ao modo da 

Análise Institucional17.  

Nosso encontro em Guaramiranga foi fortíssimo. No primeiro dia fizemos um 

café da manhã e sentamos numa roda no quintal num ambiente totalmente acolhedor 

proporcionado pela natureza bela da serra. Foram momentos de compartilhar saberes, 

experimentamos produzir objetos juntas. Tecer macramê e no meio de tudo isso nossas 

histórias iam sendo narradas. 

                                                            
17“Nos funcionamos, todos, em todos os lugares, sob a heterogestão; ou seja, ‘geridos’ por ‘outrem’. E a 
vivemos, geralmente, como coisa natural (...) . Aceitamos todas as racionalizações da heterogestão e, em 
geral, a pensamos insuperável  (...). A autogestão que existe acontece dentro de uma contradição total, já 
que a vida cotidiana, a minha e também a de vocês, se passa no terreno da heterogestão.” (LOURAU, 
1993; p.14)  
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Nosso encontro seguinte foi marcado para Salvador, na Bahia. Fomos 

inicialmente Eu, Calú e Marina. Numa viagem de automóvel pelo litoral partindo de 

Fortaleza. Passamos doze dias nessa viagem. Ao chegar lá, fomos recebidas por Maria 

Juliana, amiga de Calú, em seguida alugamos uma casa no Bairro do Pituaçu. Foi nessa 

casa que recebemos as demais cirandeiras. Nesse encontro continuamos experimentando 

o teatro de bonecos que desde o primeiro encontro já vinha sendo trazido porMicide sua 

experiência como mamulengueira. Depois do primeiro encontro começamos a 

confeccionar bonecos, no encontro no Pará experimentamos montar o cenário numa 

janela no sítio onde aninha morava. Mas somente em Salvadorvivemos mais 

intensamente a experiência de montar uma peça com mamulengo.  

A Mici tinha a experiência com o teatro de bonecos e compartilhou conosco e 

todas se envolveram.  
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Desde a montagem de cenário, a escolha das músicas, e a interpretação. 

Começamos a montar o roteiro com elementos do texto já escrito. Além do Blog, havia 

desde o início a idéia de realizarmos um filme. Começamos a montagem e produção do 

roteiro, que naquele momento apontou para a encenação das duas poesias que abriam o 

texto inicial escrito por mim. A primeira delas o poema ‘Espelho’ de Cecília Meireles 

(ele é apresentado na abertura do texto ‘Por Berenice’ da Ciranda Literária). Encenamos 

e gravamos o poema “Testamento”. Praticamos por aí nosso repertório pedagógico em 

forma-ação.  

Encenamos novamente, em Salvador. Eu considerei muito rica a experiência 

porque ela fustigou esses outros saberes em cada uma de nós. O uso de equipamentos 

tecnológicos na produção inquietou nossa vontade, os passeios nos trouxeram lugares 

novos. Pelas cirandas entramos em lugares pouco frequentados por algumas de nós, um 

pouco mais por outras, como o teatro, o vídeo, as costuras, pinturas... Esteve firme em 

nós o gosto pela liberdade, a prática da não obrigação. Aconteceram estranhamentos, 

achamentos, desequilíbrio e quietude.  
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"Não te prendo e não permito que me prendas, nenhuma corrente pode deter o curso da vida, quero que sejas 
livre como eu própria quero ser”  

 

Nesse giro do diabolô em Salvador-Ba, o toque do berimbau nos acompanhou 

através de Maria Juliana, a pessoa amiga que nos acompanhou no passeio por nossas 

ancestralidades afro. Passeamos no pelourinho, dançamos a benção no Gerônimo, um 

cantor nativo. Ouvimos as vozes do feminino pelas ladeiras, becos, praias, cozinhas e 

quintais. Ativamos nossa negritude com pimenta e dendê misturando com tucupí, 

farinha de mandioca e cuscuz.  

Poetizamos com Berenice, Tati, Sil, Ana, Calú, Marina, Micinete, Maria, 

Josefinas nas brincadeiras com mamulengos, que já havíamos começado em Cotijuba e 

iniciamos a realização do Curta “Cirandeiras Lunáticas”.  
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05.08.2012 

Meninas...Não estou recebendo o e-mail de vcs estou enviando para o 

meu hotmail. Utilizo o gmail. Recebi este através da resposta da Sil. 

Neste período estarei em Belém, mas não poderei ausentar da 

especialização. Tentarei um folga para estar no dia 20, no 

encerramento do festejo. Estou me organizando para estar como vcs em 

Cotijuba ou em outros lugares. Ainda estou pensando nas minhas 

história e tentando compreender as resistências existenciais. Amanhã 

irei para um computador. Digitar em teclas de celular é cansativo... 

Boa noite.. 

Abraço forte.... Fluxos intensos... Bjos e bjos. Aninha 

 

*** 

30.11.2011 

Mari querida; 

Esses dias passei um 

sufoco danado ainda 

estou passando e a 

lembrança de nossas 

conversas veio muito 

forte. Senti esses dias um 

misto de raiva, indignação, 

revolta e também 

amor, louco isso não?  

Conviver contigo, com a 

Mici, a Calú, a Ana, a Sil, é 

muito bom. Quero ter a 

possibilidade de estar ao 

lado de vocês juntas ainda 

por mais um tempo. 

Vocês nem imaginam o 

que esses momentos tem 

me proporcionado. 

Fiquei muito envolvida 

com meus "grilos" esses 

dias mas com a 

preocupação de te enviar 

um email e perguntar 

como foi na banca... 

terminou que os meus 

grilos se confundiram com 

meus grelos e quase virou 

grilagem o meu equilíbrio 

emocional, quase me 

perdi. 

Mas me achei todinha 

agora lendo esse e-mail. 
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Por mim tá valendo, acho 

que ficou um clima não 

muito bacana nesse 

encontro e temos que 

reverter isso, e a melhor 

forma é editar esse filme, 

fechar esse ciclo, tua 

história está entrelaçada 

com a nossa, pena que 

não tenha tido 

possibilidade e nem 

disciplina da leitura de 

outros textos  sobre o 

feminino para auxiliar a 

construção da escrita do 

teu texto. Mas tô doidinha 

pra pirar o cabeção em 

algo que me dê prazer. 

Essa história de ir a 

África é forte, uma 

realização...... 

A passagem pra Belém dá 

para eu bancar a minha, 

mas vamos esperar as 

meninas confirmarem as 

datas para que possa me 

organizar, estou no 

aguardo, só preciso de 

tempo para me 

organizar...  

 

  

Tatiana Mendes 

 

  Nas falas escolhidas mostramos possibilidades experimentadas.  As cirandas 

revelaram e fortaleceram nosso ser-mulher. Esses encontros permitiram também 

perceber como cada mulher entrou e como foi se modificando ao longo do processo e os 

possíveis elementos de estranhamento e reelaboração de cada uma de nós. 

 

A criação do dispositivo. 
 

Disposito é palavra fluente no pensamento acadêmico. Em um importante 

conjunto de ensaios, de 2009, denominados “O que é o contemporâneo”,Agamben, 

tomando como inspiração a poética de Foucault sobre o termo, revela-o como 

fundamental para a compreensão dos mecanismos de gestão e produção que capturam 

os desejos e as ações dos viventes e que põem em funcionamento a política 

contemporânea. Dispositivo é:  

“Qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de capturar, orientar, 
determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, 
as opiniões e os discursos dos seres viventes.” (pg 40) 

Participa também dos mecanismos de poder enunciados por Agamben, a caneta, 

a escritura, a literatura, enfim, a própria linguagem, que ele considera talvez como o 
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mais antigo dos dispositivos. Neles nos enredamos, neles deixamos nos capturar 

inconscientemente. Somos, por assim dizer Agamben, o que resulta do corpo a corpo 

entre os seres viventes e os dispositivos. “Nesse sentido, por exemplo, o mesmo 

indivíduo, a mesma substância pode ser lugar de múltiplos processos de subjetivação”. 

(2009, pg.41). Sendo assim, qualquer pesquisa é um dispositivo que se monta para 

capturar o instante, a palavra em determinados lugar tempo, para obter determinado 

retorno.  

As experiências de pesquisa em geral não são percebidas como um dispositivo, 

pois atuam com a noção de verdade. Agamben sugere a profanação, a liberação do que 

foi capturado e separado e restituí-lo ao possível uso comum.  

‘Profano’, podia assim escrever o grande jurista Trebazio, diz-se em sentido 
próprio, de sagrado ou religioso que era, é restituído ao uso e à propriedade 
dos homens (sic) (2009, pg. 45) 

As várias abordagens de pesquisa buscam determinado retorno, pressupondo, 

articulando possibilidades, elementos pra se chegar a um resultado. Mas, em geral 

mantém o movimento da pesquisa como algo sagrado.  

O primeiro contato que eu tive com a palavra dispositivo veio do texto 

“Formação e grupo: indagações sobre questões sensíveis” de Valeska Oliveira (2009). 

Ela destaca o grupo como espaço vincular, com especial relevância. As formações 

grupais são vinculares surgem em espaços transicionais e de intermediação entre as 

culturas institucionais e os indivíduos e atuam como transmissores intergeneracionais. 

São formações que combinam componentes imaginários e simbólicos.  

A formação, no sentido que estamos pensando o grupo como um 
dispositivo, assume essa relação temporal quando tentamos mexer com as 
lembranças, as imagens produzidas em outros momentos, reconstruídas a 
partir do presente. A possibilidade de narrar as significações imaginárias, 
construídas sobre um espaço coletivo, e as aprendizagens possibilitadas aos 
participantes nos permite conhecer a produção e os deslocamentos de 
sentidos. (OLIVEIRA, 2009: 178) 
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A sociopoética se identifica como um dispositivo na produção do conhecimento, 

que se baseia em princípios de valorização dos sujeitos da pesquisa como co-

responsáveis pelos saberes produzidos, independente de posição. 

A partir da década de 60, usou-se dispositivo no cinema, como posicionamento 

para montar um movimento coletivo. A arte contemporânea vem construindo 

dispositivos que privilegiam cada vez mais a imagem como o lugar das experiências, 

onde o observador é convocado a participar de modo a evidenciar que não há obra 

independente da experiência. O dispositivo como um caminho a seguir, uma 

possibilidade em experimentar outro processo (re)posicionar conscientemente, os 

elementos da cena contada.  

Dispositivos, sejam eles artísticos, políticos, sociais, filosóficos, são sempre 
sistemas acentrados que colocam em relação linhas de diversas naturezas, 
como as linhas de poder e de saber, linhas molares e moleculares, ou linhas 
de fuga. (DELEUZE, 1996, p151). 

 
O cinema-verdade (Jean Rouche) trouxe idéias para a preparação da viagem. No 

filme sobre ‘ser negro’, Jean Rouche propõe uma questão à juventude africana. A 

pesquisa como dispositivo pode aprofundar a partir das referências do cinema-verdade. 

“E para a área da Antropologia, incutiu o conceito de Rouch, de antropologia 

compartilhada” (ROSSATO). Só que falar dentro gera outra história. 

“Em 1959, na antiga Costa do Marfim, hoje Gana, Rouch propôs a um grupo 
de jovens um filme. Eles vinham do Níger, procurando emprego, e Rouch os 
acompanharia durante um ano para fazer um documentário. Eles perguntaram 
a Rouch: “Por que não fazemos um filme de verdade?”. “O que é um filme de 
verdade?”, respondeu Rouch. “Um filme como os filmes americanos”. Nasce 
aí, um dos filmes mais importantes do cinema. Um filme que libertou outros 
todos, pois mostrou que da possível não-relação entre a Imagem e o Som, 
pode nascer um discurso. O cinema não é teatro filmado. 

Eu, um negro (1959), portanto, explodiu as fronteiras do documentário e da 
ficção. E para a área da Antropologia, incutiu o conceito de Rouch, de 
antropologia compartilhada.” (Eu, um negro (Jean Rouch, 1959). Jean 
Rouch: uma fissura no cinema. Leonardo Barbosa 
Rossato.http://www.ufscar.br/rua/site/?p=40 
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A presença de marcadores ou os pontos da memória na 

pesquisa. 
 

Nossa primeira experiência de montagem de dispositivo ocorreu em Marabá no 

grupo de Pesquisa sobrevivências em educação do Campo que aconteceu no ano de 

2008, embora não o nomeássemos assim. Propusemos ao grupo de mulheres do curso de 

que na elaboração do trabalho de Conclusão de Curso, se posicionasse com liberdade 

para elaborar o seu texto a partir de sua história de vida. Observando os marcadores 

escolhidos, os elementos de memória usados, a partir de sua pesquisa pessoal de 

qualquer lugar da memória, em qualquer livro, relato oral, fotografias, enfim, qualquer 

artefato cultural cabível. Como estávamos na área da educação, os textos se pautavam 

principalmente em experiências escolares. Mas se expandiam também para outros 

lugares, indo até as memórias subterrâneas (Polack, 1989)18, algumas doídas, memórias 

das feridas, da recordação nos chegavam com o choro da cura. Mas muitas lembranças 

outras também se faziam, iam sendo acessadas. Coisas da escola, da infância, das 

brincadeiras e festas comunitárias, da condição de meninas-mulheres com seus 

acontecimentos vividos pessoalmente ou por tabela. 

A posição da pesquisadora em relação ao grupo 
 

No momento dessas vivências estava posicionada como uma das organizadoras 

do processo, dentro desse artefato da cultura (a condição professoras/alunas), com 

prerrogativa em relação ao grupo, ou seja, ainda estava numa posição hierarquicamente 

superior, à maneira estabelecida pela instituição. Procuramos ensaiar outros 

                                                            
18 Em Memória, esquecimento e silêncio (Polack, 1989), o autor examina as contribuições da história oral 
na ênfase que ela permite dar às "memóriassubterrâneas" que, ao aflorarem em momentos de crise 
engendrando conflitos e disputas, silenciosamente subvertem a lógica imposta por uma memória oficial 
coletiva.” 
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movimentos, outra rota nesse momento de escrita acadêmica.  A voz pública prioritária 

ainda era a nossa (professoras), ferida aberta pela maneira moderna de se relacionar com 

educação.  

 

 "Quanto aos meus poemas loucos, esses que são de dor sincera e desordenada. Deixo-os a ti meu amor...Alda 
Lara" 

Nesse caso da pesquisa no doutorado ensaiamos uma dança. Buscamos superar 

essa hierarquia distintiva de posições, como uma pesquisadora diante das entrevistadas. 

A criatividade deste trabalho esteve em compreender os caminhos que foram sendo 

traçados na criação do dispositivo. Um movimento feito pelas mulheres contadoras de 

história. Mulheres que se posicionaram de alguma maneira sobre o feminino.  

Em se tratando de questão de pesquisa de tentar sair da hierarquia das posições 

pesquisador/pesquisado. De certa maneira a pesquisa rodeia o indivíduo de crença de 

regras e ritos num determinado cenário, num determinado momento histórico que é 

imposto aos indivíduos pelo exterior. Tanto um quanto o outro são envolvidos num 
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discurso num conjunto de regras, de ritos, de crenças que levam o nome de pesquisa. 

Nenhuma abordagem de pesquisa escapa de ser esse conjunto de regras. 

Essa pesquisa se questionou a possibilidade de partir da consciência que as 

pessoas que estão no processo podem ter de perceber os modos concretos como agem os 

dispositivos de pesquisa, os jogos de poder, que correspondem a um determinado 

processo de subjetivação ou dessubjetivação. “O processo de profanação dos 

dispositivos, isto é, da restituição a – da restituição ao uso comum daquilo que foi 

capturado e separado nesses – é por isso tanto mais urgente.“ (Agamben, 2009, pg. 51) 

 

..Ô Juremê, Juremá é uma cabocla de pena filha de Tupinanbá. Rainha das águas, areias nunca atirou pra 
errar!...a  folha caiu serena lá pra dentro do Congá. (Rita Ribeiro) 
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Formamos o grupo nessa perspectiva da colaboração valorizando a vida, revendo 

os vínculos com a pesquisa tradicional, deslocando da condição de “a pesquisadora”, e 

as outras pessoas como pesquisadas. Dentro dessa vivência foram trazidas as 

composições das cirandeiras. Rastros, restos, vertigens como artefatos, artefotos são os 

artefícios da pesquisa. 

 

 

 “A cultura é uma noite escura em que dormem as revoluções de há pouco, 
invisíveis, encerradas nas práticas -, mas..."  

...pirilampos, e por vezes grandes pássaros noturnos, atravessam-na; 
aparecimentos e criações que delineiam a chance de um outro dia.” 
(CERTEAU, 2001, p.239) 

  Instigadas pelos espaços, tempos e linguagens de mulheres, fizemos a travessia 

da fronteira entre o pessoal/institucional. Histórias ganharam a rua, aquelas que estavam 

na sala de aula, na academia, foram a rua. Não nos bastam vínculos educativos formais 

na dimensão institucional, embora nos tenham aberto caminhos.  

 Acho importante ampliar as possibilidades poéticas de nossa ancestralidade, que 

de maneira nenhuma vem somente através das escolas. Ver-se nesses pirilampos e 

grandes pássaros que vamos encontrando aprendendo a viver e a ler de outra forma as 
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coisas do mundo. Vejo muitas cenas. Arte esculpindo-se. Em meio a elas penso nos 

enredos que se vão inventando. 

Sigo a trilha deixada por Woolf sobre os textos que vão interessando, nas 

infinitas possibilidades que a literatura me dispõe sobre o feminino. 

Poderia significar (...) a mulher e como ela é; ou poderia 
significar a mulher e a ficção que ela escreve; ou talvez a mulher e a 
ficção escrita sobre ela. Ou talvez quisesse dizer que de algum modo, 
todos os três estão inevitavelmente associados. (Woolf, 1985, p. 07) 

Para além das referências científicas, aproveitar as liberdades e licenças de 

romancistas. Começo a encontrar autoras como Virgínia Woolf (1985), Alda Lara (s/d), 

Ivone Aida (1990), Simone Beauvoir (1970; 1967)que vão me dizendo para fincar os pés 

na vida das mulheres, em seu cotidiano, evasões e resistências. Com elas, vou afinando 

o olhar.  

As mulheres precisam de um teto todo seu pra fazer sua literatura, mas precisam 

ganhar a rua também. Encantos. Poemas. Aqui entram em cena as contadoras de 

história, a proximidade com a cultura africana nos mostra rodas, cotidianos profanos, 

merendas, tambores em percussão, fogueiras, cebolas assadas, banhos de chuva, de 

cachoeira, caminhadas por ruas escuras, muitos livros, conversas em esquinas, botecos, 

praças, desejos, olhares, panelas cruzinhando (Juliana Martins, 2011), corpos em dança.  

Vejo também margens da luz do dia, de holofotes e espetáculos. A vida corre 

frouxa, desierarquisada, alinear, sem sequência de momento pré-fixado por alguém. Que 

rituais coletivos se colocam? 
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Mamulengando...  

 

Alinhavar, buscar coisas, ligar pontos, ligar histórias. Uma possibilidade de 

trazer coisas, que ali se fazem, mexer lugares, mexer naquilo que está ali fincado, que 

representa muita coisa e que, às vezes gera até conflito. A própria relação de viver das 

mulheres. Dali se poderia ver algo disso. Considerar seus diversos lugares nessa 

sociedade. As muitas submissões que rondam nossas vidas, nos guardando de coisas 

outras possíveis, nos privando das repetições. Mas também retendo espaços de criar 

nessa defesa. Protegendo-nos da violência que nos cerca. Fazendo do meu corpo um 

corpo que se movimenta nessa realidade. E chama os corpos dos lugares diversos onde 

somos vistas.  

“(...) Na sociopoética, corpos se misturam, se fundem, tornam-se 
flexíveis, conseguem escapar da armadura, do lastro organismo-organizado-
disciplinado-rígido-submisso. No encontro com o outro, o corpo-pesquisador 
é tocado em pontos inusitados para ele próprio. (...) (Shara Jane Adad, 
2005:220)”.  
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A possibilidade de deslocamento, de saída para outros lugares. De ter muitas 

portas abertas, muitas possibilidades. De não ter um lugar marcado do que vai 

acontecer. De não ter o controle. Sem profecia. Apenas com cuidados.  

Mamulengando II ( de Geove) 

 

No giro desse diabolô nos encontramos para dizer o feminino pelos muitos 

caminhos da arte. Não cindir a composição, sair da redoma, ser parte do grupo, deixar 

de profetizar de ser quem diz pra onde é que vão as coisas, fazer isso no grupo e aí a 

gente cria um especialmente pra isso, pra dizer juntas, muda a voz. 

“(...) Aquilo que o pesquisador vive em sua relação com seus interlocutores 
(o que reprime ou sublima, o que detesta ou gosta) é parte integrante de sua 
pesquisa.” (Laplatine, 1995: 119) 
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Entre as muitas expressões opto pela valorização da literatura feminina como 

afirmação da nossa voz pública, visibilizada na educação e na sociedade, através de 

histórias vindas de nossas cirandas. 

 

A escrita literária é escrita nua, bruta sem, subterfúgios, que abre fendas e permite 

pular o muro para o quintal ou para a rua, dizer palavras de não lamento. Fêmeamundo, 

humanomundo. É à poesia que ainda se nega uma saída. Quem são meus referenciais? Com 

que asas eu ando voando? A bem dizer que são asas de passarinho, não de gavião. Como 

passarinho, passo por fendas, espaços estreitos onde só cabem os que diminuem a velocidade 

do vôo. Não quero nada! Só escrever. Sem ódio, sem amarguras, sem medo, sem protesto, 

sem pregações...O caminho não se explica, vai acontecendo, em nossa memória visceral-

corporal. 

“A prática à investigação científica só, e apenas se dá, como objeto real da 

novidade, se nela por natureza se tornar uma nova prática de investigação 

ou seja, artistar inventando novos estilos de vida, novos pontos de vista e 

perspectivas. O labirinto dos territórios teóricos, dos problemas de pesquisa 

e a escolha dos caminhos metódicos ou imetódicos a se seguirem dentro da 

pesquisa” (Sandra Corazza, 1996) 
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Então destranco os ferrolhos, abro a gaiola e saio voando. Olho pra baixo e penso 

como pude me prender aí, arff! Das grades curriculares pulo as janelas para a poesia.  

 

Um filtro para nossos sonhos... 
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Fitar a morte na violência da hora? 

Cortar caminho? 

Buscar as vivas ou contar as mortas? 

O que fazer?  

A morte fala! 

Buscar na intimidade? 

Por aonde ir? 

Esse poema chega 

numa ventania cinza 

presença incômoda  

chuva que não passa 

Enquanto faz música no corpo  

Rosa no talo espinhento desabrocha 

Com esses versos começo a tecer  

Uma rede para na vida me balançar! 
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No começo existia o respeito ao nosso prazer individual de guardar imagens de 

nossos encontros. Entretanto, além da pura vontade de contar nossa mamulengagem 

através das fotografias, a beleza e o colorido de nossos dias e o negrume de nossas 

noites, na estrada, à beira da praia ou no alto da serra, sentia a necessidade de inseri-

las como parte da contação de história. Talvez devido ao fato de vivermos cada vez 

mais rodeadas por imagens.  

Depois da vontade de inseri-las, assim, sem muita explicação, apenas para o 

deguste dos olhos, como sempre me acontece quando folheio algum livro com 

fotografias, onde caço a beleza do tema, buscava a narratividade autônoma das 

imagens como parte do texto da tese.  

 Ao pesquisar sobre o uso autônomo da narrativa fotográfica em relação ao 

texto escrito, descobri que isto já vem sendo praticado na academia. Seu uso e 

nominação de fotoetnografia foi dada por Achutti (1997). O termo designa uma das 

modalidades da antropologia visual. A cunhagem do termo deu-se durante a realização 

de seu trabalho de mestrado em Antropologia Social sobre o cotidiano de mulheres 

trabalhadoras em um galpão de reciclagem de lixo em Porto Alegre, no ano de 1994. 

No trabalho que virou um livro, Achutti proporciona a leitura por duas entradas:  uma 

pelo texto e outra diretamente pelas imagens, afirmando dessa maneira a 

possibilidade de uma “escrita fotográfica”, a narrativa que provêm da fotografia. 

Refere-se, de uma maneira geral, ao registro e apropriação, através da fotografia em 

sequência narrativa. 

A luta por reconhecimento identitário tem tido uma grande 
visibilidade a partir dos movimentos sociais, culturais e ambientais 
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que vêm cada vez mais usando os recursos de imagens para fazerem 
valer seus interesses afirmativos. Esta reflexão pode ser dirigida para 
o âmbito político na medida em que tem se mostrado frequente o 
recurso imagético como modo de apresentar e se tem reforçado as 
pertenças identitárias dos grupos e suas demandas por políticas 
públicas frente ao Estado. (Sérgio Silva, 2007, pg. 608) 

Ensaio fotográfico: Fragmentos para uma memória do presente. 
 

 

Nesse álbum visulunático afirmamos uma escolha que traz muito da 

experiência fotoetnográfica. Nosso ensaio não nasceu daí, foi se apropriando, e 

transformando-se numa espécie de fotoetnografia de nossa sensibilidade. Ao 

praticarmos a fotografia nos nossos encontros aproximamos dois aspectos: a 

experiência e a emoção como responsável pela construção de significados.  

Logo no início da organização da primeira Ciranda, já nos preocupamos com a 

produção do material fotográfico. Foi possível dispormos de duas máquinas 

fotográficas digitais de Tati e Aninha. Durante os três dias em que estivemos juntas, 

elas estiveram disponíveis. Além delas, dispúnhamos também de câmeras de celulares. 

Durante os demais encontros pudemos contar com uma máquina digital semi-

profissional, a partir daí compusemos nosso acervo de fotografias e vídeo das cirandas. 

Após a produção das imagens, selecionamos um conjunto delas afim de propô-

las enquanto narração ou relato visual das cirandas. Cada uma de nós escreveu com a 

câmera e, portanto, realizou o exercício de abstração, de considerações sobre nossas 

cirandas 
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Depois compusemos a narrativa, com a escolha das fotografias. O resultado é o 

mostrar, não o demonstrar, (Paula Biazuz, 2006: 303) pois, o álbum, é capaz de contar, 

de narrar em uma construção de sentido organizada coletivamente. 

Geramos através do álbum visulunático um aproveitamento dos princípios da 

fotoetnografia, na medida em que estas tornam-se “objeto de construções sob forma 

de seqüências e de associações de imagens, tendo por objetivo treinar o leitor a 

praticar outras associações para nelas encontrar uma significação” (Achutti, 1997, p. 

117)uma “construção do sentido graças à imagem; isso para tornar-se um meio de 

restituição, uma outra forma de narrar nosso olhar sobre o Outro” (p. 87). 

Encaramos a seleção feita por nós como a “materialização do olhar”, o 

“discurso do olhar”. A idéia foi apenas, aproveitar as contribuições da fotoetnografia 

para explicitar a constituição de um olhar feminino em educação através da fotografia. 

Na fotoetnografia valoriza-se a utilização de fotografias sem textos explicativos entre 

as imagens ou o uso de legendas. “A narrativa deve ocorrer unicamente pelas imagens 

que apresentem, em si, uma construção de sentidos” (Paula Biazuz, 2006:304).  

A sequência buscada foi a inclusão das fotografias por local de realização da 

ciranda, para contar a história o melhor possível, constituir um discurso sobre os 

acontecimentos, ainda que sem os rigores da fotoetnografia, contribui para apresentar 

alternativas a narratividade acadêmica em educação. 

Foram vários encontros cirandeiros, uma profusão de fotografias foi produzida 

nesse tempo. Assim agimos por escolhas individuais pelas imagens que comporiam o 

álbum. 
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“Percebe-se que as fotografias passam então a adquirir uma 
importância maior que a de meros fragmentos do observado. Elas 
adquirem o poder de valerem ‘mais do que mil palavras’. Elas são 
imagens refletidas de uma realidade e assim gravadas para todo o 
sempre.” (Carlos Recuerdo, 2008, s nº/p) 

O Album Visulunático traz as cirandas em ensaio fotográfico em tamanho A4. 10 

fotografias mostram cada ciranda, cada cenário que circundou nossos processos 

criativos. Através de autorretratos fotográficos baseamos nossa identidade, demos 

sentido também a função representativa atribuída à fotografia na educação. 
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LISTA: O 1º 

Cotijuba 

Seu Alcides. Vagner. Adriana. 

Marizete. Calu. Micinete. Ana. Sil. 

Tati. Boneca. vestido. mandalas. 

Praias. Acampamento. Lua cheia. 

Pimenta. Açai. Fogueira. Batuque. 

Vinho. Cerpa. Vai-quem-quer. Barco. 

Fotos. Cabelos. Pinturas. Bonecas de 

pano. Bar do parque. Muriçoca vugo 

carapanã. Merendas. Chuva. Praia 

sem ondas. Reggae. Carimbó. Vaca. 

Larica.Peixe. farinha. Camarão. Lídia 

Maria. Regi. Farinha de tapioca. Casa 

da Marilene. (Micinete) 
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LISTA: O 2º 

Fortaleza/Guaramiranga 

Henrique Jorge. Zé Albano. 1º mukifo. 

Evinha. Clara. Marina. Murilo. Loro. 

Anderson. Geov. Kelly Brown. Marizete. 

Calu. Sil. Tati. Sivirino. Djaci. Catarina. 

Sandra Petit. Aurilene. Pça do Henrique 

Jorge. Pé-de-rato. Vômito. Ressaca. 

Estrada. Coca-cola. Casinha. Brejo. Frio. 

muriçoca. Mulher da Espera. Bar do 

Odilon (Guaramiranga), loja do vinil. Mais 

frio. Merendas de Fortaleza. Vinho 

Cachaça. Cervejas. Comida no ar. Chuva. 

Cachoeira. Oco do Mundo. Satanás. Caju 

assado. Cebola na brasa. Reggae. 

Camarão. Pirambu. Por-do-sol com Geov. 

(Micinete) 
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LISTA: O 3º 
Belém-Marabá- São Domingos, São 

Geraldo 

Pça da República. Fanzine. Tambor. 

Pandeiro. Mamulengos. Rock de 

Marabá. Brigadeiro de merenda. 

Estrada. Lídia maria. Sucupira. 

Merenda de Marabá. Mosqueiro. 

Teatro. Dudu. Bateria. Festa na 

universidade. Sítio do Zé Pedro. 

Cervejas. Calor. Foto. Serra das 

andorinhas. Cachoeira. Famílias. 

Babilônia. Laricão na feira. Poitada 

na casa da Istéia. Jacaré no Sítio. 

Macarronada. (Micinete) 
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LISTA: O 4º 
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Salvador- Arembepe 

Maria Juliana. Frio. Capoeira. Pizza. 

Podrão. Acarajé. Maracatu. 

Mamulengo. Berimbau. Samba-

reggae na rua.  Praia. Bicicletas. 

Cuscuz. Merendas de Salvador. 

Estrada. Boneco. Casa da maria 

juliana. Cerveja. Jerônimo. Ladeiras. 

Por-do-sol. Arembepe. Hippies. 

Briguex. Toma no cú. Silvana. 

Cocada. Suflê de queijo. Comida 

vegetariana. (Micinete) 
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Micinete 
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SÓ O TEMPO LEVARÁ DE MIM 

ESSA MÁGOA, 

QUE TODO DIA 

TOMA CAFÉ, ALMOÇA E JANTA 

COMIGO 

ACORDO NO MEIO 

DA NOITE 

E LÁ ESTÁ ELA, SENTADA 

EM MINHA SALA, 

LENDO, COM UM 

CIGARRO EM PUNHO 

COM INSÔNIA. 
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Botando o cortejo na rua: 

 

 

despraticar universais é dançar  

palavras de taipa nas fronteiras da memória! 

 

 

 

Ela se voltou,  

 

Palavras engasgadas. 

Onde estava quando as palavras não foram salvas? 

Em que lugar ficou interrompida sua estória? , 

O que fazer agora? como voltar?  

Que decepção! 

 

Ela não estava lá. 

Todos fragmentos perdidos.  

Onde encontra-los? Não sabia. 

 

Restaram fios de lembranças. Tentou trançá-los, em vão! 

 

Apenas latejos de um tempo morto. 

 

Um mal estar a faz vomitar palavras no papel.  

Grudaram, sem pertencimentos, disponíveis, de nada, de ninguém.  

Palavras andarilheiras passeiam no chão de Barro(s. 

Vão e Voltam... 

Vão e Voltam... 
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Começam a querer dizer caminhos. 

Soprar estórias,  

                         brincadeiras de rua,  

                Andança sem rumo.  

 

Queria ir à beira, sair do centro 

Ficar embaixo do céu profano.  

 

Escutou de um menino, que o céu de antigamente é lindo! 

Tem brilho de estrelas que já se apagaram.  

Fragmentos de luz indiferentes, 

Que ao chegar a nós já não existem mais... 

 

Existir? 

 

Resta pasmar a lógica 

Tirar a botina das regras 

Pô-las a pisar no chão 

 

Deixar dançar suas palavras.  

 

Transpassamentos.  

 

Chegar em mundos de outras gentes.   

Gentes de outras partes que vem/vão 

para todos os lados. 

Encontrar-se na sua fronteira.  
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Seu limite 

 

Como viver nesse iMundo de sentidos? 

Como atravessa-lo, vara-lo, perfurar suas bordas dobradas, borradas, ver escorrer a segurança pelos orifícios? 

 

Sentidos? Vão escorrendo UM atrás do outro, UM atrás do outro... 

Perfilados nas máscaras, não importa de que substâncias sejam revertidas.  

 

Profusão de direções. 

 

De repente, muros escorados por referenciais canônicos.  

 

É saída caminhar em direção a si mesma, a uma essência sua?  

Isso seria a própria loucura  

Antecipação da morte?  

 

Enquanto sente os alicerces das narrativas tradicionais corroídos, vê suas estruturas 

institucionais desfiadas. Fraquejantes. Inseguras. 

Finda ilusão. 

 

Sem ingrediente secreto! 

 

Nenhum referente textualizado e contextualizado a seguir 

Sem que se seja fustigada, futucada, remexida, revirada do avesso. (Linda Hutcheon, 1991) 

 

Dizia Maurice Blanchot: Livro, nada não é mais que um meio de trapacear abertamente! 

daí o compromisso rascante que o desequilibra, o entrechoque de  

artifícios em que a experiência se perde, pois as histórias continuam  
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sendo histórias. (Blanchot, 2005, p. 311) 

Murmúrio de rios. Palavras a desaguar. Inundar signos. Desinventar a bússola 

ficar isenta de referente exterior. Animais enjaulados? 

 

- O céu de antigamente é lindo! Diz o menino. 

 

Arte fora do tempo do espaço Contar história, fazer literatura?  

Quem? Que História? Quem pode contar histórias? Na fronteira da Arte, 

literatura, antropologia .  (Nove Noites) 

 

O que atrai à escrita? 

 

A morte muito presente. Ameaça? 

 

Ouvir o canto da sereia,  

Do maracatu? 

 

Sair da mercadoria como volume da vida. Colonização 
mercantil nas crianças. 

 

Em criança somos treinados para sermos o passarinho que ao sair do ovo, vê passar 

diante de si um sapo, toma-o como sua mãe. Qualquer um que passar ao lado do ovo de 

onde ele sai, considerará sua mãe. 

 

O que atrai o escritor, o que impulsiona o artista, não é diretamente a obra, é sua busca, 

o movimento que conduz a ela. A literatura se basta, quem escreve escuta o canto da 

sereia, o chamado da literatura. Somente a Covarde não se entrega ao chamado – ao 

canto da sereia. Ausências, silêncios. Obras que não trabalham com ambigüidade não 

são obras literárias. Tudo que tem um destino, um fim, uma verdade não é literatura.  

Ao ouvir o chamado, se entrega ao demônio anterior incessante. Movimento incessante 

da escrita. (Blanchot, 2005) 

 

A obra se basta. Obra inspiração, obra literária; Perdidos de seus referentes, morre.  
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Quando morre a autoria? 

 

Quando percebe que sua força, poder não vem dos cânones, mas da experiência libertária de corpos 
multicoloridos, banhados no açude, no igarapé, no mar, vivem e sobrevivem, em diferença. (Santiago, 
2004) 

                             

Quem inventa o cânone não impede a arqueologia 

Como descolonizar as escolhas da memória? 

 

“O núcleo duro do significar não reside nem no significante, nem no significado, nem na 

escritura, nem na voz, na dobra da presença sobre a qual eles se fundam.” (Agambem, 2007: 

249) 

Desdobrar, praticar malabares com as palavras.  

Atira-las no abismo?  

Conhecer a própria grandeza de suas asas ou - se sendo miúdo -granular no mundo. 

Após isso, retomar o movimento de abrir-se. 

De maneira literária, não seguir linhagens. Ir à terra de ninguém. Atravessar fronteiras, sem 

dó, nem ré.  

Diabolicamente jogar através, nos interditos, no obsceno.  

Até que o sim-bolo vire tédio e nem minha melhor fantasia,  

possa me tirar,  

daí, do real brutal.  

 

Se não for pra ter poesia, de que vale a inspiração? 

 

Sem partilha de funções, 

sem fundo,  

sem parede.  

Nas palavras de ninguém.  

Com o gosto do que são.  
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Não matar a memória com estrelas de brilho morto. 

 

 

O ranço amargo da modernidade não se combate, 

se vai despraticando. 

No momento. 

Na INSPIRAÇÃO. 

Na imanência. 

 

 

Vinho Deleuz,  

Gosto filosófico pelo acontecimento. 

Botando o maracatu na rua 

Dissolvo a metafísica com as mãos,  

com os pés,  

de corpo inteiro,  

na terra, 

no céu, 

no mar, 

no ar. 

Nisso e naquilo.  

Um quilo mais aquilo.  

Nada disso, 

O ranço mofento da modernidade não se combate, se vai despraticando. 

Trocando a polidez superficial de maneiras 

  que fazem o ego cômodo das máquinas produtoras de 
universais  
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(como os de contemplação, de reflexão e de comunicação), 

Pelo privilégio a “singularidade”, não precisamente o individual,  

mas 

o caso, 

o acontecimento, 

“uma configuração de acontecimentos”, 

um “devir ativo”, 

“decisões” andarilheiras. 

 

Desmontar paradigmas. 

Todos modelos. 

Todos padrões 

 

Desmontar máquinas que impõem seus próprios problemas e 
submetem outros  

a estratégias de qualquer tipo 

       quaisquer focos transcendentais, 

            seja qualquer racionalidade 

profetas de academias 

                  pregar os pés na dança, 

                          deixar vazar interesses poderosos 

deuses quaisquer que apareçam nas telas.  

        Nossa cela, cano de cimento barulhento que passa diante de 
nós.  

 

Inspirar (re)lações em uma “multiplicidade qualquer”.  

Nas praças, 
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bosques, 

assentamentos, 

nos bairros da cidade. 

Se soltando nas instituições, 

desobstruindo devires. 

Indo a beira de abismo, 

muito vento, 

olhar o mar. 

Sem o apelo utópico a uma “cidade ideal” 

 

“conjunções de singularidades”. 

 

Em vez de ser afirmação do vivido 

do conceito abstrato, 

“atividade”, 

“ato da razão sensível”. 

Onde é o fim do mundo?  

         Meu mundo só tem começo 

                       Meus desejos, não tem fim19.. 

 

 

 

 

                                                            
19 Ceumar 
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D s cato... 

NÃO ME DIGA O QUE SOU, O QUE QUERO E O QUE sinto...sinta! não me pegue 

desprevenida, não me ensine, me desacate com um grito de prazer, grite insanidades e me 

AFRONTE PRENDENDO-ME A TEU CORPO INERTE SUADO, sufocado de beijo, agarre 

meu cabelo, num apelo desesperado pelo gole que te embriaga lambendo e sugando cada 

gota do meu amor e repita a dose desse sei teu 

nome, teu cheiro, desacato os teus apelos, fujo do que tu queres... 

por que  é isso que queres, não sou tua sina, nem teu desejo!?  

AGARRE meu cabelo, num apelo desesperado pelo gole que te embriaga lambendo e 

sugando cada gota do meu amor  desse vício que te mata... 

caminhamos do mesmo lado, por lados opostos. me entendes quando queres, me esqueces, te 

rodeio sem saber do teu paradeiro! 

por que me queres menina? não sou o que queres não ...procuro e 

quando já quase entro em desespero tomo rumo ignorado...não é o caminho que desejo... 

em vão te procuro...e me perco dos teus olhos...na minha insensatez...tudo fica 

 

me convidas para viajar contigo... eu, que já viajo faz tempo, desde as entranhas maternas, 

meus pezinhos já eram de vento... 

viajo, viaja e quero  tantas e quantas vezes quiseres, não só para o sul, ou  além 

mar, ... 

viajar me faz sonhar...sonhar...sonhar...e acabo perdendo as horas...nas viagens que não 

acontecem...faço um pedido a você que está distante: viaje comigo menina, 
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Simone 

Na convivência com a fronteira em Altamira - onde vivi por cinco anos -, 

Histórias assuntam minha lembrança. Histórias de migração e fuga. Nos homens e 

mulheres as marcas da vida repuxada pela dureza da chegança. Corpos empoeirados. 

Rostos vincados pela exposição ao sol escaldante.  

Em Medicilândia, conheci Irene. Mulher de beleza forte. Contou-me, a sombra 

de uma árvore, sua saga de migrante de quando se embrenhara junto aos seis filhos 

pequenos, levando apenas fósforos e óleo de soja para cozinhar. 40 quilômetros pra 

dentro da mata. Comendo o que plantavam, jantando as cinco da tarde para aproveitar a 

luz do dia, enfrentando insetos que mostram as doenças do desequilíbrio que vem 

quando a mata é derrubada.  

Uma das filhas de Irene veio estudar conosco na Casa Familiar Rural. Chamava-

se Simone e tinha 15 anos. Chegou em medicilândia aos três anos de idade e não havia 

saído para nenhum outro lugar. Na escola o tema escolhido: piscicultura. Nenhum rio 

por perto nem igarapés, onde pudéssemos ver peixes. Levaríamos tod@s para o 

município vizinho, Altamira. Banhado pelo rio Xingu lugar perfeito para o estudo. 

Viajamos. Simone, ao voltar para casa, arrumou suas coisas e fugiu.  
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30.03.2011 
Saudacoes mari, dpois q cheguei d fortaleza tive q 

organizar algumas coisas,so agora eu vi os emails. encontro 

e dsencontros existenciais, a serraa cearense me acalentou, 

as coisas se revelam, permetir escutar o meu femenino, e 

falar disso é forte e bem energetico,e fala d nos q somos 

seres mulheres, na singularidade .na pluralidade é ser no 

mundo com toda esta dscoberta. e como meu corpo 

somatizou...escrevi algumas coisas,a minha percepcão vou 

digitar e encaminhar para vcs. Com falei estas ultimas 

semanas tem sido bem intensas, estou indo trabalhar e 

coordenar um creas em goianesia,to indo esta semana para 

brasilia,assim q eu sentar e respirar enviarei o que eu 

tenho pensado. Gostei muito da ideia d um blog,em relacão 

pensei em Ciranda lunar . A lua esta presente em nossos 

encontro, ele por si so ja fala do femenino, a sua magia,o 

seu forte simbolismo, a ciranda fala dste movimento 

ancestral, a mandala da vida. A arte os encontros. Ciranda 

lunar ...  

 

---------- 

Enviada do meu celular 

 
Cont...30.03.2011 
 
Mari,estes emails estou respondendo d uma internet d 

celular e os caracteres são poucos,peço por gentileza 

encaminhe o meu email para as meninas pois neste formato d 

net eu nao vejo o enderenco d email das meninas. Enfim, 

sugiro o Nome CIRANDA LUNAR .E Convido vcs a refletir o que 

este nome representa. Estou c saudads, e no proximo 

encontro estarei menos sensivel em alguns aspectos, mais 

atenta ...muitas coisas vieram a consciencia... Dsculpe se 

eu magoei e incomodei algumas d vcs. Este momento d catarse 

foi um alivio para mim. Estou c vcs cantarolando ,girando 

na ciranda lunar..encontro da magia.. .ABRASSARINHOS E 

BEIJURITIS.. 

Aninha 

---------- 

Enviada do meu celular 
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A História da Maria 

 

“A história da minha aluna. Foi isso que me pirou mais. Era lá no pequeno príncipe, 

todo ano tem a noite da arte. Cada professor fica coordenando uma turma. E eu era 

coordenadora da turma da Maria. É o nome dela. 16 anos, linda, parece a Malu Mader e 

era muito chamegosa comigo. E aí no dia estava arrumando a sala, cada sala tinha que 

fazer sua exposição. O que é mais impressionante é que ela ia recitar o poema do 

Drumond, no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho e 

eu mandei ela buscar essa pedra na casa dela era uma pedra feita de papel, eu pedi que 

eles embolassem um monte de papel e pintassem de marrom e ela tinha esquecido, ai eu 

falei pô Maria pega lá na tua casa, ela morava perto da casa , naquela Vp820, no pequeno 

príncipe do outro lado da Big Ben e eu disse o Maria vai la rapidinho ai a colega falou 

toma a bicicleta e vai mais rápido, vai bora e a gente arruma tudo e fica só curtindo aqui 

e ela foi atropelada e morreu. E eu pirei, e todo dia eu tinha que atravessar aquela rua 

pra dar aula, todo dia eu tinha que lembrar da Maria.”  

 

 

 

 

 

                                                            
20 Via Principal 8. 
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A porta se abre 
Me encontro brincante,  

Poema sem pé, nem cabeça, inventa o motivo pra eu me encantar. 

Visto a roupa verde de um louva-deus que passa por mim 

Espada de são Jorge resiste ao sol que esturrica o jardim (2x) 

Bebo água dessa muringa 

todas nós somos brincantes, umas menos outras mais. (2x) 

Entro num mundo sem fundo, sem teto, centelha. 

Visto a roupa verde de um louva deus que passa por mim. Espada de São 

Jorge resiste ao sol que esturrica o jardim. 

Bebo água dessa muringa todas nós somos brincantes, umas menos 

outras mais.  

Bebo água dessa muringa todas nós somos brincantes, umas menos 

outras mais.  

Bebo água dessa muringa todas nós somos brincantes, umas menos 

outras mais.... 
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Mãos de minha mãe 

 

Alguma coisa teço agora com as mãos. Nas minhas mãos, as de minha mãe.  

Mãos de mãe mulher forte, guerreira, capaz de “matar muitos leões” para conquistar 

aquilo que acreditou ser razão da existência de uma mulher; criar seus sete filhos. 

Trabalhava de sol a sol como lavadeira em casa e em hotel, verdureira de feira, servente 

em escola pública. Trago seu gosto por atitudes e a coragem para arregaçar as mangas e 

resolver a vida sem pestanejar. Construiu a casa com as próprias mãos. Subia em escada 

pregava cada tábua. Segurava tudo. Escola. Estava asperamente perto. Doença. 

Poliomielite. Dos dois aos cinco anos, a mãe me carregando. Subindo em ônibus. 

Fisioterapia quase todo dia. As pernas compridas embaraçando com as dela 

atrapalhavam. Queria ajudar. Via a hora ela não conseguir segurar e a gente cair. Nunca 

aconteceu. Ela segurou firme a família grande. Sete filhos. Infância em casa de madeira 

na Marambaia.  

 

 

 



192 
 

Jorge 

Jorge morreu bebê. A mãe diz que foi quebranto. Era muito bonito. Ela foi 

com ele na taberna e um homem estranho pôs a mão sobre a cabeça do bebê. No 

fim daquele dia ele morreu. Diz que sua cabeça abriu ao meio, num 

afundamento. Era o segundo. Conta ela que meu pai queria muito um menino e 

quando a primeira filha nasceu ele a deu à parteira. Podia levar que ele não 

queria. Minha mãe indignou-se e não deixou que a parteira levasse a menina. 

Não era filha de cachorra para ser dada daquela maneira. Quando o menino Jorge 

morreu, contou que meu pai caiu em profunda tristeza. Bebeu e sofreu por longo 

tempo. Então imagino felicidade total quando nasceu o menino Val. Atenção 

mimo. Mamou até os cinco anos. Conta que ele ia buscar o banco e pedia que 

sentasse para ele mamar. Depois dele tiveram no total cinco meninas até que o 

segundo menino nasceu. Começou a tomar anticoncepcional. 

*** 
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O pai 

Afora isso, sempre o vi assim padeiro, calado, entregue ao oficio das massas. 

Operário de pão a vida toda. O dia inteiro. Madrugada. Padaria. Trabalho pesado. 

Squife, forno, calor. Marmita todo dia levada pelas filhas, filhos. Comida pouca. Feijão 

com arroz, pedaço de carne. Colher grande e um saquinho de farinha sobre a tampa. Na 

padaria caixas grandes cheias de pão quentinho fumegante. Delícia! Em casa, muito 

pão, todo dia com café pretinho e cheiroso pela manhã e a noite. Almoço em casa para 

ele, só aos domingos. Na sua inocência proferia: Onde tem mulher, homem não levanta 

da mesa! Mesmo na sua doçura costumeira, atualizava um texto ancestral redutor de 

nossa presença. 

*** 
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A Mulher penteava o cabelo em um espelho que ficava ao lado da porta do 

quarto. Em volta, uma cama de casal que ocupava com João na casa de sua mãe. O 

coração apertado. Precisava sair dali. Atravessou o quarto. Olhou da janela para o 
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quintal.  Por entre um tecido florido que balança no varal, procurou um caminho 

diferente, não queria repetir os passos da mãe, Amélia entristecida, todos os dias e noite 

a silenciar contrariedade. O ressentimento espocando no corpo o peso da vida resignada. 

Como as “mulheres de Atenas”, entretêm-se resignada em frente à televisão nas noites 

insones, ‘presa’ nas garras da casa enquanto o filho dorme.  Depois que os filhos 

crescem, ficam presas nessa resignação: agora esperam seus filhos que estão na rua e, 

como filho da rua, “seu” homem vai pelas noites embaçadas. Escorre o tempo pelo chão 

da tela quadrada. Daí Maria escolhe voar. Sair desse lugar. Partir. Quantas vezes abriu 

mão de seu desejo? Pegou síndrome de morte, de solidão. Tudo injetado nas veias, 

cedo. Guardava brindes de pasta. Dentes brancos, felizes para sempre no paraíso. 

Sanidade perdida atrás das obrigações. Desejos? Algum para quando sair da casa da 

mãe, ou quem sabe quando o filho crescer e conseguir andar com as próprias pernas. 

Senhora do bem estar dos filhos, como sombra na parede vigia. No boteco da esquina. 

Alguém toca um instrumento, ouve vozes e barulho de dança. Guarda o pente, esfrega 

os olhos e vai ao supermercado comprar o jantar. 
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Na primeira vez, era só um paquera. Haviam ficado juntos poucas vezes e uma 

única vez que transaram, ela ficou grávida. Contou o ciclo errado e achou improvável a 

gravidez, a pouca popularidade dos preservativos faziam-no objeto raro em sua bolsa. 

Quando se descobriu grávida, já não estavam mais se encontrando, Ligou para ele e 

contou da gravidez. Ele disse que poderia colaborar apenas financeiramente.  

Na primeira vez não era bem uma clínica era a casa de uma velha enfermeira. 

Ficava num bairro de classe média da cidade, era pequena e humilde. Na sala, uma 

maca onde foi levada a deitar e aguardar um tempo sufocante e interminável de espera. 

Enquanto olhava um quadro amarelado na parede, pensava em como tinha chegado até 

ali. Sentia medo, sabia que poderia não sair viva. Pensava em quantas já haviam deitado 

naquela maca. A amiga a aguardava num sofá ao lado. Ninguém mais, além do silêncio 

e o medo que as acompanhavam. 

Na noite anterior tinha sido orientada para ingerir um Citotec e enfiar o outro 

vagina a dentro, no mais fundo lugar que seu dedo pudesse alcançar. Sentia-se tonta, 

mas a lucidez era brutal. Daqui a pouco a mulher que as havia recebido antes, retorna 

com uma pequena bacia nas mãos onde consegue ver alguns objetos, entre eles um bico 

de pato e uma tesoura cirúrgica. Sentia a raspagem como uma enxada que escavava suas 

paredes internas, tirando-a do pesadelo de ser mãe sem desejo. Algum tempo sentindo 

as dores da escavação em suas entranhas, levantou-se e foi para a casa da amiga 
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aguardar um tempo de repouso. Sua família não poderia saber, seria rechaçada. 

Passaram-se os dias e as dores persistiam e se juntaram a uma febre que a acompanhava 

dia-a-dia. Começou a ficar assustada. Sua mãe e seu pai perguntavam que doença era 

aquela, com ares de que sabiam o que estava atrás do seu silêncio. No começo manteve-

se calada. Depois viu que seria impossível esconder o acontecido. As dores se tornaram 

insuportáveis. Imediatamente sua mãe e seu pai, levaram-na a um hospital público. Lá 

teve que contar a história todinha. Na sala cirúrgica sofreu, mas que uma nova 

curetagem. Foi estuprada pelas mãos moralistas da enfermeira ao ponto de permanecer 

dias sem poder andar.  

Tempos depois, voltou a namorar, outro parceiro e depois de algum tempo, 

novamente grávida. O namorado disse que não podia colaborar e nem acompanhá-la até 

o local onde faria o aborto. Dessa vez foi sozinha a uma clínica no mesmo bairro de sua 

casa. Soube do local por sua irmã, que já tinha usado o ‘serviço’. Tocou a campainha 

com o exame nas mãos. Foi conduzida por um corredor comprido e estreito até um 

consultório onde a aguardava um médico sinistro, com cara de maníaco sexual. Ele, 

depois de algumas perguntas sobre a gravidez, lhe mostra um banheiro ao lado onde 

deve trocar sua roupa. O homem lhe faz o toque com um cinismo estampado na cara 

repugnante. Seu toque é invasivo e abusador. Ela sente nojo de sua vulnerabilidade 

abusada. Tudo o que quer e sair dali. Após o toque que supostamente vai conferir a 

informação prestada quanto ao tempo de gravidez, é levada a uma enfermaria onde 

recebe uma dose intravenosa de anestesia. Ali praticamente adormece e vê apenas 

parcialmente o momento em que é conduzida a uma pequena sala cirúrgica, onde a 

aguardam o médico e a enfermeira. Sente o movimento todo das mãos que escavam seu 

corpo. O fim do processo nem vê. Acorda já na enfermaria. Lá vê outra mulher com 
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rosto retorcido em preparação. Foi repousar na casa da família do namorado, que a 

recebeu em silêncio.  

Hoje percebe que sua vida nada significava pra eles e que pouco sabia sobre 

sexo, mas nem por tudo isso desistiu. Estava ali muito viva pra contar também muitas 

outras histórias. 
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Amanhã volto e faço tudo de novo! 

 

Volto aos 

quintais sem cerca 

por onde inventei 

distração,                        

brinquei, corri, subi 

em jambeiros.  

Comi fruta 

apanhada de árvore 

miriti, jambo e 

camapú, até ir parar no hospital com infecção intestinal. Fios da infância na Marambaia.  

Banho na cacimba no quintal de Dona Tereza que ficava ao lado de casa. Água 

cristalina brotava do chão bem do meio da areia branquinha. Via jacintas nas cordas de 

roupa lavada. Olhava bem de perto para elas, me encantava com a intensidade furta-cor. 

Verdes. Rosas. Lilases. Azuis. Chegando perto lentamente. Bem pertinho.   

Olhava em seus olhos. Amarrava cruelmente fio na cauda. Corria atrás de seu 

vôo, até soltá-las. Olhando o fio balançando no ar e sumir no infinito ou caírem no chão. 

Procurava joaninhas vermelhas e pretas nas folhas. Besouros dourados iam sem decisão 

morar nos cadernos, feito desenhos de lápis de cor. Peias por tanta travessura.   

Gosto pelo miúdo. Brincar embaixo do assoalho de barriga no chão rastejando, 

caçando tesouros, botões, tampinhas, miçangas, miudezas que atravessavam as frestas 

 

 

Foto: Marina 
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do assoalho de casa indo parar ali, no meio da terra preta. Pular a janela da sala, fugir 

para jogar futebol no campinho em frente. Voltar pra casa escondida.   

O que gostava mesmo era das histórias que me chegavam pelos livros da 

biblioteca que ficava bem em frente de casa, no mesmo prédio onde ficava o 

campinho1. Pegava livros e me escondia para ler (uma escolha considerada atitude 

preguiçosa em casa). Fiz muitas “barracas” com lençóis em volta de um beliche ou 

simplesmente, ia parar embaixo da cama. Os livros me devoravam, um a um, como se 

portais se abrissem para universos cósmicos paralelos. Num instante ia parar em outro 

lugar, com outras pessoas, outras paisagens.   

Muitas histórias povoaram meus dias. Quando entrava na pequena biblioteca 

meus olhos faiscavam, meus dedos iam percorrendo cada livro, abria-os, folheava e 

sentia a energia da história. Aguardava o encantamento. Se meus olhos grudassem nas 

linhas sem querer parar. Plim!!! Num estalar de dedos a mágica fluía.   

Saía feliz, abraçada com o livro procurando um esconderijo seguro onde pudesse 

ficar guardada por um tempo. Até ouvir a voz de minha mãe chamando: - Zecaaaa! 

Cadê tu menina? Escondia o livro e saia correndo. Se a história estava interessante, fazia 

tudo rápido pra poder voltar logo. Enquanto lavava as louças, relembrava as passagens 

emocionantes. Para não perder os fios das histórias, percorria-as novamente. Compunha 

as cenas mentalmente, sentia a emoção percorrer meu corpo. Quem já viveu isso, sabe 

do que estou falando! A catarse era tamanha que lagriminhas eram secas às pressas para 

não ter que explicar o motivo. Se a história era muito linda e o encantamento profundo, 

ia economizando páginas, espichando a leitura pra não acabar logo.   
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Uma das histórias que me emocionou chama-se “No sertão de Mato Grosso”, de 

Ivan Engler de Almeida. A história fala do amor de dois meninos pela casa dos Avós 

aonde um ia durante as férias e o outro morava. O livro narra as aventuras do encontro 

de ambos com os encantos da vida na mata, no rio, nas árvores. Vida prazerosa 

aproveitada ao extremo. Sofri quando o menino da cidade após passar muito tempo 

banhando feliz, fica com febre à noite.   

Agora percebo a proximidade daquela vida com a minha na infância na 

Marambaia. A cacimba, os jambeiros, miritizeiros e camapus. Vida simples e rara que 

hoje poucas crianças podem desfrutar, infelizmente. Graças a massificação da Tv, do 

computador, ao assassinato dos quintais (que se resumem a áreas de serviço!) e graças a 

matança dos rios e árvores. Hoje o quintal da casa de minha mãe é um dos únicos 

naquela rua – talvez o único que mantém uma pequena flora composta por árvores 

frutíferas, medicinais, orquídeas e outras flores, orgulhosamente apresentadas por ela a 

cada pessoa que a visita, a vida resistiu mesmo quando foi quase totalmente cimentado 

por um irmão meu, sob o pretexto de facilitar limpeza e acabar com formigas. Minha 

mãe resiste, as plantas resistem.  

Lá fora, vejo a ignorância estampada no rosto de outras pessoas, passivas em 

frente as tvs e outros eletrônicos. Vejo a vida se deteriorando velozmente. O planeta 

preso embaixo de uma forte camada de cimento, pontiagudo em várias direções, graças 

aos arranha-céus. Vejo também a vida brotando teimosa por entre as frestas, rachando o 

concreto duro e tenho esperança. Levo tudo na memória e caio na estrada da literatura 

para insistir nesse tema e fazer poema.  

Amanhã volto e faço tudo de novo!    
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Historia que uma amiga de Walter Ribeiro (Gestalt Terapeuta) testemunhou 
em uma tribo xingu: 

  

Mãe e filho, membros da tribo, estavam à beira do rio. A mãe ocupava-se 
executando a tarefa de confeccionar potes de barro. Quando a amiga de 
Walter se aproximou, a índia acabara de concluir um pote e colocá-lo ao 
seu lado. O seu pequeno filho, de aproximadamente três anos, que brincava 
à sua volta enquanto a mãe trabalhava, viu o objeto concluído, aproximou- 
se, pegou-o e o jogou no chão, fazendo – o em pedaços. Sua mãe, 
placidamente, pegou nova porção de barro e recomeçou a construção de 
novo pote que, concluído, teve o mesmo destino. Novamente, outra porção 
de barro, outra confecção e outro pote quebrado. A mulher de nossa 
cultura, amiga de  Walter, que até então observava a cena, não se conteve e 
interveio: 

“Você vai fazer mais um? Não vê que ele está quebrando todos? 

A resposta veio pronta e fácil: 

“Se ele está precisando quebrar, então eu preciso fazer. 

Aninha 

--  
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Um Sonho... 

 

Um dia desses encontrei uma fêmea arrancando os cabelos. Fio por fio. Fiquei 

logo “aguniada” com aquilo. (sabe quando você vê uma pereba bem feia que dá 

gastura porque parece que dói em você). Fiquei morrendo de vontade de ir até 

lá e pedi pra ela parar com aquilo, porque era tão “aguniante” vê-la arrancando 

os cabelos dolorosamente. (Caralho! pra quê isso??). Mas fiquei na minha só 

olhando. Até que ela arrancou todos os fios de cabelo da cabeça com todo o 

sacrifício do mundo e numa doidice arrancou as roupas rasgando as peças 

íntimas.  Aí ela saiu correndo que nem uma desesperada e pulou dentro da 

cacimba. 

 

Corri pra tentar salvar... E num momento muito curto de uma piscadela de olhar 

percebi “mei” inútil à tentativa de salvamento porque eu nem sabia nadar 

mesmo. Mas continuei indo no rumo da cacimba de qualquer forma. Cheguei à 

boca da cacimba e olhei pra dentro da cacimba. Ela “tava” serena tomando um 

“banhim” mergulhando fundo e se divertindo... Fiquei encafifada com aquilo. - 

Só pode ser doida mesmo ou então deve beber gás! - Fazer isso tudo pra tomar 

banho de cacimba, se tivesse tentando se matar eu até entenderia. Agora 

mesmo que eu queria saber! Ela percebeu que eu “tava” olhando pra ela e nem 

ligou... Continuou tomando banho e dando seus mergulhos. Aí como se fosse 

uma espécie de calango, a mulher careca que se banhava na cacimba vinha 

subindo as paredes “liguentas” * cheia de cogumelos. Ela subiu a boca da 

cacimba, sentou na beira e berrou dentro do meu ouvido tão alto que quase 

tive uma “pilôra” **. E aí ela pulou de costa se soltando por inteira na cacimba. 

Num tempo de respirar eu olhei de novo pra dentro da cacimba e nada! Não vi 

mais nada e nem ouvi cair. Chamei. Gritei esperando alguma resposta. Olhei de 

novo dentro da cacimba mas não vi mais nada. 
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A Palhaça e a Carranca  

- Uma vez disseram que não era para ela ser assim: Alegre, brincalhona, 

palhaça, pois era ridícula ! Uma mulher dessa idade ser desse jeito! Feliz! 

Isso é palhaçada! 

A princípio a palhaça não gostou do que ouviu, continuou sem ligar para o 

que lhe diziam... 

Sem perceber, porém que aos poucos já não brincava, pulava e fazia mais 

caretas como no começo... 

De tanto ouvir: Você nem é mais criança, não pode, não pode... 

Sem ligar, não percebia uma seriedade chegando primeiro no seu jeito de 

sorrir, no falar, foi se conformando, e a tristeza veio uma noite sentar-se 

ao seu lado e só vai embora quando começava a desenhar, fumar e beber, 

ela não suporta isso; - pois fica saltando e brincando como antes, mas já 

não é mais natural a brincadeira nela e vez e outra a tristeza 

, qual é você já é uma velha e velhas não brincam, acho que essa filha da 

mãe ouviu as pessoas falando – que ridícula! 

Assim juntei minha solidão e fui dar uma volta, pra saber se elas tinham 

razão – reencontrei velhas pessoas que estranharam a carranca e 

perguntaram: Quem é você estranha !?! O que você fez com essa palhaça 

lúcida? Comeu seu sorriso? Borrou seus olhos de choro – Pule pra nós! 

Brinque então?  

A carranca fugiu as crianças correram assustadas...Mas brincadeira de 

criança é assim mesmo, voltaram e puxaram a carranca, e a carranca 

correu atrás delas...  

E foi uma gritaria!!! 

A carranca se encolheu num canto...sorrateiramente...as crianças puxaram 

o cabelo dela...e foi pirueta maluca os berros, os gritos  
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PIRIXÍ-Avó de minha Bisavó 

 

Em um tempo muito antigo lá pros lados do Rio Negro no 

Amazonas. Nesse tempo, bem antigo, existia muitas aldeias e quilombos. 
A mata teve sua sinfonia alterada por um grande alarido de pássaros 
em fuga, gritos de terror, a selva assustada procurava socorro. 

Capabode21 atacava novamente, dessa vez mais armado e 
preparado para a captura de mais escravos indígenas para abastecer o 

mercado no Pará e regiões próximas. Homem terrível, assustador e 
temido em muitos lugares comandava um grupo de mercenários, que 
usavam como tática ganhar a confiança nas aldeias com trocas de 

presentes e se fingindo de amigo, facilitando seu trabalho hediondo. 

Em mais um de seus ataques, agora uma aldeia no alto Rio negro. 

Estampidos de tiros, gritos e lamentos deixando um rastro de destruição. 
Ouviu-se um soluçar de dor que quebrara na mata o silêncio mortal. 
Muitos corpos espalhados pela mata, a aldeia totalmente destruída e 

queimada pela fúria de Capabode e seus comandados. 

 Um dos mercenários que ficara para traz catando os últimos 

despojos que encontrara depara-se com uma cena: Uma mulher morta a 
tiros, próximo a casa de farinha e grudada em seu seio uma menina 
com pouco mais de um ano tentava sugar ou quem sabe devolver a vida 

a sua mãe. O homem, por talvez um pouco de humanidade que lhe 
restasse, arrancou a criança do corpo da mãe e seguiu apressado pelo 
caminho indo juntar-se aos demais que alvoroçados queriam ver aquela 

pequena criatura presa num balaio, que rosnava e ameaçava atacar 
quem se aproximasse. 

O homem entregara a criança ao comandante de um navio de 
passageiros que seguia rumo ao porto de Santa Maria de Belém do Grão 
Pará. Jogada num porão, a criança permanecera ali tratada como um 

animal selvagem, pois exibia dentes afiados e atacava a dentadas 
qualquer um que ousava lhe tocar. 

 Já se passavam dois dias quando um casal de missionários 
soubera da existência da pequena em tais circunstâncias e se 
apressaram em falar com o comandante pedindo autorização para vê-

la. O comandante lhes deu a permissão e lhes advertiu do perigo e que 

                                                            
21 Capabode- Conhecido mercenário (capitão do mato) que vivia de captura de índios para escravidão na 
região do Pará. Conta a historia que Capabode teve sua recompensa quando se aproximou de uma 
aldeia com as mesmas intenções de sempre e que dessa vez foi recebido com flechas que lhe vararam o 
corpo e pauladas presente trocado pelos índios caceteiros(Korubos). 
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não se responsabilizaria por qualquer dano, pois se tratava de uma 
selvagem. 

O homem e a mulher desceram ao porão onde se encontrava a 
criança e deparam com uma cena triste e desumana, num canto 

amarrada pelo tornozelo a pequena já não exibia qualquer movimento 
ou simples reação já quase desfalecida pela desnutrição. O lugar sujo e 
úmido ocupado apenas por ratos e outros animais. A mulher atirou-se 

em direção a pequena colocando-a no colo e com o auxilio do 
companheiro desataram o nó que lhe apertava a sua perninha e escada 
acima levaram a criança para cuidados médicos, ainda com resistência 

da tripulação. Conseguiram alimenta-la e assim salvaram sua pequena 
vida. 

O Navio seguia do porto de Manaus para Santa Maria de Belém 
do Grão Pará e em seguida para a região das muitas Ilhas do Baixo 
Tocantins. 

O casal de missionários conseguiu a permissão para cuidar da 
criança e depois obtiveram a guarda e adoção de Pirixí, pois assim se 

chamava e como ficou conhecida na Vila de Cametá, lugar por onde 
viveu por longos anos, casou-se teve filhos. Contam que ela era mulher 
forte e valente como touro e de muito respeito e querida por todos.  

Num certo dia estava a lavar roupa na beira de um Igarapé, 
quando foi surpreendida pela luta de um touro que pastava e bebia 

água, para se livrar do bote de uma enorme sucuri. Nessa fúria o touro 
rasgou a sucuri com seus enormes e afiados chifres e não tendo onde se 
esconder Pirixí também fora atacada pelo animal enfurecido e morrera 

afogada num rio de sangue. 
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NADA CONVENCIONAL.... 

Numa relação tudo que se permitem 

Pode 

E o que não pode a gente arruma 

 Formas de poder! 

Acredito que na dualidade em ser mulher macha 

Os anus de homens 

Provocam  intensos prazeres 

Não para testar sua sexualidade 

E sim descobrindo formas de prazer 

Nada convencionais 

A cada passada de mão, 

Cada dedo no orifício, 

AtÉ chegar a sentir o sabor da entrega 

Com aquele “ai” aCompanhado de espasmos. 
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A MATINTA DA SACRAMENTA 

(O CRIME DO VACA VELHA) 

 

Num passado remoto pras bandas da Sacramenta um conhecido bairro de 

Belém do Pará, havia uma senhora, amiga de minha mãe que se chamava 

Dona Roxinha, mulher corpulenta e alegre, vendedora de açaí, morava 

com duas irmãs e uma sobrinha que criava como filha. 

Segundo contam, vizinha à dona Roxinha no outro lado da Rua que hoje é 

Avenida Dr. Freitas, Numa casa de pau a pique, morava uma senhora já 

bem velhinha, negra e que tinha uma deformação no rosto, provável 

sequela causada por Tireoidismo, morava só e era bem pobrezinha. A 

mesma tinha o hábito de secar fezes na janela e era sempre motivo de 

zombaria da meninada que se ajuntavam em frente a sua casa pra 

jogar pedra e xinga-la de bruxa velha, come bosta e matinta perêra. 

Por isso ela se mantinha enclausurada, só saindo raras vezes na rua à 

noitinha.  

Dona Roxinha mantinha um relacionamento amoroso furtivo com um 

Açougueiro conhecido como Vaca Velha, que sempre andava exibindo na 

cintura seu famoso chicote de umbigo de boi. Vaca Velha fazia suas 

visitas discretas à Dona roxinha sempre pelas madrugadas. E foi numa 

dessas idas e vindas que ele conta que lá pelas 3 da matina ele se 

despedira de D. Roxinha e saiu pelas ruas desertas da Sacramenta a 

caminho de sua casa localizada nas proximidades da Igreja de São 

Sebastião. 

Nesse tempo havia poucas casas e no caminho ainda existia muita mata e 

conta Vaca Velha que foi surpreendido pelo ataque de um grande 

pássaro que o lançou ao chão com garras enormes, desesperado correu 

para uma moita procurando abrigo, quando estava para entender o que 

o que se passava foi novamente atacado, desta vez por um animal 

semelhante a um grande porco que se lançara sobre ele com imensa 

fúria. Nesse momento, lembrou-se do seu famoso chicote de umbigo de boi, 

ergueu-se e partiu contra o bicho desferindo chicotadas, segundo ele o 

animal ora voava e ora fuçava em sua direção. E foram várias 

chicotadas até que o animal bateu em retirada sumindo no mato,  

deixando desfalecido por alguns instantes. 

Esse foi o depoimento de Vaca Velha a policia quando foi autuado em 

flagrante na manhã do dia seguinte por ter agredido a chicotadas uma 

senhora que se encontrava no hospital entre a vida e a morte e que o 

acusara de ter sido ele o homem que a atacou. Vaca velha respondeu 

processo por tentativa de homicídio. (Calu) 
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CURTA CIRANDEIRAS LUNÁTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLE O DVD AQUI! 
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É aqui que as coisas começam! 
 

Às Cirandeiras Lunáticas. 

 

 Já contei muitas histórias até aqui. Algumas que as pessoas até davam certeza da 

verdade delas.  Como contadora, sei que histórias contadas guardam os tais instantes 

secretos daquilo que, todos sabem, não existe. Será? Para quem insiste em perguntar 

pela verdade, digo:  

“Mentiras fluirão de meus lábios, mas talvez possa haver alguma verdade no 
meio delas; cabe a vocês buscar essa verdade e decidir se vale a pena conservar 
algo dela. Do contrario jogarão tudo na cesta de papel e esquecerão o assunto.” 
Woolf (1985:09) 

   As histórias de agora, deste instante secreto, estão aí. Dizemos agora nossa 

sabedoria, como ativemos com elas e o que elas nos ensinam. O caminho de poder. 

Contar histórias, estão aqui as coisas que nos envolvem. O caminho dos nossos 

desejos.  A nossa força.  

   Começo essa história com Berenice. Mas, este já não é o começo! Berenice não 

foi interrompida, sua voz me empurra porta afora, me expõe e diz: vai lá dizer na rua 

onde tudo começa! E não é aí na morte. A morte é a carta da transformação. A vida é 

o que se move.  

Não te deixe destruir...Ajuntando novas pedras e construindo novos 
poemas. Recria a tua vida sempre, sempre. Remove pedras e planta 

roseiras e faz doces. Recomeça.22 
 

   Ecoa o verso da Cora escrito na parede a me dizer que é aqui que as coisas 

começam. Se é que essas coisas tem começo....Recria a tua vida sempre...Um 

friozinho percorre a espinha de quem segue. É hora de ir.  

                                                            
22CORALINA, C. Aninha e suas pedras. Acessado em: 
http://pensador.uol.com.br/frase/NTMyMTg2/11.11.2011 
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   Respiração profunda. Ouvindo e contando histórias escorro feito água em 

cachoeira, sigo sem parada...Desviando de pedras, sem me deixar reter e vou sem 

razão me misturar com outras histórias. A partir daqui, já não é mais minha.É nossa 

criação coletiva. Como objetos íntimos, as histórias nos embaçam, nos diluem, nos 

engrossam, nos chapam, nos botam ‘chifre’ da Vaca Larica, me esquentam no tambor. 

Tornam-me outra matéria.  

Para contar histórias, desarrumamos a linguagem, escapamos aos caminhos 

marcados, prontos, acabados. Sem respeito a hierarquia e pertencimento a qualquer 

apelo superior, praticamos ciência nesse encontro, ‘pisando devagarinho na folha do 

Juremá.’ 

  O convite era para somente tomar a rua e ouvir/contar histórias, que por nossa 

condição feminina irrevogável, produziria marcas, artefatos. Abrimos nossos baús. 

Entrelaçamos fios e panos. Desatamos nós. Re-existimos. Luas, cachoeiras, serras, 

músicas, costuras compondo histórias. Chamamos nossa ancestralidade como 

experiência viva que acontece agora, regida por princípios universais. O sagrado foi 

chegando em nós. No mundo da vida participamos igualmente como tudo que tem vida. 

Nossa Ancestralidade se manifesta pela natureza, em tudo que tem vida e a tudo que 

está para viver porque a vida não acaba (Vilson Sousa Jr, 2009). Se expressa nas 

pessoas, na comunidade, em seus corpos. Principalmente no momento de iniciação, 

quando reconcebemos o divino em nós, negado pelos empecilhos colocados à nossa 

formação, nas tentativas de coisificação que sofremos, ao longo da história. Nossas 

cirandas fazem o papel de atualização histórica da tradição, na medida em que 

escolhemos viver arte como própria do cotidiano de mulheres.  

  Tomando nossas cirandas como iniciação, recebemos marcas, rituais que nos 

permitem não somente recuperarmos nosso corpo, ganharmos consciência de que somos 
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uma manifestação do divino que vem a nós. Deixamo-nos levar pelo sagrado ao 

escolher lugares abertos para receber o ritual. Além da natureza, das pessoas em geral, a 

ancestralidade manifestou-se nas mulheres de acordo com seu sagrado. 

 Para entender a continuidade da ancestralidade através dos antepassados é 

preciso ‘deixar-se cair no santo’, ser guiada pela natureza, permite a cada cirandeira e a 

cada comunidade realizar sua experiência conjuntamente em pleno sagrado. 

  Vivi com as cirandeiras lunáticas um processo iniciático, que me acendeu a 

paixão pelo feminino, como um princípio do universo, unipoesia na qual sou contada 

também. Iniciamos através da sociopoética, nossa (re)aprendizagem cósmica. Somos 

lunáticas por assumirmos o mundo da lua, da cachoeira, do rio, da mata...nas nossas 

vidas. Porque resistimos à idéia de formação em sala de cimento, de ar condicionado, 

luz artificial, cuja posição indicada do corpo é sentada em cadeiras geralmente 

desconfortáveis. 

 Pulamos para fora do baú. O dito? A palavra do corpo nos disse mutuamente. 

Polifonia. Palavras desengatando palavras, palavras-imagens, palavra-colagem, 

Silêncio. Artesania. Intuição.  Sem objetividade. Estivemos com nossas histórias, nos 

colocamos vínculos de experimentar e possibilidade de realizar intervenções 

literárias/formadoras que fortaleçam o conceito de feminino sob outras bases 

metodológicas, potencializando a literatura das mulheres. 

 A busca do feminino é o mote para se discutir a implosão dos formatos 

acadêmicos modernos e a necessidade da educação realizar intervenções e 

experimentações pedagógicas na formação, inclusive por introduzir uma perspectiva 

feminina descolonizada na universidade e na educação formal em geral. 

 Não procuramos um sistema, um método que “revolucione” a educação. 

Procuramos a beleza. A beleza da liberdade em educação é um outro olhar, um outro 
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conceito. A busca do feminino é a motivação para questionar a estética monológica dos 

textos acadêmicos em educação, seus formatos enquadrados. A prática do fanzine, da 

fotografia, do vídeo durante nossas cirandas, descolonizou meu olhar sobre o que posso 

ou não usar na escrita em educação, meus modos operadores, as ferramentas do 

processo pedagógico, o que é possível ou não usar no nosso processo auto-formativo.  

 A palavra foi escorrendo por nossas mãos, pelos panos e costuras, pelas 

cirandas, tambores, saias rodadas, pela boca dos mamulengos. Elementos 

descolonizadores do corpo moldado e esquadrinhado da estética moderna, anunciada 

por muitos autores, tais como Foucault (2004a; 2004b). 

 A busca do feminino é o mote para questionar até onde vão nossas escolhas. 

Oferecemos sabores e odores das imagens que vivemos, enquanto estivemos a fazer 

peraltagens nesse quintal sem cerca entre a ciência e a arte. Uma merenda no meio, 

literatura, teatro mamulengueiro, cinema,...fizemos vadiagem e um pandeiro a batucar. 

Traduzimos nosso conceito-afeto de mulheres cirandeiras. As lunáticas.  Sem 

esquecer que a vida é o que importa. Ela nunca se resumirá. Ensaiamos a arte do dizer. 

Cada uma de nós com sua poética, sua linguagem com os elementos que fazem parte do 

seu repertório e modo de expressar. Fios foram se entrelaçando. A poesia comungando. 

Fazendo fluir.  Escorremos por entre pedras do caminho. Ecoamos histórias, nossas 

histórias entre nós. Todas (ben)ditas e carnavalizadas! 

Muito além de tipos de produção intelectual, expomos o que nos aflige, o que 

nos afeta. A fotografia, o curta Cirandeiras Lunáticas, a ciranda literária, a fotocolática 

são produções problematizadoras emanadas de nosso pensamento-corpo. 
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A produção de conhecimento pelo grupo cirandeiras lunáticas! 
 

Embora nossas cirandas não seguissem o formato de usina de dados, muitas 

melodias ecoaram pelas nossas bocas. Sabíamos que as oficinas com hora marcada 

produzem obrigações entre as pessoas e artificializam a convivência, justamente por 

fragmentarem a vida como nas fábricas. A produção de ‘dinâmicas’ que podem ser 

usadas entre grupos diferentes lembram o trabalho fragmentado da cadeia produtiva. 

Assim tínhamos consciência que estávamos produzindo muitos dados. Mas que somente 

aqueles mais significativos para todas seriam inseridos no ‘relatório’ cirandeiro, 

produzido desregradamente, durante as cirandas, e no entre- cirandas. 

A receita da deusa 

 

Vénus de Willendorf 

No preparo da receita da Deusa, numa panela de barro misturamos fogo, água e 

desejos. Para engrossar o caldo acrescentamos ervas, poesia, musicalidade. Na busca 

desses ingredientes fomos à lua, a mata, a serra, a cachoeira, a academia, conhecer 

feiras, lugares guardiões desses referenciais que nos servirão como um expurgo de cura 

http://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9nus_de_Willendorf
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Venus_von_Willendorf_01.jpg
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à literatura acadêmica. Depois de fervido o caldo, doses dessa mistura lunática vão 

sendo sorvida por nós. Fazemos magia para chamar Matinta Perera23.  

 
Foto: Micinete  

Na tradição oral trazer mitos como a Matinta Perera para a roda é também 

questionar os pontos da construção européia sobre a literatura acadêmica. É importante 

perceber essa literatura para além dos livros, para além da escrita. Giramos a brasa do 

fogo! Matinta Perera chega e nos diz: Para compreender onde começam a contar 

histórias que eliminam o feminino ou só o concebem como mazelado, interrompido, 

silenciado, impedido, é preciso se deixar desenterrar pela deusa, recebê-la! 

Compreender como a transição gradual do culto da fecundidade da terra mãe vai sendo 

substituído definitivamente pela do herói guerreiro. (Regina Navarro, 2000) 

                                                            
23 História do avô de Calu para receber matintaperera. Quando a matinta apita fiiiiiiiiiiiittttt. Aí a fogueira 
tá acesa no meio do terreiro, a gente vai até ela se abaixa e vira a brasa ao contrário. Tem que virar, todas 
as brasas. Com um tempinho ela cai no terreiro, ai você pode saber quem é ela. 
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Foto: Marizete 

O ritual iniciático 

 

Acendemos nossa ancestralidade com urucum e começamos a reinterpretar, 

(re)conhecer a deusa. Reconhecer o útero na nossa formação. O terreiro, a terra.Como 

parte inseparável de nossa existência cotidiana. A terra traz a representação da deusa. 

Por estar aí a fertilidade, a beleza, a serpente, a sabedoria a passagem de vida, como 

fazem as parteiras no parto, as benzedeiras, a força.  

Esse é um anti-movimento, um exemplo de não centralidade, as sem-horas, as 

viagens como transitoriedade, o fluxo da mulher mandingueira, conhecedora de chás, 

banhos, a horta, a criação, o vestuário, as brincadeiras. Na ciência esse saber tradicional, 

ancestral precisa ser reavivado, feito brasa. 

Como se constrói um referencial feminino, se as mulheres sempre foram banidas 

e muitas continuam enterradas na literatura? Muitas escritoras brasileiras tiveram que 

adotar um pseudônimo para terem sua voz considerada, suas obras publicadas. Para 

conhecê-las é preciso fazer uma arqueologia literária, um resgate arqueológico da 

contribuição cultural da mulher em vários campos do saber e da arte no Brasil. Em 

geral, (...) quando aparecia, a mulher era – como Marilia de Dirceu – pouco 
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personalizada e reduzida a condição de objeto de desejo. Nunca sujeito. Essa 

característica persistiu durante todo período romântico – extensa galeria de personagens 

femininos. (Cecília Prada, 2004). Precisavam do apoio dos irmãos, pais, maridos que 

assinavam por elas, enfrentando muitas dificuldades, mesmo com o apoio destes, pois a 

sociedade tinha enorme resistência aos escritos femininos.  

Aliás, não eram apenas os escritos que sofriam os efeitos do silenciamento da 

expressividade feminina. 

“Uma parcela considerável dos estudos ‘arqueológicos’ realizados pela 
crítica feminista anglo-americana nos últimos vinte anos tem se empenhado 
também em concretizar a urgente e árdua tarefa de tornar visível (e audível) o 
papel desempenhado pelas mulheres na história das artes, além da literatura 
tal empenho vem contribuindo não só para recuperar uma parte das inúmeras 
vozes emudecidas pela historiografia oficial, mas também para mostrar que a 
organização social da produção artística tem excluído sistematicamente 
através dos séculos a participação das mulheres.” (Valéria Souto Maior, 
2001: 15) 

Daí a escolha pelas cirandas lunáticas como ginga e movimento de resistência 

latinoamericana. Trouxemos nossa artesania cotidiana, artefatos brotaram de nossas 

mãos. Pinturas, mosaico fotocolático (fotografias usadas lunaticamente), vídeo, teatro, 

música, literatura. Estamos compartilhando nas Cirandas Lunáticas que estamos 

participando como no III e IV Memórias do Baobá, novembro de 2012 e dezembro de 

2013, em Fortaleza; na Feira agroecológica do Benfica, em Fortaleza em 2013. Parte 

desse acervo foi incorporado ao álbum visulunático das Cirandas. Nossa literatura, 

individual e coletiva, sendo composta também como fanzine. 

 Algumas poesias que iam sendo enviadas pelo correio eletrônico eram relidas 

com colagem e fotocolagem. Aos poucos fomos compondo a Ciranda literária. 

Fazíamos páginas das nossas próprias histórias, e emolduramos/ilustramos histórias 

umas das outras.  
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Preparamos e interpretamos textos teatrais, cantamos em coro, tocamos 

instrumentos, contamos nossas histórias, revelamos nossa Tradição Oral como mulheres 

fazendo festas, trocando saberes no teatro de rua, no berimbau, nos tambores, no samba, 

no carimbo, no afoxé e ijexá e em muitos momentos de afirmar as mulheres em todos 

lugares de saberes praticados em sua maioria pelo masculino. Mexer nas formas que há 

muito estamos vendo. Porque criar filho me tira da minha hora, não sou sem 

hora!(senhora) tenho muita hora e quero aproveitá-las para muitas outras coisas, 

inclusive para dançar a vida.  

Somos brasileiras e como mulheres do norte e nordeste, por nossa tradição 

afrodescendente encravada em nosso corpo percebemos como a sala de aula é filha da 

tradição eurocêntrica e se opõe, muitas vezes, ao terreiro e à rua, a oralidade, ao 

descentramento, como o lugar pedagógico. Como a academia me tirou das minhas 

leituras de aventuras, romances, é preciso sair da forma para dialogar. Porque não 

cirandar? Viajar com a palavra? Ocupar esses lugares, isso nós traz a capacidade de 

construir a vida sob outros prismas. 

 A tradição Oral traz o conceito de centro, circularidade. A experiência da roda 

não tem centro, desarticulando um lugar estabelecido, descentral. Um lugar como 

legítimo sem necessidades de arautos, profetas, um lugar que precisa ser movimentado. 

Somos artistas, porque podemos construir casas, plantar jardins, fazer música com as 

pessoas que estão perto, mas na hora que chega esse momento fica difícil porque ainda é 

a palavra. Assim, abrindo a roda, afirmamos cada pessoa através de suas histórias: texto 

escrito, imagens, objetos. 

A contação de histórias nos dá a permissão. Ela entra, ultrapassa esse pano de poder 

do qual estamos falando e vai saindo, ela não se contém... Ela não se limita ao público 
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do processo, vai aos quartos, as cozinhas, aos terreiros, aos lugares fantásticos e aos 

lugares comuns.  

MANDINGA E EDUCAÇÃO 
 

A deusa nos buscou, reavivou nosso divino na construção e compreensão da 

realidade. Nos fez reunir elementos que estão no corpo e que se manifestam quando 

você tem liberdade. Guiar-se pelas necessidades de nosso corpo. Procurando às 

margens, a beira da água, a cachoeira, o rio, o mar, a estrada, a varanda, o quarto, andar 

na rua, sem-hora. A deusa nos desenterra, curando as mazelas do corpo maltratado por 

ter sido mantido muito tempo em caixas de cimento, com carteiras enfileiradas ou 

colocadas em círculo. A deusa viva, existindo em cada pessoa, o útero que nos gerou, a 

fertilidade da terra em nosso cotidiano, moldando suas práticas vitais, seus amores de 

corpo inteiro. 

Buscamos muitas literaturas sobre o feminino, principalmente a escrita por 

mulheres. Buscando nessas histórias que antecedem qualquer outra que nos foi contada, 

as gregas, as africanas, as indígenas. Em todos os lugares se contam histórias sobre esse 

feminino, mas que histórias são essas? Como os livros contam essas histórias? 

Buscamos o mito da Matinta Perera por ser ela uma figura feminina, marginalizada, 

transformada em mito que assombra, mata, persegue, da dor de cabeça. Uma 

possibilidade e desafio para nosso referencial, 

“Embora, sob a ótica ocidental, tais histórias sejam classificadas como contos 
folclóricos, lendas e/ou como literatura fantástica, nas culturas indígenas elas possuem 
uma função social importante, vinculada à regulação cultural. Tais histórias explicam 
a origem das coisas, ou funcionam como narrativas exemplares, contadas para 
valorizar certas atitudes desejáveis aos indígenas.” (IaraTatiana Bonin; p. 40) 

Muitas das histórias inventadas/pesquisadas chegam pelos livros, outras chegam 

por inquietação, forçando, fuçando, como um estudo arqueológico que desenterra 

nossos fósseis. Recebemos as bênçãos da mãe-terra e desenterramos em nós a tradição 
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oral feminina, que se faz além da palavra, em imagens, músicas e em outras histórias 

que os livros não contam ou que são trazidas de outras maneiras.  

 

 

    Foto Encontro com o rio (Micinete) 

A pergunta que nos fazíamos era como o movimento das cirandeiras se colocava 

em relação ao movimento social e a pesquisa em educação? Começamos pela episteme 

que referencia muito da produção nesses âmbitos. Ruth Lerma(2008) destaca como a 

nossa episteme é controlada pela episteme européia:  

“ (...) a história do feminismo quando contada como uma continua e 
progressiva luta pela emancipação esconde a descontinuidade, o conflito e as 
diferenças que poderiam ser subjacentes à estabilidade política desenhada 
pelas categorias nomeadas como mulher e feminismo” (Scott,1996,pg.35). 
Igual sucede se fazemos uma história linear ‘das concepção de gênero e 
patriarcado, onde Scotch nos fala da história do feminismo. Grande parte do 
feminismo nascido na Europa e na norte-américa definiu o que era ser mulher 
e feminista, e as categorias gênero e patriarcado estabeleceram o que era a 
subordinação da mulher. 

Para muitas teóricas, por fora destas categorias tais como elas a 
definem, não há salvação! É assim que as mulheres, todas, devem assumir 
este discurso como estratégia para sua emancipação. Esta pretensão faz desse 
tipo de feminismo um discurso colonial.” (Ruth Lerma: p.23, 2008.) 
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Ruth Lerma questiona a contaminação da literatura que subsidia esses 

movimentos e propõe a descolonialidade. A questão começa com a forma como se 

constrói a historia do conhecimento científico, em muitos casos pouca ou nenhuma 

referência é feita às mulheres24. Passa pela Grécia e seus grandes filósofos-escritores, 

poucas ou nenhuma mulher aparece. Por onde andam as mulheres na árvore do 

conhecimento? Onde está o feminino na ciência? A tradição eurocêntrica tenta apagar as 

mulheres. Para quebrar o silêncio, para aumentar o burburinho fazemos coro com Ruth 

Lerma e outras mulheres inquietas com essa tentativa de invisibilidade. Uma coisa que 

importa é questionarmos esse referencial e reconhecer que existem outras tradições, 

outras histórias, outros contos que trazem outros pontos a esse tear. A Matinta Perera 

simboliza esse universo de resistência para fazer a coisa ser girada. 

Outra dimensão que incomoda e que se esconde e que tem que vir também é o 

espaço privado das relações. Do que está impregnado? E a chamada das mulheres 

públicas, elas vão aparecer, mas escolhidas por quem? Não podemos negar o legado do 

patriarcado, muitos estão escravizados, mas não se percebem como escravos. O que a 

violência fez com eles? Muitos não se vêem como fruto dessa violência, muitas vezes 

praticadas por mulheres na própria criação. A sutileza da discussão é que se mantém no 

espaço público a busca da verdade sobre o poder. Estou questionando o lugar público da 

mulher, por exemplo, na literatura. Vendo a mulher como mãe, como pesquisadora, não 

como a outra na pesquisa.  

Como a academia me tirou das minhas leituras de aventuras, romances... Ainda 

estamos nos mantendo dentro da forma pra dialogar. Como a literatura me traz a 

capacidade de construir a vida? Por que não cirandar? viajar com a palavra? Ocupar 

                                                            
24Em recente exposição no seminário sobre conhecimento científico na UFC, a única referência à mulher 
veio através da imagem da Eva grávida debaixo da árvore da vida e a serpente enrolada na árvore, 
simbolizando o pecado original. 
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esses lugares? Ainda continua se pensando com a cabeça. O corpo-cartesiano. A 

eurogreco herança, o movimento como aglomeração, marcas reveladas pela instituição. 

Não há segmentação, o feminino reconhece isso como elemento no trabalho acadêmico 

– na literatura. O que estou comendo não pode ficar de fora do trabalho acadêmico. 

Porque o alimento há muito vem sendo uma seara das mulheres. E a forma como a 

alimentação se desprende desse fazer guiado pelo patriarcalismo gera doenças, 

consumismo, ilusões. 

É preciso desconstruir a ideia do púlpito, do palco que é uma tradição européia. 

E a escola traz o púlpito pra dentro dela como modelo e você só fala. Entramos na 

conversa sobre a roda questionando a universidade sobre a capacidade de gerar 

referências pra nós. Perguntamos: o que é que está acontecendo na sala de aula? Tudo 

continua a se repetir? 

A contação de história te dá essa permissão. De revirar a repetição. Ela entra, 

ultrapassa esse pano de poder e vai assim, ela não se contém... Ela não se limita ao 

público do processo. A história vai aos quartos, vai à cozinha, aos terreiros, aos lugares 

fantásticos e aos lugares comuns. Ela não vai somente ao lugar público, aos grandes 

movimentos de rua, a sala de aula. 

Essa é a maneira. A metodologia desse dizer sociopoetizada, praticamos 

cirandas lunares/lunáticas para chegar a outros/nossos lugares a partir daí começo a 

retornar essa ida. A terra é de ninguém. Assim também é a universidade. Podemos estar 

em qualquer lugar. Na estrada, na rua, na linguagem do cinema, na sociologia, no teatro 

mamulengueiro, em Cotijuba, em Guaramiranga ou indo pras terras de Santo... A 

ciranda requer bailado, marcas no ar, pé(s) no(s) chão(s). 
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Cirandando criamos espaçovincular25. Transitamos, intermediamos, 

transgredimos culturas, fronteiras, transmitimos energia. Malabares, imaginação, 

símbolos e diabolôs. Sacudimos lembranças, imagens produzidas em outros momentos, 

reconstruídas. Aqui presentes. Narramos significações imaginárias, construídas no 

espaço coletivo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
25O grupo como essa expressão veio do texto “Formação e grupo: indagações sobre questões sensíveis” 
de Valeska Oliveira (2009). 
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