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----------------- 
 

resumo 
INÁCIO, Rafaela. Fazer uma poça: concepções para criação de uma publicação           
digital para mulheres. 2020. 118 p. Trabalho de Conclusão de Curso           
(Especialização em Artes Visuais) - Programa de Pós-Graduação em Percursos          
Poéticos e Ensino, Centro de Artes, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2020. 
 
O presente texto busca tratar de questões conceituais e escolhas artísticas a partir             
da idealização da primeira edição da poça - publicação digital de textos poéticos             
feitos por mulheres, organizada através de chamada aberta anualmente desde          
2019, o projeto tem como objetivo criar uma plataforma de visibilidade para a             
produção de escritas contemporâneas de maneira independente e gratuita.         
Alargando a ideia de <texto> para além da poesia, a proposta é hibridizar processos              
entre artes visuais e a escrita na criação de discursos autorais e experiências             
poéticas. Utilizando um referencial teórico sobre a pesquisa em artes visuais e as             
contaminações entre palavra e desenho, relações entre gênero, sociedade e o           
apagamento de mulheres para apontar as intenções presentes na criação da           
publicação, e destacando a importância da Internet como ambiente de produção e            
circulação autônoma de iniciativas artísticas.  
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----------------- 
resumen 
 
Este texto busca abordar cuestiones conceptuales y elecciones artísticas a partir de            
la idealización de la primera edición de la poça - publicación digital de textos              
poéticos realizados por mujeres, organizada a través de una convocatoria abierta           
anualmente desde 2019, el proyecto tiene como objetivo crear una plataforma de            
visibilidad para la producción de escritos contemporáneos de forma independiente y           
gratuita. Extendiendo la idea de <texto> más allá de la poesía, la propuesta es              
hibridar procesos entre artes visuales y escritura en la creación de discursos de             
autor y experiencias poéticas. Utilizar un marco teórico sobre la investigación en            
artes visuales y la contaminación entre palabra y dibujo, relaciones entre género,            
sociedad y el borrado de la mujer para señalar las intenciones presentes en la              
creación de la publicación, y resaltar la importancia de Internet como entorno de             
producción y circulación. autónomo de las iniciativas artísticas. 
 

palabras clave 
 
editorial, escritura, texto, arte contemporáneo, feminismo 
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introdução: 
 para coisas iniciais 

 
Este texto pretende apresentar e relacionar concepções entre artes visuais, a           

escrita poética e a criação de uma publicação para mulheres, elencando autoras            

feministas para tratar a experiência pessoal e política do ser mulher e estar inserida              

na sociedade. Sou artista visual, formada em artes visuais bacharelado pela UFPel            

desde 2018, e como vai ser perceptível ao decorrer dessa leitura, algumas vezes o              

texto será composto por uma escrita em primeira pessoa, e isso se faz importante              

pois o conjunto de práticas e operações artísticas, a partir dos quais esta             

monografia se constrói, partem da minha experiência enquanto artista, o contato na            

graduação com teóricas de gênero, arte e sociedade e atuação profissional como            

artista independente nas intersecções entre poesia/palavra e desenho. 

Desdobrando os interesses que permeiam minha produção, busquei expandir         

os questionamentos sobre as contaminações entre desenho e palavra até a criação            

de uma publicação digital, para reunir, por chamada aberta, textos de outras            

mulheres. A autonomia nos processos de construção e diagramação e o fomento à             

produção poética de mulheres criadoras são alguns dos aspectos principais que dão            

origem à poça - publicação digital de textos poéticos feitos por mulheres, com a              

primeira edição lançada em fevereiro de 2020. 

Fazer esta monografia sobre o movimento em direção à poça é uma tentativa             

de propor reflexões sobre o fazer artístico contemporâneo, no qual estou inserida            

tanto como pesquisadora dentro da universidade, quanto como artista na produção           

poética, e apresentar a publicação digital como uma possibilidade de autonomia           

para mulheres criadoras, cujas produções, historicamente, são atravessadas por         

contextos de desigualdades no acesso ao ensino artístico e opressões na esfera            

privada/pública.  

Foram 55 participantes reunidas em um volume virtual através de chamada           

aberta de junho a julho/2019, onde cada inscrita enviou até dois textos poéticos de              

 



10 

até 1 página com temática livre. Uma iniciativa sem processo seletivo e sem fins              

lucrativos, a poça tem como ponto de partida uma vontade de reunir e dar              

visibilidade às produções escritas/visuais de mulheres inseridas ou não na          

universidade ou e/ou espaços institucionais, sem qualquer exigência técnica ou          

formato e suportes pré-estabelecidos. A chamada aberta acontece uma vez por ano. 

O volume da primeira edição conta com 116 páginas e um texto introdutório             

de 3 laudas sobre a proposta e os diferentes suportes que a leitor(a) irá encontrar,               

depois um índice com todas as autoras, títulos dos textos e cidade. A edição está               

disponível online para leitura e download em <paraquepossa.tumblr.com>.  

Aqui pretendo falar sobre essa primeira edição, concretizando algumas         

relações entre artes visuais, escrita poética, gênero, tecnologias, em um texto que            

apresente as origens da poça, sua pré-realização, seus estágios iniciais de           

desenvolvimento e concepção. Interessam a essa pesquisa também os estudos de           

gênero e sociedade feitos por artistas e pesquisadoras, demonstrando         

desigualdades materiais, simbólicas e institucionais que acabam por dificultar o          

acesso das mulheres, historicamente, aos campos da criação.  

Dessa maneira, ora tratando de questões próprias do fazer artístico, como           

suportes, visualidades e linguagens, ora destacando trechos de textos importantes          

às intervenções feministas na história da arte, este texto conta já com a existência              

de uma primeira edição da publicação e a participação de 55 mulheres, alguns             

desses textos enviados por elas serão inseridos aqui para mostrar como se            

articulam as experiências escritas delas a partir da chamada da poça.  

Atuo em todos os processos da organização, diagramação, projeto gráfico,           

relações humanas, central de atendimento, identidade visual, então é possível          

encontrar pontos de contato entre meu processo, aplicado em intervenções gráficas           

nos textos de cada uma das participantes, e a maneira como as escolhas visuais              

são feitas. 

Abrir uma chamada para textos na internet, jogar no mundo uma proposta,            

com certo objetivo, receber de volta interpretações e textos escritos em até 1             

página, num tipo de ciclo (talvez por isso a relação com a chuva e a água). Digo                 

<interpretações> pois cada uma das mulheres que entra em contato com a poça e              

fica sabendo da possibilidade de participar, traz consigo sua própria noção do que é              
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um texto, do que se sente segura em apresentar ao mundo, do que concebe por               

publicável.  

Ao mesmo tempo que traz um horizonte comum de criação, partindo do limite             

de até 1 página por texto, isso se faz um convite ao trabalho nessa superfície. O que                 

cada uma pode produzir articulando sentidos nessa face única da página? A partir             

de suas experiências e vontades de expressão por visualidades, a proposta           

pressupõe autonomia na produção desse <texto poético>, entendido aqui como a           

palavra escrita, mas incluindo seus processos de hibridização com o desenho, com            

dispositivos tecnológicos e interfaces, com a colagem, entre outras contaminações          

possíveis.  

A experiência com a prática e a pesquisa em artes visuais serão tratadas no              

segundo capítulo, onde abordarei afetações principais presentes em meu trabalho          

de conclusão de curso e a experimentação da palavra como poesia, um tipo de              

investigação de si; a produção de desenhos, explorações do espaço da página e             

como essas práticas levam à criação de uma publicação digital para receber o             

trabalho de outras mulheres.  

No capítulo 3, intitulado primeiras gotas, estabeleço um breve panorama          

histórico entre as práticas sociais e modos de ser de sujeitas mulheres e seu acesso               

aos campos da criação artística, pautando desigualdades simbólicas nos âmbitos          

privado e público, partindo de um viés da necessidade de iniciativas e espaços de              

visibilidade para a produção poética contemporânea. Destacando a importância da          

internet, intrínseca ao modo de vida contemporâneo, tecnológico e informatizado,          

como agente determinante para circulação de produções independentes e práticas          

discursivas autônomas de seus usuários. 

Escrito em momento de isolamento social, este texto tenta dar conta do            

momento pré-lançamento da chamada aberta no meu próprio perfil do instagram           

(@inaciorafaela, 2019) e as reverberações do projeto durante o período de           

produção e pós-lançamento digital. Hoje em dia a poça já tem um perfil próprio em               

instagram.com/paraquepossa e lá são postadas as informações e andamento das          

edições, mas o primeiro movimento parte de uma primeira chamada utilizando meu            

perfil público. Em um momento inicial, queria salientar que era uma publicação            

realizada por uma artista num esforço independente e não por uma editora. 
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Prints do perfil público @inaciorafaela na rede social Instagram. Imagens e legendas postadas em 1-               
12 de março de 2019, onde falei sobre o ingresso na especialização, marcando na localização o Centro de Artes                   
e dizendo que “é importante seguir pensando de algum lugar” devido ao término da graduação e posterior perda                  
de vínculo com a universidade. Na Imagem, seguro a impressão do tcc. 2- Em 8 de julho de 2019, selfie                    
acompanhada de legenda dizendo “gurias, tou organizando uma coisa pra vcs mandarem poemas visuais no               
futuro uma publicação bem linda aguardem” e a publicação era uma ideia sem nome ainda, mas nesse momento                  
já anunciava sua existência. 3- Em 23 de julho de 2019, 15 dias após o post da imagem 2, acontece o                     
lançamento da chamada, com prazo final de participação em 23 de agosto de 2019. 
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Na imagem acima montei os prints (capturas de tela) de 3 posts, do momento              

em que me matriculei na especialização até o lançamento da chamada aberta, para             

mostrar cronologicamente como as ideias se organizaram e o projeto foi lançado. A             

importância da internet na construção da publicação será abordada mais adiante e            

profundamente no capítulo 3, no subcapítulo a publicação digital como proposta de            

autonomia, apresentando mais capturas de telas das reverberações e         

compartilhamentos que alcançaram mulheres de todas as regiões do Brasil.   

No quarto capítulo, tratarei da primeira edição da publicação, a partir relação            

entre a ideia de poça (acúmulo temporário de água em uma superfície) e possa              

(forma conjugada do verbo poder) no cerne da estruturação do projeto, uma poça de              

água como espelho que duplica a realidade formado por muitas gotas caídas do             

céu, pensando as possibilidades de poder através da escrita poética. Trato também            

da identidade visual como importante fator para assimilação da proposta no           

ambiente virtual através de imagens para divulgação e circulação. Para trazer o            

ponto de vista das participantes e seus contextos, organizei um formulário enviado            

para a lista de e-mails das inscritas com algumas questões do momento            

pós-lançamento para elas. As informações obtidas serão apresentadas no         

subcapítulo 4.4, as participantes. 

A utilização de prints se faz necessária ao longo de todo o texto, pois a               

circulação, divulgação, hospedagem dos dados que compõem a poça são virtuais,           

existentes no ambiente digital. São todos tirados a partir do meu computador            

pessoal, então não possuem créditos. As postagens originais podem ser          

encontradas nos perfis @inaciorafaela e @paraquepossa. Me deparei ao longo da           

escrita com algumas dificuldades em deslocar uma informação que tem origem na            

internet e usar como referência no texto acadêmico, ordenado por regras técnicas            

de citação. Como referenciar uma zine independente? Como referenciar um arquivo           

de texto do google drive? Como citar um livro que não tenho acesso físico e que                

achei um trecho em um pdf sem paginação? Problemáticas da construção textual no             

ambiente virtual onde as fontes são variadas, coletivas, e às vezes até anônimas. 

Esse texto de maneira geral tem como objetivo criar associações entre           

questionamentos, práticas, modos de fazer, multimídias, poesias, desenhos etc         

presentes no entorno conceitual da poça, cujas principais características são a           
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participação através de chamada aberta anualmente, enviando por email texto de           

até 1 página, sem taxa de inscrição, sem processo seletivo. Após o encerramento             

da chamada, os textos são diagramados e recebem um número de acordo com o              

índice, e depois são reunidos em um único arquivo.  

A chamada para a segunda edição já aconteceu, com mais de 80 inscritas e              

atualmente os textos estão esperando para serem trabalhados após a conclusão           

desta monografia. A temática será sempre livre, mas a cada nova edição será             

apresentada uma proposta de criação, sendo a segunda com a chamada para envio             

de listas poéticas, e como citado anteriormente, cada uma das mais de 80 mulheres              

que se inscreveram trouxeram de seu repertório a ideia de uma           

escrita/desenho/imagem seguindo uma lógica de listagem. Contudo, aqui me limito          

a tratar da primeira edição. 

Ao longo desta escrita, muitas foram as interferências externas, os          

acontecimentos desestimulantes, a pandemia, a divisão do tempo com outras          

tarefas, como a tatuagem e freelance de design, e ninguém sabe muito bem o que               

vai acontecer. Tudo acontece pelo computador, mais do que nunca é possível            

pensar sobre a presença virtual como realidade, a importância das telas na            

mediação de trocas, na possibilidade de comunicar e construir no atual momento.  

 

 

 

 

dentro de casa, ouvindo a chuva e a queda de cada gota na poça lá fora, todas elas                  

se tornando parte da mesma coisa, cada uma sendo o todo. eu sentada olhando pro               

nada formando uma poça no meu próprio olho. ouvindo dentro de si a estranheza de               

ser e estar no mundo e no corpo.  
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2 2 2        2     2             2   2      2---- 
e x p e r i ê n c i a                           d e 

a r t i s t a  
escritas experimentais a partir da pesquisa em artes visuais 

 
Inicialmente pretendo reunir alguns procedimentos e noções presentes nas         

visualidades e sentidos articulados em minha produção para estabelecer um ponto           

de partida para a poça. Apontar as possibilidades de escrita na atividade de artista e               

pesquisadora, usando a página como um território de produção da palavra e do             

desenho. Me situo enquanto artista para tentar apontar quais questões dão corpo e             

formam essa iniciativa, dentro de um contexto contemporâneo.  

A primeira edição é composta por 55 mulheres, cada uma delas com um             

texto (no máximo 2), tratando de si ou sua experiência com o mundo através do               

texto poético. Talvez a grande questão em organizar uma publicação independente           

sem processo seletivo, sem pré-requisitos e com participação de mulheres seja dar            

visibilidade e fomentar a discussão a respeito das dificuldades do acesso aos meios             

validadores da Arte, criando um espaço de compartilhamento de vivências e           

produções no ambiente virtual. 

A poça surge então da minha experiência enquanto artista visual e as            

possibilidades de atuação artística na produção de iniciativas independentes. Em          

2018, concluí a graduação em artes visuais bacharelado pela Universidade Federal           

de Pelotas e no trabalho de conclusão de curso organizei um volume chamado do              

corpo através: da autoimagem com um determinado conjunto de produções          1

realizadas durante a formação.  

Entre elas: desenho, com caneta bic, xerox, papel carbono, e colagens de            

revistas femininas; papéis que serviram de suporte material. Nesse volume, busquei           

exercer uma escrita que desse conta de descrever os atos e as observações de              

1INÁCIO, Rafaela. 2018. 132 páginas, orientada pela Prof. Dra. Renata Requião. Disponível em 
<https://drive.google.com/file/d/1gr6bW7zpr_s6DIsRWNy-dN_gKu7EkSHK/view>  
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aspectos essenciais do fazer, relacionando corpo, construção da subjetividade e          

referências teóricas feministas para me situar no espaço-tempo como sujeita e           

entender como atuam no cotidiano discursos basilares da feminilidade. Creio que o            

processo de entendimento e relação de certas questões do trabalho, percebidas           

pela escrita do tcc, foram essenciais para as reverberações que viriam a seguir. 

O processo de diagramação do trabalho de conclusão foi todo realizado no            

PowerPoint , software para criação e edição de apresentações gráficas, uma          2

interface que permite adicionar imagens, arquivos e caixas de texto em qualquer            

lugar da página; uma possibilidade múltipla frente aos softwares de escrita linear,            

como o Word  e o Google Docs , onde escrevo atualmente. 3 4

Ambos programas são processadores de texto, ou seja, são possibilidades          

de escrever no computador. Essa modalidade de escrita, sentada, ligada na           

tomada, com outras abas abertas, formando frases a partir de teclas e comandos             

para uma máquina pessoal, permite a criação de arquivos digitais. Experimentações           

entre digital e analógico, manuscrito e digitado são recorrências no volume, e            

aparecem descritas no texto em um movimento de metalinguagem. São          

determinantes as superfícies onde as letras serão dispostas para leitura, as           

ferramentas disponíveis de formatação do texto, a construção das palavras no           

espaço da página.  

Escrevi 23 textos à mão para o capítulo 4 deste tcc, onde a escrita poética se                

faz presente na composição de cada um deles e discorro sobre a caneta que utilizo,               

meus óculos, o espelho onde me enxergo, sobre o que me interessa no desenho,              

relações entre o original e a cópia, acumulação de papéis, repetição. O contraste             

entre uma metade digitada impressa e outra metade manuscrita xerocada agrega           

camadas de sentidos, e une dois modos de fazer com suas lógicas distintas em uma               

poética inserida nesse lugar entre pesquisa e criação. Essa divisão se dá também             

pela presença de dois índices, um para cada parte. (imagem na próxima página) 

2 Desenvolvida pela Microsoft em 1990. 
3 Processador de texto criado por Richard Brodie, lançado pela Microsoft para o sistema operacional 
Windows em 1989.  
4 Pacote de aplicativos do Google Inc. lançado em 2005, com ferramentas online de edição de texto, 
criação de apresentações, planilhas e formulários.  
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Na metade manuscrita, optei por não usar citações nem imagens de           

referência, apenas desenhos e anotações. Essa maneira de organizar é uma           

tentativa de criar uma expressão própria e em certo ponto, fuga para a ansiedade              

em seguir um modelo, uma formatação do texto acadêmico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Capa feita com caneta bic e imagem escaneada da tela do meu celular e o índice da parte digitada. 

Abaixo, o segundo índice, do capítulo 4 escrito todo à mão e xerocado. 
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Trago um trecho da introdução onde falo a respeito da estrutura do texto, sua              

montagem e a tentativa de articular prática e escrita, as coisas que são próprias do               

ateliê e a posterior escolha e adequação dessa multiplicidade de coisas em um             

formato início_meio_fim 
experimento algumas possibilidades de escrita, como vai ser possível de          
ver aí nessas páginas mais pra frente. existe no site da universidade, um             
modelo para a estrutura do trabalho de conclusão de curso. só pra salientar             
que eu sei. isso pode ser considerado uma possibilidade de metodologia do            
texto, o formato introdução-desenvolvimento-conclusão, no início a folha de         
rosto, o resumo. depois uma introdução, que creio eu, seja isso aqui. uma             
introdução tem a ver com iniciar, pontuar algumas considerações gerais.          
pra quem nunca viu um trabalho antes, posso dizer que se vissem o lugar              
de onde eles vieram, o “chão da fábrica”, onde a coisa acontece, veriam             
muitas das coisas que vou discorrer. se pudessem acessar os cadernos, os            
milhares de papéis, as pilhas de folhas contidas na cozinha-sala-ateliê, os           
grifos rosa neon nos livros, uma lista de tarefas... isso seria ter a             
experiência caótica, bagunçada, balbuciada. aqui se encontra uma seleção         
que resulta em uma montagem. (p. 7) 

 
Essa montagem é a diagramação e organização foram por si só uma            

proposta poética. Algo entre o pensamento, suscitado pela reflexão, e a pesquisa            

entrando em contato com uma produção gráfica abundante, multiplicada pelo xerox,           

feita dentro do espaço da casa que é o mesmo espaço da vida. 

Em A dimensão crítica dos escritos de artistas na arte contemporânea (2008),            

a professora e pesquisadora brasileira Sandra Rey traz alguns pontos a respeito da             

pesquisa em artes visuais, a universidade e a relação artista/obra. Fala sobre os             

escritos de artista serem marcos da arte contemporânea, mesmo que não tenham            

se iniciado com ela, já estavam presentes nas práticas de artistas inovadores por             

manifestos, textos, diários de bordo que traziam aporte teórico à suas produções            

individuais ou coletivas, questionavam concepções artísticas e “desde finais do          

século XIX, não deixam de tecer considerações críticas sobre os sistemas das            

artes, propondo alternativas.” (p. 9) 

A autora aponta que diferente do ensino das escolas de belas-artes no            

século XX onde existiam categorias distintas no aprendizado das artes e o rigor             

de um fazer técnico, a pesquisa dentro da universidade parte de processos            

artísticos híbridos e contaminados.  

Hoje em dia não é necessário passar horas a fio desenhando uma             

natureza morta os procedimentos influenciam os conceitos e são influenciados          

 



19 

por eles e principalmente devido à mudanças em aspectos essenciais da vida            

humana, a maneira como nos relacionamos com o mundo e com as coisas são              

resultados de avanços em diversas áreas. 
Com a complexidade do desenvolvimento tecnológico contemporâneo, os        
avanços dos meios de comunicação, a globalização e o desenvolvimento das           
ciências, procedimentos técnicos de outras áreas são assimilados, deslocados,         
apropriados pelo campo das artes visuais. Em uma sociedade complexa como esta            
em que vivemos, as especificações técnicas que regulamentavam o ofício dos           
artistas plásticos cedem lugar às mais diversas hibridações e contaminações. (p.           
10) 

 
 

A arte é sempre suscetível ao desenvolvimento das sociedades e suas           

tecnologias, como afirma Sandra Rey, justificando a “impureza” da arte          

contemporânea e a mudança nas concepções a respeito do fazer do artista e             

apropriações de conhecimentos de outras áreas. Devido às especificidades do fazer           

artístico na contemporaneidade, os artistas estão imersos em processos de criação           

contaminados entre si, questões tecnológicas e mistura de linguagens até então           

distintas.   

 No texto 1, entrada (imagem abaixo) desse capítulo escrito à mão, começo            

dizendo que tenho medo do improvável, dado irrelevante para a produção do            

Conhecimento, mas que encaixa dentro da proposta de uma escrita poética na            

pesquisa no campo das artes visuais trazendo para o texto acadêmico aspectos            

subjetivos. De que importa o ponto de vista da artista? E pensar na apresentação              

desse ponto de vista não como a explicação dada por quem fez, mas como um               

lugar de investigação do processo criativo. 
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Em O meio como ponto zero (2002) são abordadas diversas perspectivas a            

respeito da produção da pesquisa em artes no âmbito acadêmico. Organizado por            

Blanca Brites e Elida Tessler após a realização do III Colóquio Internacional de             

Artes Plásticas concretizado pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais do           

Instituto de Artes da UFRGS, conta com a participação de artistas e pesquisadores,             

entre eles o francês Jean Lancri, que em texto inicial do livro fala sobre a diferença                

entre os conceitos articulados pelo artista e pesquisadores atuantes nas demais           

disciplinas das ciências humanas  
Um pesquisador em artes plásticas, com efeito, opera sempre, por assim dizer,            
entre conceitual e sensível, entre teoria e prática. Entre razão e sonho. Mas que a               
palavra entre, aqui, absolutamente não nos iluda, pois, para nosso pesquisador, se            
trata de operar no constante vaivém entre esses diferentes registros. Colocando           
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assim, sem trégua, a questão dessa articulação, sem dúvida, o procedimento do            
pesquisador em artes plásticas pode mostrar-se capenga aos olhos de alguns. 
(LANCRI, p. 19) 

 
Em texto no mesmo livro, a pesquisadora Icleia Cattani fala sobre o lugar da               

pesquisa na arte contemporânea, onde é preciso levar em conta as novas            

problemáticas colocadas pelos artistas atuantes, o uso de mídias e tecnologias,           

aproximação entre linguagem e cotidiano, pluralidade de contextos.  

Como inserir uma prática <independente> que é resultante da experiência          

artística/escrita dentro do espaço acadêmico? Pensar as operações entre ser artista           

e ser pesquisadora, ser as duas coisas aqui nesse espaço de reflexão verbal e              

tratar sobre uma iniciativa que acontece fora desse espaço. A poça é digital,             

acontece na internet, não tem banca avaliadora, não tem vínculo com instituição em             

sua realização; ela por si como chamada aberta e/ou publicação é, como espaço,             

possibilidade, acesso, existente para quem faz e participa. É a esse caráter de             

autossuficiência que me refiro quando digo <independente>. 
Nem todo artista será pesquisador no sentido estrito da palavra, embora a pesquisa             
em artes plásticas pressuponha uma práxis artística. Mas enquanto o artista, que            
trabalha unicamente em seu atelier, tem a liberdade e o direito de recusar toda e               
qualquer metodologia e sistematização de idéias, sobretudo em sua forma verbal           
e/ou escrita, o pesquisador em artes plásticas, ligado em geral a instituições de             
ensino e/ou pesquisa, tem um compromisso com a produção do saber e o efeito              
multiplicador de suas reflexões. (CATTANI, p. 40) 

 
Como apontado pela autora, o trabalho feito pelo artista em seu ateliê,            

espaço de produção própria, tem o direito de não se encaixar em uma             

sistematização das ideias por meio verbal, pois não necessariamente possui vínculo           

com a reflexão posterior escrita, mas é articulado em sua feitura e sentidos             

possíveis. A partir disso, busco pensar as especificidades que permeiam a atividade            

de artista-pesquisadora, com a articulação constante entre prática e teoria, sendo           

esse ponto de contato acionado pela escrita.  
 

O artista tem que manipular dois sistemas de pensamento distintos, que resultam            
em duas produções distintas. Metodologicamente, portanto, é importante que ele          
trabalhe simultaneamente com os dois sistemas de pensamento, consignando suas          
intenções, suas dúvidas, seus processos criativos no que se chamaria de "diário de             
bordo", durante a elaboração de seu trabalho artístico. (CATTANI, p. 41-42) 

 
Utilizando a palavra “consignar” que quer dizer registrar por escrito, colocar           

no papel, anotar, intenções, dúvidas e processos. Esse ato de registro funciona            

como a articulação do pensamento com a linguagem, em um processo de escolher             
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o que dizer/como dizer. Icleia Cattani fala que “ocorrerão perdas e/ou descaminhos”            

(p.37, 2002) nesse processo de tentar situar a produção de arte no lugar da              

pesquisa, pois ela é ato, e não discurso. Mesmo que seja necessário, no             

compromisso do texto acadêmico, relacionar a prática com o contexto, com           

autoras(es) e artistas, algumas questões escapam.  

No texto 2 do tcc, sobre o que escrevo aqui, digo a maneira como a escrita                

vai se organizar, achando palavras na medida que elas surgem, e abaixo transcrevo             

digitalmente o trecho manuscrito a seguir: 

 
de acordo com o desenrolar da escrita as frases são sucedidas suscetíveis ao             
impulso de anotar [...] busco maneiras de escrever uso as palavras que gosto não              
sigo a linha reta estabeleço relações com tipos de escrita como a lista, o diário, >                
falo em primeira pessoa e detalhes das coisas que me compõem (p. 7 do volume               
xerocado) 
  

 

Print de parte do texto 2, sobre o que escrevo aqui, citado acima. 

 

É um processo de simultaneidade entre desenhar manualmente as letras e a            

leitura que suas junções suscitam a partir dos significados. Tratar de determinado            

fazer e ao mesmo tempo fazê-lo. Usar as palavras em um exercício constante de              

escolha em direção a folha de papel, buscando as relações que só existem porque              

estarão sinalizadas ali.  
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Trecho de uma página do tcc, na parte xerocada. 

 

Ajuda a perceber, entender, articular experiências da ordem do imaginário,          

das relações espaço-tempo-humanos, organizar pensamentos em direção à escrita         

poética. O desenho é imediato quando ocorre o contato da tinta, até então dentro de               

um tubo plástico, sendo disposta, arranjada, espalhada pela superfície. É do traço            

das formas que surgem as palavras e os desenhos. Tratando a rasura como o              

apagamento das palavras, mas não do gesto, marcada por uma área pintada,            

escondida, que é substituída por algo que complete a frase e “diga” melhor. 

A respeito da palavra manuscrita e digital, trago o artista brasileiro Arnaldo            

Antunes (São Paulo, 1960) que atua em diversas linguagens como poesia, música,            

vídeo e as contaminações entre elas veiculadas em diferentes mídias como livros,            

cds e o corpo. Em tese sobre o trabalho do artista, Júnior (2007) pontua o destaque                5

de sua produção poética no cenário nacional em um contexto de final de século              

“desenvolvendo uma escritura poética capaz de conciliar suas experiências com a           

música popular, com a poesia visual e concretista e com as artes visuais”. (p. 15)  

Essa característica de poesia visual presente no trabalho de Antunes articula           

o espaço da página e a linguagem, explorando recursos visuais e interações entre             

forma e sentido das palavras. Em texto sobre Caligrafia (2002) , o artista faz um              6

breve apanhado da “arte do desenho manual das letras e palavras” e seu             

desenvolvimento “durante milênios pelas tradições chinesa, japonesa, egípcia,        

árabe”, com as mais diversas ferramentas, que se desenvolveram a partir do            

5 Os entre-lugares do sujeito e da escritura em Arnaldo Antunes, do autor Antônio Fernandes Júnior. 
Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários da Faculdade de Ciências 
e Letras da Universidade Estadual Paulista. Araraquara, 2007.  
6 disponível em <https://arnaldoantunes.com.br/new/sec_textos_list.php?page=1&id=73> 
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advento de tecnologias como “lápis, pena, pincel, caneta, mouse ou raio laser”. O             

texto não tem número de páginas, e algumas de suas premissas estão presentes             

em trabalhos do artista.  

 
Medor, 1998. Disponível em <arnaldoantunes.com.br/new/sec_artes_obras.php> 

 

Quando ele diz que o que se vê é contagiado pelo que se lê, em Medor                

(1998), isso se apresenta através de letras desenhadas das palavras medo e dor,             

contraídas pelo “do” presente no final da primeira e início da segunda, com um              

grafismo manchado, escorrido, irregular. As palavras são ao mesmo tempo a coisa            

e seu significado, podem ser lidas, interpretadas, e ganham potencialidade através           

da feitura manual, se tornando uma mistura entre textual e visual. A letra desenhada              

é mais um dado que agrega sentidos à obra, é uma materialidade gráfica a ser               

trabalhada no contato com o papel/página/suporte. 

O artista utiliza a letra emendada/cursiva, ou seja, escreve com uma linha            

contínua, variando e repetindo letras, em formas maiúscula e minúsculas; pensando           

a partir dos sentimentos medo e dor, registrados pela tinta e instrumento, evocados             
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pela leitura, qual as associações presentes nessa construção das palavras,          

matérias-primas, no espaço da página, feitas dessa maneira? 

Há uma reapresentação da palavra quando escrita à mão, pois o movimento            

e sua disposição geram uma visualidade mais complexa, ou seja, com mais            

possibilidades de sentido, do que a definição que a leitura linear da mesma suscita.              

Sobre isso, o artista pontua que  
o atrito entre o sentido convencional das palavras (tal como estão no            
dicionário) e as características expressivas da escritura manual abre um          
campo de experimentação poética que multiplica as camadas de         
significação. Além disso, suas linhas, curvas, texturas, traços, manchas e          
borrões, mesmo que ilegíveis, ou apenas semi-decifráveis, podem produzir         
sugestões de sentidos que ocorrem independentemente do que se está          
escrevendo, apenas pelo fato de utilizarem os sinais próprios da escrita.           
(https://arnaldoantunes.com.br/new/sec_textos_list.php?page=1&id=73) 

 
As letras ou a presença distorcida de grafismos por si só possuem sentido,             

dão o indicativo inicial de que naquele espaço estão contidas palavras, mesmo que             

sem legibilidade. Cada mão vai produzir uma certa visualidade com a própria letra, o              

que resulta em uma não padronização, não-linearidade. Às vezes a letra manuscrita            

é um empecilho para a leitura pois pede ao leitor, além da compreensão do texto,               

que ele de certo modo decifre a grafia. 

Nesse mesmo texto, Antunes fala da importância da existência da grafologia,            

um estudo com regras próprias para a análise da personalidade de um indivíduo a              

partir da maneira como ele escreve, dando a ver a atividade mental presente no ato               

que é feito pela mão.  

Um ponto de intersecção entre ela e o desenho pode ser a articulação de              

elementos com o objetivo de expressão, uma tentativa de investigar a si através da              

experimentação gráfica. Buscando leituras a respeito das relações entre desenho e           

escrita, se encontra um material abundante sobre o processo de alfabetização de            

crianças, pois muito se percebe ali de uma mistura entre ambos os processos, tanto              

caligráfico, quanto gráfico, na aquisição desse sistema alfabético escrito.  

Busco referências que possam me ajudar a dizer que desenhar e escrever            

são operações similares e que escrever é trazer sua percepção do mundo e             

experiências.  
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A pesquisadora Analice Dutra Pillar em Desenho e escrita como sistemas de            

representação (2012) fala da interdependência presente na articulação dos dois          

sistemas e busca analisar o desenvolvimento da escrita e desenho em crianças de             

classe baixa no primeiro ano do ensino fundamental. Apesar de os dois sistemas             

apresentarem suas diferenças no modo de construção, se complementam, e são           

também procedimentos. 
Desenho e escrita, duas linguagens gráficas para expressarmos nosso mundo          
singular de ver o mundo, quem somos, o que e como pensamos e sentimos. [...] Ao                
percebermos que os processos de construção no desenho e na escrita ocorrem,            
muitas vezes, concomitantemente, poderíamos questionar se há alguma interação         
entre essas duas construções, durante o processo de apropriação dessas duas           
linguagens pelas crianças. E que  relações seriam estas? (p. 17) 

 

O desenho tratado no estudo acima é infantil, porém aspectos levantados            

sobre essa prática e sua relação com o desenvolvimento humano servem para            

pensar seu uso como ferramenta de expressão. A aproximação constante entre           

desenho e o processo de alfabetização parece que se dá devido ao fato de que em                

algum momento paramos de desenhar por ocorrência da escrita. 
são modos distintos de representar os objetos. O desenho está muito mais próximo             
dos aspectos figurativos da realidade e do símbolo, enquanto a escrita está próxima             
aos aspectos operativos - não diretamente ligado às configurações dos objetos, mas            
às suas transformações - e dos signos e sinais, que são arbitrários. (p. 25) 

 
No livro Diálogo/desenho (2010), a filósofa Marcia Tiburi troca         

correspondências escritas e ilustradas com o músico e professor de desenho           

Fernando Chuí, apresentando uma conversa sobre o desenho e trocando suas           

percepções sobre essa linguagem na contemporaneidade. Na primeira        

correspondência que envia, Tiburi já pontua a questão do afastamento do desenho            

na aquisição da escrita, dizendo que muitos que desenhavam perderam o contato            

com essa forma de expressão, “foram educados por esquemas contrários ao ato            

criativo do desenho” e questiona se “substituíram pela alfabetização o gesto de            

desenhar, recalcando, assim, suas funções expressivas?“ (p. 11)  

A questão do desenho como pensamento irá atravessar os questionamentos           

nas duas primeiras correspondências. Tiburi pergunta ao professor “você concorda          

com a ideia de que desenhar é pensar? Digo pensar como um modo qualificado de               

olhar e ver que se expressa por meio de palavras, mas também de desenhos.” (p.               

15) e diz sobre o desenho ser análogo a questão da língua  
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Se um dia cheguei à ordem das palavras e me tornei humano - o que significa                
nunca mais poder sair da ordem da linguagem- o que terá acontecido com os traços               
um dia encontrados, onde terá ido parar a ordem do traçar, se os perdi de vista há                 
tanto tempo? [...] O que será o meu traço? [...] Seria o desenho uma língua não                
adquirida? Seria o desenho uma língua perdida ou tão simplesmente substituível           
pela língua das palavras? Ou seriam as palavras só o que restou do desenho? (p.               
12) 

 
Em sua resposta Fernando Chuí responde que “o desenho é o gene do             

pensamento, o que vem antes; a vontade se antecipando ao desejo” (p. 17) e que               

“um desenho só ocorre quando o olho revela”. (p. 19) Cada um trazendo seus              

questionamentos, eles vão interligando concepções a respeito do desenho e do           

desenhar e suas questões estéticas, éticas, políticas e filosóficas no espaço curto            

de uma carta. O autor questiona como, em meio a tecnologia e vistas calejadas,              

seria possível utilizar o desenho como revolução. Ambos trazem a questão do            

desenho frente a era digital, onde as superfícies são digitais e as ferramentas             

operadas pela mão sem necessariamente produzir um gesto.  

Reforçando a ideia de que a mão é também instrumento e o desenho como              

processo mental, Chuí diz que  
Ora, o desenho, ao contrário do que muitos pensam, não é uma ação das mãos, é                
uma ação do olhar. Não é questão de coordenação motora, mas de aprimoramento             
da percepção e da inteligência. Por isso podemos ver o desenho das colinas, dos              
prédios, da tempestade, do fogo - das ideias. (p. 19) 

 
Levando a questão da percepção e inteligência, o desenho tem muito a ver             

com o olhar, ver, estabelecer um ponto de vista, selecionar a partir do que o olho                

apreende como um todo, os detalhes. Durante esse diálogo entre os dois que dá              

nome ao livro, muitas questões são postas, associações livres, comentários, trechos           

que vão sendo respondidos em cada carta intercalada. Na carta XVII, Tiburi pontua  
O desenho coloca-nos dentro da vida humana, como uma vida em que a questão da               
representação e da invenção da imagem está sempre dada. Assim, não nos            
tornamos vítimas da imagem. Mas quem saberá disso? O ser humano é o animal              
que desenha e que, no ato mesmo de desenhar, descobre que desenha. Deste             
modo, o desenho é reflexão sobre si mesmo, espécie de filosofia. (p. 51) 

 
No texto-imagem abaixo, sem título feito em 2019 com caneta bic e            

digitalizado pela scanner em preto e branco, reuno um conjunto de pensamentos            

utilizando palavras manuscritas e delimitações ao redor de cada uma das frases.            

Cada uma delas uma organização escrita de um certo estado de espírito, a escrita é               

experimentada de maneira não linear, anotando processos mentais permeados por          

inseguranças e dúvidas sobre si: queria pedir desculpa mais uma vez, não me             
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lembro de tudo, não queria que você passasse por isso, ninguém vai entender o que               

eu digo, sonho com degraus muito pequenos de uma escada muito comprida. 

 

 

Imagem sem título, 2019.  

 

Utilizando trecho de Marcia Tiburi onde diz que “acho que o desenho manual,             

pessoal, ainda é o lugar do corpo como espaço próprio da experiência.”( 2008, p.              

23) posiciono o desenho como uma extensão do pensamento. O ato de desenhar,             

se colocar diante do papel com certa intenção causada por um sentimento, como             

um momento de buscar as palavras antes mesmo de explicitá-las nesse espaço            

comum da página. Não surge do nada, não é separado da vida, e é uma tentativa                

de registrar a experiência. Contornando cada frase com uma linha ao redor, como             

se fossem caixas de texto ocupando, se multiplicando, conectadas como se cada            

uma fosse um pensamento que encontrou seu significado em uma palavra e se             

encerrou em si mesma. Desenho em silêncio, e o desenho é verbo e substantivo.  

Como afirma a autora Lucia Santaella em Corpo e Comunicação (2004), em            

trecho onde fala sobre a ideia ainda persistente no senso comum de que o              

pensamento é uma atividade individual e intransferível, questionadas pelos teóricos          

da cultura, “muito do que percebemos e experenciamos é construído socialmente:           
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nossa identidade psíquica e sexual, o que constitui o prazer e a dor, onde estão as                

fronteiras do eu.” (p. 9)  

A autora fala sobre a certeza que temos quando nos olhamos no espelho e              

vemos uma entidade com fronteiras definidas a que chamamos de corpos, próprios,            

e a ideia de que o pensamento é algo que diz respeito a própria cabeça de quem                 

pensa, suscetível a própria vontade, intransferível 
Assim, cremos que aquilo que nos diferencia dos animais não é mais do que nossa               
capacidade reflexiva, a possibilidade de representarmos a nós mesmos como          
entidades próprias, a habilidade de sermos conscientes de nós mesmos. (p. 9-10) 

 

A consciência de si se apresenta na minha produção poética através de            

relações entre o desenho e a palavra, a incerteza sobre o pensamento e             

questionamentos constantes sobre identidade e autoimagem através de linhas.         

Prestar atenção aos próprios pensamentos, e utilizar essa possibilidade para          

investigar a construção da subjetividade, a influência de fatores externos no           

cotidiano dos sujeitos. Questionar essa concepção de certeza apontada pela autora           

em relação ao que se pensa, ao que se é, apontar experiências e tentar              

ressignificá-las, desenhar para entender melhor, se distanciar da experiência, tratar          

dela enquanto matéria-prima constante e involuntária.  

Me interessam os apontamentos a respeito de coisas simples, preferências          

autobiográficas a respeito do mundo e das coisas. Por vezes, é a tentativa de              

conectar o pensamento à realidade visível, e trabalhar as potências políticas nessas            

intersecções entre as linguagens e a palavra. 
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Vivo com medo e ódio, 2019. Imagem escaneada de caderno a6. 

 

Em vivo com medo e ódio (2019), organizei uma lista de situações e práticas              

que odeio, em duas folhas de um caderno que usava para anotar pensamentos. O              

primeiro item da lista é odiar sair na rua, baseado num contexto de pós-eleição de               

Jair Bolsonaro, polarização social e discursos de ódio por grande parte da            

população em relação à comunidade LBGTQIA+ e clima de tensão presente em            

todos os lugares. Aqui, estão misturadas palavras sem vírgula e com a repetição da              

palavra “odeio”, escolhendo a partir das experiências cotidianas as palavras que           

nomeiam o que causa tal sentimento. Presenciando ondas de reações          

conservadoras, o momento político pós-impeachment da presidenta Dilma Rousseff,         

ataques crescentes a grupos sociais, o medo de sofrer violências diversas; o            

cotidiano é, por vezes, difícil de ser vivido.  

Trago trecho do texto A poesia não é um luxo, presente na coletânea Irmã              

Outsider (1984), da poeta lésbica negra Audre Lorde para pensar a importância dos             

sentimentos e da experiência enquanto modos de sobrevivência articulados pela          

poesia 
À medida que os conhecemos e os aceitamos, nossos sentimentos, e o ato de              
explorá-los com honestidade, se tornam santuários e campos férteis para as ideias            
mais radicais e ousadas. Eles se tornam abrigo para aquela divergência tão            
necessária à mudança e à formulação de qualquer ação significativa. [...] A poesia             
não é apenas sonho e imaginação; ela é o esqueleto que estrutura nossa vida. Ela               
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estabelece os alicerces para um futuro de mudanças, uma ponte que atravessa o             
medo que sentimos daquilo que nunca existiu. (p. 46)  

 

A escrita em lista, em um caderno de uso pessoal, palavras marcadas no             

papel com caneta, detalhes de coisas que me compõem enquanto individua, como            

se procurasse relatar recortes de acontecimentos ordinários e questionamentos da          

vida de uma mulher brasileira lésbica artista, que compartilha a sociedade com            

tantos outros indivíduos e modos de ser. Pensar os sentimentos enquanto campo            

fértil, como dito por Lorde, a partir da exploração deles com honestidade, a poesia              

como essa possibilidade para pensar a si mesma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Páginas 4 e 6 da zine de ontem pra hoje (2020). Disponível em 

<https://www.behance.net/gallery/99846525/zine-de-ontem-pra-hoje-2020> 
 
 

Nas páginas da zine de ontem pra hoje (2020), [imagem acima] desenhadas            

com caneta bic e depois escaneadas e coloridas digitalmente no photoshop, são            

articulados elementos gráficos como palavras: não sei se sei o que me incomoda             

sobre ser eu mesma e desculpa; primeiras horas de ainda ontem e repetições de              

ontem e hoje, e desenhos apresentando detalhe de olhos com lágrimas e            
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enquadramento da região dos meus olhos, que são aparições recorrentes em           

outras produções que desenho. A superfície digital possibilita diversas modificações          

na imagem escaneada, como pintar, recortar, redimensionar, inserir novos         

elementos, adicionar ruídos, etc.  

O ato de desenhar é uma prática do olhar, ao mesmo tempo para si, pois é                

uma ferramenta de expressão do que acontece nesse lugar interno do pensamento            

e para a realidade, apresentando recortes do que é visto no mundo externo. O              

desenho não somente como uma observação, mas como uma seleção consciente           

de situações e reverberações da existência no aqui-agora.  

É confortável exercer um tipo de controle sobre a experiência, transformando           

potências em atos gráficos, pensando com os olhos olhando as mãos, respondendo            

à autonomia do tempo em passar registrando acontecimentos cotidianos filtrados          

pela emoção, pela cultura, pelas interfaces, pelo suporte, e tantas outras influências            

atuantes no momento de desenhar.  

 

Da Série Bilhetes: espero que você não me odeie, 2019. Feito com caneta bic e escaneado em preto e branco. 

Disponível em <https://www.behance.net/gallery/82635885/bilhetes-2019> 
 

Escrevo sobre como me sinto, mas não tudo que sinto, pois facilmente sou             

englobada por dúvidas e inseguranças, essa temática está presente em todas as            

 

https://www.behance.net/gallery/82635885/bilhetes-2019
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produções que fiz nos últimos três anos, da conclusão da graduação até agora. Em              

espero que você não me odeie (2019), desenhei uma forma quadriculada e escrevi             

cada uma das letras dessa frase em uma posição aleatória na trama. As letras em               

relação às outras, reposicionadas, podem ser lidas em diversas direções, numa           

espécie de caça-palavra sem saber o que procurar. Para ler, olho vai para direções              

diferentes, sem encontrar algo que faça sentido, tornando ilegível a mensagem.  

Compõe, junto com outros 2, a série Bilhetes, denominada assim por essa            

característica de ser um recado rápido, com uma frase que se dirige diretamente a              

outra pessoa, que aparece como “você”. Esse destinatário é múltiplo e ao mesmo             

tempo ausente, pois ao se destinar à tantas pessoas se dilui. Envolve sentidos a              

nível de relações sociais, familiares, românticas, mas principalmente (creio eu) é a            

tentativa de explicitar uma relação consigo mesma e o pensamento em relação ao             

outro. Tem essa característica também de segredo, a ideia de bilhete, de intimidade             

e principalmente, de não ser lido por outras pessoas. É possível saber apenas pelo              

título, que está fora do trabalho, e mesmo assim é apenas uma ideia dos sentidos               

que “espero que você não me odeie” suscitam. celular com a visualização da foto na  

galeria onde ela fica armazenada após sua captura. 

Nas duas imagens que compõem sentimento e ponto de vista (2020), utilizei            

o celular para tirar uma foto da região do meu rosto com um papel escrito “não                

separo sentimento de ponto de vista”. A imagem final é obtida por um processo de               

escanear a tela do celular com a visualização da foto na galeria onde ela fica               

armazenada após sua captura.  
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sentimento e ponto de vista (2020). Imagem escaneada da galeria de fotos do meu celular.  

 

Utilizando a autoimagem como suporte para pensar relações entre o          

pensamento intransferível e o olho, que aparece na foto olhando para fora,            

selecionando e percebendo. O ponto de vista, ponto das vistas, ponto de ver. O              

sentimento, dado tão impalpável, que se apresenta como determinante para o           

comportamento. Ser usuária da internet e produzir imagens diariamente como modo           

de comunicação, outras vezes como arte 

O texto recortado aparece, logo abaixo do olho, como um dos elementos            

principais, junto com a delimitação da imagem feita pelas bordas do dispositivo e o              

próprio detalhe do rosto. A captura da palavra e do rosto pela câmera do celular,               

transformando-os em fotografia, e a captura do celular e da foto pelo scanner. O              

ponto de vista do olho apreendido pelos dispositivos de captura de imagens            

(digitais), deslocando o olhar pelas superfícies onde ele vai sendo capturado, sendo            

registrada pelos próprios meios que a produzem.  

Constantemente busco salientar a existência de um “eu” articulando o tempo           

verbal e me desenhando, ora explorando a palavra manuscrita desenhada e o            

próprio desenho, ora tratando de relações virtuais. Ambas as modalidades, manual           

e digital, influenciam na ideia de texto poético presente no cerne da poça. Um texto               

que é uma produção composta por elementos de diversas origens, contaminado           

pelas possibilidades de ferramentas, suportes, associações visuais, fotografias,        
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explorações de diferentes tipografias e do espaço da página. Uma proposta de texto             

contaminado com as mídias, da experiência no mundo contemporâneo e a           

exploração de recursos visuais para articular sentidos.  

O print, o bloco de notas digital, o scanner, a colagem, as ferramentas de              

edição de imagem e desenho digital como o photoshop e o paint, são diferentes              

possibilidades de construção/montagem/organização da escrita e sua existência        

enquanto imagem. É essa ideia principal que é transplantada da minha produção e             

salientada no edital da chamada aberta que lancei em junho de 2019. 
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As quatro primeiras páginas do edital lançado em julho de 2019 para compor a primeira edição da                 
poça. Através de link que redirecionava para o google drive e dava acesso ao edital completo de 8 páginas                   
explicando melhor a proposta e como ela seria organizada a seguir.  
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Neste capítulo, busquei apresentar algumas questões que permeiam minha         

produção, e enquanto propositora e organizadora da poça, muitas dessas          

concepções se encontram apresentadas no projeto. A ideia de um texto           

contaminado pelas mídias e por diferentes materialidades é uma delas. A           

insegurança constante proveniente da profissão de artista e a dificuldade de           

inserção nos espaços validadores são algumas das problemáticas que me deparei           

ao longo do exercício da função como artista, e em consequência disso, percebendo             

a dificuldade em outras conhecidas, colegas, amigas artistas, a sua maioria           

atuantes nas brechas possíveis da arte independente, é que surge a poça.  
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3       3             3      33          3   33 
 

primeiras gotas 
 

 
Os patriarcas brancos nos disseram: "penso, logo 

existo". A mãe negra dentro de cada uma de nós - a poeta 

- sussura em nossos sonhos: "sinto, logo posso ser livre". 

A poesia cria a linguagem para expressar e registrar essa 

demanda revolucionária, a implementação da liberdade. 

(p. 47)  

A poesia não é um luxo, Audre Lorde, 1984 

 

 

No capítulo anterior, busquei reunir algumas produções poéticas nas         

intersecções entre palavra e desenho, pensamento e escrita, para apontar quais           

influências artísticas que levaram à criação da publicação. Nesse capítulo, pretendo           

discorrer sobre algumas questões teóricas sobre gênero e sociedade, através de um            

olhar feminista da história da arte. É importante dizer de qual contexto emergem as              

produções de mulheres trazendo problemáticas sobre o sistema da arte,          

representação, apagamento em espaços institucionais, questionando o lugar da         

mulher nos campos de produção artística.  

A publicação tem como público-alvo participantes que se identifiquem com a           

proposta poética e com as diversas vivências possíveis para os seres humanos            

abarcados pelo termo “mulher”. O subtítulo da poça é publicação digital de textos             

poéticos feitos por mulheres para indicar essa feitura, não com o objetivo de limitar              

ou estereotipar um “fazer feminino”, termo que historicamente encerra a produção           

em uma subcategoria ou “arte menor”. É sobre visibilizar, trazer um tipo de             

confiança, tornar pública a palavra, ser uma possibilidade para quem desenha e            

escreve.  

Tendo esse caráter virtual, pretendo apontar a junção da internet no modo de             

vida contemporâneo, através do acesso democratizado às mídias de produção de           
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imagem, o uso das redes sociais como difusor de iniciativas e circulação de             

conteúdos independentes.  

Essas duas questões, gênero e internet, junto com a ideia de texto poético,             

formam a poça. Utilizei dois capítulos para tratar desses aspectos antes de falar             

diretamente da primeira edição e sua produção pois para compreender as           

reverberações e respostas recebidas, é necessário apresentar a partir de que           

concepções ela é feita, quais problemáticas inseridas no mundo contemporâneo          

pretende explicitar.  

 

3.1 algumas relações entre gênero, sociedade e arte  
 

Um dado definido sobre os indivíduos antes mesmo de estarem no mundo é              

função social e comportamento a partir para cada um dos gêneros, aplicados e             

difundidos por uma lógica de dualidade entre feminino e masculino. Maria Rita Kehl,             

em Deslocamentos do Feminino (2016), fala sobre a construção da feminilidade e a             

influência das diferenças em cada um deles na maneira como existimos  
Somos desde o início e para sempre “homens” ou “mulheres” porque a cultura             
assim nos designou, e nossos pais assim nos acolheram a partir da mínima             
diferença inscrita em nosso corpo, com a qual teremos de nos haver para constituir,              
isto sim, o desejo, a posição a partir da qual desejamos, o objeto que haveremos de                
privilegiar e o discurso com o qual enunciaremos nossa presença no mundo (p. 11) 
  

Como apontado pela autora, a relação do gênero inscrita nos corpos pela            

cultura pré-estabelece aos indivíduos maneiras de ser, possibilidades de atuação na           

esfera social. O que definirá ser “mulher” e a que conjuntos de discursos estamos              

sujeitas na construção de nossas subjetividades? A cientista política brasileira Flávia           

Biroli (2018) diz que “a identidade do grupo “mulheres” vem sendo posta em             

questão de maneira sistemática pelas feministas negras e pelas feministas          

socialistas, ao menos desde os anos 60” (p. 9), o debate não se iniciou aí, mas foi a                  

partir de meados do século XX que questões mais complexas vão ser abordadas             

pelo ativismo feminista devido à complexidade das diferenças entre os grupos           

sociais e desigualdades vivenciadas por cada uma delas, no que tange raça, classe,             

sexualidade, etnia.  

A autora aponta que essa diversidade de desigualdades abre o estudo para            

as relações de poder que se articulam no cotidiano e no espaço privado. Nesse              
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livro, Gênero e desigualdade, ela trata da situação brasileira utilizando as pesquisas            

e mudanças adquiridas nas últimas década, a partir da abundância de estudos de             

gênero transpassados por relações capitalistas, racistas, patriarcais e as diversas          

possibilidades de opressões identitárias que perduram nas sociedades        

contemporâneas. 
Historicamente, a posição relativa das mulheres expõe a baixa efetividade de           
direitos que foram universalizados nas sociedades ocidentais, mesmo dos mais          
fundamentais, como direito à integridade física. O entendimento que assumo aqui é            
que essa baixa efetividade não indica um caminho “incompleto” nem um “desvio” na             
universalização dos direitos, mas é constitutiva das instituições e das regras           
informais que organizam as relações de poder. (p. 11) 

 
Traz uma breve e contundente definição de patriarcado, não superado pelo           

advento do mundo moderno, do sujeito igualitário e livre, sendo esse uma estrutura             

complexa e heterogênea em forma de “padrões que implicam desvantagens para as            

mulheres e permitem aos homens dispor do corpo, do tempo, da energia de trabalho              

e da energia criativa destas” (p. 11). Existe, na base das relações sociais, certas              

lógicas instauradas, subentendidas, que constituem hierarquias e restringem        

espaços.  

A essa pesquisa interessa a problematização posta pela autora sobre a           

dualidade privado/público e a necessidade de entender que ela não é natural, e é              

determinante para as mulheres e a experiência política, pois “a configuração das            

fronteiras entre a esfera pública e esfera privada implica lugares distintos para            

mulheres e homens” (p. 11) Levar isso em consideração, é dizer que, apesar de              

nem todos os homens estarem na mesma posição assim como nem todas as             

mulheres estão, existem forças específicas que moldam as experiências das          

mulheres e que uma noção abstrata de cidadania, do qual o homem branco é tido               

como indivíduo universal,  não abrange essa realidade.  
Para a participação das mulheres na esfera pública, impõem-se filtros que estão            
vinculados às responsabilidades a elas atribuídas na esfera privada e à construção            
de sentidos do feminino que ainda guardam relação com a noção de domesticidade.             
Quando a dualidade entre público e privada não é problematizada - o que é              
majoritário nas teorias da democracia - as relações de poder na esfera privada não              
são computadas na compreensão de como os indivíduos se tornaram quem são e             
dos limites desiguais para atuarem, individual e coletivamente. (p. 11) 

 
A autora aponta que problematizar essa dualidade é essencial para          

apreender a relevância política das disputas do que é tido como público e privado,              

pois muitos fatores determinantes à experiência das mulheres na sociedade estão           
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inseridos no espaço doméstico “em um conjunto diferenciado de práticas que se            

estende da divisão sexual do trabalho à economia política dos afetos, da            

responsabilização desigual pelo cotidiano da vida à norma heterossexual” (p.11) 

Em clássico texto chamado Heterossexualidade Compulsória e existência        

lésbica (1980), a poeta, professora e ensaísta americana Adrienne Rich aponta a            7

heterossexualidade como um regime político que retira o poder das mulheres e que             

por essa via, trata a experiência lésbica como invisível e odiosa. Essa lógica             

heterocentrada, segundo ela, está presente até mesmo dentro dos discursos          

feministas ditos ultrapassados já nesse momento (anos 80), e por mais que            

contribuam com as mudanças, se mostram profundamente frágeis ao tratar da           

“existência lésbica como um fenômeno marginal ou menos ‘natural’, como mera           

‘preferência sexual’, como uma imagem espelhada de uma relação heterossexual”          

(p.22)  

A partir do ensaio The Origin of Family (1975) escrito pela feminista e             

antropóloga britânica Kathleen Gough, falando da relação masculinidade e poder          

nas sociedades arcaicas e contemporâneas, Rich seleciona um trecho com 8           8

características para elencar um esquema de como essas lógicas de poder           

masculino são mantidas com auxílio das instituições. Segundo Gough (1975          

apud RICH, 1980, p. 23) 

A habilidade dos homens ao negar a sexualidade das mulheres ou ao forçá-las a              
isso; ao comandar ou explorar o trabalho delas a fim de controlar sua produção; ao               
controlá-las ou roubá-la de suas crianças; ao confiná-las fisicamente e privá-las de            
seus movimentos; ao usá-las como objetos em transações masculinas; ao restringir           
sua criatividade; ou quando as retiram de amplas áreas de conhecimento e de             
realizações culturais da sociedade. (p. 23) 

  
As 8 características que mantêm o poder masculino apontadas pela autora           

são medidas de restrição da sexualidade e do desenvolvimento político, medidas de            

contenção da participação e autonomia nas esferas privada e pública. Rich (1980, p.             

23-24) utiliza em itálico as palavras de Gough e adiciona complementos entre            

colchetes, sendo a primeira característica negar a [própria] sexualidade das          

7 Originalmente escrito com o título Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence em 1980 para 
o dossiê Sexualidade da revista Signs, tradução de Carlos Guilherme do Valle da UFRN, publicado 
pelo periódico Bagoas - Estudos gays: gêneros e sexualidades, v. 4, n. 05 em 2012. 
8 Não encontrei o texto original online, então cito esse trecho, citado por Adrienne Rich nessa 
tradução mencionada na nota acima. 
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mulheres, onde pontua punições com morte aplicados ao adultério e em razão da             

sexualidade lésbica, cintos de castidade, negação psicanalítica do clitóris. 

 A segunda, ou forçá-las [à sexualidade masculina], por meio de violência           

sexual e agressões, da idealização do romance heterossexual veículadas nas          

mídias, pornografia, casamento infantil; a terceira, comandar ou explorar o trabalho           

delas a fim de controlar sua produção [por meio das instituições de casamento e da               

maternidade como produção sem pagamento, do controle masculino ao aborto, da           

segregação horizontal das mulheres em trabalho assalariado]; a quarta, controlá-las          

ou roubá-las de suas crianças [por meio do direito paterno, da esterilização forçada,             

da má conduta profissional de homens obstretas]; a quinta, confiná-las fisicamente e            

privá-las de seus movimentos [por meio do estupro como terrorismo, excluindo-as           

das ruas, o uso do salto alto e de um código “feminino” de vestir, do assédio sexual                 

na rua, da dependência obrigatória forçada as esposas]; a sexta, usá-las como            

objetos em transações masculinas, [pelo uso das mulheres como ”presentes”, pelo           

casamento arranjado, pelo uso de mulheres como divertimento a fim de facilitar            

negócios masculinos].  (p. 24) 

Nos itens 7 e 8, a autora pontua dois aspectos de opressão que operam nas               

áreas da cultura e na atuação profissional das mulheres, mantendo o poder            

masculino ao restringir sua criatividade, [com a perseguição de bruxas e campanhas            

contra parteiras e curadoras, a restrição da satisfação pessoal apenas para o            

casamento e maternidade, a definição das buscas e intenções masculinas como           

mais valiosas do que as femininas em qualquer cultura, o que faz com que os               

valores culturais se tornem a corporificação da subjetividade masculina]. (p. 25) 

E o último ao retirá-las de amplas áreas do conhecimento e de realizações             

culturais da sociedade, [por meio da não educação das mulheres, do “Grande            

Silêncio” quando às mulheres e, particularmente, da existência de lésbicas na           

história e na cultura, dos laços sociais e profissionais que excluem as mulheres]. (p.              

25)  

Ao apontar essas diversas forças, Rich contribui para a teoria feminista ao            

questionar o apagamento lésbico e a heterossexualidade como uma estrutura          

violenta que pode ser identificada pela manutenção de privilégios masculinos e a            

completa desconsideração da vontade feminina, ligada ao espaço doméstico,         
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cuidado da prole, repressão da sexualidade, desigualdade de direitos e          

oportunidades de trabalho, um conjunto de fatores que reforça enquanto caminhos           

inevitáveis a orientação sexual voltada à figura masculina e a maternidade. 

A que se atribuem todas essas violências, compartilhadas entre mulheres,          

sejam inscritas diretamente nos próprios corpos, experiências traumáticas,        

imobilidade frente à discursos amplamente difundidos e introjetados através dos          

séculos, sem origem definida e que resultam em comportamentos compulsórios e           

cotidianos? O sociólogo francês Pierre Bourdieu, no preâmbulo de seu livro A            

dominação masculina (1998, 2012), fala sobre o paradoxo da dóxa, o fato            

surpreendente de que o mundo, tal qual se apresenta, com suas possibilidades e             

proibições, sentidos figurados e sentidos próprios, possuam mesmo que a grosso           

modo algum tipo de ordem e sustentação.   
o que é ainda mais surpreendente, que a ordem estabelecida, com suas relações de              
dominação, seus direitos e suas imunidades, seus privilégios e suas injustiças,           
salvo uns poucos acidentes históricos, perpetue-se apesar de tudo tão facilmente, e            
que condições de existência das mais intoleráveis possam permanentemente ser          
vistas como aceitáveis ou até mesmo como naturais. (p. 7) 

  
A dominação masculina é apontada por Bourdieu como um exemplo desta           

submissão paradoxal, e é, segundo ele, 
resultante daquilo que chamo de violência simbólica, violência suave, insensível,          
invisível a suas próprias vítimas, que se exerce essencialmente pelas vias           
puramente simbólicas da comunicação e do conhecimento, ou, mais precisamente,          
do desconhecimento, do reconhecimento (p. 7) 

 
tratando de violências simbólicas, invisíveis exercidas por agentes sociais, culturais,          

midiáticos, cuja naturalização em partes passa pela identificação do sexo biológico,           

diferença material e objetiva lida pelo mundo social no próprio corpo, um            

receptáculo onde se depositam ideais de dominação, “conformando-a aos princípios          

de uma visão mítica do mundo, enraizada na relação arbitrária de dominação dos             

homens sobre as mulheres” (p. 20), e ainda “na subjetividade, sob forma de             

esquemas cognitivos que, organizados segundo essas divisões, organizam a         

percepção das divisões objetivas.” (p. 20) 

A respeito da construção do ideal de feminilidade, Kehl (2018) salienta que “é             

importante perceber que essa tradição tem uma história bem recente, que faz parte             

da história da constituição dos sujeitos modernos, a partir do final do século XVIII e               
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ao longo de todo o XIX” (p.23). Essa feminilidade foi construída através de uma              

torrente de discursos com objetivo de adaptar as mulheres às exigências sociais.  
A cultura européia dos séculos XVIII e XIX produziu uma quantidade inédita de             
discursos cujo sentido geral foi promover uma perfeita adequação entre as mulheres            
e o conjunto de atributos, funções, predicados e restrições denominado          
feminilidade. [...] um conjunto de atributos próprios a todas as mulheres, em função             
da particularidade de seus corpos e de sua capacidade reprodutora; a partir daí             
atribui-se às mulheres um pendor definido para ocupar um único lugar social - a              
família e o espaço doméstico. [..] o recato, a docilidade, receptividade passiva aos             
desejos e necessidades masculinas. (KEHL, 2018,  p. 40)  

  
Apontar essas diversas violências e apagamentos institucionais e históricos         

se faz necessário para desnaturalizar ideais opressoras e práticas de controle da            

subjetividade, problemática de onde surge a poça enquanto iniciativa independente          

e direcionada para mulheres, pretendendo criar um espaço para produções          

experimentais e possibilitar a publicação delas. Trazer visibilidade para discursos          

poéticos e organizar uma publicação coletiva reunindo diversas vivências e          

materialidades virtuais. Claro que em algum sentido é apenas uma iniciativa em            

meio a tantas outras, não tem a pretensão de resolver o problema do apagamento              

ou da violência simbólica estruturalmente, mas é um ponto de partida para            

pequenas mudanças locais e até mesmo nacionais, pelo alcance virtual. 

Em Minha História Das Mulheres (2007), Michelle Perrot fala sobre diversas           

esferas onde a mulher teve dificuldade de inserção e ocupação, questões da            

sexualidade, representações e papéis sociais para feminino e masculino, a religião,           

proibições do saber. no capítulo 3, intitulado a alma, a autora trata sobre o acesso               

limitado das mulheres à alfabetização e historicamente como a educação para elas            

se relacionava com o ambiente doméstico e determinadas funções sociais  

instruí-las apenas no que é necessário para torná-las agradáveis e úteis: um saber             
social, em suma. Formá-las para seus papéis futuros de mulher, de dona-de-casa,            
de esposa e mãe. Inculcar-lhes bons hábitos de economia e de higiene, os valores              
morais de pudor, obediência, polidez, renúncia, sacrifício... que tecem a coroa das            
virtudes femininas. Esse conteúdo, comum a todas, varia segundo as épocas e os             
meios, assim como os métodos utilizados para ensiná-lo. (p. 93) 

 
Essas autoras endossam o caráter cultural da noção de feminilidade,          

apontando a existência de inúmeras forças multilaterais que exercem domínio          

sobre as mulheres na sua experiência pessoal e pública, simultaneamente política.           

Com a experiência artística não é diferente, seja conhecida apenas como esposa do             

artista famoso ou tendo suas obras roubadas por artistas homens brancos, as            

artistas encontraram diversos empecilhos à produção.  

 



45 

Para fazer alguns apontamentos sobre arte e gênero, utilizo a autora Linda            

Nochlin em um dos textos inaugurais de uma historiografia feminista da arte            

chamado Why There Been no Great Women Artists? (1971) onde ela pontua que 
Como todos sabemos, as coisas como estão e como estiveram, nas artes, bem             
como em centenas de outras áreas, são entediantes, opressivas e desestimulantes           
para todos aqueles que, como as mulheres, não tiveram a sorte de nascer brancos,              
preferencialmente classe média e acima de tudo homens. A culpa não está nos             
astros, em nossos hormônios, nos nossos ciclos menstruais ou em nosso vazio            
interior, mas sim em nossas instituições e em nossa educação, entendida como            
tudo o que acontece no momento que entramos nesse mundo cheio de significados,             
símbolos, signos e sinais. (p. 8-9) 

 
Nochlin aponta que tentar responder a questão “por que não houve grandes            

artistas mulheres?” não questiona a hipótese que está por trás e ainda demonstra             

uma ideia errônea de “genialidade”. Usando como exemplo trabalhos sobre          

Artemisia Gentileschi e Angelika Kauffmann, a autora diz que “são, certamente,           

esforços válidos para somar conhecimento sobre as conquistas femininas e para a            

história da arte em geral” (p. 4), mas que ao mesmo tempo reforçam as implicações               

negativas colocadas na questão.  

O que a autora faz é questionar a maneira como a questão é proposta e               

como a história da arte, enquanto disciplina que reúne os conhecimentos da área e              

determina quais questões são válidas, se organiza em torno de uma lógica de             

poder. 
É somente quando começamos a pensar nas implicações da pergunta “Por que não             
houve grandes mulheres artistas?” que começamos a perceber que a extensão da            
nossa percepção de como as coisas são no mundo está condicionada e            
frequentemente deturpada pela forma como enunciamos as questões. (p. 9) 

  

Questionar a inexistência de artistas mulheres é de algum modo encerrar           

todas as produções a uma temática “feminina”, ao agrupar e tentar nomear artistas             

apenas por serem mulheres, deslocando-as diretamente ao lugar do negligenciado.          

Demonstra um ponto de vista hegemônico masculino, que considera como Arte as            

produções dos grandes gênios. Ao atribuir determinada produção à genialidade, se           

desconsideram muitos fatores práticos e reais que são essenciais para a produção            

da arte.  
Por trás da pergunta sobre a mulher como artista, encontramos o mito do Grande              
Artista, tema de milhares de teses: único, de comportamento divino desde seu            
nascimento, uma essência misteriosa, a última bolacha do pacote, chamado de           
Gênio ou Talento e, assim como o assassino, sempre vai encontrar saída, não             
importa o quão improváveis e infrutíferas sejam as circunstâncias. (p. 15) 
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A crítica de Nochlin é direcionada à maneira como a história da arte se              

organiza e que ponto de vista é universalizado e que concepções norteiam as             

definições. Essa abordagem romantizada da atividade do artista e da Grande Arte,            

que consagra e eleva artistas ao posto de mitos, compõe grande parte dos escritos              

da história da arte, não baseados em aspectos de outros áreas como a sociologia,              

importantes para determinar os fatores que permeiam obra e vida do artista.  

O grande número de monografias dedicadas a apresentar artistas         

consagrados como dotados de poderes divinos, artísticas, “uma concepção         

semirreligiosa do papel do artista” (p. 18), assumindo no século XIX o papel de “o               

último baluarte dos valores elevados do mundo materialista.” (p. 18) Essa visão do             

artista como mártir, que no final triunfa independente do contexto e demandas            

externas, contribui para desfocar as reais questões e acaba por apontar os fatos a              

partir de um olhar já contaminado. Se o artista, tem em si todas as ferramentas para                

o êxito e o caráter de excepcionalidade, por que não houve grandes artistas             

mulheres?  

A teórica Ana Paula Simioni, doutora em sociologia pela USP, aborda a            

temática do acesso das mulheres ao ensino artístico acadêmico, apontando os           

cerceamentos impostos à trajetória de artistas ao longo dos séculos XVIII e XIX. No              

texto O corpo inacessível: as mulheres e o ensino artístico nas academias do século              

XIX (2007), a autora trata de um dos fatores determinantes para o desconhecimento             

de artistas mulheres no período considerado acadêmico e as diferenças do acesso            

ao ensino em relação ao disponível aos homens: a questão do modelo vivo, cânone              

da arte acadêmica, considerada imprópria ao sexo feminino.  

A principal causa de exclusão do sistema acadêmico no período se deu pela             

impossibilidade de cursarem a aula de modelo vivo pois, segundo Simioni,           

“considerava-se inapropriado que mulheres observassem os corpos despidos” (p.         

84). Essa ressalva moral se deu na prática como um limitador institucional ao             

conhecimento artístico vigente. A problemática do gênero restringiu os espaços por           

onde essas artistas poderiam obter os meios de representar as temáticas           

envolvendo a figura humana.  

Esse ponto é reforçado por Filipa Lowndes Vicente, doutora em História pela            

Universidade de Londres, no livro A arte sem história: mulheres e cultura artística             
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(séculos XVI-XX) (2012), apontando as problemáticas nas relações entre História,          

Arte e a maneira como ambas são construídas a partir de determinado olhar. Na              

introdução, A página em branco, ela fala sobre as duas questões principais que             

cruzam a arte das mulheres,  
em primeiro lugar, as condicionantes socioculturais que afetaram, especificamente,         
cada mulher artista. Independentemente dos diferentes espaços geográficos e dos          
períodos cronológicos em que estas viveram, a identidade de uma artista esteve            
sempre condicionada pela sua identidade enquanto mulher. (p. 20)  

 
 

É por vezes desgastante ter que insistir nos apontamentos sobre          

apagamentos que as mulheres sofreram. Insistir na busca desses textos que           

apontam como é possível naturalizar e excluir certos grupos da sociedade, sob            

justificativas morais, conservadoras, manutenções discursivas de uma dominação e         

passividade. É preciso tratar a Arte e o contexto que envolveu sua produção ao              

longo dos séculos, pois às mulheres a impossibilidade de estar em espaços públicos             

e atuando em áreas criativas é atribuído a suas responsabilidades          

domésticas/familiares e a dificuldades de profissionalização. 

Muitos dos estudos que li para essa pesquisa, apontam o período entre os             

séculos XVIII e XX como decisivos para a produção de um novo apagamento, além              

da história vivida: a da história construída.  
as mulheres artistas tornaram-se num objecto arqueológico que só nas últimas           
décadas começou a ser escavado de modo consistente pela historiografia da arte            
com uma abordagem feminista. Porque é que isso só aconteceu nessa altura? Já             
no século XIX foram escritos vários livros sobre mulheres artistas, mas só na             
década de 1970 é que as diferentes disciplinas do saber incorporaram a perspectiva             
feminista que lhes permitiu “descobrir” novos objectos de estudo que até então            
tinham permanecido invisíveis. (p. 20) 

  

Como formular as questões a respeito da arte das mulheres? Arte feminina?            

Arte feminista? A arte das mulheres aplicada como uma categoria específica, por            

vezes pode atuar como reforço dessa lógica de que a Arte, se não especificada,              

denomina um conjunto de práticas feitas por artistas homens, brancos, europeus.           

Fora isso, ganham nomenclaturas específicas como “arte das mulheres”, “arte          

latino-americana”, e os Outros possíveis em referência ao Universal.  

Com essas retomadas da historiografia da arte por um viés feminista é que             

se fazem os questionamentos necessários, mas surge uma nova problemática que           

vai por dois caminhos, segundo Vicente (2012): onde inserir a produção dessas            
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artistas recém-descobertas? Nas mesmas grandes categorias pelas quais a história          

da arte tradicional já elencou em barroco, rococó, neoclássico, por sua temática, e             

“sujeitas ao crivo da qualidade artística que a história da arte definiu como uma das               

suas principais funções?” (p. 21) É possível, retomar essas categorias de análise            

histórico-artística e inserir as artistas no cânone masculino, sendo esse mesmo           

sistema o responsável por excluí-las? Junto com os apontamentos de Linda Nochlin            

sobre as implicações negativas e concepções superficiais de arte implícitas na           

pergunta “por que não houve grandes artistas mulheres?”, as autoras questionam os            

mecanismos de apagamento presentes nas disciplinas históricas e os meios pelos           

quais imperam.  
Uma das respostas de uma história da arte feminista a este problema foi             
precisamente assumir que já não era possível dar voz plena a estes silêncios e que               
apenas se poderiam questionar os mecanismos que levaram a essas ausências. O            
desprezo generalizado da produção artística realizada por mulheres ao longo dos           
séculos faz com que seja muito mais difícil encontrar documentos, visuais ou            
escritos, sobre o seu trabalho. Por muito fundo que se escave, esta “escavação             
arqueológica” estará sempre determinada por muitas ausências impossíveis de         
repor. (p. 21)  

 
Ao propor essas reflexões, as autoras apontam a existência de relações de            

poder articulando os conhecimentos considerados válidos, a organização desses         

por lógicas dominantes e excludentes. Vicente (2012) cita Griselda Pollock como           

uma das importantes teóricas responsáveis por esses pensamentos de revisão e           

“sugeriu que não se usasse a expressão ‘história da arte feminista’, mas sim             

intervenções feministas nas histórias da arte.” (p. 21) Ao recusar as duas            

alternativas, de inserir as produções nos cânones existentes ou de colocar a parte             

como algo separado, ela abre uma terceira: 
um movimento que cruzasse todos os campos do discurso, a partir do qual o              
historiador da arte pudesse explorar não apenas o trabalho das mulheres artistas,            
mas também os modos como elas interagiam com as instituições artísticas e com a              
própria história da arte, e como é que eram representadas por estas. (p. 21) 

 
A arte e o seu fazer existem muito antes da história da arte, que se               

desenvolveu como disciplina de estudo das manifestações artísticas do passado a           

partir do século XIX, e que não pode ser tomada enquanto verdade absoluta de              

como as condições da prática se deram já que utiliza uma lógica de estabelecer              

cronologicamente os períodos de acordo com suas temáticas e não dá a ver como              

realmente se organizam as relações. Apreende a criação como uma atividade que            

universaliza a experiência pelo ponto de vista masculino.  
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Desta formação de uma história da arte europeia, com raízes em textos como o de               
Vasari no século XVI, é indissociável a consolidação de uma série de conceitos que              
se tornaram intrínsecos à própria disciplina: a qualidade, a originalidade, a           
genialidade, a sucessão cronológica de estilos e movimentos, as hierarquias de           
formatos e materiais ou as geografias artísticas. A estes conceitos, poderíamos           
acrescentar aquele que estava implícito em todos eles – tão presente que nem             
precisava de ser nomeado –, o da masculinidade da criação artística. (p. 22) 
 

A tentativa de um olhar feminista para a história da arte e para as demais               

áreas das ciências humanas e sociais a partir dos anos 60/70 por tantas autoras é               

fundamental para desconstruir estruturas de poder que articulam os saberes e           

deslocar o papel da mulher, antes mesmo de ser artista, da alienação e controle              

difundidas pela tradição patriarcal. Mas, se por um lado são raras exceções, por             

outro são amplamente representadas, enquanto objeto do olhar masculino, nada          

mais justificado apresentá-la na arte enquanto passividade e idealização, imagens          

que atendem às expectativas da feminilidade.  

Nas artes visuais contemporâneas, muitas são as intervenções feministas na          

história da arte. Uma das mais significativas a respeito dos apagamentos           

institucionais e questionamentos entre gênero e raça é o grupo Guerrilla Girls            

formado em 1985 a partir de uma exposição em Nova York e constituído por              

ativistas anônimas que em suas aparições públicas usam máscara de gorila. Em            

retrospectiva do trabalho no Museu de Arte de São Paulo - MASP em 2017              

chamada Guerrilla Girls: gráfica, 1985-2017 foram apresentadas 116 obras incluindo          

dois cartazes com versões brasileiras dos trabalhos As vantagens de ser uma artista             

mulher (1988-2017) e As mulheres precisam estar nuas para entrar no Met.            

Museum? (1989), com curadoria de Adriano Pedrosa e Camila Bechelany.  

No site do MASP, em texto de apresentação da exposição citada acima, são             

citadas algumas das preocupações das Guerrilas, como “um maior equilíbrio entre           

mulheres e homens artistas nos cenários da arte moderna e da arte            

contemporânea” , e explicitam lógicas de desigualdade através do humor, e em           9

cartazes apresentando porcentagens sobre alguns dos acervos de museus         

inseridos no sistema das artes nos últimos 30 anos. Um dos trabalhos que ganhou              

uma versão para exposição brasileira é um dos mais icônicos do grupo e apresenta              

9 Trecho retirado da página https://masp.org.br/exposicoes/guerrilla-girls-grafica-1985-2017 sobre a 
exposição ocorrida no museu em 2017. 

 

https://masp.org.br/exposicoes/guerrilla-girls-grafica-1985-2017
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os contrastes entre a produção das mulheres presentes nos acervos do Metropolitan            

Museum, feito em 1989, e as representações em obras que apareciam mulheres            

nuas.  

 

 
"As mulheres precisam estar nuas para entrar no Metropolitan Museum?", 1989. Imagem: Guerrilla Girls 

Na imagem, o título destacado: As mulheres precisam estar nuas para entrar            

no Metropolitan Museum? junto das informações em inglês, traduzindo “menos de           

5% dos artistas nas seções de Arte Moderna são mulheres, mas 85% dos nus são               

femininos”. Os cartazes produzidos por elas agem em forma de denúncia das            

desigualdades e do eurocentrismo das instituições, da falta de mulheres, de negros,            

indígenas e grupos apresentados como minoritários. Ao mesmo tempo que          

questiona os modos de representação canônicos da arte, demonstra a ausência das            

mulheres enquanto produtoras. Mulheres servem como símbolos, ícones, alegorias,         

segundo Perrot (2006), “na maioria das vezes obra dos homens, mas ignora-se            

quase sempre o que as mulheres pensavam a respeito, como elas as viam ou              

sentiam.” (p. 22)  

A mulher é vista como coisa a ser representada, como produto do imaginário             

masculino e sua imagem pode ser pensada enquanto tentativa de controle social ou             

de um modo de vida específico. As representações de mulheres acontecem desde            

as primeiras manifestações humanas com os significados das coisas, e se           

estendem até as imagens contemporâneas veiculadas nos meios de comunicação          

com a propaganda e as revistas femininas.  
Podemos nos perguntar sobre a maneira pela qual as mulheres viam e viviam suas              
imagens, se as aceitavam ou as recusavam, se se aproveitavam delas ou as             
amaldiçoavam, se as subvertiam ou se eram submissas. Para elas, a imagem é,             
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antes de mais nada, uma tirania, porque as põe em confronto com um ideal físico ou                
de indumentária ao qual devem se conformar. (PERROT, 2007, p. 25) 

 

Para além da questão da representação, as possibilidades de se retratar, é            

preciso pensar a quem se disponibiliza o acesso aos meios de produzir, quem             

detém os conhecimentos simbólicos, o ambiente favorável e o fomento à criação?            

Quem despede tempo integral para trabalhar com isso e estar inserido num circuito             

muito exclusivo, não apenas em acesso, mas no contato com grandes instituições,            

museus, galerias? Outra obra do grupo Guerrilla Girls que ganhou versão para a             

exposição no MASP é o cartaz As vantagens de ser uma artista mulher             

(1988-2017), apresenta algumas relações de gênero no cotidiano e no fazer artístico            

das mulheres através do humor, pelos termo vantagens e explicitando no texto            

sentenças que encaixam a mulher artista nas atividades sociais, na história da arte,             

aos olhos das curadorias, demonstrando lógicas de apropriação intelectual,         

insegurança na carreira artística, precarização das relações de trabalho, escolhas          

limitadas entre a vida pública e privada. Aceitar esses desequilíbrios como           

vantagens é um jeito “positivo” de ver a situação, de resignação e manutenção de              

privilégios.  
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As vantagens de ser uma artista mulher Português, 2017. Imagem: Guerrilla Girls 

 

Há quem diga que somos todos humanos, iguais em direitos e oportunidades,            

indiferenciados pelas condições sociais, responsáveis pelas próprias escolhas e         

sucesso. Existe algo em comum a todas nós? Tentando aproximar a experiência da             

Artista com as questões de gênero, as disparidades que se apresentam na            

realidade das situações levam à criação de iniciativas de cunho político-artístico que            

sejam protagonizadas, produzidas, pensadas por mulheres, e que sejam engajadas          

tanto com a mudança dessas realidades quanto em criar a partir de procedimentos             

artísticos.  

Esse capítulo é um jeito de tentar justificar o objetivo de uma publicação             

exclusivamente para mulheres, apoiada por um referencial que aponta         

apagamentos institucionais e naturalização de condições desiguais baseadas no         

gênero e em intersecções com outros modos de dominação social.  

É preciso apreender que a “questão da mulher” não é só dela. Não é ela,               

nem eu, ou nem você que possa estar lendo esse texto e se identifica enquanto               

mulher, que criamos a partir do nada diferenças na maneira como a sociedade se              

organiza, que por vontade própria e incapacidade de nossas cabeças e corpos,            

criamos empecilhos. Linda Nochlin diz que cabe às mulheres olhar para essas            

questões, “se conceber potencialmente - se não efetivamente - como sujeitos iguais,            

e devem estar dispostas a encarar sua condição cara a cara, sem vitimização ou              

alienação” (1971, p. 10), pois não é realista esperar que os indivíduos abram mão              

de seus privilégios em prol de uma igualdade.  

Biroli (2018) fala sobre os avanços e cada vez mais mulheres assumindo            

cargos de alta remuneração no Brasil e demais países latino-americanos em um dos             

quesitos de maior desigualdade entre os gêneros que é a divisão do trabalho.             

Mesmo assim, aqui, encontra a precarização do trabalho que atinge as mulheres e             

gera antagonismos entre chefes e empregadas. Logo, não é possível tratar das            

duas posições da mesma maneira, a autora diz que “não houve, entendo, um             

momento em que tenha sido possível falar no interesse das mulheres no singular,             

como se todas estivessem na mesma posição” (p. 13)  
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Uma das autoras essenciais para pensar a teoria feminista contemporânea é           

a escritora americana de descendência caribenha Audre Lorde (1934-1992), poeta          

lésbica negra que trata de questões importantes nas relações entre raça, classe e             

opressões. No livro Irmã Outsider (1984) são reunidos 15 textos a partir de ensaios              

e conferências da autora nessa coletânea que abrange relações entre mulheres           

negras, poder, lesbianidade e apresenta pontos de vista a partir de sua experiência             

cotidiana enquanto dissidente de vários padrões de uma sociedade heterocentrada          

e racista. 9 desses textos, foram escritos após a descoberta da possibilidade de um              

câncer que iria se confirmar mais tarde. Os questionamentos dela partem da            

experiência enquanto mulher negra lésbica, e em alguns textos com o vislumbre da             

morte por uma tomada de consciência de sua mortalidade como “silêncio definitivo”            

(p. 50) causado pela fim da vida, da reorganização involuntária da própria vida a              

partir disso. 

Uma das grandes, de inúmeras, potências da autora é sua atividade           

enquanto poeta, é impressionante e revelador o que ela propõe no texto A poesia              

não é um luxo, que poderia ser encaixado em vários capítulos dessa pesquisa,             

inclusive no que apresentei meus trabalhos, mas trago aqui novamente para pontuar            

a importância desse texto como questão a ser constantemente pensada e abordada            

sobre relações entre a poesia e a escrita como ações políticas.  

Ela faz uma distinção para a ideia de poesia como “estéril jogo de palavras”              

(p. 45) feito pelos patriarcas brancos aludindo a um modo de fazer dominante que              

“chamam de poesia - a fim de disfarçar um desejo desesperado de imaginação sem              

discernimento” (p. 45) enquanto para as mulheres, como postura política, a poesia            

pode ser uma grande ferramenta de quebra de silêncios, de agenciamento da            

realidade, de projeção de sonhos e aspirações à mudança. 
Para as mulheres, então, a poesia não é um luxo. É uma necessidade vital da nossa                
existência. Ela cria o tipo de luz sob a qual baseamos nossas esperanças e nossos               
sonhos de sobrevivência e mudança, primeiro como linguagem, depois como ideia,           
e então como ação mais tangível. É da poesia que nos valemos para nomear o que                
ainda não tem nome, e que só então pode ser pensado. Os horizontes mais              
longínquos das nossas esperanças e dos nossos medos são pavimentados pelos           
nossos poemas, esculpidos nas rochas que são nossas experiências diárias. (p. 45) 

 
A autora fala de exercer um olhar não europeu, portanto decolonial, para a             

vida, não como um problema a ser resolvido, mas como uma uma situação a ser               

experimentada, e a partir disso, tratar dos sentimentos e respeitar “essas fontes            
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ocultas do nosso poder”. (p. 45) Para as mulheres a poesia não é um luxo, é uma                 

necessidade vital de nossa existência. Tenho refletido sobre essa afirmação de           

Audre Lorde, nas implicações políticas, revolucionárias da tomada do sentimento          

como liberdade, a poesia como articulação daquilo que ainda não existe na            

linguagem. É necessária uma verdadeira mudança nos próprios alicerces da vida.  
não há ideias novas aguardando nos bastidores o momento de nos salvar como             
mulheres, como seres humanos. Existem apenas ideias velhas e esquecidas, novas           
combinações, extrapolações e constatações dentro de nós mesmas - junto da           
coragem renovada de as colocarmos à prova. E devemos encorajar constantemente           
umas às outras a nos aventurar nas ações hereges que nossos sonhos sugerem e              
que são desmerecidas por tantas das nossas ideias antigas. Na linha de frente da              
nossa passagem à mudança existe apenas a poesia para aludir à possibilidade            
tornada real. Nossos poemas articulam as implicações de nós mesmas, aquilo que            
sentimos internamente e ousamos trazer à realidade, nossos medos, nossas          
esperanças, nossos mais íntimos terrores. (p. 47) 

 
Ao dizer que novas ideias não existem, e que há apenas novas maneiras de              

fazer com que elas sejam sentidas, Lorde questiona a lógica colonizadora que            

coloca o pensamento (penso, logo existo) em detrimento do sentir, a racionalização            

presente no modo de viver capitalista definido pelo lucro, “por relações de poder             

unilaterais, pela desumanização institucional” (p. 47), de onde a emoção e o            

sentimento são subtraídos, “não estariam destinados a sobreviver.” (p.47)  

Em A transformação do silêncio em linguagem e em ação, na mesma            

coletânea, ela fala sobre as vozes de mulheres que clamam para serem ouvidas, e              

propõe que compartilhemos essas palavras para atribuir a relevância que merecem,           

assim como fazemos com conhecimentos hegemônicos antigos.  
E nos lugares que as palavras das mulheres clamam para ser ouvidas, cada uma de               
nós deve reconhecer a nossa responsabilidade de buscar essas palavras, de lê-las,            
de compartilhá-las e de analisar a pertinência delas na nossa vida. Que não nos              
escondamos por detrás das farsas de separação que nos foram impostas e que             
frequentemente aceitamos como se fossem invenção nossa. [...] Incontáveis         
maneiras de nos privarmos de nós mesmas e umas das outras. (p. 53) 

 

O que o pensamento dos vários feminismos possíveis tenta apreender são as            

implicações sócio-culturais resultantes das diferenciações binárias de gênero e         

como o patriarcado, aliado a outras formas de submissão, se mantêm por ações             

físicas, subjetivas, psicológicas de punição, apagamento e compulsão. Pensar         

nesse regime que age diretamente na subjetividade e na trajetória cotidiana, na            

produção, nas relações interpessoais, no comportamento em público, na         
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autoconfiança e demais aspectos que constituem a experiência de existir e estar            

inserida na sociedade tal qual se configura.  

Tanto Bourdieu (1998), quanto as outras autoras anteriormente citadas, Kehl          

(2016) e Biroli (2018) apontam a problemática da desigualdade, da naturalização           

dessas práticas opressivas pelas instituições e a necessidade do estudo sobre o            

privado e as situações que acontecem nesse espaço. Lorde (1984) atua como uma             

teórica fundamental, inscrita também no campo da poesia, articulando questões de           

sobrevivência através da poesia, de novas maneiras de sentir as velhas ideias,            

brancas e patriarcais, onde o sentimento é desconsiderado. Enquanto, mulher, mãe,           

lesbica, negra, a autora questiona diversas esferas e opressões presentes em seu            

cotidiano e de outras mulheres. Rich (1980) ao apontar a heterossexualidade como            

um regime político que tem por objetivo conter as forças produtivas, criativas,            

sexuais, subjetivas das mulheres por meio de esforços simbólicos e materiais, atua            

na desnaturalização da destinação inata das mulheres aos homens e questiona o            

apagamento lésbico nas teorias feministas.  

Fomentadas pelas referências teóricas feministas e da história da arte, e o            

compartilhamento de experiências com outras mulheres artistas, na graduação e          

fora dela, é que surgem as primeiras questões pré-poça. Como essas problemáticas            

de gênero aparecem nas produções visuais, verbais, escritas, imagéticas, de          

mulheres em diferentes vivências e graus do que poderia ser chamado de            

“habilidade técnica” ou aproximação com fazeres, procedimentos próprios da arte,          

conhecimentos simbólicos? Quem produz, se interessa por essas questões? Como          

explorar o espaço da página levando em conta a potência política da palavra?  

Qual a importância de tratar da própria experiência e reverter e responder            

aos discursos que encerram as mulheres em dificuldades de independência          

financeira, em contextos de violência doméstica, abuso físico e psicológico nos           

relacionamentos, o medo de expressar livremente sua existência e afetividade, a           

falta de representatividade na mídia, objetificação e hipersexualização de mulheres          

que não se encaixam nos moldes sociais e que sofrem retaliações diretas em seu              

corpo e subjetividade? Como dar visibilidade à produção de mulheres e seus            

diversos modos de ser, identidades, ancestralidades, corpos, afetos, sexualidades?         

inseridas em contexto socioeconômicos diversos, dentro do mesmo país?  
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Esse capítulo intitulado primeiras gotas faz alusão à composição de uma           

poça. É uma figura poética que direciona a origem da poça publicação até esses              

questionamentos iniciais de viés feminista e mostrando historicamente dificuldades         

de acesso ao ensino, a perpetuação de discursos opressivos naturalizados e a            

poesia como uma possibilidade de resistência e sobrevivência.  

 

 

 

 

3.2 a publicação digital como proposta de autonomia 
 

Busco neste subcapítulo apresentar o espaço virtual como uma alternativa de           

produção autônoma de uma publicação para mulheres, através de ferramentas          

digitais de produção, divulgação e circulação de informações de viés artístico e            

feminista. Trazendo autoras e autores para abordar algumas questões sobre          

estudos da internet, sociedade e as implicações políticas e culturais dos avanços            

tecnológicos. 

A internet se configura como um grande campo de consumo e propagação de             

soluções práticas e criação de plataformas de interação entre pessoas com           

interesses em comum. Não apenas com a criação de conteúdo feita pelos próprios             

usuários, o ambiente virtual é indissociado da vida dos indivíduos do século XXI e              

traz consigo novos modos de ser e estar no mundo. Com o aumento dos estudos               

sobre o ambiente virtual e as relações com a sociedade nos últimos 30 anos, alguns               

desses modos e influências podem ser analisados em perspectiva de evolução e            

complexificação do próprio humano e do meio que ele vive e transforma.  

Em Antropologia do Ciborgue: as vertigens do pós-humano (2006),         

organizado por Tomaz Tadeu da Silva, o autor fala sobre os processos constantes             

de desconstrução da subjetividade humana, transformando a ideia do sujeito “que           

posa como abstrato, universal, racional, reflexivo e evoca um membro típico de um             

subconjunto particular do gênero masculino” (p.12), que constituiu grande parte da           

tradição filosófica ocidental, se dissolvendo a partir de novas perspectivas          

feministas, não-hegemônicas e descentralizadas, salientando as relações de        
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privilégio e apagamento frente à instituições e discursos. Novas relações entre           

natureza e cultura, a ubiquidade das máquinas, evocadas pela transformação          

constante e questionadora do corpo humano inserido em uma sociedade          

tecnologizada de clones, próteses, realidades virtuais, “corpos humano-elétricos” (p.         

15).  

Os computadores, figuras centrais nesse processo de mediação da atividade          

humana pela máquina, surgem muito antes da criação de aplicativos e dispositivos            

que viriam a popularizar o seu acesso no século 21. Suas primeiras formas             

ocupavam salas inteiras e pesavam toneladas, realizando tarefas específicas aos          

objetivos científicos, armazenamento de dados e compartilhamento de informações.         

A máquina tal qual conhecemos hoje, portátil, pessoal, composta por uma tela,            

mouse e teclado data de 1984, com o modelo Macintosh 128K desenvolvido pela             

Apple Inc., modificando a forma como essa tecnologia interagia com o humano na             

inovação do design e das funcionalidades. Com a diminuição dos preços, tamanho e             

o aumento das funções, o computador passa a ser parte do cotidiano de uma parte               

dos indivíduos que tem acesso.  

Bruno (2013) fala sobre as práticas atuais de ver e ser visto, complexificadas             

pelos reality shows veiculados na televisão no final dos anos 90, e as narrativas do               

eu a partir do advento da internet, com a proliferação de escritos de usuário em               

blogs, fotologs, webcams e a popularização das redes sociais a partir dos anos             

2000.  
Neste mesmo âmbito, a integração de câmeras de fotografia e vídeo a dispositivos             
móveis de comunicação (telefones celulares, laptops, palmtops), associada à         
profusão de plataformas digitais de compartilhamento de conteúdo audiovisual,         
tornou possível uma ampla circulação de imagens de toda ordem, produzidas por            
uma multidão diversificada de indivíduos nos contextos e nas condições mais           
distintas. (p. 7) 

 
Esse novo cenário propiciado pelo uso do computador pessoal e dos blogs e             

é intensificado com as redes sociais e plataformas de compartilhamento de           

conteúdos pelos próprios usuários, abrindo questionamentos a respeito dos poderes          

que se engendram nessas práticas do olhar e servem para repensar o público e o               

privado, o que é considerado íntimo, as novas identidades possíveis e uma série de              

questões estético-políticas que permeiam a circulação das imagens, caracterizadas         

por ambiguidades, que apresentam remodelações aceleradas e novidades        
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constantes, sendo necessária uma renovação metodológica recorrente para tentar         

dar conta da rápida evolução presente nos modos de comunicar, produzir arte e             

interagir com outros usuários. A autora cita que o ativismo político é potencializado             

pelas redes através do anonimato cibernético e ganha propagação e visibilidade, em            

paralelo às narrativas do eu, que dão ênfase no individual e na exposição de si. 
As pessoas se encontram e se desencontram nas redes e fora delas. Assim, o que               
se vivencia no cotidiano é captado em fotos e em vídeos e, logo, registrado e               
comentado. O sujeito, portanto, não se encontra somente desvendado, mas          
também diante de um canal aberto para expor o que quiser. (MARRA E ROSA,              
2015, p. 426) 
 

Gerheim (2008), tratando das formas de contágio entre palavra, imagem e           

objeto na arte, aponta que  

cada época, cada cultura, institui suas formas de produção de significação, que, em             
sua materialidade, nos diz muito sobre ela: o pictograma, a escrita alfabética, a             
imprensa, a perspectiva renascentista, a fotografia, o fonógrafo, o cinema, a           
televisão, a computação, a internet. (p. 20) 

 

As materialidades citadas acima fazem parte de avanços em diversas áreas           

da vida humana e do conhecimento científico. A maneira como se dá a             

comunicação, as imagens técnicas, a circulação de informações, os adventos da           

fotografia à Internet, altera o modo como recebemos, lemos e produzimos as            

imagens.  

Em A revolução contemporânea em matéria de comunicação (1998), o          

filósofo e sociólogo francês Pierre Lévy apresenta o ciberespaço como a           

manifestação mais marcante para reformulações nas dimensões social, política e          

econômica ocasionadas pela digitalização das informações e desenvolvimento da         

Internet. Aponta o crescimento demográfico como um fator determinante para as           

grandes rupturas humanas que acontecem desde o período paleolítico, um          

distanciamento que leva à ocupação de todos os continentes a partir de cisões entre              

grupos caçadores-coletores que não eram sedentários.  

O autor define a segunda grande ruptura como a revolução neolítica que se             

apresenta através da invenção da agricultura, da cidade, do Estado e da escrita com              

três focos principais “no Oriente Próximo (Mesopotâmia e Egito), na China e            

civilizações pré-colombianas do México e dos Andes” (p. 38) Nessas zonas, a            

humanidade se sedentariza, se reproduz, acumula riquezas e faz registros em           

signos. A terceira ruptura, que se prolonga do final do século XV até hoje, tem início                

 



59 

nas navegações europeias e na interconexão de centros demográficos causadas          

por esses deslocamentos. Não mais sedentários, nem caçadores-coletores, a         

complexidade das relações contemporâneas abre espaço na sociedade urbana         

mundial para uma terceira possibilidade, “móvel”, onde “uma vez o planeta           

explorado (no paleolítico), conquistado (neolítico), posto em relação (tempos         

modernos), o crescimento demográfico não leva mais à separação e ao           

afastamento” (p. 39), mas, segundo o autor, intensifica os contatos em escala            

planetária.  

O paralelo que Lévy faz sobre transporte e comunicação dá a ver a             

simultaneidade no desenvolvimento de tecnologias inovadoras em ambas as         

esferas ao longo da trajetória humana, como a navegação de longo curso e a              

imprensa, o correio e o uso das redes viárias, o telégrafo expandido ao mesmo              

tempo que as ferrovias, o automóvel e o telefone, o rádio e a tv como               

contemporâneos da aviação e exploração espacial. (LÉVY, p. 39) Pensando, então,           

a partir dessa perspectiva, como funciona a Internet e a relação com os             

computadores? O autor afirma que essa situação tecnológica só vem para reforçar a             

ideia de que “a mobilidade física é indissociável do aperfeiçoamento das           

comunicações” (p. 40) pois no atual contexto os deslocamentos são marcados pela            

“banalização das viagens e do turismo, o desenvolvimento dos transportes aéreos, a            

extensão das autoestradas e das linhas de trem de grande velocidade” (p. 40) 

Sibilia (2008) questiona se “são os e-mails versões atualizadas das antigas           

cartas, aquelas que se escreviam à mão com primor caligráfico e atravessavam            

extensas geografias encapsuladas em envelopes lacrados?” (p. 14), destacando a          

importância das relações mediadas pelo computador.  

Lévy (1998) diz que o ciberespaço funciona em um esquema “todos para            

todos”, combinando dois modelos distintos nos dispositivos midiáticos: o “um para           

todos”, da imprensa, da televisão, do rádio, que tem um emissor enviando uma             

mensagem a receptores isolados uns dos outros, criando um contexto partilhável           

entre eles, mas sem interação; e o “um para um” dos correios e telefone, onde um                

emissor envia uma mensagem diretamente a um receptor, endereçada com          

precisão, e que pode ser respondida. Dessa maneira, cria uma comunidade com um             

contexto partilhável e ao mesmo tempo a reciprocidade nas respostas, então o            
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contexto “em vez de vir de um centro emissor Todo-Poderoso, emerge da interação             

entre os participantes”. (p. 44)  

Sobre as interações dos usuários serem os vetores da ação e do movimento             

no espaço virtual, Domingues (1997) afirma que são resultado de determinado           

comportamento, e que as manifestações artísticas ocasionadas e feitas por meios           

digitais são “um campo de possibilidades que se altera conforme as escolhas ou             

programas de dispositivos e as variáveis do sistema” (p. 16), ou seja, a partir dessa               

interação humano-máquina numa lógica interface-usuário ambos os agentes vão         

influenciar nessa relação partilhada entre a vontade de quem faz e o dispositivo             

disponível para fazer.  

A internet e as redes sociais servem para repensar a intimidade e identidade,             

pois nesse ambiente são expostas opiniões, crenças, gostos, detalhes da vida           

privada, registros cotidianos, a apresentação de si enquanto entidade virtual. A           

ascensão dos problemas do indivíduo comum à televisão, em reality shows e            

programas de transformação da aparência, segundo Bruno (2013), contribuíram         

para acentuar o destaque da vida ordinária, o espetáculo dos anônimos, apesar de             

não substituir o espaço que a vida das celebridades ocupa. 

Sibilia (2008), no livro O show do eu: a intimidade como espetáculo, trata da              

exposição da intimidade no ambiente virtual a partir do crescimento do uso de blogs              

e no aparecimento dos reality shows, ambos aspectos demonstrando mudanças no           

terreno social no que tange a subjetividade e aos espaços público e privado. As              

mudanças e o constante avanço da tecnologia na era digital nos últimos 20 anos dá               

a ver a rapidez com que esse processo se desenvolve e cada vez mais é aderido às                 

práticas humanas. Atualmente, os conteúdos hospedados em blogs foram         

redirecionados para as redes sociais como Orkut, MySpace, Facebook, Twitter, e           

segundo a autora, "a visibilidade e a conexão sem pausa constituem dois vetores             

fundamentais para os modos de ser e estar” (p. 21) atuais, mas que essas duas               

demandas vieram antes da proliferação dos dispositivos de acesso pessoal e           

portátil. 

A autora destaca o surgimento das webcams como determinante para as           

modificações na percepção de si, na relação com os outros e com o mundo. A               

possibilidade de ter uma câmera de baixo custo acoplada ao computador           
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transmitindo os acontecimentos do espaço privado, e “tanto as paredes quanto os            

pudores que costumavam proteger a intimidade em boa parte desses espaços -            

outrora considerados privados- sofreram a infiltração das ubíquas redes“.  (p. 23) 

O advento de outras tecnologias como o impresso, o rádio e o cinema             

promoveram mudanças no cotidiano e nas relações, mas a informatização de           

segmentos determinantes da sociedade como educação, ciência e religião         

demonstra o grande impacto das atuais tecnologias.  

Domingues (1997) trata da arte em atravessamentos com as tecnologias do           

século XXI, e fala sobre artistas estarem atentos aos impactos da revolução            

causados pela comunicação e informática, colocando o humano diante de novas           

perspectivas e problemáticas como a inteligência artificial e a robótica, onde os            

antigos suportes da arte são substituídos por câmeras, softwares, sintetizadores,          

displays, computadores, “colocando-se em novos circuitos não mais limitados à arte           

como objeto ou valor de culto, mas enfatizando, sobretudo seu poder de            

comunicação”. (p. 17) A arte contemporânea dá a ver esses processos do artista             

com as tecnologias, que atuam para repensar elementos do próprio sistema da arte,             

uma vez que a internet se configura como um espaço de liberdade e ruptura com               

valores dominantes de validação das obras. Da cultura material à imaterial, a autora             

afirma que 
A circulação e recepção desta arte colocam em xeque até mesmo figuras e             
estruturas de poder, como o papel do artista e sua genialidade, a figura dos              
curadores e marchands, o espaço sagrado das galerias e museus, a mídia como             
instância que homologa uma arte dita qualificada. [...] Em CD-ROMs, websites,           
altamente distribuíveis, catálogos e revistas eletrônicas, trocas via rede; é o artista            
que assume a curadoria de seu próprio trabalho. (p. 18)  

 

Tratando a publicação digital como proposta de autonomia, ideia que dá título            

a esse subcapítulo, busco pensar como o ambiente virtual como uma possibilidade            

de criação através de dispositivos, além de ser parte das transformações culturais            

criadas pelo humano a fim de comunicar e compartilhar dados entre usuários em             

pontos distintos do planeta, com interesses em comum. Esse ambiente possibilita           

criar uma publicação digital e uma comunicação estritamente mediada pelas telas           

(celular/ computador; e-mail, mensagem direta), utilizando ferramentas de        

divulgação para que isso seja acessado consumido  por quem se interessar.  
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No ano de 2020, a mediação das telas de celulares e computadores nas             

relações e nas atividades cotidianas se intensificou devido ao isolamento social,           

manifestado através da conexão neste espaço online. Acentuada pelo         

distanciamento físico no momento de pandemia, a modalidade virtual serve a muitos            

objetivos, uma vez que a aglomeração de pessoas não é indicada. A poça já se               

fazia digital antes do atual momento.  

 As redes sociais funcionam como uma maneira de compartilhar as próprias           

imagens e textos, permitindo interações simbólicas entre usuários, acesso à          

informações sobre acontecimentos de maneira simultânea e hospedagem de         

conteúdos criativos. Hoje em dia, acentuadas pelo isolamento, são uma ferramenta           

de criação, produção e divulgação de iniciativas alternativas.  

Dado o contexto das redes sociais, uma das influências para o pensamento            

da publicação como autonomia é a Banca Carrocinha, criada em 2018 por duas             

amigas responsáveis por toda a gestão dos conteúdos, direção editorial, editais,           

eventos e tem perfil no instagram em @bancacarrocinha, e lá divulgam diversos            

materiais independentes produzidos e conteúdos sobre circulação de impressos. No          

site, <bancacarrocinha.com>, tratam um pouco de suas concepções 
Enxergamos na autonomia das publicações independentes um terreno fértil de          
disputa de construção de saberes não-hegemônicos, e por isso, criamos a Banca            
Carrocinha em 2018. Desde então, esse sentido de transformação tem guiado o que             
realizamos e tudo o que ainda queremos realizar.  
A Banca Carrocinha é um projeto criado por duas pessoas, mas que sempre buscou              
desenvolver de forma coletiva todas as suas ações.        
(https://www.bancacarrocinha.com/sobre) 

 

Essa iniciativa independente conta com a parceria de outras iniciativas,          

coletivos, editoras e artistas autônomos do Brasil que atuam também na internet.            

Um dos materiais produzidos por eles, teve influência direta na concepção da poça,             

como possibilidade de circulação de discursos não-hegemônicos, processos de         

criação de uma publicação com questões emergentes do cotidiano, e com uma            

autonomia completa na sua produção gráfica. Um dia, olhando o feed do instagram,             

me deparei com o post da Banca de 30 de agosto de 2019, compartilhado por uma                

colega da graduação, e dizia na imagem “A publicação independente como           

plataforma de urgência”. Já trabalhando com zines, autopublicações independentes,         
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com poesias e desenhos, pensando a circulação de materiais gráficos, ao me            

deparar com esse enunciado por si só já surgiram muitas ideias e questionamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Print 
do 

post 

composto de 4 imagens sobre A publicação independente como plataforma de urgência, postado em 30 de 
agosto de 2019, na rede social Instagram, pelo perfil @bancacarrocinha. Disponível em 

<https://www.instagram.com/p/B1y-IoEJL54/> 
 

Neste post, são abordados aspectos da liberdade presente na produção          

independente, marcada pela experimentação e autonomia, e a importância de          

horizontalizar o sistema, com conteúdos acessíveis de modo democrático,         

permitindo que qualquer pessoa possa publicar se assim desejar, e “garantir a            

presença de grupos sociais marginalizados em todas as etapas da produção de            

publicações é uma forma de começar a democratizar o circuito”. (citação do            

conteúdo da segunda imagem em https://www.instagram.com/p/B1y-IoEJL54/) Para       

isso, a instrumentalização, segundo eles, é peça-chave. Após a reunião de           

conteúdos por “muitas mentes inquietas durante 5 dias de trabalho intensivo”           

(citação da terceira imagem) criando, assim, o presente material “A Publicação           

Independente Como Plataforma de Urgência”, que depois foi editado e lançado em            

formato zine pela própria Banca Carrocinha.  

 

https://www.instagram.com/p/B1y-IoEJL54/


64 

Os questionamentos apresentados por esse material são disparadores que         10

me levaram até à poça, e sugere a publicação como plataforma de visibilidade para              

discursos contra-hegemônicos. Esse caráter político da publicação independente,        

urgente e múltipla, funciona como um veículo para propagar ideias e tornar público             

diversos materiais de interessados em circular conteúdos. 
Ao publicar, tornamos algo público, difundimos alguma coisa. Nesse sentido, uma           
publicação age como um amplificador, um alto-falante, um canal à espera de            
interlocutores que inicia um movimento em cadeia aberto e infinito, impossível de            
ser controlado.  
(<https://docs.google.com/document/d/1alPTrYxsidREvNcwEDkypf886o4rTNUBAb6
33CEkNsY/edit>) 
 

Além desse arquivo citado acima, a Banca Carrocinha possui um espaço           

virtual para armazenar outras informações que interessam a quem quer publicar,           

pastas compartilhadas entre editores, publicadores, designers no Google Drive com          

referências bibliográficas, guias de instrumentalização e gabaritos de arquivos. Esse          

movimento objetiva compartilhar os conhecimentos a respeito de como publicar e           

apresenta a urgência como modo de enunciar discursos autônomos. Qualquer          

usuário pode adicionar textos que julgue pertinente para essa pasta de referências,            

criando assim uma grande rede de materiais vindos de diversas experiências e que             

se destinam a instigar à publicação, a ajudar quem quer fazer e não sabe como.  

O link para a pasta é      

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16T7KD4tIGl5TsEX1hLWQoHctRwcKsbC

G> e lá se encontram as informações sobre como esse material foi formado como              

“um dos desdobramentos da Imersão Publicação Independente Como Plataforma         

de Urgência, promovida pela Banca Carrocinha em parceria com a PISEAGRAMA e            

tijuana > rio.” Essa fonte é complexa de referenciar pois diferente do modo como              11

organizamos as citações no texto acadêmico, ela é feita por muitas pessoas e se              

articula no espaço virtual, compartilhado, questionando a maneira como os saberes           

são acessados, propondo o livre acesso aos modos de publicar e,           

10 Publicação Independente como Plataforma de Urgência (2019), arquivo de duas páginas disponível 
em 
<https://docs.google.com/document/d/1alPTrYxsidREvNcwEDkypf886o4rTNUBAb633CEkNsY/edit>  
11 Sobre este Drive, em 
<https://docs.google.com/document/d/1z2mofnmQQmHiSy605FGmv_3048uZJInkXdFr3Yf3cfo/edit> 
continuação da citação: “Durante os dias 22 a 27 de julho de 2019, ocupando uma das salas do Centro 
Municipal de Arte Hélio Oiticica, Rio de Janeiro, um grupo composto por entusiast_s, publicador_s e 
pesquisador_s do circuito independente, se propôs a repensar ativamente o papel da publicação em uma 
conjuntura política esmagadora como a de agora.” 

 

https://docs.google.com/document/d/1alPTrYxsidREvNcwEDkypf886o4rTNUBAb633CEkNsY/edit
https://docs.google.com/document/d/1alPTrYxsidREvNcwEDkypf886o4rTNUBAb633CEkNsY/edit
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16T7KD4tIGl5TsEX1hLWQoHctRwcKsbCG
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16T7KD4tIGl5TsEX1hLWQoHctRwcKsbCG
https://docs.google.com/document/d/1z2mofnmQQmHiSy605FGmv_3048uZJInkXdFr3Yf3cfo/edit
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consequentemente, promovendo desvios nas lógicas hegemônicas da produção        

editorial.  

 
Página inicial do site da Polemical Zine. Disponível em https://polemicalzine.wixsite.com/online. 

 

Outra influência vinda do ambiente virtual é a Polemical Zine, revista online            

sem fins lucrativos e sem processo seletivo que publica trabalhos enviados por            

pessoas independente do gênero, localização geográfica e nível de habilidade.          

Fundada pela artista e autora canadense Rebecca McLaren em 2017, começou           

como uma revista única com artigos de amigos e familiares, e se expandiu para uma               

proposta com organização também de voluntários do mundo todo. Cada edição tem            

uma temática, questão, proposta que direciona à chamada e ao envio, realizando            

uma publicação a cada 3 meses, conta com o trabalho voluntário de mais             

profissionais da área gráfica, design e ilustração.  

Na aba About (Sobre) no site da revista, se encontra um texto falando sobre              12

o objetivo da publicação e o que está por trás desse movimento autônomo e              

colaborativo.  
Nossa publicação tem como objetivo fornecer um meio para o público experimentar            
novos meios e compartilhar trabalhos de que se orgulham, sem medo de rejeição ou              
julgamento de um processo de seleção/edição. Acreditamos que os júris limitam a            
diversidade do conteúdo publicado e fazem de uma revista um reflexo das            
preferências artísticas de apenas um grupo. Em vez disso, esperamos permitir que            
artistas de todas as origens compartilhem peças que, de outra forma, não seriam             
publicadas ou notadas. Aceitamos e publicamos todos os trabalhos não odiosos           
recebidos - até duas peças por pessoa, por edição. (tradução minha de            
https://polemicalzine.wixsite.com/online/mission) 

 

12 https://polemicalzine.wixsite.com/online 
 

 



66 

Atuando sob a máxima “At Polemical Zine, it’s our mission to create a             

community where everyone can be an artist”, na tradução “No Polemical Zine, é             

nossa missão criar uma comunidade onde todos possam ser artistas”, essa revista é             

um exemplo de como iniciativas independentes digitais podem se manter de           

maneira gratuita e sem processo seletivo. 

 
A primeira edição, com a questão Discover (Descobrir), postada em agosto de 2017 para leitura online em 

https://issuu.com/mclarenrebecca/docs/discover_zine. 
 

Em ordem de acontecimento, ao total são 14 edições (algumas com dois            

volumes), com propostas para cada uma delas como Discover, Different, Quantify,           

Power, Human, Truth, Ugly, Colours, Question, Sweet, Social, Love, Dreams e           

Glamour, sendo o último volume postado em 10 de novembro de 2020. O acesso é               

gratuito e todos os 21 volumes estão disponíveis para download em           

<https://issuu.com/mclarenrebecca>. Podem participar materiais em diversas      

linguagens e formatos, como poesia, desenho, fotografia, música, vídeo, etc.  

A diagramação dos volumes é feita de uma maneira que parece que todos os              

trabalhos são parte de um todo dentro da proposta, mesmo cada um em sua              

interpretação, o projeto gráfico tem um caráter de experimentação da visualidade e            

das páginas como espaço de exploração das materialidades imagéticas e digitais. A            

regularidade da publicação cria um espaço constante de criação e recebimento de            

trabalhos, estabelecendo uma plataforma de visibilidade e consumo de conteúdos          

de diversos produtores com interesses de comunicar em comum.  
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As últimas edições da publicação, disponíveis para leitura online no site Issuu da Rebbeca McLaren. 

 

A falta do processo seletivo é, de alguma forma, um processo seletivo por si              

só. A lógica exclusiva de seleção, presente em editais e chamadas, faz com que              

muitas produções sejam colocadas de fora de um circuito centralizado. Propor uma            

seleção sem número definido de participantes é possibilitar que mais conteúdos           

circulem, que não haja um receio em compartilhar o trabalho por medo da rejeição.              

É questionar quais são os fatores que levam alguém a ser escolhido, quais obras              

são apresentadas em detrimento de outras, qual o papel do curador, qual a função              

de uma curadoria? Quem é artista? Quem pode ser artista? Quem pode se inserir              

nesse meio e articular os conhecimentos próprios para circular entre os que falam a              

linguagem da Arte? 

Em entrevista ao site Shedoesthecity Em 2019, a criadora da revista fala            13

sobre o processo de concepção atravessado pela vontade de incentivar artistas           

validando suas criações e ao mesmo tempo gerando confiança.  
Como artista, sei quanto orgulho pode advir de compartilhar seu trabalho. Quando o             
Polemical Zine aceita e publica uma obra, estamos validando tanto o artista quanto             
sua arte, e estamos dando a eles a oportunidade de compartilhar e celebrar seus              
talentos com outras pessoas. É também por isso que respondemos às inscrições            
com palavras personalizadas de incentivo - às vezes, isso pode ser apenas o             
empurrão que um artista precisa para construir sua confiança. (tradução minha, 20            
de setembro de 2019, https://www.shedoesthecity.com/mclaren-polemical-zine) 

 

13 “Why Rebecca McLaren started polemical zine: the art publication for everyone” (2019), em 
https://www.shedoesthecity.com/mclaren-polemical-zine.  
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O contato com essas duas referências, a Publicação Independente como          

Plataforma da Urgência e Polemical Zine, se deu enquanto navegava pelas redes            

sociais, ambos compartilhados por pessoas que conheço, em seus próprios perfis. É            

uma lógica de acesso às informações que se articula de maneira rápida, no alcance              

do clique, e que são reproduzidas por usuários em redes e não necessariamente de              

maneira recíproca. Por exemplo, seguir determinada pessoa nas redes sociais não           

significa que ela vai seguir de volta. Essa funcionalidade “seguir” quer dizer que a              

partir daquele momento em diante tudo que for postado por aquela pessoa seguida,             

aparecerá em uma página para você, seguidor. Seguir é acompanhar, é escolher de             

que conteúdo será espectador, sobretudo personalizar com suas preferências o          

recebimento de imagens e textos produzidos por outros. Nessa mesma função,           

produzir também as próprias imagens e textos e ser seguido por pessoas            

interessadas no que é postado. Cada pessoa vai criar sua própria rede. Desde             

2019, sigo ambos os perfis, então tenho contato com o que essas iniciativas estão              

produzindo. 

Neste capítulo, busquei apresentar a internet enquanto ponto de uma          

constante transformação nas relações humanas com as mídias, que começa com o            

advento de tecnologias para realizar determinadas funções e atender a demandas           

sociais e que, em maior ou menor escala, foram inseridas no cotidiano,            

reorganizando a relação dos sujeitos consigo mesmo, com os outros e seu meio.             

Tanto a imprensa, a fotografia, o rádio, a televisão, foram fatores que modificaram o              

pensamento teórico nas áreas da comunicação, sociologia, psicologia e estudos          

culturais e a maneira como essas imagens eram produzidas, recebidas e           

compartilhadas.  

Como apresenta Sibilia (2008), mesmo com as diferenças gritantes entre as           

práticas culturais antigas e as atuais na materialidade e no grau de            

desenvolvimento, existem semelhanças e comparações possíveis entre elas. Os         

fotologs como antigos álbuns de família e os vídeos caseiros como uma atualização             

da televisão e do cinema se pensados em paralelo, apontam para uma direção             

comum que é servir como artefato técnico que atende a uma determinada            

necessidade humana, resultante de processos históricos complexos, então “em         
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lugar de serem compreendidos como a sua causa, os dispositivos tecnológicos são            

fruto de certas mudanças históricas”.  
Nesse sentido, as tecnologias são inventadas para desempenhar funções que a           
sociedade de algum modo solicita e para as quais carece das ferramentas            
adequadas. Por exemplo: a possibilidade de administrar múltiplos contatos de modo           
veloz e sem limites espaciais [...] são necessidades desenvolvidas nos últimos           
tempos, para cuja satisfação era preciso criar um instrumental específico. (p. 25-26) 
 

A internet e seus dispositivos de acesso se infiltraram nas práticas mais            

cotidianas, as propostas de ter tudo ao alcance da mão, a um toque, cada dia são                

mais reais. Para além das distinções entre “real” e “irreal” que podem ser suscitadas              

por esse novo ambiente não corpóreo desde o seu surgimento, é inegável a sua              

utilização como uma plataforma de autonomia, que se manifesta através de redes,            

comunidades coletivas virtuais e aplicativos.  

Para a arte tradicional, foram os novos dispositivos e perspectivas que           

trouxeram liberdade ao fazer do artista, anexando à sua prática câmeras, celulares,            

printscreens, vídeos, máquinas de xerox e impressão, softwares de edição de           

mídias, e atualmente criaram circuitos alternativos para circulação e validação das           

obras. Enquanto artista, é necessário estar atenta às práticas e manifestações           

sociais que se complexificam no tempo em que se vive. É na internet desde os               

últimos 20 anos que se apresentam discursos contra-hegemônicos, politizando         

aspectos pessoais e abrindo espaço para iniciativas que divulgam ideias          

independentes, visibilizando trabalhos de artistas fora dos grandes centros, como          

as citadas Banca Carrocinha e a Polemical Zine. Com as ferramentas digitais            

trazendo novas materialidades, a possibilidade de ser uma publicadora e de publicar            

textos de outras pessoas é ampliada, pois nesse espaço não há a regulação das              

iniciativas por nenhuma instituição, agente ou pessoa limitando as escolhas, a           

experimentação e os modos de organização.  
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4 4     4        4            4                      4  4  
 

edição 1: poça - publicação digital de textos 
poéticos feitos por mulheres 

 
 

A primeira edição da publicação foi organizada de 2019 a 2020. De abertura             

da chamada até o lançamento do volume digital, foram meses de trabalho para             

organizar a proposta e a identidade visual e posteriormente ao recebimento dos            

textos um volume completo para download e leitura. Nesse processo, foram           

utilizadas ferramentas digitais para edição e formatação dos textos, comunicação          

com as participantes, divulgação e circulação dos conteúdos. A poça foi pensada            

em 2019, ali por abril ou maio, e não tinha nome e chovia muito naquela semana,                

era uma vontade que virou alguma coisa.  

Neste capítulo, adentro a poça, busco dizer, tentar dizer, sobre esse projeto            

que atuo como idealizadora, diagramadora e organizadora, a partir das já           

mencionadas experiência como artista e contato com referências feministas.         

Dividido em três subcapítulos, é um recorte de cada um dos processos até à              

finalização da primeira edição. Primeiro, falo da ideia de poça e como o surgimento              

do nome se deu e como se relaciona com poder através da forma flexionada do               

verbo em “possa”, falada semelhante ao substantivo, com diferença entre um           

cedilha (ç) e dois ésses (ss) no significado de cada uma delas.  

No segundo subcapítulo, da chamada aberta à publicação, pretendo abordar          

os processos de abertura da chamada para envio de textos, passando pela            

comunicação com as participantes via e-mail, o recebimento de mais de 70 textos e              

o posterior projeto gráfico para reunir todas as escritas num mesmo arquivo. No             

terceiro capítulo, pretendo adicionar as imagens já diagramadas, componentes do          

volume final, tratando de algumas questões que são abordadas pelas autoras,           

salientando o caráter experimental da página e contaminações entre palavra e           

desenho. Ao final do capítulo, terão sido explicitadas algumas associações          
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determinantes para a criação da publicação e situações que se reverberam a partir             

do contato com outras mulheres e suas produções. 

Enquanto artista visual, atuando com a produção de zines sobre questões           

permeando o pessoal desde 2017, e aproximando questões de gênero, a poça            

surge como uma iniciativa que propõe a autonomia na criação do texto poético, do              

espaço da página, das relações entre a poesia, a palavra, e a existência, as              

possibilidades contaminadas do desenho, com o texto, com a imagem, com as            

ferramentas de produção que puderem e tiverem acesso. Uma publicação onde           

artistas, escritoras, pensadoras, pesquisadoras, ilustradoras, artistas-professoras,      

poetas, criadoras da imagem e do texto no geral, possam publicar o que produzem,              

em até 1 página. Ser um espaço para a possibilidade criativa, instigando novas             

montagens da realidade vivenciada, abordando através da linguagem suas         

experiências individuais como ser humana. Uma publicação coletiva, formada por          

muitas unidades de origens diversas, cada qual a sua maneira, a sua letra, a sua               

temática.  

Por que fazer uma publicação, e não uma oficina, ou uma exposição, ou uma              

roda de conversa? Fazer uma chamada aberta é como jogar uma garrafa nas águas              

da internet com uma proposta de criação dentro, é um tipo de chamado sem              

destinatária definida, é esperar que chegue até alguém e que essa alguém se sinta              

interessada em participar e nesse sentido, poderia nunca haver resposta/retorno. É           

um convite à produção, ao compartilhamento de experiências, escritas, desenhadas,          

rabiscadas, no espaço da página.  

Fazer uma publicação pois isso demanda que alguma produção seja enviada           

para participar. Para fazer parte, é preciso compartilhar um texto poético em até 1              

página, seguindo uma proposta (livre, nessa primeira edição); para ser publicada é            

preciso escolher o que será compartilhado da própria produção, isso por muitas            

vezes gera uma insegurança a respeito da qualidade técnica, do rigor estético, da             

primazia dos aspectos validadores que permeiam as seleções para publicações do           

mercado editorial tradicional.  

Questões como “será que meu trabalho é bom o suficiente?”, “será que isso             

não é pessoal demais?”, “será que vou ser escolhida sendo que nunca publiquei             

nada?” fazem parte do trajeto de mulheres que se inserem nos campo da criação              
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pelas artes visuais e literatura, e de um jeito contaminado, contemporâneo, pela a             

palavra e o desenho inseridos em contexto digital.  

 
 
 
 

 
4. 1 POÇA/(PARA QUE) POSSA 
 

A produção das mulheres, invisibilizada pelo olho heteropatriarcal, colonial e          

fabricado da História, ainda encontra dificuldades mesmo em um contexto de           

avanços nas pautas feministas, participação em espaços hegemonicamente        

masculinos, ampliação das possibilidades pelas redes e uma ampla democratização          

do acesso aos dispositivos. Não apenas nos campos da criação, a vida das             

mulheres é atravessada por diferenças e semelhanças experenciadas no espaço          

público e privado, nas relações sociais, culturais, coletivas, individuais e políticas, e            

mais especificamente nas opressões que atravessam as mentes e os corpos e            

delimitam papéis femininos, endossam discursos de exclusão e apagam a potência           

criativa delas.  

Segundo o Atlas da Violência (2019) , realizado pelo Ipea - Instituto de            14

Pesquisa Econômica Aplicada e FBSP - Fórum Brasileiro de Segurança Pública,           

em 2017 no Brasil, houve 4.936 homicídios femininos, uma média de 13 por dia,              

3288 homicídios de mulheres negras (um aumento de 29,9%), os maiores índices            

no período 2007-2017. Segundo os pesquisadores, a taxa de incidentes letais           

contra mulheres dentro do ambiente doméstico é um indicativo para medir o            

feminicídio e corresponde a 1/3 dos casos, já que a grande maioria dos incidentes              

acontecem nesse espaço, e por um conhecido ou ex-companheiro da vítima. Aponta            

que em 2017, 221 mil mulheres procuraram uma delegacia em decorrência de            

agressão por violência doméstica. (p. 42)  

Biroli (2018), em Gênero e Desigualdade, fala que é impossível tratar de            

“mulheres” sem estabelecer recortes e colocar em xeque os privilégios e as            

14 Disponível em 
<https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatorio_institucional/190605_atlas_da_violenci
a_2019.pdf>. Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM. 

 

https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatorio_institucional/190605_atlas_da_violencia_2019.pdf
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatorio_institucional/190605_atlas_da_violencia_2019.pdf
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hierarquias. Tratando da situação brasileira, a autora aponta o contexto político com            

reações conservadoras e de “defesa da família” presentes na esfera atual como            

uma tentativa de rebater as exceções à criminalização do aborto e fazer oposição             

ao casamento homoafetivo. 

 
Apesar da legislação nacional de cotas, que estabelece há duas décadas que 30%             
das candidaturas nas eleições proporcionais devem ser ocupadas por mulheres,          
permanecemos largamente sub-representadas, ocupando cerca de 10% dos cargos         
políticos eletivos. Nesse cenário, o Brasil elegeu e reelegeu uma mulher, Dilma            
Roussef para a Presidência da República, em 2010 e 2014. O golpe parlamentar             
que a afastou em 2016 foi marcado pela misoginia, ativando estereótipos de gênero             
que pareciam ter sido empurrado para as franjas do debate político brasileiro nas             
últimas décadas. Acumulam-se, no contexto atual, investidas contra as mulheres na           
política, contestações à sua competência como atores políticos e açõe contrárias a            
direitos que foram estabelecidos como resultado de demandas e lutas históricas. (p.            
17) 

 
A autora pauta o direito ao aborto como um eixo central para a autonomia              

das mulheres. A questão do que é privado e do que é público, é político, pois                

desenha os limites da atuação da ação do Estado, debate as formas aceitáveis de              

exercer autoridade e os direitos dos indivíduos. Tratando da regulação dos corpos e             

dos afetos como de ordem “natural”, não é possível compreender a totalidade da             

problemática construída por diversos fatores sócio-culturais, diminuindo a amplitude         

do debate, tomando o controle sobre a reprodução por um viés religioso, da moral e               

do encerramento completo da mulher ao destino da maternidade. As questões de            

sexualidade e defesa dos direitos de saúde são inseridas pelo ativismo feminista e             

LGBTI+ a partir dos anos 70, com discussões sobre políticas de que ampliassem as              

possibilidades de autonomia do próprio corpo, retomando as reinvindicações         

iniciadas no século XIX sobre a autonomia do corpo ser parte integrante da             

liberdade dos indivíduos cidadãos, pilar das tradições liberais. “Numa perspectiva de           

classe e racial, liberdade e controles também são seletivos e diferenciados nos            

efeitos.” (BIROLI, 2018, p. 137) Existem algumas formas de assimetrias sociais           

amparadas pela lei, como as restrições ao aborto, ao casamento e à adoção de              

crianças.  
Como operar sem a noção de direitos individuais quando às mulheres é retirado o              
direito básico de controle sobre o próprio corpo? E como operar sem a noção de               
direitos sociais quando as restrições ao exercício da autonomia são estabelecidas           
na convergência entre formas estruturais de violência e de opressão que não estão             
contidas no gênero e, por isso, só podem ser explicadas com atenção à pobreza, ao               
racismo, à estigmatização? Tanto quanto às restrições, as escolhas abertas às           
mulheres como avanços nos direitos formais não estão disponíveis para todas da            
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mesma forma, ainda que estas estejam situadas em um mesmo contexto normativo.            
(p. 140) 
 
 

Fazer algo direcionado à mulheres é levar em conta a multiplicidade dos            

contextos e problemáticas atuantes em suas vivências, as possibilidades de atuação           

desses corpos nos espaços de poder, sua construção como entidade política onde            

grandes lutas são travadas a fim de estabelecer uma autonomia de si e de outras. A                

partir disso pensar nas possibilidades de empoderamento coletivo por uma iniciativa           

que tem como objetivo criar um espaço de visibilidade para discursos de mulheres             

de maneira gratuita, sem processo seletivo, pois os processos de existir por si só              

são seletivos no acesso, na produção e na participação de produtos culturais e             

artísticos para validação por sistemas excludentes, elitistas e que determinam a arte            

a ser consumida e quem pode produzi-la. Não cobrar nada, não excluir nenhuma             

autora com processo de seleção. 

Compartilhar vivências comuns entre mulheres em suas múltiplas realidades.         

De que falariam essas mulheres que conheço, do que falariam outras mulheres que             

podem ser alcançadas pelas redes de interesse na internet e que escrevem,            

desenham e etc com as imagens e os textos?  

 
a água parada 
espelho de água água de espelho 
acumulada a chuva no canto da calçada enquanto ando até o mercado vendo o              

mundo através das gotas acumuladas nas lentes do óculos 
uma poça de lágrimas no canto do olho pingando  

a chuva caiu caindo e tudo que pesa cai  
jogando no chão  - a gravidade em todas as coisas 

 
Pensando em um nome para a publicação, busquei algo que pudesse dar            

conta desse movimento de recebimento de textos e junção em uma unidade a cada              

ano. Acho que a relação com uma poça veio de um momento que chovia muito e                

certas ideias já se construíam como certas vontades de produzir. Do contato com a              

poesia e o desenho, já me interessavam a zine e a página, a publicação digital               

surgiu como uma possibilidade de fazer circular de maneira gratuita esse conteúdo.            

Uma poça é um acúmulo de líquido sobre uma superfície, geralmente marcada por             

um declínio, de maneira transitória. Pesquisei a definição de algumas palavras,           
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buscando sentidos que pudessem trazer uma imagem poética e uma identidade           

visual. Nos desenhos que faço, repito lágrimas, gotas e olhos constantemente.  

Além da imagem de uma poça, me interessou a semelhança com “possa”,            

forma conjugada do verbo “poder”. Uma poça, para que possa. Uma poça para             

poder: participar, publicar, se sentir capaz, valorizar a própria produção, incentivar           

outras produções potentes. Para poder, de forma ampla, expressar, experimentar,          

se apropriar das materialidades para gerar sentidos, se colocar como sujeita da sua             

narrativa pessoal, ressignificar e apresentar afetos, intimidades, escolher a partir da           

palavra contaminada com a imagem, o desenho, a fotografia e a poesia modos de              

ser e estar no mundo. Uma poça de textos, um acúmulo transitório de textos, mas               

que permanece para leitura na internet. A poça, de textos, enviados por mulheres             

brasileiras, uma gota para cada, uma página para cada, formada por muitas gotas,             

formadas por muitas páginas. A figura de uma poça suscita muitas possibilidades            

para interpretação, a que mais me interessa é a de espelho de água do mundo,               

duplicação do entorno, em lugares diversos, não somente no chão, não somente            

formadas pela chuva. Uma poça de lágrima no canto do olho, uma poça de sangue               

menstrual no chão do banheiro, uma poça de café no fundo do copo que distorce a                

imagem de quem o toma. Várias poças no chão enquanto caminho em direção à              

padaria, pisando e desfazendo cada pedaço de céu que refletem.  

No poema chamado A imagem e a realidade da poeta brasileira           

contemporânea Ana Martins Marques que encontrei lendo O Livro Das          

Semelhanças (2015), a ideia do espelho de água e duplicação do que é visto e               

entendido como realidade se apresenta 

 
Refletido na poça  
do pátio  
o arranha-céu cresce  
para baixo as pombas - quatro - 
voam no céu seco 
até que uma delas pousa 
na poça 
desfazendo a imagem 
 
dos seus tantos andares 
o arranha-céu  
agora tem metade 

 
Faz referência, é refletido de um poema de Manuel Bandeira chamado A 

realidade e a imagem (1979): 
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o arranha-céu sobe no ar puro lavado pela chuva 
e desce refletido na poça de lama do pátio. 
entre a realidade e a imagem, no chão seco que as separa, 
quatro pombas passeiam 

 
 

Ambos tratam da duplicação da realidade de maneira poética e do caráter            

transitório de uma poça, causada nesses casos por água da chuva, suscetível a             

constantemente refletir seu entorno. O arranha-céu é o que se reflete na poça, e por               

consequência fica com o dobro de tamanho, uma ilusão causada pela imagem            

enquanto ela ainda é vista, assimilada como realidade. Nas palavras de Ana Martins             

Marques, quatro pombas em um céu seco, uma delas para na poça e desfaz a               

imagem, e a partir disso a realidade volta a ser a metade real, e é vista a partir de                   

uma perspectiva que sua duplicação é sua totalidade. Nas palavras de Manuel            

Bandeira, uma série de pequenos acontecimentos, o movimento de sobe-desce do           

arranha-céu causado pela reflexão na poça, as pombas passeando no chão seco            

entre a realidade e a imagem.  

Os títulos, A imagem e a realidade (2015) e A realidade e a imagem (1979),               

apresentam também essa duplicação dos elementos a partir de uma lógica de            

espelhamento. Ambos estão falando de algo que se observa, e é apreendido como             

a realidade, mas que é também imagem. Não creio que seja uma oposição entre os               

termos “realidade” e “imagem”, mas uma relação de influência direta de uma sobre a              

outra, na maneira como lemos e percebemos o mundo. Dizer que o arranha-céu, a              

partir do seu reflexo na poça, tem agora o dobro de andares é se deixar afetar pela                 

observação do acontecimento, ressignificando-o de maneira que a realidade toma          

outra proporção e é alterada por essa associação visual.  

Penso a poça como uma acumulação de textos poéticos que tratam de            

temáticas diversas, pessoais, políticas, manifestações escritas de repúdio à         

sistemas de opressão do corpo e da mente, exercícios de registro do pensamento,             

agenciamento de discursos a partir do ponto de vista da sujeita. As gotas de uma               

poça são as unidades mínimas formadoras, que ao se reunirem viram uma coisa só.              

Para a publicação são utilizadas referências constantes de gota, compondo uma           

identidade visual com desenhos e textos nessa temática. 
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O que uma poça poderia refletir do entorno das mulheres? Que realidade ela             

duplica, que novas configurações da realidade se apresentam por sua existência           

transitória? Para trazer essas referências visuais, que surgem junto com a           

concepção do projeto e o nomeiam, a identidade visual vem como uma assimilação             

da proposta a partir da criação de imagens de divulgação. Enquanto artista visual             

um dos pontos principais para a poça são as visualidades, a experimentação das             

imagens digitais e analógicas, do texto na página, de um projeto gráfico que             

convidasse à criação artística e trabalhasse a ideia de poça, publicação, junção.  

Grande parte da identidade visual da primeira edição foi construída a partir de             

fotografias que tirei em um dia de chuva utilizando um espelho no chão e minha               

mão. Antes mesmo de encontrar o poema da Ana Martins Marques essa questão de              

duplicação, de reflexo já me interessavam tanto pelo trabalho com xerox quanto            

pela questão da autoimagem. São criadas duas camadas de imagens possíveis, a            

que pode ser vista no espelho e a que está ao redor formando uma superfície de                

água junto ao chão. Uma outra poça que se forma pelo modo como a mão está                

posicionada, em concha, em armazenamento daquele líquido. 
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Fotografias tiradas do meu celular em 22 de julho de 2019 no pátio da minha casa, para ser utilizada como 
material da identidade visual da primeira edição da poça e dos pôsters de divulgação para as redes sociais. 

Foto: Inácio Rafaela 
 

A partir dessas fotos, comecei algumas experimentações com edição no          

Photoshop, com mudanças nas cores, saturação, contraste e aplicação de fontes           

para chegar em uma visualidade que fosse interessante ao escopo da poça. A             

imagem da mão segurando as gotas é bastante representativa por ser uma iniciativa             

independente que parte de uma agente autônoma. Fazer com as próprias mãos?  
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As mãos enquanto produtoras de gestos gráficos, ferramentas de trabalho,          

uma extensão do pensamento, como suporte vivo para a caneta, como uma            

extensão da própria máquina enquanto os dedos acionam cada uma das teclas            

formando frases. Uma mão que segura o celular enquanto digita uma mensagem.  

Então essa imagem na página anterior, editada daquela primeira fotografia          

que tirei no pátio de casa, se torna uma das imagens principais de apresentação e               

divulgação da poça nas redes sociais, e que posteriormente vai compor o volume             

digital como abertura. Pensando no ambiente virtual, construí um desenho que           

pudesse ser um tipo de logo, uma representação da entidade poça, que a             

identificasse.  
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As duas formas finais de possível logo após muitos desenhos, a escolhida foi a da direita. Abaixo, 

textos escaneados em preto e branco, feitos com caneta bic com minha letra manuscrita, para compor os 
materiais de divulgação da primeira poça. Fonte: Inácio Rafaela. 

 
Antes mesmo de colocar a chamada aberta na internet, entendi que era            

necessário ter as imagens e os materiais para divulgar, para exemplificar           

visualmente, ao invés de apenas escrever na convocatória. De algum modo dar uma             

prévia para quem se interessar pelas possibilidades de montagem e          

experimentação da página. Passei dois dias editando as fotos e organizando um            

edital com um total de 8 páginas  explicitando a proposta em texto.  15

Em 23 de julho, postei as imagens na rede social Instagram, em meu perfil              

público e pessoal @inaciorafaela. A publicação original está disponível no link           

<https://www.instagram.com/p/B0RgAgDgCay/?igshid=24bbysjye691>. O texto da    

legenda no primeiro post dizia o seguinte: 
⭐ CHAMADA ABERTA ATÉ 23 DE AGOSTO para publicação digital ⭐ 
começa hoje o período de envio de textos poéticos, poemas, poesias, escritas para             
a poça - publicação digital de textos poéticos feitos por mulheres 
tem tudo aqui no edital (dá uma olhada pq tá chique demais, trabalhei vários dias               
nisso): 
----------------- 
https://drive.google.com/file/d/1XHatjvPGE-YVEkn0J6rMa04qGCeMsn8P/view?usp=
drivesdk --(aqui no Instagram não dá pra clicar, tem q copiar o link e abrir no                
navegador, tá na bio tb) uma publicação organizada por mim que vai ter sua              
primeira edição nesse ano de 2019. podem participar mulheres escritoras, artistas,           
que tenham a escrita como prática ou não, que se sintam a vontade de compartilhar               
e estabelecer um espaço de trocas. não tem taxa de inscrição. liberdade temática é              
também uma proposta de autonomia. 
uma poça é acúmulo de água 
do céu 
de café 
de lágrima 

15 Pode ser lido na íntegra em 
<https://drive.google.com/file/d/1XHatjvPGE-YVEkn0J6rMa04qGCeMsn8P/view>  

 

https://www.instagram.com/p/B0RgAgDgCay/?igshid=24bbysjye691
https://drive.google.com/file/d/1XHatjvPGE-YVEkn0J6rMa04qGCeMsn8P/view
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compartilhe o post, marca aqui aquela maravilhosa q vc lembrou vendo isso q adora              
escrever uma coisinha 
vamo fazendo, não tenha receio de mandar seu texto eu mesma escrevo muitas             
coisas bem pessoais. tem potência aí... se não tem título, se não tem ano, manda               
igual. cada uma pode enviar 2 
 
 

Já nesse primeiro momento, explicitando que para participar não precisava          

ser escritora, podia ser artista etc, com prática da escrita ou não, que se sentissem               

à vontade para compartilhar e estabelecer esse espaço de trocas. No final do texto,              

já pensando em um possível receio de enviar uma produção que não fosse boa o               

suficiente ou que não atendesse a requisitos técnicos para ser escolhida, salientei            

que não era esse o objetivo, que não precisava ter título, nem ano. Grande parte               

dessas inseguranças que impossibilitam a publicação de produções femininas se          

relaciona com concepções a respeito do que é uma publicação e como seu             

processo de seleção se faz por exclusão, por escolhas que não são            

necessariamente ligadas com fomentar a produção, visibilizar discursos autônomos         

e propiciar espaços, muitas autoras não são selecionadas, por falta de currículo            

acadêmico, de publicações anteriores e falta de recursos financeiros. 

  

 
Print da tela da publicação da chamada em 23 de julho de 2019.  
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Logo após a postagem, só restava esperar e ver quantos textos teriam            

no e-mail, até 23 de agosto de 2019, prazo final para envio do texto. Cada               

autora poderia participar com 2 textos de até 1 página cada um. 
 

 
4.2 DA CHAMADA ABERTA À DIAGRAMAÇÃO 

 
A chamada aberta para a primeira edição ocorreu de 23 de julho a 23 de               

agosto de 2019. Enviando o texto para o email p.o.cedilha.a@gmail.com, criado           

para ser um canal de recebimento e comunicação da poça, as inscritas poderiam             

anexar até 2 arquivos com escrita sobre qualquer temática, de até 1 página, junto              

com dados para autoria (título, autora, lugar, link para seu trabalho ou rede social).              

55 mulheres espalhadas pelo país e a grande maioria não conheço pessoalmente.  

Ao longo dos dias, o primeiro post, mencionado no subcapítulo anterior,           

recebeu comentários de várias usuárias marcando outras mulheres que escrevem          

conhecidas por elas e que poderiam ter interesse em participar. Aqui nesse            

momento de contato com o mundo a proposta toma proporções fora do meu             

alcance, circulando através de compartilhamentos para que outras pessoas vissem.          

Comentar e compartilhar são duas maneiras de dar visibilidade na internet, da            

mesma maneira que descobri a Banca Carrocinha, e que outras pessoas           

conheceram outras tantas alternativas para publicar.  

 
Dados sobre a repercussão do post com as imagens de chamada aberta no Instagram. 178 curtidas, 54 

comentários, 118 compartilhamentos e 65 salvos. 164 visitas no perfil e alcance de 762 perfis. 

 

mailto:p.o.cedilha.a@gmail.com
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Além desse primeiro post foi feita mais uma imagem quando faltavam 4 dias             

para encerrar a chamada, ambos divulgados no Instagram e no grupo privado Artes             

Visuais UFPEL no Facebook. Até esse momento, a comunicação acontecia no meu            

perfil e nos comentários do post as interações eram geradas. Nesse post do             

Instagram, uma usuária comentou “deu vontade mas também vergonha         

shauhsuahs”, tem uma outra que menciona o perfil de outras 4 conhecidas dizendo             

“vamo guriaaas”, outra diz “to mandando ya”. Então de maneira geral, a recepção da              

poça na rede social durante a chamada aberta foi permeada por entusiasmo, aviso             

a outras conhecidas para que participassem e um volume maior do que o esperado              

de recebimento de textos. Lembro que fiz uma lista em uma folha e escrevi do               

número 1 ao número 20 e fui preenchendo ali com os nomes conforme o              

recebimento para ter noção da quantidade. E o número foi aumentando, de dezena             

a dezena, até 50.  

Como cada uma delas entendeu a proposta? Quais as interpretações e as            

materialidades utilizadas enquanto superfície, fontes, montagens? E se alguém         

mandasse um texto com mais de 1 página ou um vídeo? Aconteceram dois ou três               

casos de uma zine com 10 páginas e um vídeo, mas logo expliquei os motivos de                

ser em até 1 página e elas compreenderam. Lidar com vídeos é muito mais              

complexo, demanda muito mais trabalho, aparato técnico competente e demora          

mais tempo em todos os processos. Imagens são mais simples de serem reunidas,             

pelo InDesign ou PowerPoint em um arquivo .PDF único. 

O primeiro texto poético que chegou no e-mail p.o.cedilha.a@gmail.com foi           

da artista, professora, pesquisadora, mediadora, ilustradora e performer Amanda de          

Abreu, em 24 de julho de 2019 às 23:35, pouco mais de 24 horas após a abertura                 

da chamada. O primeiro texto que chegou foi o dela, uma artista que conheço a               

produção e já tive a oportunidade de expor junto com ela e outras mulheres na               

exposição Campo Minado em 2019. Em anexo, o arquivo dela era uma imagem             16

16 Abertura em 17 de maio de 2019, na galeria A Sala, no primeiro andar do Centro de Artes -UFPel                    
(Alberto Rosa, 62 - Pelotas). Com curadoria de Alice Porto e produção de Kelly Wendt, contou com                 
as participações de 12 artistas, Amanda de Abreu, Bruna Silva, Camila Cuqui, Fabiana Faleiros,              
Jéssica Porciúncula, Julia Pema, Lua Miranda, Mariane Simões, Martha Gofre, Rafa, Rafaela Inácio e              
Stela Kubiaki. 

 

mailto:p.o.cedilha.a@gmail.com
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com texto manuscrito com determinada organização e um desenho, intitulado          

_quando_li.  

Print do primeiro e-mail recebido para compor a primeira edição da poça, em 24 de julho de 2019, foi enviado 

por Amanda de Abreu.  

 

O segundo veio no dia 25 de julho às 12:20, e acompanhava a mensagem               

no corpo do e-mail “Estou lhe enviando o poema, e muito contente pela iniciativa”,              

de outra autora também aqui de Pelotas, Marta Bottini. O arquivo em anexo contava              

com palavras digitadas em uma fonte semelhante a da máquina de escrever, com             

frases curtas, uma abaixo da outra, intitulado Ventre.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print do segundo e-mail recebido para compor a primeira edição da poça, em 25 de julho de 2019, às 12:20.  
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Apesar de serem muitos textos recebidos, ainda mais hoje em dia contando            

com 80 inscritas para a segunda edição, guardei quem foram as três ou quatro              

primeiras a enviar, pois em algum momento pensei que talvez ninguém fosse enviar,             

que ninguém visse ou entendesse, que as informações ficassem perdidas no meio            

de tantas outras que consumimos. Para além das múltiplas informações que são            

veiculadas na rede, existem interesses que prestamos mais atenção, como o           

lançamento de um álbum ou de um livro novo por um artista direto nas suas redes e                 

até mesmo situações fora das redes que são anunciadas somente por ali. Segundo             

os dados fornecidos pelo próprio Instagram, o alcance foi de 726 contas somente             

naquele primeiro post, mas essa questão do alcance é relativa e difícil de mensurar              

ao certo.  

O terceiro e-mail chegou 2 horas depois do segundo, no mesmo dia 25 de              

julho de 2019. Glossário de praça, por Dora Ventura, uma imagem digital em             

formato paisagem, composta por palavras em diversas direções e de diversos           

tamanhos por uma fonte digital, em preto, vermelho e amarelo. O quarto e-mail             

chegou às 16:54, meia hora depois do terceiro, e dessa vez com dois textos, Filha e                

Silêncio, por Victória Cavalcante Vilela.  

Durante 1 mês, no e-mail foram enviados mais de 90 textos, dos quais 78               

foram selecionados, sem deixar de fora da seleção nenhuma das autoras que            

cumpriu o requisito único de ter texto até 1 página e no máximo 2, mas de algumas                 

foram incluídos apenas 1. O volume final e o tempo para organizar seriam muito              

maiores caso pudessem ser aceitos mais de 1 trabalho, então podia enviar duas             

opções caso desejasse, mas sabendo que apenas 1 seria com certeza incluído. No             

subcapítulo 4.4, abordarei mais especificamente de onde são as participantes, como           

elas ficaram sabendo da chamada e suas experiências em participar da poça. 

O contato primeiro com as participantes se deu nesse processo por e-mail, e              

para responder confirmando o recebimento, escrevi uma mensagem dizendo que o           

texto já estava garantido na publicação e que após o período de inscrições,             

retornaria com mais informações sobre como tudo ia proceder. A lista das            

selecionadas foi divulgada em 28 de agosto de 2019, também no meu perfil do              
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instagram @inaciorafaela, em uma sequência de três posts com imagens da           17

mesma mão presente na chamada em uma nova montagem de cor de fundo e junto               

com a visualidade do bloco de notas.  

Da chamada aberta à diagramação se passaram seis meses, e a primeira            

edição foi lançada em fevereiro de 2020. Uma das principais causas está no             

dispositivo disponível ao meu alcance: um notebook que ganhei da minha mãe em             

2013 quando ainda estava no ensino médio, a primeira vez que realmente tive             

acesso à internet, e que não funciona fora da tomada desde essa época e que em                

algum momento entre 2014 e 2017 parou de ligar. Fiz o tcc em 2018 com um                

notebook com o teclado sem funcionar, emprestado da Jéssica Porciúncula, amiga           

e artista que também participou da poça, quebrou o galho naquele momento, mas             

se apresentava como uma grande dificuldade técnica. Esse do ensino médio, que            

uso atualmente e onde diagramei a poça n1 inteira, foi levado no técnico, e por 260                

reais pode voltar a ligar, mas demorou algum tempo e em dezembro ele voltou e               

pude dar continuidade à diagramação. 

Por vezes é difícil ser uma pessoa só, organizando tantas coisas, em um             

computador que demora a responder aos comandos, trava, fecha os programas do            

nada, mas no final, ver o volume completo dá uma sensação de junção com a               

criação de tantas outras mulheres, que acreditaram no projeto, que se proporam a             

participar. Poder direcionar todas essas produções e potências é uma experiência           

de fortalecimento, de construção, de continuidade ao próprio trabalho. Praticar a           

diagramação, o espaço da página, adicionar em cada um dos textos o número             

correspondente no sumário para identificação, adicionar elementos visuais em cada          

um deles para criar um conjunto, mesmo que não relacionados entre si. Repetir             

elementos presentes nos próprios textos, ou realizar montagens novas para          

acompanhar o original enviado.  

Alterar a cor do fundo, e o tamanho da fonte, caso seja um texto simples,               

para que ele se destaque na página. Caso existam regras de formatação            

pré-estabelecidas pela autora, apenas o número do texto é adicionado, sem           

alterações visuais. Essas modificações nas imagens são possíveis pelo uso do           

17Postagens originais disponíveis em 
<https://www.instagram.com/p/B1t6bVyASRw/?igshid=12ckrbya6qlgv> 
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Photoshop, programa instalado em meu computador e que no final de 2019 comecei             

a explorar com mais interesse. Existe em nossa sociedade a ideia de que o              

“photoshopado” é sinônimo de imagem falsa, de alteração da realidade, em algum            

sentido todas as imagens da poça passam por esse processo, mas não deixam de              

apresentar o conteúdo e as escolhas de cada autora da maneira como foram feitas.              

São completamente retiradas da página, caso existam, qualquer dado de autoria,           

somente o texto e o seu espaço, nada de informação a respeito de algo que não                

seja parte da leitura do texto em si. Não tem numeração de página. 

Um exemplo da diagramação é o texto enviado por Alessandra C. Riete,            

Porto Seguro, 28 de outubro de 2018, um print da tela do celular com uma única                

tonalidade de rosa. Na imagem são capturados todos os ícones da interface do             

celular: horário, chamadas, sinal da rede celular, nível de bateria; os ícones do             

próprio editor de texto, e aí então as informações que são o texto em si. Esses                

elementos visuais não poderiam ser retirados, pois fazem parte da autonomia nas            

escolhas da autora. Dizem, sobretudo, da escolha do suporte, da superfície onde o             

texto foi digitado. Na diagramação, retirei o nome dela que estava logo abaixo do              

texto.  
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O arquivo original do texto Porto Seguro, 28 de outubro de 2018, enviado por Alessandra C. Riete para 

compor a primeira edição da poça. Acervo da poça no meu computador na pasta “poçan1arquivos”.  

 

O texto Porto Seguro, 28 de outubro de 2018 diagramado, agora ocupando página dupla, da participante 
Alessandra C. Riete, número 19 no sumário da edição digital disponível em paraquepossa.tumblr.com. 

 

No texto diagramado em questão, além de apagar o nome da participante da             

parte abaixo do texto, ainda foram adicionadas o número 19 diversas vezes, em             

direções diferentes, por extenso e dividido pelo próprio texto. Na página ao lado, o              

texto repetido “aqueles que insistirem em ser / aqueles que pensam e sofrem /              

aqueles que já morrem por dentro”, em diferentes direções. Trazer algum tipo de             
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diagramação é criar em cima do que foi enviado, potencializando as visualidades e             

construindo a publicação a partir do conteúdo compartilhado. 

Em alguns textos, onde a página tinha o fundo branco e a fonte preta              

simples, busquei trazer destaque ao texto a partir do uso de cores, aumento da              

fonte e destaque de alguma parte do texto. Um exemplo disso, são as páginas do               

texto 7 sem título, enviado por Maria Olivia Aporia, onde adicionei um fundo degradê              

entre amarelo e laranja e a frase “eu não chego nunca” em destaque e com a                

quebra de linha sem levar em conta a palavra completa. No original, também             

constavam os dados de autoria, e no diagramado, retirei.  

Texto original sem título enviado por Maria Olivia Aporia para compor a primeira edição da poça. 
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Texto número 7 diagramado em página dupla disponível na primeira edição. 

 

Para a diagramação final, recebi ajuda da minha namorada e artista visual,            

também integrante da poça, Camila Cuqui que montou o arquivo no InDesign , isso             18

gerou uma unidade nas páginas que até então estavam soltas em arquivos            

separados na pasta “pgs ok” no meu computador, e já nomeados com o nome da               

participante e o número do texto. 

Print da tela do meu computador da pasta onde todos os arquivos ficaram e estão até hoje antes de 

serem diagramados. 

 

O trabalho da página no ambiente virtual permite muitas possibilidades de           

construção a partir das ferramentas digitais. Destaco o Photoshop e o Instagram            

como os principais responsáveis virtuais pela execução da poça, o primeiro com sua             

interface com edições diversas nas imagens e adição de informações visuais e o             

segundo, como meio de divulgação inserido dentro do contexto da rede social, onde             

as conexões se formam por interesses em comum e como meio de circulação de              

iniciativas independentes. Foi nesse processo de diagramação dos 78 textos que           

entendi que a ideia lá do início de ser uma publicação semestral era inviável, devido               

a necessidade de dar continuidade a outros projetos pessoais que dividem minha            

atenção e força de trabalho como a pesquisa acadêmica, a tatuagem e a produção              

18 Software da Adobe Systems, lançado em 1998, desenvolvido para diagramação e organização de 
páginas. Ideal para edição de revistas, folhetos, livros e jornais para posterior arquivo de impressão. 
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artística. Como não possui nenhum subsídio econômico em sua realização, a poça            

se faz apenas pela vontade de ser feita, e encontra espaços para ser construída em               

meio a tantas outras atividades remuneradas que por vezes tem prioridade, como            

por exemplo recentemente um freelance de design que fiz e demorou cerca de 1              

mês onde não pude trabalhar em outra coisa. O tempo da chamada aberta até o               

lançamento foi de 6 meses, então são processos que levam tempo e não teriam              

motivo para serem feitos apressadamente, ainda mais levando em conta as           

dificuldades técnicas já mencionadas com o computador.  

Tais dificuldades foram comunicadas às participantes em 2 e-mails com          

notícias a respeito da diagramação, onde falei desses problemas de percurso.           

Como uma primeira edição, ela tem a importância de ser a materialização de uma              

ideia de publicação, de formato, de requisitos e modos de circulação, então muitos             

aspectos e práticas são compreendidos e ajustados a partir do fazer. Minha ideia             

para as próximas edições era que justamente houvesse propostas de criação que            

direcionassem os horizontes, mas que não encerrasse as produções em uma           

temática. A chamada para a segunda edição já aconteceu, e teve a proposta lista              

poética, com as mais diversas possibilidades de interpretação. Para outras edições,           

penso em propostas para o envio do texto, como por exemplo que seja até 1               

palavra, ou um texto construído apenas de apropriações. Penso em organizar um            

edital à parte para reunir desenhos para compor o projeto gráfico da capa. Creio que               

essas escolhas artísticas sejam uma grande parte do interesse com a poça,            

experimentar com outras mulheres, poder organizar e ser uma plataforma de           

visibilidade, um lugar para dizer “lá naquela publicação tem um texto meu” e ser              

parte da construção de uma autoestima artística de mulheres em qualquer nível de             

contato com a escrita. 
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4.3 LANÇAMENTO DO PRIMEIRO VOLUME FINAL 
 
Fiz este subcapítulo para tratar da criação do perfil próprio da poça para o              

lançamento da primeira edição e as repercussões posteriores. No primeiro          

movimento de chamada aberta, a divulgação foi feita pelo meu perfil pessoal, em             

um segundo momento ter um espaço que fosse só para tratar da publicação, sem              

se perder no meio de outras informações sobre desenho, tatuagem e vida pessoal,             

e para consolidar um espaço de informes para as participantes. Assim, ela ganha             

uma vida independente e suas próprias demandas de comunicação e imagem. O            

acesso pode ser feito em <instagram.com/paraquepossa>. Atualmente, em        

dezembro de 2020, tem 696 seguidores, entre participantes da primeira e segunda            

edições e interessados de maneira geral.  

Print de tela visto do computador do perfil da poça na rede social Instagram como @paraquepossa. 

 

Constantemente busco pensar a importância do Instagram como uma das          

ferramentas de maior liberdade de circulação de conteúdos e divulgação de           

iniciativas independentes. É um aplicativo para celular que surgiu em 2010,           

desenvolvido por dois engenheiros de programação, Kevin Systrom e o brasileiro           

Mike Krieger, e é uma simplificação de outro aplicativo feito anteriormente para            

compartilhar não apenas fotos, mas localizações, planos e vídeos. Atualmente,          
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qualquer celular com os sistemas Android e iOS pode fazer o download e começar a               

postar imagens tiradas com o próprio celular, aplicar conjuntos prontos de correções            

de cor (filtros) e posteriormente publicar para que sua rede de seguidores veja. As              

interações a partir da postagem podem ser a curtida, quando se clica em cima do               

coração, o compartilhamento no story ou por mensagem direta para alguém no            19

chat privado e o comentário e que vão desde textos escritos a emojis diversos.              20

Para participar, é preciso fazer um cadastro com seus dados e colocar uma foto de               

perfil, essa é a visualidade que será vista por quem acessar a página no aplicativo. 

 
Print do perfil @paraquepossa no Instagram, visto do aplicativo para o celular. 

  

Ter um perfil nessa rede social é ter diversas funcionalidades à disposição do             

projeto. Falar diretamente com as autoras, compartilhar outros trabalhos feitos e           

publicados por elas ali e consolidar um espaço de visibilidade para o projeto, de              

maneira que outras mulheres possam conhecer a poça através da rede que se             

19 Seção no aplicativo destinada à publicações que ficam disponíveis para os seguidores por um 
período de 24 horas e depois desaparecem.  
20 São ideogramas e imagens de smileys usados em mensagens eletrônicas.  
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forma nos compartilhamentos. Os primeiros posts desse perfil novo foram feitos em            

5 de fevereiro de 2020, e eram imagens dos principais materiais de divulgação: a              

mão, o desenho escrito da gota e a lista das selecionadas, com os dados das               

participantes e os títulos dos textos. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prints de posts feitos em 5 de fevereiro no perfil @paraquepossa, com imagens de divulgação. 

 

Atualmente tem 96 publicações, abrangendo o período de postagens de 5 de            

fevereiro de 2019 a 18 de novembro de 2020. Para o lançamento, a Camila Cuqui               

criou um Tumblr (tumblr.com) para a poça, uma plataforma de blogging que permite             

aos usuários compartilhar imagens, vídeos, links, citações, áudios, hospedar         

conteúdos de outros sites e textos curtos. Lançado em 2007, o site ganhou             

visibilidade entre os usuários da internet em 2011, contando com mais de 19             

milhões de blogs naquele momento. É impossível, para a atual versão do aplicativo             

Instagram, postar mais do que 10 imagens por postagem, e já que a poça em seu                

volume final diagramado contava com 116 páginas seriam necessários muitos          

grupos separados de imagens, que resultaria na desunião dos textos. Mantê-los           
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juntos em uma publicação só é importante para que a leitura seja feita em uma               

unidade.  

Em <paraquepossa.tumblr.com> é possível encontrar a primeira edição        

completa para download e leitura. Quando acessado, o link direciona para a página             

do Tumblr onde está o arquivo completo e também tem uma trilha sonora chamada              

som da poça feita pela Camila Cuqui com voz e produção musical feitas por ela               

especialmente para a poça.  
 

Print de tela da página da poça no Tumblr, onde a primeira edição pode ser lida online e 
baixada para leitura em .pdf para dispositivos como celular ou computador, a música toca 

automaticamente quando a página é acessada. 

 
O lançamento ocorreu no dia 18 de fevereiro de 2020 e para marcar a data fiz                

uma live, modalidade de vídeo transmitido ao vivo no Instagram para os seguidores.             
Nessa live, divulguei o link para o Tumblr, mostrei, pela câmera do celular, o site e a                 
música e falei algumas coisas a respeito de estar muito feliz com o enfim              
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lançamento da primeira edição após 6 meses da chamada aberta. A repercussão foi             
grande entre as participantes, que compartilharam em seus perfis e storys os prints             
da página, ouvindo a música, mostrando seu próprio texto, dizendo para as pessoas             
conhecerem o projeto.  

Então, em algum sentido, as participantes são o principal ponto de divulgação            
da poça por estarem incluídas e mostrarem no ambiente virtual a sua participação.             
Produzir materiais visuais para serem compartilhados é uma maneira de difundir e            
ganhar visibilidade, já que na internet existem certas estéticas que são utilizadas no             
digital e se tornam interessantes de serem compartilhadas como informações e           
despertando interesse de quem não conhece e entra em contato com a imagem             
compartilhada. 

  
Prints dos storys de três participantes: Monique Malcher (@moniquemalcher) em 6 de fevereiro, 

antes do lançamento, Nicolli Gautério (@nekolli_) e Pâmela Fogaça Lopes (@pamfogacalopes) em 
21 de fevereiro, após o lançamento. Arquivos de stories do perfil @paraquepossa no Instagram.  

 

Nos prints acima, é possível ver como cada uma das participantes se            

relaciona com a publicação no ambiente virtual, especificamente nessa modalidade          

do storys, conteúdos que ficam visíveis por 24h e que servem à rápida comunicação              

já que na mesma aba em que aparecem podem ser respondidos e essa mensagem              

vai direto para a caixa de entrada privada do usuário, possibilitando uma interação             

pelo chat. Printar é uma maneira de salvar essas imagens que ficam visíveis por              

 



98 

pouco tempo, mas não são salvos links externos. Aqui escolhi 3 prints de             

compartilhamentos no story de 3 participantes. Monique Malcher compartilhou o          

post com a imagem da gota e escreveu para seus seguidores: “Meus amô sigam a               

revista @paraquepossa! Perfil novinho que vai compartilhar aos poucos spoilers da           

primeira publicação. Vou estar com um conto na revista chamado Apollo", em 6 de              

fevereiro de 2020, 4 dias depois do perfil ser criado. Em 21 de fevereiro de 2020;                

Nicolli Gautério compartilhou o post do Instagram que era um print da capa da poça               

lá no Tumblr, e escreveu para seus seguidores: "tá lindo, tá de chorar. O link tá na                 

bio da@paraquepossa. meu texto é o 27, mas até lá espero que vcs se afoguem               

nas outras poças (emoji de coração preto)” e Pâmela Fogaça Lopes compartilhou o             

print que ela mesma tirou do Tumblr e escreveu para seus seguidores: “Bem feliz              

com esse presente que a @inaciorafaela fez pra várias minas, para que várias             

tenham voz, para que possa. Bem emocionada com o carinho da publicação tem até              

um som da @camcuqui”.  

Print do perfil da participante Lenice Scarpato no Instagram, de um post com 3 fotos, sendo                
elas, a capa da poça, um print de uma das páginas e a última, que aparece no print, circulando o                    
texto dela no índice. 
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No print acima, post feito em 27 de outubro de 2020, pela participante Lenice              

Scarpato em seu próprio perfil, ela escreve na legenda: “Pensa num orgulho. Minha             

primeira vez. Uma publicação minha num livro (emoji de mãos para cima). Participei             

do Poça n1 junto com esse coletivo de mulheres foda! Acreditei e agora quero              

mais!” e isso despertou a necessidade de saber quantas dessas 55 mulheres            

estavam publicando um texto pela primeira vez.  

Muitas delas mandaram mensagens no chat privado da poça no Instagram           

sobre estarem emocionadas com o projeto e com tantas mulheres estarem juntas na             

mesma situação criativa. A poça toma proporções para além da chamada inicial,            

atinge mulheres do Brasil todo, de diversos estados, tratando de diversas temáticas,            

pensando a página, a experiência, a sociedade e seu lugar como parte de um todo.               

A primeira edição da publicação foi toda diagramada por uma única pessoa, e é              

também parte de um esforço coletivo, pois se não fosse a vontade de participar e o                

envio de textos não haveriam páginas, não haveria trabalho, não haveria troca.  

Algumas das participantes inscritas já conheço e já até expusemos juntas em            

decorrência do contato na graduação, como o caso das artistas Amanda de Abreu,             

Camila Cuqui, Jéssica Porciúncula e Stela Kubiaki. Conheço a maioria das demais            

apenas por selfies nas redes sociais ou pelos trabalhos que recebi no e-mail e/ou              

por contato em mensagens diretas no Instagram a partir da inscrição. Para tratar             

melhor delas, separei o próximo subcapítulo.  
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4.4 AS PARTICIPANTES  
 

Começo este capítulo, destinado a tratar das 55 participantes que enviaram           

seus textos para compor a primeira edição da poça, com a lista com os nomes de                

autoria enviados pelas 55 autoras, assinando 78 textos poéticos, algumas com 1,            

outras com 2, em até 1 página cada. As mulheres que enviaram arquivos para              

compor a primeira poça, em ordem aleatória : Amanda de Abreu, Marta Bottini,            21

Dora Ventura, Victória Cavalcante Vilela, Ana Maria, Evylla Brandão, Maria Olivia           

Aporia, Mariana Totit, Francielle Rosa e Marina Mecabo, Gabriella Terena, Yasmin           

Rabelo, Alina Nunes, Ana G. Aires, Amanda Bomfim, Camila Cuqui, Bruna Abrão,            

Pâmela Fogaça Lopes, Monique Malcher, Alessandra C. Riete, Stela Kubiaki,          

Camila Albrecht, Carol B., Audria Lucas, Raquel Medeiros, Mariana Vieira, Fernanda           

Fedrizzi, Nicolli Gautério, Giovanna Muzel, Rebeca Ribeiro, Gabriela Vieira, Maria          

Sucar, Maria Trika, Lenice Scarpato, Luana Echevenguá Arrieche, Gabriela Costa,          

Cella Azevedo, Heloísa de Melo, Anna Raquel, Nara Mulati, Raquel Zepka, Millene            

Lima, Aryelle Almeida, Isa Junqueira, Pietra D'ávila, Mairin Rutz, Isis Santos,           

Wemilly Soares, Raxadura, Stella Fachel, Thays Meus, Karina Gallo, Keythe          

Tavares, Tiana Moon, Mari Ra Chacon e Jéssica Porciúncula.  

Trago uma perspectiva interseccional neste subcapítulo para falar das         

participantes inscritas na poça, e a criação de uma publicação exclusivamente para            

mulheres, que como já mencionado anteriormente, não prevê encerrar a experiência           

feminina sob um único ponto de vista, mas trazer à tona parte dos contextos de               

cada uma, para trazer as próprias palavras delas, não somente no texto enviado,             

mas posteriormente, em como cada uma se relaciona com a proposta. Apresento            

uma página diagramada que faz parte da publicação, enviada por Francielle Rosa e             

Marina Mecabo, o único texto com dupla autoria da edição: 

21 Digo aleatória, mas essa lista foi digitada a partir da ordem que recebi os e-mails, alguns foram 
alterados pela diagramação, então existe uma ordem de envio e em algum ponto uma ordem de 
organização do próprio volume, misturadas. 
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Voooz, texto 9, de Francielle Rosa e Marina Mecabo. O original à direita, e trecho destacado e 

diagramado por mim à esquerda, repetindo os questionamentos feitos por elas no texto.  
 

 
Voooz é um dos textos que mais me impactaram pelo “exercício do pescoço”             

que as autoras propõem nessa escrita. O movimento consiste em olhar ao redor, e              
elas questionam “cadê a mulher? cadê a negra?”, no que me parecem explicitar a              
ausência de mulheres negras nos espaços de poder, de fala e participação. A             
manutenção do apagamento se dá através de violências materiais e simbólicas,           
históricas e epistemológicas, inseridas em contextos de desigualdade em direitos e           
possibilidades de desenvolvimento. Lorde (1984), no texto Idade, raça, classe e           
sexo: as mulheres redefinem a diferença inicia dizendo que grande parte da            22

história ocidental europeia tem condicionado nosso olhar para as diferenças          
humanas a partir de oposições simplistas, como bom/mau, dominante/subordinado,         
e que sempre vai existir um grupo que vai ocupar o lugar de inferiorizado, já que                
nessa sociedade a ideia do que é bom está em relação ao lucro. "Nessa sociedade,               
esse grupo é formado por pessoas negras e do Terceiro Mundo, pela classe             
trabalhadora, pelos idosos e pelas mulheres." (p. 143) 

Francielle Rosa e Marina Mecabo vão em direção ao que a autora fala, e              
escrevem em seu texto: 

Descolonize seu gosto 

22 Artigo apresentado no Copeland Colloquium, na Amherst College, em abril de 1980.  
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Despadronize seu olhar 
Não somos nós violentas em refutar o postulado  
do silêncio 
Violentos são vocês ao manterem imposto esse 
calar.  
 

A relação entre o texto de Lorde e o da dupla de autoras participante da poça                

se faz no apontamento de perspectivas de apagamento a partir de um olhar que              

torna o que não for branco, heterossexual, classe média e jovem como despresível,             

descartável na sociedade, americana no caso da autora, brasileira no caso das            

participantes, e ambas realidades, dadas suas diferenças no tempo e no espaço, se             

assemelham para configurar um prisma de opressões. A autora aponta que é            

sempre responsabilidade do oprimido educar o opressor e que esse se esquiva de             

seus atos. A violência da ausência a partir do exercício do olhar, a violência imposta               

no silêncio, mantido por quem detém os privilégios. É preciso reconhecer as            

diferenças entre as próprias mulheres para que assim possam ser refeitas as            

lógicas que encaminham nossas relações e modos de ver a si e às outras. 
É, para cada uma de nós, a empreitada de uma vida inteira extrair essas distorções               
da nossa existência ao mesmo tempo em que reconhecemos, reivindicamos e           
definimos as diferenças sobre as quais elas são impostas. [...] Aquelas de nós que              
estamos à margem desse poder frequentemente identificamos algo pelo qual somos           
diferentes e consideramos que essa seja a causa primária de toda opressão,            
esquecendo outras distorções que envolvem a diferença, as quais nós mesmas           
podemos estar reproduzindo. (p. 145) 
 

A autora cita o racismo, machismo, etarismo, heteronormatividade, elitismo e          

classismo como algumas das formas de distorção das diferenças entre os indivíduos            

como um todo e entre as mulheres, que não vivenciam a mesma coisa. No texto 9                

da dupla participante da poça, elas ainda escrevem “não quero te ofender, só quero              

recuperar o que é meu. Meu direito de falar. Meu direito de existir”. É preciso               

redefinir a diferença, não somente a que se vive, pois enquanto existirem mulheres             

oprimidas por serem negras, lésbicas, mães, latinoamericanas, pobres, gordas,         

indígenas, transsexuais, PcDs, enquanto suas experiências forem tratadas como         

menos válidas ou específicas e somente pelo viés da desigualdade de gênero entre             

homens e mulheres, se perdem as vivências, a existência e nem sequer se chega a               

discutir autonomia pois não existe espaço para o questionamento. “É preciso           
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"elaborar maneiras de utilizar nossas diferenças para enriquecer nossos ideais e           

nossas lutas comuns" (LORDE, 1984, p. 154)  

 Nogueira (2017, p.137) aponta que ao binarismo de gênero inscritos nos           

corpos sob masculino e feminino, é potencializado pela heteronormatividade, e que           

o gênero não se faz longe das relações de classe, de orientação sexual, de raça, de                

capacidade física, de nacionalidade, de estatuto migratório, da religião e de tantas            

outras possibilidades identitárias. A autora fala que a teoria da interseccionalidade é            

uma resposta que surgiu nos últimos anos dentro do feminismo, a partir dos anos              

80, para tratar das diferenças entre as próprias mulheres e se tornou uma             

contribuição importante, enquanto abordagem multidisciplinar, para a teorização        

feminista e antirracista nos estudos sobre identidade e opressões. Trata no estudo            

em questão sobre o feminismo a partir da entrada nos estudos da psicologia. 
Pretende examinar como as várias categorias (social e culturalmente construídas)          
interagem a múltiplos níveis para se manifestarem em termos de desigualdade           
social. Acredita-se que os modelos clássicos de compreensão dos fenômenos de           
opressão dentro da sociedade, [...] não agem de forma independente uns dos            
outroa; pelo contrário, essas formas de opressão inter-relacionam-se criando um          
sistema de opressão que reflete a interseção de múltiplas formas de discriminação.            
(p. 142) 
 

A autora aponta que muitas feministas negras lutaram em direção a           

desestruturação da noção universal de “mulher”, com críticas ao essencialismo do           

feminismo liberal que não davam conta das problemáticas vividas e pensadas por            

elas, não tinham em suas pautas matrizes de opressão essenciais de serem            

tratadas, deslocadas, discutidas como negação de direitos básicos e democráticos.          

A primeira vez da utilização do termo interseccionalidade, segundo Nogueira (2017,           

p. 145) foi pela pesquisadora e advogada americana Kimberlé Crenshaw, que           

popularizou através de seu trabalho sobre a perspectiva de diversas opressões           

multiplicadas e sobrepostas que coexistem para discriminações em diversos níveis.  

Dessa maneira, é possível apreender como os sistemas de subordinação se           

configuram entrecruzando mais de um eixo, gerando experiências múltiplas para          

cada um dos indivíduos, pois não nascem no mesmo lugar, não se relacionam com              

os mesmos meios sociais, logo não são oprimidos pelas mesmas estruturas. A            

complexidade que ganha a pesquisa a partir da teoria da interseccionalidade se dá             

pelos múltiplos vetores de estudo, contextos e negação da essencialização que           
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demandam novas metodologias para analisar as informações e, assim, realizar          

alguma mudança social efetiva.  

Pretendo trazer algumas informações a partir de quem são as mulheres           

inscritas na primeira poça, e como abordado por Lorde (1984) e Nogueira (2017),             

levar em conta as múltiplas formas de opressão que se inscrevem no grupo             

mulheres e seus contextos. Para isso, organizei um formulário online pelo           

Formulários Google (<https://www.google.com/intl/pt-BR/forms/about/>), aplicativo    

desenvolvido para gerenciamento de pesquisas, onde os usuários podem coletar          

informações sobre outras pessoas fornecidas por elas mesmas de maneira          

automática e com opções de seleção do tipo da pergunta (múltiplas opções ou caixa              

de texto para escrever) e outras funcionalidades. 

Esse subcapítulo foi pensado para ser parte do apêndice, mas aqui pretendo            

não anexar cada uma das respostas que recebi, mas destacar a partir do foi              

respondido pelas participantes, algumas reverberações e contatos com o projeto. O           

formulário e suas posteriores respostas são componentes dessa pesquisa e trazem           

o ponto de vista das inscritas. A maneira como elas chegaram até a publicação, se               

já participaram de outras publicações (se são independentes ou institucionais),          

relação com a escrita e seus campos de atuação criativa. A partir disso, ver de onde                

são as 55 mulheres que tiveram interesse em compor a primeira poça, contextos             

sociais e possibilidades de trabalho exclusivo como artista, escritora, poeta, atriz,           

etc, áreas que ainda encontram problemáticas diversas para acesso. Teriam essas           

participantes, como fonte de renda principal, a produção artística?  

Para obter algumas das informações a fim de entender qual público a poça             

atingiu em sua primeira edição com chamada aberta, organizei o seguinte conjunto            

de 11 questões para compor o formulário: 

 

1. Seu nome, idade e cidade 

2. Identidade de gênero 

3. Identidade étnico racial 

4. Orientação sexual 
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5. Você atua em algum campo da criação artística? (artes visuais, cênicas,            

literatura, música, design, produção cultural, cinema, etc) Se SIM, é sua principal            

fonte de renda? Use esse espaço pra dizer o que você faz 

6. Já participou de outra publicação? Se sim, ela foi organizada de forma autônoma              

ou tem vínculo com alguma instituição? 

7. Sobre o que te interessa escrever? Você acha que sua experiência pessoal             

influencia nos seus textos?  

8. Como ficou sabendo da chamada? 

9. Participar da poça teve alguma importância pra você? 

10. Relate, com quantas palavras quiser, sua experiência com a poça n1 

11. Pra finalizar, se quiser, descreva algo ao seu redor 

 
Elenquei as questões baseada nas lógicas abordadas anteriormente, sobre         

produção independente de arte, atuação profissional nas áreas da criação artística,           

dificuldades em ter a arte como sustento principal, sobre os interesses de cada uma              

delas em temáticas, sua participação em outros espaços de publicação, autônomos           

ou institucionalizados, a maneira como as redes sociais influenciam na circulação           

das informações pelo Instagram e Facebook. Enviei esse formulário para a lista de             

e-mails das participantes em 24 de outubro de 2020, e as respostas começaram no              

dia seguinte.  

As informações de localização, presentes na questão 1 como cidade, já           

tinham sido enviadas na inscrição, então nos dados abaixo ela consta como            

LOCALIZAÇÕES, com os nomes das cidades e entre parênteses a quantidade de            

inscritas em cada cidade; as cidades sem número, tem 1 participante. As demais             

informações foram obtidas a partir do formulário online enviado em outubro de 2020,             

respondido por 28 das 55 inscritas, entre 50 e 51% das participantes. Dessa             

maneira, os dados apresentados abaixo, fora a localização que foi fornecida por            

todas, não pretendem apresentar generalizações, mas fornecer um direcionamento         

sobre a perspectiva de cada uma delas dentro de suas pertenças identitárias.            

FAIXA ETÁRIA foi obtida a partir da questão 1, em idade. 

IDENTIDADE DE GÊNERO, foi obtida a partir das respostas da questão 2, e             

dentro as 28 que responderam, 27 se identificam como “mulheres/sexo feminino”, e            
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1 como “Não-binária”. IDENTIDADE ÉTNICO RACIAL a partir das respostas da           

questão 3 e ORIENTAÇÃO SEXUAL a partir das respostas da questão 4. 

 

LOCALIZAÇÕES (Cidades e estados):  

Pelotas (13), São Jorge, Porto Alegre (7), Dom Pedrito, São Leopoldo, Rio Grande             

(2), Dois Irmãos, Guaíba - Rio Grande do Sul, Belo Horizonte, Lavras e Uberlândia              

- Minas Gerais, Paulo Afonso, Valença e Juazeiro (2) - Bahia, Timon e Açailândia -               

Maranhão, Bauru, Guarulhos e São Paulo (5) - São Paulo, Recife (2) e Petrolina -               

Pernambuco, Chapecó, Florianópolis - Santa Catarina, Belém - Pará, Campina          

Grande e Santa Rita - Paraíba, Vitória - Espírito Santo, Goiânia - Goiás e Curitiba -                

Paraná. 

FAIXA ETÁRIA:  

Entre 22 e 47 anos 

IDENTIDADE ÉTNICO RACIAL (autodeclarada): 

branca, mista, parda e preta 

ORIENTAÇÃO SEXUAL:  

lésbica, bissexual, heterossexual, pansexual 

A partir da questão 5, as respostas podiam ser do tamanho de um parágrafo,              

ao contrário das anteriores, que tinham uma linha de resposta, então a seguir serão              

destacadas informações presentes nas respostas que atendem a questões mais          

abrangentes e subjetivas, como as áreas de atuação, sua relação com a escrita,             

sobre o que gostam de escrever, e a participação em outras publicações. 

As áreas de atuação são diversos campos, como design, artes visuais,           

música, dança, produção cultural, pedagogia, teatro, letras, fotografia, cinema,         

quadrinhos independentes. Muitas delas atuam em mais de uma dessas áreas,           

envolvidas por vezes como arte-educadoras, mediadoras, performers, escritoras,        

roteiristas, diretoras, ilustradoras, poetas, atrizes, artesãs, mestrandas em diversas         

linhas de pesquisa, interessadas na escrita. As respostas da questão 5 são,            

portanto, variadas, pois essas mulheres se apresentam como artistas multimeios, ou           

agentes culturais engajadas em mais de uma área, seja com vínculo com a             

universidade, seja por aproximação cotidiana.  
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Raquel Zepka respondeu à questão 5: "sou atriz, diretora de teatro e            

produtora cultural. Escrevo por necessidade". Isis Santos respondeu “sou artesã,          

trabalho fazendo bonecas de feltro. [...] E de forma intuitiva realizo alguns escritos e              

pinturas/colagens". Alina Nunes respondeu: “não exatamente :( escrevo poesia             

sempre, mas não é nada que eu publique ou faça algo a respeito“. Wemilly Soares                           

respondeu: “meu campo de criação artística é meu corpo/ fazeçoes expresivas que                      

perpassam as artes de alguma forma, tambem temas da antropología da arte”.                       

Yasmin Rabelo respondeu: "sou atriz e estudo Licenciatura em Teatro da                  

Universidade Federal de Sergipe. Além de fazer parte do coletivo feminino de literatura                         

Vozez-Mulheres: além das margens.“ Anna Raquel respondeu “desenvolvo trabalho                 

de pesquisa e criação e ações com fotografia, cinema, performance e dança                       

contemporânea. Faço parte do grupo de tambor de MangaCrioula. Me interesso por                       

ações colaborativas.” Nicolli Gautério respondeu: "Sou psicóloga e mestranda [...]                   

Faço aquarelas, colagens, fotografias, bordados e escrita criativa. Não entendo como                     

atividades em categorias separadas, pois a criação artística que me faz coesa entre                         

as atividades”. 

Sobre a atividade artística ser sua fonte principal de renda, algumas delas            

apontaram que gostam de escrever por diversos motivos, mas em grande parte dos             

casos a dedicação não é exclusiva para a atividade. Heloísa de Melo, por exemplo,              

respondeu que “Não, trabalho como professora de artes”. Mariana Vieira respondeu:           

“não, de jeito nenhum, agora tô editando podcasts para ter ALGUMA renda”. Anna                        

Raquel respondeu: “Não é minha principal fonte de renda, mas atualmente estou                     

tendo rentabilidade dessas atividades como produto de trabalho.” Pâmela Fogaça                   

Lopes respondeu: “Sim. Tenho uma bolsa do mestrado e também ofereço oficinas e                         

dou aulas de teatro.” Algumas delas tem a renda familiar como principal, outras                         

trabalham como professoras, outras com suas produções artísticas, em trabalhos                   

de freelancer, em outras áreas. Assim se configuram diversos níveis de contato com                         

a escrita e a página, diversas formações, experiências e possibilidades, seja                     

vendendo o que se produz como fonte de renda, ou usando a escrita como forma de                               

expressão.  

Uma das questões que mais me interessa é saber se as mulheres que enviam                           

textos para a poça já participaram de outras publicações e se são independentes,                         
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em outras iniciativas autônomas, ou institucionais, como artigos e textos                   

acadêmicos. Camila Cuqui respondeu a questão 6: “Já participei de revistas com                       

ilustrações, com textos escritos é a primeira vez.” Wemilly Soares respondeu: “não, a                          

poça foi a primeira publicação para qual enviei alguma coisa das coisas que escrevi,                           

ainda na época não escrevi muito mesmo assim foi na poça que mergulhei e Comecei                             

a me deter mais nas escritas sobre mim, sobre coisas“. Fernanda Fedrizzi respondeu:                         

“algumas e organizadas tanto de forma autônoma como com vínculo institucional”.                     

Isis Santos respondeu: “Apenas publicações de textos acadêmicos”. Monique                 

Malcher respondeu “Já sim, a maioria de forma autônoma”. Giovanna Muzel                     

respondeu “sim, a revista farpa, produzida de forma autônoma por um coletivo de                         

minas artistas em 2015”. Assim, se demonstram diversas experiências com outras                     

publicações, algumas acadêmicas e/ou autônomas, e 9 participantes das 28 que                     

responderam nunca haviam publicado em nenhum espaço.  

Quando questionadas sobre o que tem interesse em escrever e se a            

experiência pessoal tem influência, na questão 7, percebo muitas temáticas em           

comum com a proposta da poça, de duplicação de uma realidade e expressão de si.               

Audria Lucas respondeu: “tenho interesse em escrever sobre a autodepreciação, a                  

vitimização, o lascado, às vezes sobre mim, às vezes sobre o outro”. Maria Trika              

respondeu “Me interessa escrever sobre as coisas que não sei ou não apreendo.             

[...] escrever sobre meus afetos, a experiência de senti-los e como meu corpo os              

sustenta e/ou reage a eles. E muitas vezes, essas coisas acabam me levando ao              

erótico”. Amanda de Abreu respondeu: “me interessa escrever sobre as coisas que            

eu sinto e me afetam de maneiras que muitas vezes a forma de entender é escrever                

ou desenhar”. Lenice Scarpato respondeu: “Escrevo muito por auto terapia. Escrevo           

sobre meus pensamentos e minha relação com a maternidade também”. Heloísa de            

Melo respondeu: “costumo relacionar linguagens com meus desejos de expressar          

temas feministas, ironias, ciências e filosofias diversas e minha intensa relação com            

experiências amorosas”. Dora Ventura respondeu: “ainda não sei bem o que me            

interessa escrever, acredito que seja inseparável da minha vida cotidiana e das            

minhas relação com o mundo e com as pessoas”. Bruna Abrão respondeu: “Não             

escrevo sobre um assunto específico...houve um tempo em que me concentrei no            

universo erótico, mas em geral gosto de escrever sobre tudo, delirar sobre o             

 



109 

mundo”. Anna Raquel respondeu: “Desenho de letras. Minhas experiências são o           

principal direcionamento de ações, que tenho realizado como publicações visuais,          

do tipo zine, cartais”. Camila Albrecht respondeu: “Eu diria que me sinto atraída pela              

produção metamorfoseada que experimenta diversos tipos de formatos e nuances”.          

Alina Nunes respondeu: “Recentemente tenho escrito mais sobre ser mulher, ser uma                    

fêmea socializada para a feminilidade e tudo que isso implica numa sociedade                       

misógina.” 

Então sobre as temáticas e os interesses de escrita, existem relações           

consigo mesma em vários âmbitos, expressão de si, memória, pensamento, afetos e            

amores, relações com outras pessoas e a sexualidade, o erótico e as estruturas             

românticas, experimentação da palavra, do desenho e da linguagem; sobre          

atravessamentos subjetivos diversos na experiência da vida, e também criação de           

narrativas a partir de personagens e temáticas que tangem o surreal. A escrita é              

uma ferramenta que cabe a diversas finalidades, ou como o meio em si, enunciando              

discursos autônomos.  

A partir dessas 7 questões, foram apresentadas informações sobre quem são           

as 55 participantes, mais especificamente as respostas das 28 participantes ao           

formulário online feito para essa pesquisa. A respeito das localizações, 13 autoras            

são e/ou estão em Pelotas, cidade onde também me encontro. Das demais cidades             

gaúchas, outras 14 participantes se espalham por aqui. Ainda na região sul, com             

Santa Catarina e Paraná, mais 3 participantes. Na região sudeste, São Paulo, Minas             

Gerais e Espírito Santo, com 11 participantes. Da região centro-oeste, 1           

participante, de Goiás. A região nordeste conta com inscritas na Bahia, Maranhão,            

Paraíba e Pernambuco, num total de 11 participantes. E a região norte, com 1              

participante, no Pará. Existem mais de 10 participantes nas regiões sul, sudeste e             

nordeste, e em Pelotas um total de 13.  

Creio que, em partes, essas aglomerações se dão pela circulação nas redes            

sociais e pelo envio direto para alguma conhecida que era uma participante da poça              

em potencial, segundo o gráfico abaixo obtido a partir do formulário do Google.             

Quando perguntadas sobre como ficaram sabendo da chamada, 18 responderam          

que foi pelo Instagram, 1 pelo Facebook e 11 por alguém que falou.  
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Gráfico obtido a partir de respostas de 28 participantes da poça, no formulário online que enviei para 

elas por e-mail em 23 de outubro de 2020.  

 
Mantenho contato com algumas delas mais frequentemente pelo Instagram,         

compartilhando seus posts com desenhos e textos no storys, e sempre disponível            

para responder às dúvidas, não somente das que já participaram, mas também das             

que ainda vão participar. Para a segunda edição, algumas inscritas na primeira            

enviaram de novo já que não há restrição quanto ao número de textos nem sobre               

reincidência no envio. 

A questão 9 sobre a importância da poça será apresentada na conclusão            

com o objetivo de mostrar, com as palavras de quem participou e foi afetada pela               

proposta da poça, a importância de uma publicação gratuita, para mulheres, que            

procura a experimentação das linguagens e suportes, sem processo seletivo, nem           

grandes burocracias na inscrição, fora enviar os dados de autoria e o texto poético              

em até 1 página.  

 
 
 
 
 

5 5           5                       5                       55 5   

 



111 

conclusões nada precipitadas 
 

Chego a este capítulo, tendo estabelecido algumas relações nas páginas          

anteriores sobre a prática artística e as associações com referências nas áreas da             

história da arte, gênero, sociologia, antropologia, pesquisa em arte e          

desenvolvimento das tecnologias para pensar a criação de uma publicação digital           

para mulheres. A presente pesquisa é também sobre a poça em si, e as questões               

presentes no entorno entre pré-chamada e pós-lançamento, a partir de minha           

experiência enquanto artista visual envolvida nas contaminações entre palavra e          

desenho, e inserindo isso dentro de um contexto de reflexão e exigências textuais             

acadêmicas. Uma publicação para que, para quem, a partir de que ponto de vista?  

Eu, aqui e agora, existindo, pensando, lembrando, escrevendo, desenhando,         

me sentindo mal comigo, o tempo passando. Existe algum tipo de autonomia em             

criar? Algumas vezes a palavra “homem” é utilizada para se referir a “humano”, e              

isso diz muito sobre as relações sociais e a organização dos sujeitos a partir do               

gênero, mas não somente, já que as estruturas de opressão são diversas e             

interseccionais. Existem relações de poder envolvidas historicamente na perspectiva         

das mulheres na criação artística, nas possibilidades de participação em espaços           

públicos, na efetivação de suas demandas nas esferas democráticas e          

principalmente, nas problemáticas enfrentadas em seus cotidianos na múltipla         

experiência do que é ser mulher. Parece que todo dia tem um acontecimento novo              

que acaba um pouco mais com a nossa saúde mental.  

Creio que a poça tem uma proposta de afetação artística e a posterior             

reunião de todas as produções num volume e isso gera uma comoção pelo caráter              

de participação, compartilhamento de experiências, interação e incentivo. Isso se          

configura como uma forma de empoderamento coletivo?  
Feministas vêm de há muito argumentando que 'empoderamento' não é algo que            
pode ser dado ou feito para mulheres. O mote feminista 'o pessoal é político' coloca               
as raízes do processo de empoderamento na expansão da conscientização das           
mulheres. Quando as mulheres reconhecem o seu 'poder de dentro' e agem junto a              
outras mulheres para exercitar seu 'poder com', elas conquistam o 'poder para'            
atuarem como 'agentes' de mudanças. (CORNWALL, 2013, p. 8)  
 

Será que abrir um espaço digital de publicação de textos poéticos para            

mulheres tem alguma contribuição para a autonomia artística, e mais amplamente,           
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para autonomia na expressão de si e relações com o entorno? Uma poça no mundo,               

transitória, recorrente, cumulativa, duplicadora do mundo, que partiu da força de           

vontade, trabalho e pesquisa de uma artista visual em direção a todas as outras              

mulheres que produzem na internet, de maneira autônoma ou profissionalmente,          

que produzem dentro de seus espaços privados, ou no intervalo entre as atividades             

remuneradas, que já publicaram antes ou que nunca tinham pensado em escrever.  

Creio que esse espaço para conclusão seja onde mais se encaixam as            

respostas às três últimas questões do formulário que 28 das 55 responderam, sobre             

a importância da poça para elas, um relato de quantas palavras quisessem sobre a              

experiência de participar e uma descrição de algo ao seu redor, uma pergunta             

poética para ver o entorno de cada uma e como isso se articula pela palavra.               

Abaixo, uma colagem dos trechos nas palavras das autoras, sobre a importância da             

poça, como foram escritos na questão 9. 

Me senti abraçada num emaranhado de mulheres e suas idiossincrasias e           

pela publicação dirigida e curada de forma independente por uma artista mulher.            

Sempre quis realizar algo organizado escrito com outras mulheres. Tenho um           

projeto de revista que nunca saiu do papel; e participar da poça foi muito importante,               

pois é participar de um projeto dentro dos moldes que eu sempre quis criar. Além               

de ter sido minha primeira publicação, meus olhin brilharam de emoção por estar no              

meio da arte e da arte só de mulheres, e elas serem incríveis. Foi na Poça n1 que                  

publiquei, pela primeira vez, TOPOFAGIA, trabalho que me levou por muitos           

lugares, pensamentos, viagens para dentro e fora de mim. Obrigada por ser o             

primeiro porto deste trabalho (poça está citada na minha dissertação!). Acho que foi             

importante a criação da poça porque criou um espaço, o primeiro espaço que me              

senti confortável pra compartilhar alguma coisa. A poça também me impulsionou a            

me ver como una sujeita que escreve e isso tem importância, pra todas/todes nós,              

se ver dessa forma e se afirmar também. Foi meu primeiro texto publicado. Me              

motivou a continuar escrevendo e ver poder nessa escrita. Eu me integrei            

completamente com o projeto, compus até a música que ficou de trilha sonora no              

site da primeira edição. Cada espaço inclusivo para mulheres é um oásis no             

deserto. Me ajudou dar visibilidade para o meu trabalho. Foi meu primeiro texto de              

performance publicado. Minha primeira experiência de juntar os escritos         
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"esquecidos" nos cadernos, "escondidos" na gaveta, de olhar pra isso e pensar que             

podiam ser publicados. Quando vi a chamada fui logo consultar a pasta chamada             

"Amontoado" onde guardo meu escritos desde 2011. Fui lendo e abrindo cada            

arquivo, revisitando as pérolas antigas, até encontrar algo que me chamasse           

atenção e se adequasse à proposta. Penso que o Poça é uma janela super              

importante pra desengavetarmos e mostrarmos um pouco para os outros esses           

nossos amontoados. Foi um período muito importante. Estava num período confuso           

em que pude dar uma vazão pro treino de letra e reconfigurar um sentimento              

através duma referência de vivência, por ler um texto de Audre Lorde. E a chamada               

me fez criar atenção a isso, criar uma metodologia voltada como processo de             

criação. A poça foi a primeira vez que me arrisquei a mandar alguma poesia minha               

para algum lugar. Foi a primeira vez que levei "a sério" os poemas que escrevia, foi                

a primeira vez que permiti que ocupassem um espaço no mundo externo, que             

entrasse em contato com outras pessoas e fosse "julgado e analisado" de alguma             

forma. E fiquei muito feliz quando descobri que fui selecionada. A revista foi um dos               

empurrões para que eu colocasse minha escrita no mundo. Foi minha primeira            

experiência com publicação de algo que escrevi. Eu mandei dois textos, só que o              

que foi escolhido foi uma coisa que eu nunca tinha feito antes, que era uns recortes                

de google. Hoje em dia eu me arrependo de não ter dado um trato na estética                

melhor, mas foi uma brisa que eu tive e eu não saberia onde nem como publicar se                 

a poça não tivesse surgido. E foi, de fato, a primeira publicação, depois dos meus               

blogs, que eu participei. Quando eu vi lá, no meio de tantas coisas lindas (pô, foi aí                 

que eu me arrependi de não ter pensado melhor na estética hahaha), feitas por              

mulheres, eu fiquei muito feliz, com muita vontade de continuar. Dou importância a             

qualquer publicação independente e ter sido selecionada e participar faz da           

experiência ainda mais especial. 

Colando as respostas do formulário para esse arquivo, pude perceber como a            

poça influenciou, em maior ou menor escala, na produção e experiência de suas             

participantes. Fazer parte, ser selecionada, dar um ponto de partida ou dar            

continuidade a algo que já faz, revisitar as próprias escritas, até então guardadas,             

feitas sem objetivo de enviar para lugar nenhum. É mais um sentimento, uma coisa              

dentro que dá um pouco de nervoso, mas depois você pensa que bom que enviei,               
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que fiz. O que elas sentiram, em algum sentido, eu também senti: “e se não for                

selecionada?”. Já não fui selecionada muitas vezes, e na grande maioria do tempo,             

não envio, pois alguns editais demandam um trabalho árduo e gratuito para só             

depois saber se será selecionada, concorrendo com outros artistas inseridos no           

circuito e com outras realidades de produção, com tempo e contatos. Isso é uma              

falta de confiança? Pode ser que sim, mas algumas das motivações são do próprio              

meio da arte, de caráter elitista e exclusivo. Criar um movimento em direção a um               

projeto sem fins lucrativos permite a gratuidade na inscrição e publicar na internet             

auxilia nas ferramentas disponíveis. Fazer todo o projeto gráfico e a diagramação            

são formas de exercitar a construção da página e a experimentação gráfica,            

situações que me interessam bastante, então como artista, a poça me ajuda a             

pensar modos de visibilizar a produção e comunicar a arte nas redes. A poça              

sempre vai ser gratuita, contando com versão online disponível para qualquer           

usuário da internet ler.  

Creio que aquelas inquietações que tinha no final de 2018 e se estenderam             

para 2019, a respeito de lugares para publicar, experimentações com poesia e            

desenho, culminando na concepção e realização da poça e na possibilidade de ser             

uma alternativa para outras mulheres criadoras, artistas, envolvidas em áreas          

diversas se propondo a construir e de alguma maneira, solidificar a confiança em             

enviar uma produção não somente para a poça, mas também para outras            

publicações no futuro.  

A precipitação citada no título dessa conclusão tem relação com a queda da             

água do céu, em uma grande pressa, em um final de ano conturbado, não sei               

quantas vezes derramei gotas pelos olhos nesse período, e pensei que era demais             

para uma pessoa só. Acho que em algum momento, a poça vai precisar de mais               

pessoas em sua construção, pois a tendência é aumentar o número de inscritas,             

como aconteceu da primeira para a segunda edição, de 55 para 85. E na terceira,               

com um número maior de participantes, um maior volume também de trabalho. A             

primeira edição, além de disponível online, foi impressa em casa com uma            

impressora emprestada que está aqui por tempo indeterminado. O valor arrecadado           

com a pré-venda em outubro de 2020, serviu para subsidiar a compra dos papéis,              

as tintas para a impressora, os materiais necessários à finalização como estilete,            
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tesoura, cola e afins, e os envelopes e envios pelos correios em novembro. Cada              

uma delas com 116 páginas impressas em papel pólen bold e jato de tinta              

pigmentada, acompanhando um marca-página especial que fiz para a versão          

impressa. Para as participantes, caso adquirissem, enviei junto um pôster tamanho           

A5 promocional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Versão impressa da primeira edição da poça. Impressão, corte, encadernação feitos em casa por mim               
e pela Camila Cuqui. Com 116 páginas, ISBN e uma capa plástica protetora em alusão à chuva. Impressão em                   
papel pólen bold e capa em papel offset 240g. Abaixo, algumas páginas internas. 
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Com encadernação e finalização caseiras, ela também recebeu ISBN ,         23

registrado pela Editora Caseira, projeto do artista visual Gustavo Reginato,          

localizado atualmente em Santa Catarina, e é vendida pela Firma Tecla, loja virtual             

e ateliê-gráfica onde eu e Camila Cuqui comercializamos nossas produções. Para           

adquirir, acesse <https://tecla.minestore.com.br/produtos/poca-n1-impressa>.  

Agora, dezembro de 2020, concluo essa pesquisa e no início de 2021 vou em              

direção a segunda poça, com 85 participantes e 85 textos esperando para serem             

diagramados. Se quiser ler acesse <paraquepossa.tumblr.com>, mais       

informações sobre próximas chamadas, abertas 1 vez por ano, e andamento no            

Instagram @paraquepossa.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

23 978-65-88489-09-3  
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