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São cinco anos, dez edições e muita história pra contar. O TOM#10    marca 
um ciclo que teve início em 2015, com a proposta de difundir a arte e a cultura 
dentro e fora do ambiente acadêmico.  Com caráter formativo e colaborativo, 
a cada número, formava-se uma nova equipe com a participação de docentes, 
estudantes e técnico-administrativos para idealizar e produzir o Caderno. O 
tema central era sempre o eixo que conduzia todo o processo de trabalho, onde 
experimentar, aprender e compartilhar foram etapas essenciais para se atingir o 
propósito final, que vai muito além da publicação digital disponível para o leitor. 
Completar dez edições colocando em pauta a “resistência” também é muito 
significativo. Porque quando se trata de arte, cultura e minorias, resistir parece 
ser a única alternativa. E que continuemos resistindo, para dar voz e visibilidade, 
para pensar e refletir, para entender e respeitar toda e qualquer diversidade.  Fica 
aqui o nosso agradecimento a todos e a todas que de alguma forma contribuíram 
para a realização desse projeto. Esta coleção tem um pouco da história de cada 
um(a) de vocês. Obrigado!
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Imagem e Resistência /
Imagem e Subversão

É por isso que os orixás são a 
fundação da minha pintura. Para 
mim, a imagem e a significação 
que eles incorporam ultrapassam a 
simples percepção visual-estética – 
são a base de um processo de luta 
libertária dinamizado por seu amor 
e sua comunhão e engajamento. 
(Abdias Nascimento, 1976)1

(...) toda imagem é uma memória 
de memórias, um grande jardim de 
arquivos declaradamente vivos. Mais 
do que isso: uma “sobrevivência”, 
uma “supervivência”. (Etienne 
Samain)2

(...) as imagens não se deixam 
ver, simplesmente. Elas desafiam 
“padrões de intenção”, como 
explica Baxandall; rasuram 
propositadamente a origem das 
encomendas, como mostra Carlo 
Ginzburg; e performam o cotidiano 
de sua produção social, conforme 
analisa Clark. E fazem mais: deixam 
escapar pequenas agências, mas 
grandes gestos de autonomia e 
revolta. (Lilia Schwarcz, 2017)3

Depois de enfrentar tempos temerosos é 
preciso destruir o mito das imagens como 
meros reflexos da história, da realidade. 
Neste momento conturbado do país, parece-
nos vital debater e compartilhar imagens que 
atuam como refúgios e espaços de resistência, 
construindo mensagens de esperança, de afeto, 
de denúncia, de força e de luta. 

Expressões bélicas como “somos bombardeados 

por imagens a todo instante” e “guerra das 
imagens”4, repetidas ao infinito, mais do que 
figuras de linguagem, tentam dar conta do 
caráter violento (exterminador, às vezes) e das 
relações de poder imbricadas na produção, 
circulação e no consumo de imagens. Queremos 
abrir outros vieses para pensar/ver a imagem 
também enquanto criação, vida, construção 
de memórias e de experiências acionadas no 
processo dinâmico que envolve pessoas que 
fazem, apreciam e replicam imagens. 

Em uma livre apropriação da ideia de Raymond 
Williams (2013), de que uma produção cultural 

1. NASCIMENTO, Abdias. Arte afro-brasileira: um espírito 
libertador. In: Histórias afro-atlânticas: [vol.2] antologia. 
São Paulo: MASP, 2018, p. 38.
2.SAMAIN, Etienne (org.). Como pensam as imagens. Campinas, SP: 
2012, p. 23.
3.SCHWARCZ, Lilia M. Imagens da escravidão: o outro do outro 
(séculos 16 ao 19). In Histórias afro-atlânticas: [vol.2] 
antologia. São Paulo: MASP, 2018, p. 536.
4.Esse é também o título de um livro de Serge Gruzinski que 
procura estudar as imagens enquanto instrumentos de dominação, 
considerando os processos de produção, circulação e recepção. 
GRUZINSKI, Serge. A guerra das imagens: de Cristóvão Colombo a 
Blade Runner (1492-2019). São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
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produz uma ordem política e social, acreditamos 
que é preciso estudar as obras/imagens não 
como produtos, mas como práticas sociais 
forjadas em sua materialidade e em suas 
relações subjetivas. As imagens constituem 
e são constituídas socialmente e atravessam 
nossas identidades, nosso olhar sobre nós 
mesmas/mesmos e sobre as/os outras/os. 

Em uma entrevista concedida à revista Oficina 
do Historiador, em 2010, Lilia Schwarcz 
afirmava:

 

Eu acredito que vivemos num 
mundo em que a imagem é 
“modelo de” e “modelo para”. Ou 
seja, modelo de, no sentido de que 
ela plasma uma realidade, mas ela 
é modelo para porque toda imagem 
cria valores e representações. 
Penso que devemos conceber a 
imagem não como um adereço, 
muito menos como um reflexo 
imediato, passivo da realidade, 
mas que possamos pensar de que 
maneira nós vivemos num mundo 
de imagens, e como as imagens 
produzem realidades (OFICINA 
DO HISTORIADOR, 2010).

Nesse número da TOM queremos enfatizar 
as práticas de representação envolvidas 
na produção de imagens como disputas 
pelos sentidos. No momento em que 
vivemos  é  premente colocar em pauta a 

importância das  imagens na construção 
das nossas visões de mundo, sobretudo 
a sua potencialidade para ressignificar a 
realidade e as relações sociais em uma 
direção emancipatória.

Nosso interesse aqui é compartilhar aquelas 
imagens que nos interpelam sobre o modo como 
organizamos nossa sociedade, como sentimos, 
como construímos e experimentamos o olhar do 
outro, como interagimos com o cotidiano, como 
reinventamos nossos corpos, ressignificamos 
nossas vidas. Importam as imagens que fazem 
pensar:

Toda imagem, sabemos, é 
viajante. Ela é cigana e misteriosa. 
De antemão, ela nos inquieta, 
sobretudo se ela é uma imagem 
forte, isto é, uma imagem que, 
mais do que tentar impor um 
pensamento que “forma, formata, 
põe em forma” (o que se denomina 
“ideologia”), nos coloca em relação 
com ela. Uma imagem forte é uma 
“forma que pensa e nos ajuda a 
pensar (SAMAIN, 2012, p. 24).

Temos nesta edição imagens fortes que fazem 
chorar, rir, lutar; que provocam deslocamentos 
de sentido, problematizam as normas, 
convenções e valores sociais, questionam as 
relações de poder e hierarquias, combatem a 
opressão, denunciam a violência, o preconceito, 
a censura. Imagens como práticas de resistência, 
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estratégias de subversão, exercícios de 
liberdade. Acreditamos / insistimos nos modos 
de fazer política com fotografias, gravuras, 
cartazes, caricaturas, quadrinhos e charges. 
Nesta arena de disputas de representações, 
gostaríamos de ver / mostrar a potência 
imagética contra-hegemônica.

É nesse sentido que as pesquisas de Guilherme 
Lourenço Gomes abordam o filme Branco sai, 
preto fica (2014) como resistência periférica 
negra e representações que problematizam a 
tecnologia, desconstruindo estereótipos sobre 
a eficiência técnica e o ideal de progresso. Kariny 
Martins mostra como a pesquisa e a produção 
do cinema negro trazem contribuições para 
um redirecionamento das teorias de análise 
de imagem e fortalecem posicionamentos 
antirracistas. As investigações de Maria Claudia 
Gorges sobre vídeos de cineastas indígenas 
nos levam a entender a produção audiovisual 
da Associação Cultural dos Realizadores 
Indígenas (ASCURI) de Mato Grosso do Sul 
como parte da mesma luta por demarcação 
de terras e ocupação dos espaços culturais. 
Gustavo Martini Malucelli (Caboco) trabalha nas 
fissuras e nos trânsitos entre modos de habitar 
e ser habitado por Curitiba (PR) e Canauanim 
(RR), em diálogo com a tradição Wapichana, 
povo indígena de Roraima. Marina Ramos da 
Silva, descendente da etnia quéchua, levanta 
questões sobre os caminhos de hibridação e 
tradução cultural traçados em sua poética.

Em uma perspectiva inspirada pela ideia de 

que “o feminismo é para todo mundo” e de 
que “as políticas feministas têm por objetivo 
acabar com a dominação e nos libertar para 
que sejamos quem somos – para viver a vida 
em um lugar onde amamos a justiça, onde 
podemos viver em paz” (HOOKS, 2019, p. 167), 
reunimos os trabalhos  e propostas que evocam 
outras narrativas para as questões de gênero, 
classe, raça e etnia, discutidas em arranjos 
não convencionais de tipografias, cores e 
configurações, pluralizando os modos de estar 
no mundo. A Rede Nami coloca em conexão 
mulheres grafiteiras que reinventam o espaço 
público em coautoria com as pessoas que vivem, 
convivem e circulam pelas ruas, pelas redes 
sociais, transformando a arte urbana em fórum 
de defesa de direitos e de combate à violência. 
Cyla Costa e Cristina Pagnoncelli constroem 
relações instigantes e divertidas com 
palavras e figuras que nos afastam das visões 
conformistas e conformadas. Juliana Coelho 
usa a colagem como tática de ressignificação 
dos corpos, dos retratos, desestabilizando 
hierarquias de formas e distinções de gênero.

Pautada nas resistências e conquistas do 
movimento negro, sobretudo das mulheres, Ana 
Paula Medeiros demonstra como a produção 
dos corpos e dos sentidos é negociada na 
Marcha do Orgulho Crespo, tornando visíveis 
os valores simbólicos e sua eficácia política. 
Com preocupações similares, mas a partir do 
envolvimento com o Hip-Hop e a cena cultural 
engendrada na periferia de Curitiba, Karina 
Duarte traz um conjunto de colagens que 
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problematiza a violência do racismo e reivindica 
tanto a ancestralidade como a importância da 
autorrepresentação como formas de produção 
de reexistências em uma sociedade desigual.

As imagens que efetuam subversões LGBTQI+ 
ficam por conta do trabalho artístico de Lucas 
Alameda que, entre o choque e o estranhamento, 
resgata nossa indignação com a violência 
gratuita, com o preconceito cotidiano e nos 
expulsa do cômodo lugar da indiferença. Os 
jornais pesquisados por Júlio Teodoro no 
acervo do Grupo Dignidade de Curitiba revelam 
como o contexto dos anos 1990 no Brasil foi 
marcado pela forte militância LGBT, expressa 
na composição e na diagramação das páginas, 
nas poses, gestos e ângulos fotográficos.

Os textos verbais e imagéticos deste caderno 
possibilitam a justaposição de múltiplos 
tempos, aproximando presentes e passados, 
entre fragmentos que exigem novas perguntas, 
de outros lugares, tecendo histórias feitas a 
contrapelo, como queria Walter Benjamin:

A história é objeto de uma 
construção cujo lugar não é o 
tempo homogêneo e vazio, mas 
um tempo saturado de “agoras” 
(...) O historicista apresenta a 
imagem “eterna” do passado, o 
materialista histórico faz desse 
passado uma experiência única. 
Em cada época, é preciso arrancar 
a tradição ao conformismo, que 

quer apoderar-se dela (...) O dom de 
despertar no passado as centelhas 
da esperança é privilégio exclusivo 
do historiador convencido de que 
também os mortos não estarão 
em segurança se o inimigo vencer. 
E esse inimigo não tem cessado de 
vencer (BENJAMIN, 1985, p. 224-
225).

É no combate ao esquecimento de ideias / 
discursos e práticas conservadoras e de cunho 
fascista que os textos bordados de Rita Isabel 
Vaz, as fotos de João Urban e os quadrinhos 
de Guilherme Caldas constroem frentes de 
resistência à ditadura, estabelecendo poéticas 
e política como práticas indissociáveis. 
Kando Fukushima mergulha no universo dos 
cartazes de rua vinculados aos movimentos de 
contestação, mapeando rastros e vestígios de 
uma luta pelo direito a uma educação pública 
de qualidade que acabou por sintetizar e 
anunciar a tragédia que vivemos: a substituição 
dos livros, do giz e do quadro negro por armas, 
balas e repressão policial. 

Enfim, esperamos que esse número do TOM 
estimule a reflexão e a vontade de conhecer 
mais a relação entre as imagens e nosso 
cotidiano. Sempre em uma perspectiva crítica e 
provocativa! Fica aqui o convite para buscarmos 
olhares e interpretações plurais sobre o mundo, 
em processos coletivos de produção de sentido 
e de práticas libertárias. E aproveitem as notas 
dissonantes!
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Universidade de Brasília (UNB). Cf. (GALACHE, 2017, p. 9-15).

6 Eliel Benites, cujo nome de batismo é Kunumi Rendyju, nasceu na Terra Indígena 
Te’ýikue, antigo Tekoha, de mesmo nome, no município de Caarapó, em Mato Grosso 
do Sul. Iniciou sua trajetória como professor tradutor, em 1996. Em 1997, começou 
a lecionar como professor indígena. Formou-se na licenciatura indígena Teko 
Arandu, na área de ciências da natureza. Em 2014, concluiu o mestrado no Programa 
de Pós-Graduação e Doutorado da UCDB. É membro do movimento e comissão dos 
professores indígenas Guarani Kaiowá de Mato Grosso do Sul. Desde julho de 2013 
atua como professor  efetivo no Curso da Licenciatura Intercultural Teko Arandu da 
Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). E, em 2017, iniciou o doutorado 
em Geografia pela UFGD, aprofundando sobre a temática: Territorialidade Guarani 
Kaiowá. Cf. (BENITES, 2014, p. 13-33).

7 Indicamos, desde já, que neste texto não recorreremos à oposição tradicional/
moderno, pois, conforme Lasmar (2005, p. 41), essa oposição se mostra desvantajosa 
no contexto de estudos sobre sistemas onde a transformação é constante. O termo 
tradicional, no entanto, é incorporado ao texto, porque os próprios integrantes 
da ASCURI o utilizam, no entanto, como veremos adiante, essa noção de tradicional 
não é inerte, isenta de transformações.

8Disponívelem:&lt;https://www.youtube.com/channel/UCEvIOBMTbte94t3YtJWT_Q/
videos&gt;. Acesso em: 26 set. 2019.

9 Disponível em: &lt;https://web.facebook.com/ascuri.brasil/?ref=br_rs&gt; . 
Acesso em: 26 set. 2019.

10 Disponível em: &lt;https://www.instagram.com/ascuri.ms/ &gt;. Acesso em: 26 
set. 2019.

11 Disponível em: &lt;https://ascuri.org/nosso-jeito&gt;. Acesso em: 26 set. 2019.
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FIG. 01. Membros da ASCURI gravando na Retomada. Frame do filme Ivy Reñoi, Semente da Terra, 2016, 4’49’’.
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FIG. 01. Membros da ASCURI gravando na Retomada. Frame do filme Ivy Reñoi, Semente da Terra, 2016, 4’49’’.

12 “A categoria “terra tradicionalmente ocupada” foi reconhecida 
pelo texto constitucional de 1988 e vem sendo objeto da luta 
dos povos indígenas de Mato Grosso do Sul, especialmente pelos 
Terena, Guarani, Kaiowá e Kadiwéu” (AMADO, 2017, p. 757). 

13. “Por confinamento entende-se aqui o processo histórico que 
se seguiu à demarcação das reservas pelo SPI, de ocupação do 
território por frentes não-indígenas, forçando a transferência 
dessa população para dentro dos espaços definidos pelo Estado 
para a posse indígena. Indica, portanto, o processo de progressiva 
passagem de um território indígena amplo, fundamental para a 
viabilização da sua organização social, para espaços exíguos, 
demarcados a partir de referenciais externos, definidos tendo 
como perspectiva a integração dessa população, prevendo-se sua 
progressiva transformação em pequenos produtores ou assalariados 
a serviço dos empreendimentos econômicos regionais” (BRAND, 
2004, p. 146).

14 “Essas reservas, demarcadas sob a orientação do Serviço de 
Proteção aos Índios, SPI, constituíram importante estratégia 
governamental de liberação de terras para a colonização e 
consequente submissão da população indígena aos projetos de 
ocupação e exploração dos recursos naturais por frentes não -
indígenas. Ignorou-se, na sua implementação, os padrões indígenas 
de relacionamento com o território e seus recursos naturais e, 
principalmente, a sua organização” (BRAND, 2004, p. 138).
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15. 
Trata-se 

das 
ações 

dos 
advogados 

dos 
proprietários de 

terras 
em 

re-
correr sistematicamente à Justiça, o que faz com que o Ministério Público 
Federal (MPF) e a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) não consigam fazer a 
defesa eficiente dos indígenas em todas as ações (PEREIRA, 2017, p. 741).
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“É a guerra, neguinho! Pronde correr não tem”16

     

Dentre os filmes produzidos em contextos 
de retomadas, destacamos o filme Ivy Reñoi, 
Semente da Terra, de 2016, com o qual 
propomos uma problematização sobre o 
processo de demarcar as telas. Trata-se de um 
curta metragem, de 15 minutos, disponível no 
Youtube, produzido sob a orientação da Aty 
Guasu, e tendo na direção a ASCURI. Nele, 
somos apresentados à versão indígena de uma 
ação de despejo extrajudicial, ocorrida em uma 
retomada Guarani e Kaiowá, no município de 
Caarapó (MS), que ocorreu em 2016 e resultou 
na morte do agente de saúde Clodiodi Aquileu 
Rodrigues de Souza. Conforme Gilmar (2017, 

p. 83), nesta ocasião, a ASCURI havia sido 
chamada para mostrar a versão da comunidade 
sobre os fatos, já que a versão que circulava 
era que Clodiodi havia sido atropelado.

A narrativa do curta é composta de três 
conjuntos de imagens. Temos imagens que 
antecedem o conflito, captadas da internet. 
Imagens do conflito e depoimentos posteriores 
de indígenas trazendo sua versão para os 
acontecimentos, bem como de lideranças 
apresentando as razões para estarem lutando 
por aquele território.

16. Nome de uma música de MC Marechal que compõe a trilha sonora de Ivy Reñoi, Semente da Terra (2016).

 Fig. 02. Guerreiro indígena, In. Ivy Reñoi, Seente da Terra, 2016, 14’27’’.
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As primeiras imagens, que são captadas 
da internet, buscam contextualizar a ação 
de violência praticada por fazendeiros aos 
As primeiras imagens, que são captadas 
da internet, buscam contextualizar a ação 
de violência praticada por fazendeiros aos 
indígenas da retomada, a partir da visita à 
capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 
do deputado federal e aspirante ao cargo de 
presidente da República, Jair Bolsonaro. Essa 
contextualização, além das imagens, realiza-
se através de um texto:

Nestas primeiras imagens, temos cenas de 
discursos do deputado em Campo Grande 
marcando um posicionamento, partilhado por 
muitos fazendeiros da região, no caso sobre 
o MST, mas que se estende para os indígenas 
em relação à demarcação de terras. Cito um 
trecho de sua fala: 

Meu compromisso, agora 
de campanha, já que 
estamos no Estado aqui 
em que o agronegócio 
fala alto. Pode ter certeza, 
a partir de 2019 o cartão 
de visita do produtor 
rural para o MST, vai ser 
um cartucho 769 (Trecho 
de uma fala de Jair 
Bolsonaro, In. Ivy Reñoi, 
Semente da Terra, 2016, 
55’’-1’19’’).

Fig. 03. Texto presente em um frame do filme Ivy Reñoi, Semente da Terra, 2016, 1’34’’
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Fig. 04. Momento em que tiros e foguetes são disparados. Frame de Ivy Reñoi, Semente da Terra, 2016, 2’23’’.

17 A presença de uma trilha sonora não indígena não é muito comum nos filmes produzidos pela ASCURI.
No entanto, a presença do rap não é estranha, tendo em vista a aproximação dos indígenas de Mato
Grosso do Sul com esse estilo musical. Aliás, é neste Estado, na Reserva de Dourados, que surge o
primeiro grupo de rap indígena do Brasil, os Brô MC’s, que traz letras que mesclam o português e o
guarani. Cf. (CORRÊA, 2017, p. 109-114).

Fig. 05. A câmera que se desloca no conflito, In. Ivy Reñoi, Semente da Terra, 2016, 2’23’’.
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Fig. 04. Momento em que tiros e foguetes são disparados. Frame de Ivy Reñoi, Semente da Terra, 2016, 2’23’’.

Fig. 05. A câmera que se desloca no conflito, In. Ivy Reñoi, Semente da Terra, 2016, 2’23’’.
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indígena, com o rosto 
ocultado nas imagens, 
In. Ivy Reñoi, Semente da 
Terra, 2016, 6’20’’ -8’10’’).

O segundo conjunto de imagens, além de 
mostrar os depoimentos de membros da 
comunidade, também busca apresentar a 
imagem do indígena ligada a esse jeito de ser 
tradicional. E, vemos aqui, que essa busca 
por conexão com a sociedade não indígena, 
mediante as tecnologias de comunicação não 
indígenas, realiza-se na marcação de uma 
diferença em relação a essa sociedade, não se 
trata de conectar-se buscando ser igual. Essa 
necessidade de valorização do jeito de ser 
tradicional, no curta, pode ser percebida pelo 
tempo e pelos espaços dedicados aos cantos, 
à reza.

Porém, é preciso destacar que essas imagens 
estão dentro de um espaço intercultural, 
que é o audiovisual, sem, portanto, cair no 
discurso do indígena autêntico, puro. Ou seja, 
as estratégias políticas aqui são tensionadas 
nas trocas entre saberes técnicos, midiáticos 
e simbólicos nas “fronteiras” (GARCIA-
CANCLINI, 2015a, p. 314).

Trata-se de um movimento que também pode 
ser compreendido à luz do que Garcia-Canclini 
nomeia como hibridação:
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Fig.06. Indígenas tocando mbaraká. Frame de Ivy Reñoi, Semente da Terra, 201, 68’29’’.
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Pontuamos aqui que essa luta pela 
terra não é apenas por um território, 
por um espaço físico, ela tem uma 
conotação muito maior, tal como 
coloca Eliel Benites:

Fig. 07. Fala sobre a luta pela terra, In. Ivy Reñoi, Semente da Terra, 2016, 9’35’’.
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 E essa representação de si, atrelada ao 
fortalecimento do jeito de ser indígena 
tradicional, aponta para realidades que, 
a princípio, parecem opostas. Porque, de 
um lado, há um reforço dessa imagem que 
corresponde ao jeito de ser tradicional 
indígena, que garante o direito a um território 
tradicionalmente ocupado. Por outro lado, essa 
imagem se constrói através do audiovisual, isto 
é, do domínio das tecnologias de comunicação, 
afirmando aos não indígenas que eles não 
podem fazer o que quiserem com eles, sem 
que ninguém fique sabendo. Neste sentido, 
eles nos demonstram que podem ser iguais, 
mas escolheram ser diferentes. 

O filme Ivy Reñoi, Semente da Terra (2016), 
foi postado no Youtube em 2016, no entanto, 
foi retirado, revisado e repostado em 2019, 

com um final não muito animador para a luta 
indígena, porém, ao mesmo tempo, deixando 
bem marcada sua resistência. Cito o texto 
presente no frame final: “Nos anos que se 
sucederam, novos ataques foram registrados 
em todo Mato Grosso do Sul. Agora a violência 
tende a aumentar. Nossa luta segue” (Frame 
de Ivy Reñoi, Semente da Terra (2016), 14’42’’).

Considerações

O que a ASCURI apresenta com Ivy Reñoi, 
Semente da Terra (2016) é a versão dos 
indígenas sobre os conflitos nas retomadas, 
uma versão que está atrelada ao processo 

de autorrepresentação, na medida em que 
sua versão é também uma versão sobre si 
mesmos,  colocada em uma plataforma de 
vídeo, o Youtube, e disponível para indígenas e 
não indígenas.

Deste modo, vemos como a luta pela 
demarcação das terras se expande, atualiza-
se e ocupa outros espaços, tais como o rádio, 
as redes sociais e o audiovisual. Essa produção 
cultural nos permite pensar os filmes também 
como uma busca por demarcar as telas, 
esse espaço onde os corpos indígenas têm 
pouca visibilidade, ou são marginalizados, 
estereotipados pelo olhar do não indígena. 
Representar o outro, representar para o outro 
e se autorrepresentar fazem parte do mesmo 
complexo processo de atuação.

No entanto, tal como as lutas pelas retomadas 
de territórios indígenas são constantes 
e enfrentam várias barreiras, o processo 
de luta por demarcar as telas, produzir 
audiovisuais também é experimentar uma 
arena de disputas de poder. A ASCURI vive 
hoje uma realidade em que seus filmes não 
chegam nos nossos circuitos culturais. Ela 
tem uma circulação limitada internamente, 
conseguindo pouca ou nenhuma visibilidade 
para além de alguns espaços acadêmicos. Ou 
seja, estes filmes geralmente chegam a quem 
já está sensibilizado pela causa indígena e 
não consegue se conectar com os demais. 
Mesmo possuindo um canal no Youtube, suas 

Fig. 07. Fala sobre a luta pela terra, In. Ivy Reñoi, Semente da Terra, 2016, 9’35’’.
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visualizações são muito baixas, contando 
com aproximadamente 600 inscritos. Neste 
aspecto, refletindo sobre o funcionamento 
nosso circuito cultural, podemos dizer que ele 
é  multicultural (GARCIA-CANCLINI, 2015b, p. 
17), no sentido de que ele mostra a diversidade, 
mas, o que percebemos, a partir do caso da 
ASCURI é que ele não está preparado, ou 
aberto, para aceitar e conviver com a diferença.
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A ASCURI é uma associação cultural de 
realizadores e produtores indígenas de Mato 
Grosso do Sul composta por integrantes 
das etnias Guarani, Kaiowá3 e Terena. Ela foi 
idealizada por Gilmar Galache e Eliel Benites, 
em 2008, em uma oficina de formação 
audiovisual, o Cine Sin Fronteras, realizada em 
uma aldeia Aymara, na Bolívia, e coordenada 
por Ivan Molina4. Ao longo de seu caminho, a 
ASCURI vem realizando oficinas de formação 
audiovisual, produzindo filmes e adquirindo 
equipamentos de produção fílmica para as 
aldeias nas quais realiza essas oficinas.

Sua existência hoje, em um contexto de 
desmonte de políticas públicas voltadas 
à cultura é, em si, uma resistência. Suas 
práticas, que visam desenvolver estratégias 
de formação, resistência e fortalecimento do 
jeito de ser indígena através da linguagem 
cinematográfica e das tecnologias de 
comunicação digitais, colocam em suspenso 
uma visão determinista da tecnologia, segundo 
a qual os indígenas perdem sua cultura na 
medida em que as tecnologias não indígenas se 

C n m  d  M t r o
Entrevista com Gilmar Galache e Eliel Benites, 
idealizadores e integrantes da Associação Cultural de Realizadores Indígenas (ASCURI) de Mato Grosso do Sul

GORGES, Maria Claudia1

QUELUZ, Marilda Lopes Pinheiro2

fazem cada vez mais presentes em suas aldeias. 
Neste processo a ASCURI vem realizando uma 
equação entre passado, presente e futuro na 
busca por um equilíbrio entre o fortalecimento 
do jeito de ser indígena e a incorporação das 
tecnologias não indígenas, ao mesmo tempo 
em que  vem atualizando o jeito de fazer 
cinema, propondo  um cinema de mutirão, que 
carrega em si o jeito de ser indígena, com sua 
preocupação com o coletivo, a horizontalidade, 
a autonomia e a ancestralidade.  

Nesta entrevista, realizada entre setembro 
e outubro de 2019, conversamos com Gilmar 

Galache e Eliel Benites, idealizadores e 
integrantes da ASCURI, via videoconferência 
e por telefone, em momentos distintos. Gilmar 
Galache é um indígena Terena, que viveu grande 
parte da sua infância na aldeia Lalima, em 
Mato Grosso do Sul. Em 2005, iniciou o curso 
de Design Gráfico na Universidade Católica 
Dom Bosco (UCDB), e, em 2017, concluiu o 
mestrado profissional em desenvolvimento 
sustentável pela Universidade de Brasília 
(UNB)5. Eliel Benites nasceu na Terra Indígena 
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1. Doutoranda pelo PPGTE/UTFPR, mestre em filoso-
fia pela UNICAMP, professora de filosofia SEED/
PR, e-mail: mariaclaudiagorges@gmail.com.

2. Doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC-
-SP, mestre em história pela UFPR, professora do 
Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Socie-

dade – PPGTE/UTFPR, e-mail: pqueluz@gmail.com.

3. Segundo Colman (2015, p. 3-4), no Brasil, a po-
pulação guarani está dividida em três grupos só-
cio-linguístico-culturais: Ñandeva, Kaiowá e Mby. 
Neste texto nos referimos aos Guarani Ñandeva e 
Guarani Kaiowá, como Guarani e Kaiowá, por ser a 
forma como eles se autoidentificam, segundo Ur-
quiza e Prado (2015, p. 50).

4. Ivan Molina é um indígena boliviano, origi-
nário do povo Quéchua, formado em cinema pela 
Escola Internacional de Cinema e Televisão de 
Cuba (EICTV), e que tem uma história de luta pela 
valorização da ancestralidade andina (GALACHE, 
2017, p. 57-58).

5. Cf. (GALACHE, 2017, p. 9-15).

6. Cf. (BENITES, 2014, p. 13-33).

7.  Gilearde é um realizador indígena, do povo 
Guarani Kaiowá e integrante da ASCURI.

Te’ýikue, em Mato Grosso do Sul. Formou-se 
na licenciatura indígena Teko Arandu, na área 
de ciências da natureza e, em 2014, concluiu 
o mestrado no Programa de Pós-Graduação e 
Doutorado da UCDB. É membro do movimento 
e comissão dos professores indígenas Guarani 
Kaiowá de Mato Grosso do Sul. Desde julho de 
2013 atua como professor efetivo no Curso 
da Licenciatura Intercultural Teko Arandu da 
Universidade Federal da Grande Dourados 
(UFGD), e em 2017, iniciou o doutorado em 
Geografia pela UFGD6. Conversamos com eles 
sobre as práticas audiovisuais desenvolvidas 
pela ASCURI, bem como sobre a sua situação 
atual e perspectivas para o futuro.
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mesmo tempo em que consegue a grana, que 
dá um monte de problema. Então estamos 
testando ela, com um valor de quatro mil, para 
aprender como é que é, e tentar buscar esse 
caminho. 

Estamos precisando muito de uma reunião 
grande que é o Cine Sin Fronteras, que é o 
curso que a gente fazia. Ano passado não 
conseguimos fazer, porque era para ser em 
Campo Grande, mas aqui o governo tem meio 
que uma política partidária, vinculada com 
ruralista, e ainda bem que não rolou até. Mas 
estava começando uma negociação. Vinha uma 
menina que trabalha na Secretaria de Cultura 
de Campo Grande, mas no fim não deu certo, 
e aí não rolou o Cine Sin Fronteras. Esse ano 
a gente queria fazer na Bolívia, porque é um 
valor que quase a gente não aplica tanta grana, 
porque lá o Ivan é bem articulado e consegue 
bastante apoio, só que a gente queria fazer 
uma experiência parecida com a que tivemos 
no primeiro Cine Sin Fronteras, de 2008, que 
é uma imersão mesmo em alguma aldeia do 
povo boliviano. O Ivan tinha falado que era 
Aymara, mas o valor era quarenta mil que a 
gente tinha que arrumar, e pensamos em fazer 
um crowdfunding. Mas a gente pensou que se 
a gente tem oitocentos, seiscentos seguidores 

1. A ASCURI tem um caminho de realização 
de oficinas de formação audiovisual que já soma 
mais de dez anos. Qual é o olhar que vocês têm 
sobre esse percurso? Como a ASCURI se encontra 
hoje, quais são seus projetos atuais? 

Gilmar: Hoje, a gente está, acho que na pior 
fase da ASCURI. A gente está vivendo uma 
fase muito ruim na verdade, sem apoio, sem 
investimento, sem edital, sem equipamento. 
Em 2015, 2016, tínhamos possibilidades bem 
interessantes, e aí começou a acontecer tudo, 
teve o desmonte da FUNAI, Ministério do Meio 
Ambiente, Ministério da Cultura, Ministério da 
Educação, que era onde a gente circulava. Não 
que a gente entrava com um edital diretamente 
com eles, nós pegávamos muitos editais já 
prontos de pessoas que já tinham, de projetos 
que já estavam acontecendo e entrávamos 
com a parte audiovisual, como parceiros, e aí 
tinha uma circulação, aí dava para comprar 
equipamentos, dava para comprar datashow, 
dava para viajar nas aldeias, fazer oficinas 
pequenas, e depois disso não tem mais e só 
vem piorando. 

O equipamento que a gente tinha foi quebrando, 
e a maioria dos equipamentos que tínhamos 
era tudo comprado no Paraguai, e não está 
tendo mais essas possibilidades. A gente está 
tentando agora, lançamos uma campanha para 
comprar um equipamento para o Gilearde7, 
justamente para testar e para tentar aprender 
como é essa plataforma de crowdfunding, 
porque a gente ouve muito falar, que você ao 

1. A ASCURI tem um caminho de realização de oficinas de formação audiovisual que já soma mais de dez anos. Qual é 
o olhar que vocês têm sobre esse percurso? Como a ASCURI se encontra hoje, quais são seus projetos atuais? 1.
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no Instagram a gente não vai conseguir 
quarenta mil que tínhamos que arrumar, então 
vamos testar agora, queimar uma estratégia 
para na próxima conseguirmos um valor mais 
alto. 

Também estamos tentando fazer um longa 
com um amigo, ele é de Campo Grande mesmo, 
se formou em Cuba, é um parceiro nosso e 
está propondo um longa com a gente, e acho 
que provavelmente vai sair, não sei quando vai 
começar, mas o plano é esse. Então, tem esse 
longa, o Cine Sin Fronteras e o Mosarambihára 
que estamos tentando ressuscitar de novo, 
que é um programa que fizemos em 2014, 
2015, com a FUNAI e com o PNUD. E que  foi 
um projeto que era para o fortalecimento do 
jeito de ser Guarani e Kaiowá, com recuperação 
de nascente, que é uma coisa mais de terra, 
não é tanto de cinema, mas que o cinema 
também andava, mas era coisa de recuperação 
ambiental, de sustentabilidade, de autonomia 
alimentar, que era uma coisa que a gente 
tocava, tocou por dois, três anos e depois 
deste desmonte todo a gente não teve outra 
possibilidade de continuar. Estamos tentando 
ressuscitar ele com algum apoio internacional, 
alguma coisa tem que acontecer, não sei. É 
mais ou menos este o plano e como está agora.

Eliel: A ASCURI tem uma longa caminhada 
desde 2008. Como associação ela existe desde 
2012. Neste trajeto a gente tem uma ideia de 
que ela foi resistindo a vários momentos de 
pressão, no sentido de manter esse coletivo 
mais coeso ao longo do tempo, na perspectiva 
de fortalecer o cinema indígena. Mas estamos 
em um momento em que a gente tem que 
avaliar de que maneira continuar a resistência, 
porque não tem perspectivas em termos de 
financiamento, do governo, projetos para a 
gente fazer filmes. Então, estamos em um 
momento de reavaliar como seria a ASCURI 
daqui para a frente, por isso este ano nós 
estamos tentando planejar o ano que vem, as 
programações de debates, a avaliação deste 
grupo e do movimento de cinema indígena 
aqui em Mato Grosso do Sul.

1. A ASCURI tem um caminho de realização de oficinas de formação audiovisual que já soma mais de dez anos. Qual é 
o olhar que vocês têm sobre esse percurso? Como a ASCURI se encontra hoje, quais são seus projetos atuais? 



40

Gilmar: Naquela época a gente não sabia o 
que funcionava e o que não. Não tinha muito 
parâmetro na cabeça do que era certo e do 
que era errado, ou do que era possível e do 
que era impossível, e aí metíamos a cara igual 
doido. Já fomos para lugar só com a gasolina 
da ida, a gente já foi sem lugar para dormir, 
já comemos rango azedo, já fizemos oficina 
tendo que pescar para comer, sem banheiro, 
sem nada, e foi uma época bem legal, só que 
não sei, naquela época a gente tinha uma 
outra visão. Aconteceram várias coisas que 
acabamos desanimando. Você quando produz 
filmes assim de aldeia, não sei se é filme 
etnográfico, ou é filme de índio, ou de sei lá do 
que, essas terminologias, mas ela acaba caindo 
num gueto que é muito acadêmico, que é uma 
coisa que a gente de uns tempos para cá, a 
gente está meio saturado, porque começamos 
a produzir muita oficina, fazer muito, mas não 
conseguíamos visibilidade. Entramos nessa 
crise agora, muito fruto de vivermos nesse 
gueto de produção acadêmica, de pesquisa, 
a gente não sabe ir para outros lugares. No 
começo fazíamos filme para a gente mesmo, 
e nem colocávamos legenda, a gente era bem 
radical, acreditávamos que os filmes eram 
uma exposição do nosso jeito de ser e, como 
éramos muito novos, muito moleques, e como 
a gente não sabia muito das nossas raízes, 

Quais foram as maiores dificuldades que vocês encontraram no processo de constituição das oficinas de formação 
  audiovisual nas aldeias?  2.

essa exposição era algo que vulnerabilizava 
a gente. A gente via isso nos filmes, um dos 
maiores filmes que temos como experiência 
de uma coisa que vulnerabilizou as pessoas foi 
o Terra Vermelha8, e aí vimos que as pessoas 
ficam malucas. 

Havia outras experiências também, de outros 
realizadores indígenas que eram de outros 
segmentos e que acabaram se deslumbrando 
com esse mundo do audiovisual, do cinema. 
Muito vaidoso. Então produzíamos para nós 
mesmos, sem legenda, para a gente se entender, 
se compreender e se fortalecer. Depois de 
um período começamos a querer mostrar, 
e quem estava mais perto era a academia, e 
sempre esteve, em vários momentos apoiou, 
mas a gente não conseguiu sair desse gueto. 
A gente tem muito amigo que é da academia, 
que viu nossos filmes, mas é isso, a gente não 
tem uma visibilidade muito grande, não tem 
apoiador. Depois que quebrou o governo não 
temos apoio. É uma bolha que a gente vive, é 
uma bolha. E a gente não conseguiu sair dessa 
bolha. E essa é uma das coisas que eu acho 
que foi bom, mas ao mesmo tempo tem 
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Quais foram as maiores dificuldades que vocês encontraram no processo de constituição das oficinas de formação 
  audiovisual nas aldeias?  

quatrocentas pessoas, antropólogos, 
pesquisando a gente, trezentos, que já 
pesquisaram, só isso né, é pequeno. Precisava 
expandir mais e não conseguimos. A gente 
parecia que tinha mais vontade, mais gás 
naquela época e hoje em dia é justamente 
isso. Como começou a ficar preso nessa 
bolha fomos desanimando, foi diminuindo 
essa vontade, porque a gente fazia filme 
para as mesmas pessoas, era como chover 
no molhado, queríamos fazer filmes para 
mostrar para as pessoas não sensibilizadas ou 
que desconhecem totalmente a cultura aqui 
de Mato Grosso do Sul, dos povos indígenas, 
mas ficávamos sempre naquele mesmo ciclo, 
passando naquele mesmo lugar, as mesmas 
pessoas vendo e não saía, e foi isso. Essa ida 
para o Rio de Janeiro mesmo, quando fomos 
estudar eu, o Kiki9 e o Gilearde, era justamente 
para tentar estourar essa bolha e ir para 
outros lados do cinema, não do cinema mais 

comercial, mas do público que assiste o cinema 
mais comercial, porque a ideia era sensibilizar, 
mostrar. Mas também já nem está mais tanto 
assim, dá uma preguiça de sensibilizar os 
outros.

Eliel: Acho que a clareza, qual objetivo e papel 
do coletivo, do grupo da ASCURI na perspectiva 
de visibilizar melhor, compreender melhor 
o que seria o cinema indígena, o que seria o 
papel da ASCURI neste contexto. As pessoas 
que vão compondo a ASCURI até agora, 
ainda passam por esse processo, por isso 
tem muito jovem que vem e sai, mas sempre 
mantém o núcleo duro, o núcleo mais forte 
do movimento, quando se compreende bem o 
papel da ASCURI neste contexto todo. 

8. Terra Vermelha é um longa, dirigido por Marco Bechis, de 2008.

9. Ademilson Concianza Verga também é um realizador indígena e integrante da ASCURI.
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Gilmar: Então, parece que a faculdade, as 
pessoas do meio da cidade, que tem o jeito 
de ser do não indígena, que não é coisa só 
de branco, de cor, que é de ser urbano, as 
pessoas que cresceram num ambiente urbano 
elas seguem um modelo ali, seguem aquele 
modelo, de vida, uma coisa meio filosófica na 
verdade, não é só metodologia, como se fosse 
uma ferramenta de aula pedagógica, mas um 
pouco é a filosofia, que a base é o nosso jeito, 
que é diferente do jeito da galera que foi criado 
no urbano. Então quando a gente vai dar aula 
é como se fosse fazer um mutirão para fazer 
uma casa, um mutirão para fazer uma roça. Não 
tem muito assim as figuras principais. Você é o 
arquiteto e fica só na sombra mandando, você 
é o mestre de obras, ou você é o cabeçante da 
roça10, essas coisas que têm quando a gente 
lida com as coisas do meio urbano e rural 
também. Você vai trabalhar na roça e tem lá 
o cabeçante, vai fazer uma casa no mato, tem 
essa figura que não faz nada e tem os peões 
que ficam no sol. Então quando a gente vai 
fazer entre nós mesmos, assim, roda, às vezes 
um está servindo tereré, outro está cavando 
buraco, outro está cortando madeira, outro está 
pescando para comer, ou está matando uma 
vaca para fazer um churrasco, está acendendo 
o fogo, e o mutirão vai acontecendo, e um 
pouco é o nosso jeito de fazer cinema também. 

A gente vai rodando, uma hora pega a câmera, 
outra hora pega o som, outra hora o cara tem 
que ir lá não sei onde buscar uma saia de pena 
e faz produção, e vai rodando.

 Então na produção do filme e nas oficinas 
de audiovisual a dinâmica é mais ou menos 
essa, que, na verdade, é um jeito que a gente 
faz as coisas. Vai fazer uma coisa na casa de 
reza na aldeia, a dinâmica é essa. E você vai 
fazer um açude, a dinâmica é mais ou menos 
essa. É assim quando o indígena traz a ideia. 
Quando o não indígena traz a ideia, parece 
que automaticamente a galera se posiciona 
numa situação que é acostumada, que é a 
de hierarquia, de ter as figuras. Às vezes 
não é imposto, mas às vezes a galera já vai 
colocando, principalmente quando ele tem 
dinheiro.  Geralmente o não indígena quando 
chega com dinheiro num projeto grande, ele 
faz e acontece, tem tudo o que ele quiser. 
Então ele coloca quem ele quiser na sombra, 
quem ele quiser no sol, ele é o dono da bola. 
Mas aí quando a gente chega com as oficinas 
do Ivan, com essa metodologia toda, entra o 
não indígena e entra por outro caminho, ele 
começa a perceber, começa a trocar mais. Não 
é uma coisa assim, como se fosse algo que 
você nunca fosse entender, não, é um jeito 
de ver, aí a pessoa vai se compreendendo e 

1. Como é a metodologia das oficinas de produção audiovisual realizadas pela ASCURI? Como vocês escolhem 
os participantes? Ou não escolhem? Há uma distribuição de função ou não? E de que forma a metodologia                 

desenvolvida  por vocês se diferencia de oficinas de formação audiovisual realizada por não indígenas? 
3.
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1. Como é a metodologia das oficinas de produção audiovisual realizadas pela ASCURI? Como vocês escolhem 
os participantes? Ou não escolhem? Há uma distribuição de função ou não? E de que forma a metodologia                 

desenvolvida  por vocês se diferencia de oficinas de formação audiovisual realizada por não indígenas? 

vai analisando. E tem essa coisa do aprender 
fazendo. O Ivan é muito discípulo do Paulo 
Freire, porque ao mesmo tempo em que ele se 
formou em Cuba, na primeira turma de Santo 
Antonio de los Baños, ele tem também uma 
história política no MAS11, que é o partido do 
Evo, e ele já foi exilado, ele já estudou Paulo 
Freire. Então a metodologia dele é muito 
pautada no aprender fazendo, na imersão, 
você viver ali o cinema o dia inteiro. 

Eliel: A formação é sempre assim, as pessoas 
que têm mais sensibilidade, que têm vontade 
de fazer parte, de ouvir e compreender, já é 
um início. Agora, em termos de metodologia de 
ensino e  participação,  é sempre no contexto 
da luta Guarani e Kaiowá, parte da filosofia, 
cosmologia indígena, a constituição de mundo, 
o olhar, a partir dela você vai orientando toda 
a formação técnica, a estética, os modos de 
construção de narrativa, o que seria uma beleza 
indígena, no sentido que chama a atenção, no 
sentido de  composição de imagem, narrativa. 
Então, absorvendo os conhecimentos técnicos 
da academia, mas sempre orientada pelo 
olhar tradicional indígena, por isso é possível 
fazer uma oficina pontual, mas dentro de um 
contexto maior. Por exemplo, o que seria uma 
imagem, a qualidade da imagem, o que seria o 

movimento de uma câmera, e toda a estratégia 
de como fazer de uma forma alternativa dentro 
da aldeia. Então eu vejo que a metodologia 
está sempre em construção e experimentação.

10. O cabeçante de roça é como um líder que faz a intermediação 
com os contratantes. Cf. (REPÓRTER BRASIL, 2019).

11.  (MAS) Movimento para o Socialismo partido do presidente 
boliviano Evo Morales.
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Um dos eixos que norteiam as práticas que a ASCURI realiza, tal como está no site de vocês, 
é a aproximação e diálogo com os rezadores.  Como isso ocorre na prática? 4.

Gilmar: É uma coisa mesmo de vida. 
É uma relação que a gente tem que ir 
lá conversar com eles sobre qualquer 
coisa. A gente foi criando esse vínculo 
com eles. Não é assim, vou fazer um 
filme e vou lá conversar com o rezador. 
A gente conversa com eles sempre 
que dá, sempre que pode, e sobre 
qualquer coisa. Muitas vezes as dúvidas 
aparecem nesses filmes e a gente vai 
conversar com eles e eles acabam 
esclarecendo muitas coisas. É uma, 
não sei, não é aquela coisa assim, estou 
com esse roteiro aqui e vou conversar 
com o rezador, ou eu estou com esse 
projeto de filme aqui, eu vou conversar 
com o rezador, é algo de vida mesmo. 
Eu estou querendo fazer um remédio, 
eu estou com uma dúvida sobre como 
fazer uma roça, ninguém vai filmar, 
ninguém vai fazer nada, a gente vai lá 
e conversa. Eu estou com uma dúvida 
sobre a letra de uma reza, e a gente vai 
lá e conversa. Eles, os rezadores, vivem 
em outro tempo, em um tempo em que 
as pessoas da época deles, daquela 
época, não vivem mais, poucas pessoas 
estão vivas daquela época, às vezes 
nenhuma, há trinta, 

quarenta, cinquenta anos. E é muito difícil de 
você viver em um tempo que só você sabe, 
que só você sabe certas palavras, sabe certas 
histórias, que só você viu. Então quando você 
troca com ele, ele gosta muito. E aí a gente 
acaba aprendendo reza, canto. 

Eliel: Essa orientação de construção de um 
cinema indígena é baseada a partir do olhar 
dos mais velhos, que obtém essas raízes 
tradicionais de visão de mundo, do que ele 
viveu no passado com o seu território, na sua 
plenitude. Por isso o olhar dos mais velhos 
orienta essa produção, mas adaptado à nova 
realidade de hoje, a partir desse diálogo 
com os outros saberes. O objetivo também é 
justamente fazer essa reaproximação entre 
os mais velhos e os mais jovens através dos 
processos de produção de cinema, e aí o 
cinema é como um elo, uma religação entre 
uma geração, que seriam os mais velhos, e as 
novas gerações de hoje. Então esse modelo, 
o modo do não indígena chegar ao contexto 
indígena, ela resultou nessa ruptura muito 
grande dessas gerações. Assim, o que a ASCURI 
está buscando construir é a recomposição 
dessas rupturas que ocorreu entre as gerações 
indígenas aqui na fronteira do Brasil, em Mato 
Grosso do Sul.

Gilmar: O FIDA nós estamos tentando 
ressuscitar ele com o pessoal da RAJ12, dos 
Guarani e Kaiowá. Porque ele era um momento 
que tínhamos para trocar, como é que estava 
usando, o que tem de novo, o que tem de bom. 
Trazíamos umas pessoas diferentes para falar 
sobre mídia, e nós mesmos e os rezadores 
falávamos também se estava bom, se estava 
ruim, se estava dando errado, se estava 
expondo. Mas, de repente, o FIDA foi tomando 
um outro formato que era um formato que não 
estava mais legal.  O último FIDA que a gente 
fez foi em Amambai13, junto com a Aty Guasu14 
e foi um tiro muito errado, pois a gente acabou 
não conseguindo comida para somar junto 
com a Aty Guasu, e a gente teve que comer a 
deles, e já era pouca. Então desanimou muito. 

O FIDA foi virando meio bagunça sabe, no 
começo do FIDA tinha muito uma pegado do 
Brand15, que foi um cara que incentivou muito 
o FIDA. E o Ivan era um cara que abraçou 
também, e ele vinha com uma pegada de 
método, de disciplina, toda a pegada que o Ivan 
tem. Mas com o tempo a gente não conseguia 
trazer mais ele, fomos tocando por conta e foi 
virando bagunça. Perdeu aquela coisa. Mas 
estamos tentando ainda. Ficou muito difícil, 
a ASCURI apesar de estar legal, ela passou 

Além de realizar as oficinas de formação audiovisual, a ASCURI também coordenava o 
Fórum de Discussão sobre a Inclusão Digital nas Aldeias (FIDA). Qual é a situação do FIDA 
hoje e a importância dele, destes momentos de discussões, para a prática da ASCURI?

5.
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Gilmar: O FIDA nós estamos tentando 
ressuscitar ele com o pessoal da RAJ12, dos 
Guarani e Kaiowá. Porque ele era um momento 
que tínhamos para trocar, como é que estava 
usando, o que tem de novo, o que tem de bom. 
Trazíamos umas pessoas diferentes para falar 
sobre mídia, e nós mesmos e os rezadores 
falávamos também se estava bom, se estava 
ruim, se estava dando errado, se estava 
expondo. Mas, de repente, o FIDA foi tomando 
um outro formato que era um formato que não 
estava mais legal.  O último FIDA que a gente 
fez foi em Amambai13, junto com a Aty Guasu14 
e foi um tiro muito errado, pois a gente acabou 
não conseguindo comida para somar junto 
com a Aty Guasu, e a gente teve que comer a 
deles, e já era pouca. Então desanimou muito. 

O FIDA foi virando meio bagunça sabe, no 
começo do FIDA tinha muito uma pegado do 
Brand15, que foi um cara que incentivou muito 
o FIDA. E o Ivan era um cara que abraçou 
também, e ele vinha com uma pegada de 
método, de disciplina, toda a pegada que o Ivan 
tem. Mas com o tempo a gente não conseguia 
trazer mais ele, fomos tocando por conta e foi 
virando bagunça. Perdeu aquela coisa. Mas 
estamos tentando ainda. Ficou muito difícil, 
a ASCURI apesar de estar legal, ela passou 

Além de realizar as oficinas de formação audiovisual, a ASCURI também coordenava o 
Fórum de Discussão sobre a Inclusão Digital nas Aldeias (FIDA). Qual é a situação do FIDA 
hoje e a importância dele, destes momentos de discussões, para a prática da ASCURI?

5.

dois anos inadimplente, agora está tudo certo, 
mas uma associação ela não foi feita para 
fazer filme. Uma associação parece assim, na 
cidade, que ela foi feita para representar as 
pessoas juridicamente, e para dar assistência 
médica, parece que é só isso. Porque quando 
você a pega e transforma numa associação de 
audiovisual, ela não tem mobilidade nenhuma, é 
extremamente amarrada, uma burocracia feia e 
tudo isso vai engessando essas possibilidades. 
Você vai fazer o FIDA, mas aí vai conseguir 
o dinheiro para a alimentação, ele tem que 
passar pela ASCURI, e a conta da ASCURI é 
muito complicado para você tirar o dinheiro de 
lá, e acaba que que você olha e fala, não, não 
tem como.

 Ainda a gente está buscando um jeito de 
transpor isso, de enquadrar outros caminhos 
para conseguir trabalhar melhor, porque 
qualquer coisa que a gente faz via ASCURI é 
extremamente amarrado. Você tem que pagar 
nota, tem que ir no contador, é horrível. Não 
é legal, é triste. E a gente não tinha tanta 
burocracia, éramos só uma associação com 
o CNPJ, mas depois tivemos que abrir uma 
conta. A gente tem um site que paga trezentos 
reais por ano, e é horrível, acaba que você vai 
se definhando nesse meio burocrático e não 
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anima para fazer outras coisas. Isso era uma 
coisa que a gente tinha no começo. A gente não 
tinha isso. A gente era tudo doido. A gente ia, 
tinha vontade, mas a coisa ficou tão amarrada. 

Eliel: O FIDA era um momento, um fórum de 
discussão das novas mídias nas aldeias, era 
um processo que no início a gente entendeu 
que era o audiovisual. E hoje cada vez mais 
estamos focando no cinema. Quando você fala 
em audiovisual entra tudo, jornalismo, entra a 
chegada das novas mídias nas aldeias, meios 
de comunicação, rádio, televisão, e agora tem 
WhatsApp, todo esse debate desses novos 
meios de comunicação, desse mundo digital. 
Então ele entrou neste debate, e por algum 
tempo a gente focou muito no cinema, e tudo 
isso faz parte também. Hoje nas discussões 
está como é que o indígena Guarani, Kaiowá 
e Terena aqui de Mato Grosso do Sul absorve 
essas novas tecnologias de comunicação, como 
utilizamos ela, então é necessário um debate e 
o amadurecimento neste sentido. Esse seria o 
FIDA, mas, para um debate mais local, regional. 
Nós temos também o Cine Sin Fronteras, um 
curso de cinema mais internacional, participou 
dele a galera da Bolívia, aqui do Brasil e ele 
também é composto por outras etnias, por 
exemplo grupos Guarani Mbya, e tem outras 
pessoas que vão participando, e vão se 
aproximando dessa rede.

12. (RAJ) Aty Guasu Jovem.
13. Terra Indígena habitada 
por Guarani e Kaiowá. 
14. Grande Assembleia Guarani 
Kaiowá.
15. Antônio Jacó Brand foi o 
fundador Conselho Indigenista 
Missionário de Mato Grosso 
do Sul, fez parte do grupo 
docente da Universidade 
Católica Dom Bosco (UCDB), 
em Campo Grande, MS, onde 
iniciou seu trabalho no 
Núcleo de Estudos e Pesquisas 
das Populações Indígenas 
(NEPPI), que participou, por 
um período, da coordenação do 
primeiro FIDA. Cf.  (RIBEIRO; 
SILVA, 2019, p. 430
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Gilmar: Fazendo isso que a gente está fazendo, 
tentando ficar vivo. Tentando manter um nome. 
Porque ao mesmo tempo a gente tem essa 
resistência territorial toda que a gente está aí, 
andando pelas aldeias, investindo, plantando 
e fazendo festas nas retomadas, essas coisas 
todas, é uma forma de resistência. Falar uma 
língua que ninguém mais fala também é outra 
resistência, palavras que ninguém conhece, que 
o jovem perdeu, porque a língua vai mudando 
tanto, tem palavras que eles já não sabem 
mais, canto, que eles já não sabem mais. Então, 
comida, criação, remédio medicinal, quando 
você prática isso na sua vida é uma forma de 
resistência, e aí você faz um filme sobre isso, 
propaga mais. E ficar vivo, manter isso tudo aí, 
é uma forma de resistência horrível. E a coisa 
das retomadas, tomar tiro para fazer filme, 
essas coisas.

Eliel: Resistência é, por exemplo, os saberes, o 
modo indígena de viver, ela está bastante ligada 
aos mais velhos. As novas gerações estão cada 
vez mais se adaptando nessa relação com o 
não indígena,  e nesse processo o cuidado é 
muito grande, porque o mundo moderno vai 
encantando os jovens e ele acaba deixando suas 
raízes, e aos poucos vai perdendo a língua, vai 
perdendo os saberes, mitologia, cosmologia, a 

Em seu site de divulgação do projeto, vocês colocam que um dos objetivos da ASCURI 
seria desenvolver estratégias de resistência. Sendo assim, o que seria essa resistência?6.

religiosidade tradicional. Então a resistência 
é justamente fazer um cinema voltado para 
ele, como um espelho, ele fica olhando seus 
valores. Quando os saberes tradicionais estão 
em uma tela, em uma projeção, no cinema, ele 
observa que as tecnologias estão sendo usadas 
para fortalecer esses saberes tradicionais que 
orientam a existência tradicional indígena. 
Assim, a resistência é a continuidade dos 
valores tradicionais no mundo atual, tudo isso 
é uma resistência, porque o modelo de vida 
moderno vai se sobrepondo ao mundo indígena. 
Então o cinema é justamente buscar resistir 
a esse mundo mostrando ao mundo maior, a 
uma sociedade maior, o valor que o indígena 
tem. O valor no sentido da especificidade que 
ele tem e que pode contribuir para a sociedade 
de uma forma mais ampla, enquanto opção 
de vida também. E o efeito interno, isso seria 
o efeito externo, o efeito interno seria que os 
jovens voltassem a fazer a religação entre 
a sua vida com a tradicionalidade indígena. 
A revalorização dos mais velhos. Então isso 
seria resumidamente a ideia que nós temos de 
resistência.
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Gilmar: Se a gente não conseguir, a gente 
tem que estar se reinventando totalmente, 
porque se a gente não conseguir se reinventar 
e criar novas possibilidades vamos acabar. Em 
2017, 2018 quase acabamos. A gente já estava 
inadimplente e não tinha mais como limpar, 
não tinha a possibilidade de arrumar grana 
para nada e estávamos bem sem equipamento, 
tudo dando errado, quase acabamos. Voltamos, 
mas por mais dois, três anos a gente vai tentar. 
Se não der nada achamos melhor encerrar. 
Quando a gente lê a nossa história e lê nossos 
trabalhos parece que tem um movimento 
muito revolucionário, mas a gente é gente. Os 
caras e meninas vão transando e fazendo filhos 
e a estrutura familiar não é mais aquela, não 
somos um pedaço de pau que fica lá, inerte, a 
pessoa vai dependendo e vai querendo arrumar 
trabalho e a ASCURI não tem como manter. A 
gente queria manter pelo menos as formações, 
transformar isso numa escola de cinema de 
práticas desse jeito de fazer a vida, desse jeito 
de lidar com a vida. Hoje parece ser tão louco ter 
uma sociedade em que a gente vive, porque eu 
vejo muito quando você  vai nos movimentos, 
por exemplo, o festival de cinema de Brasília 
do ano passado, ou retrasado, um ódio tão 
grande entre pessoas que estavam na mesma 
sala, que buscam a mesma compreensão sabe. 

É o negro brigando com todo mundo, trans 
brigando com todo mundo, a mulher brigando 
com todo mundo, e em um momento que, 
sei lá, a gente deveria ouvir mais. Estamos 
vivendo numa época muito doida. Esses papos 
assim, parece coisa de maluco. Falam assim, 
ah, um jeito de ser diferente que valoriza a 
compreensão, a natureza, e vamos viver da 
terra, isso daí não faz sentido nenhum. Isso 
parece que não faz sentido nenhum, parece 
que esse cara está muito louco, melhor a gente 
se matar aqui mesmo, você pisou no meu 
calo, você é isso, é homofóbico, vamos matar, 
fogo nos racistas, esses papos bravos que é 
muito uma coisa copiada assim do americano, 
daqueles movimentos sociais americanos. Na 
verdade, eu estava construindo minha casa na 
aldeia faz uma semana, eu estou voltando para 
a aldeia, porque eu não dou conta mais de lidar 
com as pessoas.

Eliel: Agora eu vejo que muitas pessoas como 
o Kiki, o Gilearde, o próprio Gilmar, e outras 
pessoas, estão cada vez mais maduras no 
processo de formação, têm uma experiência 
grande em termos de compreensão sobre 
a luta e a resistência, e a importância dos 
indígenas tanto Guarani, Kaiowá  e Terena, 
na qual se baseia a ASCURI. Mas também há 

Como vocês veem o futuro da ASCURI?7.

agora a possibilidade de que mais pessoas não 
indígenas possam compor esse grupo. A ideia 
principal é como mostrar o olhar indígena para 
o mundo, o que é cinema indígena, então não 
é necessário a gente se fechar ao nosso grupo 
somente indígena. Há também a possibilidade 
de um diálogo maior com as pessoas que têm 
uma sensibilidade e, neste sentido há uma 
estratégia muito interessante de resistir a 
todas as mudanças que acontecem. Mudanças 
que ocorrem no contexto político e no contexto 
de mudança das pessoas, pois a gente 
vivenciou muito isso, pessoas que a gente 
contava e depois nos deixavam, depois outras 
pessoas entram. Essa mudança toda faz parte 
do cotidiano. Eu vejo que o futuro da ASCURI 
é, neste momento, ainda uma redefinição, no 
sentido de uma abertura maior para as pessoas 
entrarem nela para fortalecer a própria ideia 
da ASCURI



49
TOM 10 UFPR | Imagem e Resistência / Imagem e Subversão ISSN: 2448 - 136X

agora a possibilidade de que mais pessoas não 
indígenas possam compor esse grupo. A ideia 
principal é como mostrar o olhar indígena para 
o mundo, o que é cinema indígena, então não 
é necessário a gente se fechar ao nosso grupo 
somente indígena. Há também a possibilidade 
de um diálogo maior com as pessoas que têm 
uma sensibilidade e, neste sentido há uma 
estratégia muito interessante de resistir a 
todas as mudanças que acontecem. Mudanças 
que ocorrem no contexto político e no contexto 
de mudança das pessoas, pois a gente 
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Fonte: https://vimeo.com/ondemand/dascriancasikpengFonte: https://vimeo.com/ondemand/shomotsi
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Fonte: https://vimeo.com/ondemand/dascriancasikpeng Fonte: https://vimeo.com/ondemand/waiariniopoderdosonho
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Fonte: https://vimeo.com/ondemand/odiaemquealuamenstruou Fonte: https://vimeo.com/ondemand/jametransformeiemimagem
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Fonte: https://vimeo.com/ondemand/jametransformeiemimagem Fonte: https://vimeo.com/ondemand/bicicletasdenhanderu
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Fonte: Frame do filme A história da Cutia e do Macaco, 40’’.
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Fonte: Frame do filme Wotko e Kokotxi – Uma história Tapayuna , 1’38’’.
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Fonte: Frame do filme, Ohokoti, 5’59’’.
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Fonte: Frame do filme Yvy Reñoi, Semente da Terra, 14’24’’.
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Fonte: https://www.mostradecinemainfantil.com.br/konagxeka-o-diluvio-maxakali/
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Fonte: https://www.facebook.com/tekohaxy/photos/rpp.1104883692996605/1116548135163494/?type=3&theater
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Sou uma extensão 
Wapichana, povo 
indígena de 
Roraima. 

No final dos anos 60, minha 
mãe foi doada, aos 12 anos, a 
uma enfermeira. Depois, esta 
enfermeira redoou minha mãe 
a uma outra família. Assim, 
Lucilene habitou várias casas, 
crenças, religiões, até fixar-se 
em Curitiba. Sou, portanto, uma 
extensão em vários sentidos: 
instalo minha rede entre 
Curitiba (PR) e Canauanim 
(RR). Ocupo um espaço do 
tamanho do brasil para refletir 
minha identidade indígena. Sou 
ex-tensão, no sentido de que 
hoje posso falar sobre algumas 
questões traumáticas do corpo 
indígena em deslocamento.

Gustavo Caboco

Rede-Paraná
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Rede - Mãe

Não possuo identidade indígena sem a relação 
com minha mãe. Sua capacidade de articular 
lembranças e me levar a lugares do seu corpo-
memória é o que me leva até a maloca. Primeiro 
em palavra, depois corporalmente, quando nos 
apresenta a nossos familiares indígenas. 

Ela levou 33 anos para retornar à aldeia. Seu 
deslocamento – do norte ao sul – a transformou 
como pessoa, mas nunca deixou sua identidade 
indígena de lado – nunca deixou para trás os fios 
que aprendeu a tecer com as mãos habilidosas 
da avó Blandina.

Suas mãos criam uma primeira rede, onde me 
faço presente.
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corpo-memória e corpo-deslocamento; plantar 
o corpo; integrar o corpo à paisagem arenosa; 
ser terra; visualizar o corpo em deslocamento 
e a ideia de plantas que caminham; identidades 
indígenas em movimento.
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plantando bananeira 
em tijuca

plantando bananeira 
em água suja
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olhos de jenipapo

visitar a gruta de santa luzia na nascente do 
rio tamanduateí em SP; produzir uma roupa 
– um manto – que mostre o rio de ontem 
(linhas azuis) e o rio retificado de hoje (linhas 
vermelhas); levar a bandeja, o prato esmaltado, 
da casa de tio casimiro – parente wapichana 
que ficou cego durante sua vida e abriu igrejas 
de santa luzia – a santa protege a vista; ralar 
jenipapo que o jaider trouxe de roraima junto 
com xs parentes e vestir a luva; performar 
santa luzia dentro da gruta e ver através da 
ótica dos olhos de jenipapo
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Kausanaykikamallapas
Pelo menos enquanto estiver vivo

Marina Ramos
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Kausanaykikamallapas III, 2017. 

Barraca e aguayo 

200 x 120 x 130 cm. 

Registro de Arthur Possoli
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Qhaway #2, 2016

Instalação

Caneta posca sobre impressão em cartaz, fios de barbante, 41 objetos andinos e lona

2 x 3 x 2 m

Registro de Fabiana Caldart
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Qhaway #2, 2016

Instalação

Caneta posca sobre impressão em cartaz, fios de barbante, 41 objetos andinos e lona

2 x 3 x 2 m

Registro de Fabiana Caldart
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A última cidade que passei, Cochabamba, 
era a que constava na mais recente certidão 
de nascimento do meu avô – emitida depois 
que ele trocou o nome devido a perseguições 
por ter sido membro do partido comunista. 
Na tentativa de descobrir mais sobre o seu 
passado, fui com minha mãe e meu irmão em 
todos os cartórios da cidade em busca da 
certidão de nascimento original. Sem sucesso, 
comecei a questionar o porquê não se sabia 
quase nada da história do meu avô, o porquê a 
identidade quechua dele não ter sido difundida 
o suficiente em nossa família, o porquê de 
não terem insistido nisso. Minha mãe me 
respondeu: “Não sei filha, ele não falava muito 
sobre esse passado. Talvez ele não tivesse 
boas lembranças”. Ali me dei conta: parecia ser 
uma escolha meu avô não querer falar sobre 
aquilo. Não sei pelo que ele passou ou pelo que 
sofreu para não ter lidado com essa situação 
de um modo ch’ixi – no caso, lidar entre as 
contradições do seu ser indígena quechua e do 
seu ser cristão residente no Brasil. Por outro 
lado, percebi que através da arte pude manter 
essa história desconhecida viva, recriá-la e 
sentir-me parte dela. Em territórios coloniais se 
arrancam as memórias. É dolorido e agoniante 
não conhecê-las, mas é preciso reinventá-
las, e pelo menos enquanto essas histórias 
estiverem vivas – kausanaykikamallapas – o fim 
do mundo tardará2.

1. CUSICANQUI, Silvia. “Silvia Rivera Cusicanqui: ‘Tenemos 
que producir pensamiento a partir de lo cotidiano’”. [Entre-
vista concedida a] Kattalin Barber. El Salto. Disponível em: 
<https://www.elsaltodiario.com/feminismo-poscolonial/sil-
via-rivera-cusicanqui-producir-pensamiento-cotidiano-pensa-
miento-indigena?>. Acesso em: 20 out. 2019.

2. KRENAK, Ailton. Ideias para adiar o fim do mundo. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2019.



78



79
TOM 10 UFPR | Imagem e Resistência / Imagem e Subversão ISSN: 2448 - 136X



8
0



8
1

TOM 10 UFPR | Imagem e Resistência / Imagem e Subversão ISSN: 2448 - 136X

Entrevista:
Cyla Costa e Cristina Pagnoncelli.

Nos muros das cidades, em postagens de 
redes sociais, nas mãos de manifestantes, os 
cartazes e imagens de protesto fazem parte 
do nosso cotidiano. Mas como são produzidas 
essas imagens? Para discutir essa questão e 
outras que envolvem a produção de imagens 
e resistência, entrevistamos as designers Cyla 
Costa e Cristina Pagnoncelli, ambas de Curitiba. 
Além do envolvimento em ações sociais, como 
o grupo de apoio às mulheres #FabulosasCWB, 
elas nos contam um pouco sobre suas 
influências, formação e como conduzem seus 
trabalhos e o engajamento em iniciativas 
que abordam temas como o feminismo e a 
desigualdade social, dentre outras questões 
que permeiam nosso cotidiano. 

Fotografias: Cyla Costa e Cristina Pagnoncelli.
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Cyla: Minha formação foi em design gráfico 
pela UFPR em 2004. Depois de me formar 
e trabalhar por 2 anos em agência, me dei 
conta de que isso não me faria completa, 
tanto a rotina de trabalho quanto a falta de 
processos manuais e mais autorais, então fui 
estudar fora. Em Barcelona, fiz dois masters, 
um em ilustração criativa e outro em design 
editorial com foco em tipografia. De volta ao 
Brasil, comecei meu próprio estúdio, super 
informal no início e que foi tomando forma ao 
longo dos anos ;) Olhando agora, parece um 
processo natural que eu tenha começado a 
trabalhar com lettering, foi como uma junção 
das experiências que eu tinha acumulado. 
Hoje continuo com meu one-woman-studio 
em Curitiba, trabalhando com projetos em 
que o lettering e a tipografia tenham papel de 
relevância. Também costumo viajar para pintar 
murais e participar de eventos. 

Cristina: Me formei em ‘Desenho Industrial – 
Programação Visual” na PUC-PR em 2006. 
Fiz uma pós-graduação em “Ilustração 
Criativa e Técnicas de Comunicação Visual” 
na EINA, Escola de Disseny i Art de Barcelona 
em 2009/2010. E também dois cursos de 
especialização na SVA – School of Visual Arts 
em 2012 (um de Ilustração e outro de Visual 
Branding) em NYC. Sempre busquei mesclar a 
ilustração no meu trabalho de design. Por alguns 
anos trabalhei em agências de publicidade e 
estúdios de design, mas percebi que somente 
como designer e artista independente 
consegui colocar mais a minha voz nos 
meus trabalhos e projetos. Foi importante 
seguir minhas paixões e apostar em projetos 
pessoais. A partir de 2013 comecei a estudar e 
trabalhar mais com lettering e arte com giz (@
oficinadegiz). De 2015 ao início de 2019 estive 
a frente de um espaço criativo no Edifício 
Anita, em Curitiba – o SEGUNDO ANDAR (@
segundoandarcwb) – aonde foi possível criar 
muitas parcerias, organizar palestras, eventos, 
workshops e exposições. Inclusive, foi onde 
teve início o grupo de apoio a mulheres e 
várias atividades do #FabulosasCWB. Foi uma 
experiência e iniciativa independente que me 
permitiu ir além do que o mercado de trabalho 
me oferecia e que abriu muitas portas como 
designer e artista autônoma. 

Contem um pouco sobre a formação 
de vocês e o trabalho que realizam.



8
3

TOM 10 UFPR | Imagem e Resistência / Imagem e Subversão ISSN: 2448 - 136X



8
4

Cyla: Meu trabalho tem sido bem focado 
no lettering nos últimos anos. Isso quer 
dizer basicamente desenho de letras, quase 
como uma ilustração, mas com letras como 
protagonistas. Adoro trabalhar com isso e 
meu processo é bem manual, tudo começa 
e se conceitualiza com o desenho à mão e 
a finalização depende do projeto, às vezes 
é digital mas outras pode ser tudo manual, 
feito em diversas técnicas. Difícil falar sobre o 
estilo próprio, até porque ele tá sempre fluindo 
né? Mas a presença das técnicas manuais 
se destaca no meu trabalho, e isso também 
transparece como sendo algo que gosto muito 
de fazer, acho que se sente :) 

Comentem um pouco sobre a 
linguagem visual ou estilo que 
vocês utilizam e as referências 
visuais que se identificam
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Cristina : Sinceramente, não acho que eu 
tenha um estilo, apesar de muita gente 
conseguir identificar um trabalho meu. Acho 

que consigo me adaptar bem ao briefing e 
a cada projeto. Sinto que vou explorando e 
transformando minha maneira de trabalhar ao 
longo dos anos, nunca fico num mesmo lugar. 
Gosto de experimentar técnicas e diferentes 
possibilidades através dos processos manuais 
e com a ajuda da tecnologia. Sou uma pessoa 
bastante inquieta e talvez isso faça com que 
eu sempre esteja buscando uma nova forma 
de me expressar. Acho que o trabalho com giz 
me fez mais conhecida no Brasil por conta da 
Oficina de Giz e também sinto que através do 
lettering (desenho de letras) encontrei uma 
maneira de trazer mais questões sobre as quais 
quero falar e abordar diante da sociedade. 
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Em quais coletivos vocês 
participam ou já participaram? 

Cyla : Já tive várias formas de trabalho 
coletivo, dividindo espaços de trabalho e 
projetos específicos mas o único coletivo que 
eu de fato participo é o Criatipos. A gente se 
juntou (eu, a Cris, o Jackson Alves e o Doo 
Coan) pela paixão em comum com o mundo das 
letras e para compartilhar experiências fora 
das nossas rotinas de trabalho. Começamos 
a pintar murais e fizemos vários projetos e 
viagens, e ainda mantemos uma conexão bem 
forte, embora hoje em dia seja mais na troca 
de ideias, opiniões e experiências, e alguns 
projetos especiais. Sobre os coletivos como o 
Fabulosas, Deixa Ela em Paz e Design Ativista, 
participo ocasionalmente com artes para 
questões feministas, sociais e políticas que eu 
defendo. 

Cristina : Assim como a Cyla, faço parte do 
coletivo Criatipos. Nos unimos em 2013 e foi 
quando abracei de vez o mundo das letras. 
Temos uma troca muito valiosa como grupo que 
vai além do trabalho, somos como uma família 
e nos sentimos fortalecidos pelas nossas 
individualidades pessoais e profissionais. 
Em 2016 conheci a Manu, fundadora do coletivo 
Deixa Ela em Paz, o que me inspirou a criar o 
grupo de apoio às mulheres #FabulosasCWB. 
Foi algo bem natural e que começou com 
reuniões entre mulheres e bate papos no meu 
estúdio e espaço criativo (SEGUNDO ANDAR) 
e logo foi fluindo com programações mensais 
(encontros, palestras, bazares, eventos). 
Mas nunca chegamos a ser um coletivo. O 
FabulosasCWB também foi se transformando 
ao longo do tempo, um projeto voluntário 
e social depende muito da pró-atividade e 
disponibilidade de tempo de quem participa. 
Tivemos muitos altos e baixos, meses mais 
ativos e hiatos de atividades. 
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Como foi a aproximação com 
os coletivos? Há quanto tempo 
participam dessas atividades? 

Cyla : Com os coletivos de ativismo comecei a 
participar mais desde 2016, quando vimos um 
levante muito grande de revolta, barbaridades, 
ao mesmo tempo em que a consciência da 
sociedade sobre temas como o feminismo 
estava numa crescente. Como artistas visuais 
nessa época digital, temos um novo alcance, 
e isso pode ser usado como uma plataforma 
para expressar aquilo que consideramos 
importante. 

Cristina : o Criatipos surgiu da vontade de 
nos unirmos a outros profissionais também 
autônomos, para termos mais trocas e nos 
fortalecermos. Foi bem fluído e natural. 
Assim como o #FabulosasCWB: Nunca foi 
algo planejado, mas sinto que sempre fiz esse 
movimento de conectar pessoas. Através do 
Criatipos, da Oficina de Giz, do SEGUNDO 
ANDAR e do #FabulosasCWB encontrei 
aliados nas causas que eram comuns. Foram 
movimentos que fiz para conectar pessoas, 
nos fortalecermos e crescermos juntos. 
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Como vocês podem nos 
descrever o #FabulosasCWB? 

Cristina : O #FabulosasCWB surgiu junto 
ao evento de final de ano que organizei no 
Edifício Anita – “O Fabuloso Natal das Anitas” 
em 2016, no qual convidei algumas mulheres 
empreendedoras para participar e também 
em paralelo ao lançamento do calendário 
feminista “Lute Todos os Dias” 2017 – um 
projeto e iniciativa na qual convido mulheres 
artistas para ilustrar cada mês. A partir desse 
evento, nos conectamos e em 2017 fizemos ao 
menos 1 encontro por mês e juntas decidíamos 
os assuntos que queríamos abordar. Começou 
como um movimento despretensioso e logo 
começamos a criar camisetas, cartazes e 
lambes para ir às ruas, utilizando materiais que 
sobravam no SEGUNDO ANDAR, nosso local 
de apoio e encontro. No início, junto comigo, 
várias meninas participaram, propondo 
atividades e protagonizando ações, dentre 
elas, Mariana Steil, Caroline Ferreira (VegVeg), 
Mariana Hemerson, Tatiana Gottert, Camila 
Viegas, Lucia Angélica. Nunca tivemos um 
núcleo definido, as atividades foram sempre 
protagonizadas por diferentes mulheres e 
voluntárias. 
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Vocês poderiam nos contar 
sobre a parceria entre o 
coletivo #FabulosasCWB e o 
“Deixa ela em paz”? Como se 
deu essa aproximação? Quais 
os interesses comuns entre 
esses coletivos?

Cristina : O primeiro contato com o coletivo 
Deixa Ela em Paz partiu da vontade de eu e a 
Cyla fazermos um mural com a frase “Deixa 
Ela em Paz” e homenagear o coletivo. Porém, 
infelizmente, em ambas tentativas de concluir 
o projeto, não foi possível realizá-lo. Num 
deles, quando conhecemos a Manu Arruda 
– fundadora – pessoalmente em Curitiba, foi 
quando eu e a Cyla aprendemos a fazer cola 
caseira e colamos lambes pela primeira vez. A 
Manu nos guiou e fortaleceu muito em várias 
questões, por já ter experiência e estar à frente 
do coletivo de intervenção urbana. Essas 
trocas e esse apoio nos inspiraram a ocupar 
mais as ruas, a participar de manifestações, 
criar artes para colocar nossa voz no mundo. 
O interesse em comum dos movimentos, 
sem dúvida, é fortalecer e encorajar outras 
mulheres a falarem, gritarem, defenderem e 
ocuparem seu lugar. 
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Quais são as atividades 
que vocês realizam nesses 
coletivos? 

Cristina : Como já citado, fizemos muitas 
atividades diferentes, começando pelas 
reuniões mensais com temas propostos pelas 
participantes, desde assuntos sobre o mercado 
de trabalho, maternidade, sexualidade, 
relacionamentos abusivos, etc. Em alguns 
encontros assistimos documentários e lemos 
textos para debates. Realizamos poucas 
oficinas perto do que gostaríamos de ter feito, 
por falta de disponibilidade de ministrantes, 
estrutura, dinheiro... porém, uma que foi muito 
marcante foi junto ao coletivo Deixa Ela em Paz 
em novembro de 2017 – o CEU para Mulheres 
– Circuito de Enfrentamento Urbano, onde 
desenvolvemos junto a 15 mulheres recortes 
em estêncil para um grande mural coletivo.
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Como funcionam suas 
colaborações? 

Cristina : Sempre foi bastante fluido e 
espontâneo, de acordo com os interesses 
e assuntos propostos pelas participantes. 
Nunca tivemos um núcleo fechado que tomava 
as decisões, a princípio eu gostaria que fosse 
uma organização horizontal, mas no fim, 
acabei liderando a maioria dos eventos. E isso 
também foi algo que pesou, pois quando as 
coisas são feitas em grupo, fica muito mais 
leve. Por esse motivo tivemos alguns hiatos e 
meses sem atividades. Com o passar do tempo, 
foquei bastante nas atividades ligadas ao meu 
ofício de designer e comunicadora, criando 
lambes, cartazes e fortalecendo o projeto do 
calendário feminista Lute Todos Os Dias para 
arrecadar fundos monetários para possibilitar 
atividades. 
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Existe alguma técnica ou 
suporte que seja mais comum 
nesses trabalhos com os 
coletivos? 

Cristina : Aproveitamos o espaço de serigrafia 
e estrutura que tínhamos no SEGUNDO 
ANDAR, utilizando sobra e reciclando 
materiais. Para os lambes, usamos muito 
fotocópia e cola caseira. Sempre foram mídias 
de baixo custo ou de reaproveitamento. 
Nas redes sociais, temos um grupo fechado 
no Facebook (FABULOSAS) e no Instagram 
não temos perfil, mas assinamos com a 
#FabulosasCWB nossas atividades. 
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Além dos coletivos, vocês estão 
envolvidas mais diretamente 
com outras formas de 
engajamento social? 

Cyla: Além dos coletivos que mencionei acima, 
para os quais contribuo voluntariamente com 
minha arte em diversos temas sociais, também 
tenho gostado muito de trabalhar com projetos 
remunerados que tenham um propósito, como 
o trabalho que faço para a Editora Mol, que 
sempre destina lucros para organizações de 
apoio a pessoas de baixa renda em tratamento 
de doenças e em condição de vulnerabilidade 
social. Também ajudo diretamente a 
organizações de saúde para pessoas em 
condições sanitárias precárias. 

Cristina : Meu principal projeto hoje em dia é o 
Calendário Feminista “Lute Todos os Dias” que em 
2020 terá sua 4a edição. O projeto foi crescendo 
a cada ano, e busco através dele divulgar e 
fortalecer o trabalho de outras mulheres, 
além de criar mais conexões. O calendário é 
comercializado por um preço acessível e tem 
ganhado o apoio de muita gente. O lucro das 
vendas fica disponível para atividades ao longo 
do ano e para produção do calendário do ano 
seguinte. (lambes disponíveis pra baixar:

https://medium.com/oficinadegiz/lute-todos-
os-dias-8m-18c736eb719e ).

Além do calendário, dou workshops com a Oficina 
de Giz, a maioria pagos, porém sempre que 
possível, busco abordar assuntos importantes 
nas atividades dos alunos. Criando murais 
coletivos com assuntos atuais e pautas urgentes 
a serem discutidas. Eventualmente faço murais 
e artes diversas por onde passo, aproveitando as 
oportunidades para ocupar e falar sobre o que 
acho importante. (Rua Pagu - CWB /// Suena Eh 
- Buenos Aires /// El Cabriton - SP) 
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Cyla : Hoje em dia todo mundo tá tão dentro 
do mundo digital que essa pergunta se faz 
necessária, né? Mas na minha opinião, nada 
substitui o cenário de uma cidade para 
avaliarmos o bem-estar social. Quando viajo, 
sempre fico de olho em todos os detalhes 
de expressão humana presente nas cidades, 
por isso acho de suma importância que a 
gente se manifeste da forma que podemos, 
e no nosso caso isso se dá muito por meio 
dos lambes. Também pintamos murais, então 
pode-se imaginar como a paisagem urbana é 
importante para nós. 

Qual a opinião de vocês sobre a produção de 
cartazes de protesto e denúncia espalhados 
nas ruas diante da popularização das redes 
sociais digitais? Qual a importância da 
ocupação desses espaços nos dias atuais? 

Cristina : Acho importantíssimo, pois as 
cidades falam. A internet e as redes sociais 
apesar de acessíveis, são muito manipuladas e 
nos condicionam a viver em bolhas. Estamos, 
na maioria das vezes, falando com os mesmos: 
pessoas relacionadas e da mesma opinião que 
a gente. Acho importante a utilização dessa 
plataforma social e estar presente online, 
mas a vida real acontece off-line. Por isso me 
fascina estar sempre observando e registrando 
o que vejo pelas ruas e por onde passo. Uso 
muito meu Instagram para compartilhar aquilo 
que vejo por aí. E me inspiro para criar também 
minhas coisas. Por isso acho de extrema 
importância ocuparmos e colocarmos a nossa 
voz e opinião na rua, seja na forma de lambes, 
cartazes, murais, camisetas, etc. pois temos 
mais acesso a diferentes públicos. 
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Cristina : Com certeza, o mural “JUNTAS”, feito 
durante o CEU para Mulheres junto ao coletivo 
Deixa Ela em Paz foi um dos pontos altos. O 
resultado foi lindo e o processo junto a tantas 
mulheres foi mágico. Gostaria de repetir outras 
vezes, mas por algumas questões ainda não foi 
possível. 

#FabulosasCWB que vocês queiram 
destacar ou teve algum tipo de impacto 
maior?  
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Existe uma relação ou 
distinção clara entre suas 
produções comerciais e os 
trabalhos mais engajados? 

Cyla : Certamente há uma diferença de 
linguagem, nos projetos comerciais estamos 
submetidas a um briefing, direção de arte, 
aprovação de cliente, etc. Os trabalhos de 
engajamento social costumam não ter briefing, 
cada artista é livre para se expressar da forma 
que quiser e dar o melhor de si para passar 
a ideia em que acredita. Mais espaço para 
experimentação e manejo das expectativas = 
experiências e resultados supergratificantes. 

Cristina : Existe sim. Produção comercial 
normalmente é mais limitada, existem regras 
e expectativas do cliente. Os trabalhos 
pessoais e sociais permitem mais liberdade e 
experimentação. Porém, percebi que ao fazer 
alguns desses trabalhos, abri portas e mercado 
para realizar trabalhos comissionados com 
temas similares, como por exemplo: o livro 
“We Set the Dark on Fire” que tem uma 
história que envolve feminismo, machismo, 
questões sociais e de gênero. 

Vocês possuem influências 
que gostariam de mencionar? 

Cyla : Minhas influências artísticas são 
supervariadas, não fico só no meu nicho pra 
buscar inspiração. Mas claro que tem pessoas 
que admiro muito dentro do mundo do type e 
lettering, assim como o Herb Lubalin, Ken Barber, 
Jessica Hische, Louise Fili e tantos outros. Como 
amo cinema, admiro muitos diretores como 
Kubrick, Fellini, os Coen, Scorsese, os Copollas 
pai e filha, Polanski, Miranda July, Paul Thomas 
Anderson, Kurosawa, a lista vai longe. Na música, 
Bowie e Beatles sempre presentes, além de 
muitas bandas e músicos contemporâneos. Na 
literatura, Salinger, Paul Auster, Jane Austen, 
Cortázar, são só alguns nomes entre muitos 
que me influenciam. Todas essas pessoas e 
muitas outras que descubro diariamente me 
influenciam numa camada mais profunda da 
criação, mas definitivamente tá tudo ali no meu 
repertório, e ele fala alto na hora que vou criar. 

Cristina: Acho que inspiração a gente tira de 
todo lugar. Além de seguir muitos artistas 
que admiro o trampo, gosto de estar sempre 
atenta a tudo que vejo. Nesse post eu conto 
um pouco sobre algumas inspirações: 

https://medium.com/oficinadegiz/para-se-
inspirar-fb96dfdd9606 
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Quais são seus projetos atuais? 
E quais são os projetos atuais 
do #FabulosasCWB? 

Cyla : Atualmente meu desafio é equilibrar 
minha vida profissional entre projetos 
comerciais e pessoais / ativistas. Tanto no 
campo satisfação pessoal quanto no financeiro, 
quero conseguir chegar num balanço legal que 
me dê um sustento de vida adulta mas também 
um senso de propósito. 

Cristina: No momento estou apostando na 
Oficina de Giz fora do país, depois de dar 
aula por 3 anos no Brasil. Esse movimento 
de levar meus workshops e compartilhar 
conhecimento pelo mundo (Argentina, 
Espanha, Itália) tem me fascinado demais. 
Sempre me sinto inspirada quando 
conheço outros lugares e poder ensinar 
e aprender viajando é ainda mais incrível.  
No momento, estamos passando por um 
hiato de atividades no #FabulosasCWB, eu 
fechei meu estúdio e o SEGUNDO ANDAR 
neste ano, pois queria investir na Oficina 
de Giz. Outras participantes também 
tiveram suas prioridades (filhos, estudos, 
negócios) e não estamos promovendo 
encontros no momento. Porém, sigo com 
o projeto do Calendário Feminista que 
busca apoiar o grupo #FabulosasCWB 
conforme precisarmos. Também tenho 
planos de promover em breve, uma oficina 
de ocupação e estêncil para mulheres junto 
à Rua Pagu em Curitiba 
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Este conjunto de colagens e autorretratos 
expressa sensações ambíguas sobre a 
exaustão de reivindicar um lugar de fala como 
mulher e o entusiasmo com relação a tudo e 
todos que resistem com vitalidade às grandes e 
pequenas violências sociais. O ensaio visual se 
baseia na ideia de que todas as pessoas devem 
ser respeitadas em sua natureza integral como 
seres sensíveis, declara a necessidade de viver 
o próprio corpo expressando sua natureza 
e o desejo de construir redes para um modo 
de existir em sociedade que seja pautado em 
uma perspectiva de escuta, afeto e inclusão.

 “Feminismo: uma ideia radical de que mulheres são gente”

BOM JU 
COELHO

rápido demais
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1.entendo cada vez menos
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2.entendo cada vez menos - ancestralidade
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3.entendo cada vez menos - apropriacao
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A plástica do contorno

Tome suas asas de volta
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Ácida
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Livre
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Ela Voa
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Juntas
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Malandra
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Malandra

Maria
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O dia seguinte
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Amor
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Nós mulheres, todas, nenhuma a menos, somos 
importantes no processo de transformação 
das injustiças de raça, classe e gênero. Em 
movimentos institucionais e autônomos, 
organizadas ou não, as lutas das mulheres por 
direitos sacode as estruturas da sociedade. Nas 
disputas com o Estado, as políticas públicas 
para mulheres são aquelas ações e leis voltadas 
para as mulheres em suas especificidades, 
conquistadas pelas manifestações feministas.

Acreditamos, alinhadas numa perspectiva 
pós-estrutural e decolonial, que memória é 

poder, e contamos essa história para amplificar 
várias vozes silenciadas, registrar conquistas 
coletivas e trazer versões e olhares dos 
processos de busca por direitos das mulheres 

e efeminadas. Contar histórias de idas e vindas 
sobre a possibilidade de garantir direitos 
negados há tanto tempo, é uma forma de 
resistir e de manter a existência dos caminhos 
já trilhados. Para nós, verdade é versão, ponto 
de vista, e foi por acreditar na perspectiva 
situada de ciência, na construção de uma 
forma feminista de olhar para a história que 
nosso grupo se uniu em Recife. Nos juntamos 
para contar uma história sobre as mulheres do 
Recife, a partir do lugar das polítcias públicas, 
para lançar alguns olhares e fazer reverberar 

essaa memória para mulheres recifenses e 
quiça, de outras regiões do Brasil.

Em 2016, a Secretária Executiva de Política 
para Mulheres do Recife, Maria Conceição 
Costa, convidou nosso grupo, A coletiva, ligada 
ao Laboratório de Sexualidade Humana – 
LabEshu – do departamento de Psicologia da 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE),  
para ouvirmos as memórias daquelas que foram 
gestoras dessa política em todos os quinze 
anos de sua existência. Fervilharam ideias 
na nossa Coletiva, composta por mulheres e 
homens, transgêneras e cisgêneras, brancas, 
negras, de variadas orientações sexuais, de 
território e geração. Juntas construímos o 
projeto “Construindo a Memória da Política 
de Mulheres no Recife”, uma pesquisa-
intervenção de orientação feminista 
coordenada pela A coletiva/LabESHU, sob 
orientação da Profa Dra Karla Galvão Adrião, 
feminista, pesquisadora e ativista.

Com o desejo de registrar no tempo as 
versões dessa história, associamos uma 
ampla pesquisa em canais oficiais aos relatos 
das gestoras. A narrativa foi tomando corpo, 
e com ela, gestamos a vontade de inventar 
um livro. Um livro digital, de livre acesso 

“Cada vez que encontramos outras mulheres para partilhar histórias nos tornamos terra fértil.”
Ryane Leão. 

Tudo nela brilha e queima. 2018.
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“Cada vez que encontramos outras mulheres para partilhar histórias nos tornamos terra fértil.”
Ryane Leão. 

Tudo nela brilha e queima. 2018.
e compartilhamento, com uma linguagem 
cuidadosamente pensada para dialogar com 
muitas mulheres, recifenses e de outras 
localidades. Finalizando esse processo, em 
2019 lançamos ao mundo o e-book A política 
para as mulheres em Recife (2001-2016): 
memórias e olhares. 

Essa produção mostra as conquistas e avanços 
da política pública municipal para as mulheres 
do Recife e nos convida a pensar nas potências 
e avanços desse compromisso político e social 
de construir uma cidade segura, democrática, 

antirracista, antihomofóbica, antilesbofóbica 
e anticlassista. Para achar o livro, o caminho 
é fácil, basta acessar abre.ai/ppmrecife. 
Esperamos manter acesas as histórias das 
políticas para mulheres aqui no Recife, e 
aquecer também outras coletivas como a 
nossa a contarem suas histórias feministas e 
registrarem as construções de suas políticas. 
Vamos, todas, narrar nossas memórias para 
que nenhum passo atrás seja dado nos direitos 
das mulheres. Nos inspiremos em posições 
discursivas com a de Conceição Evaristo, 
mulher negra que expressa seus gritos de 
resistência de maneira tão forte e poética, nos 
inspirando a seguir adiante:

“(...)

Da língua cortada,

digo tudo,

amasso o silencio

e no farfalhar do meio som

solto o grito do grito do grito

e encontro a fala anterior,

aquela que emudecida,

conservou a voz e os sentidos

nos labirintos da lembrança.”

– Conceição Evaristo, 

no livro “Poemas da recordação e 
outros movimentos”. 

Belo Horizonte: Nandyala, 2008.

   Marisa Dantas e Karla Galvão Adrião, 

pela Acoletiva.
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Em 2004, a artista visual Panmela Castro 
foi espancada e mantida em cárcere privado 
por uma semana por seu companheiro. Ao 
ser resgatada por sua mãe, irmã e madrinha, 
sua primeira atitude foi denunciar o agressor, 
porém, naquela época não havia a Lei Maria 
da Penha; dessa forma, a violência doméstica 
era considerada como um crime de menor 
potencial ofensivo e nada aconteceu.

 

Após esse episódio, Panmela que já era 
grafiteira, retomou sua vida e, em 2006 
quando a Lei Maria da Penha foi aprovada, 
iniciou um trabalho para ajudar e fortalecer 
a promoção da lei. Por fim, a experiência 
vivida por Panmela também era a de muitas 
mulheres, afinal o Brasil até então contava 
com uma total ausência de medidas legais e 
ações efetivas a favor de mulheres vítimas 

de violência doméstica. Esse quadro só veio 
a ser modificado com a aprovação da lei 
11.340/2006, a Lei Maria da Penha2  como é 
conhecida popularmente.

Nesse contexto Panmela desenvolveu uma 
metodologia inovadora, utilizando o graffiti 
como uma ferramenta de comunicação sobre 
a Lei Maria da Penha e o direito das mulheres, 
realizando em 2008 o projeto “Grafiteiras 
pela Lei Maria da Penha”, pela organização 
de Direitos Humanos da baixada Fluminense 
ComCausa.

Pelo reconhecimento de seu trabalho, em 2010 
Panmela foi homenageada pela organização 
Vital Voices Global Leadership Awards, 
fundada pela, até então, primeira dama 
dos Estados Unidos, Hillary Clinton. Após a 
premiação internacional, a artista percebeu a 
importância de seu trabalho e decidiu fundar 
sua própria organização: a Rede NAMI3.

Assim desde 2010, a NAMI vem concentrando 
seus esforços em promover os direitos das 
mulheres através das artes, ampliando sua 
qualidade de vida. Sobre este princípio se 
apoiam as políticas da NAMI, norteadas 
pelo respeito à diversidade, justiça social, 
equidade, autonomia das mulheres, laicidade, 
independência partidária, controle e 
transparência.

Propondo-se a buscar a superação das 
desigualdades de gênero, uma vez que 

1

1.A Rede NAMI está 
localizada na Comunidade 
Tavares Bastos na cidade 
do Rio de Janeiro. Para 
conhecer mais detalhes, 
acesse: www.redenami.com.
2.A Lei Maria da Penha 
tem o nome inspirado 
em uma mulher real, a 
farmacêutica e bioquímica 
Maria da Penha Maia 
Fernandes. Maria da Penha 
foi vítima de violência 
doméstica por 23 anos 
e, em 1983, o marido 
tentou assassiná-la por 
duas vezes. Após tais 
acontecimentos, Maria 
da Penha o denunciou. O 
marido foi punido somente 
após 19 anos.
3.A palavra NAMI, na 
verdade significa MINA, na 
língua do TTK que inverte 
a ordem das sílabas. A 
língua foi criada nos anos 
60, como um dos mecanismos 
de driblar as repressões 
da ditadura militar, e 
foi composta nas ruas do 
bairro Catete na cidade do 
Rio de Janeiro.
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vivemos em um país que a cada hora 536 
mulheres sofrem algum tipo de violência 
física4  e que doze mulheres, em média, foram 
estupradas por dia no Estado do Rio de Janeiro 
em 20185 . Com esses dados alarmantes como 
estes, a NAMI luta pelo respeito ao direito das 
mulheres sobre suas vidas e o rompimento do 
legado histórico de opressão por gênero nos 
planos pessoal, econômico, político e social.

Assim, um dos projetos da Rede NAMI é 
o “Graffiti pelo Fim da Violência Contra a 
Mulher”, projeto que há mais de 10 anos visita 
espaços de empresas, escolas, organizações 
e comunidades apresentando os tipos de 
violência contra a mulher, deixando no local 
um mural temático e coletivo de graffiti 
realizado pelas participantes das atividades. 
Essas oficinas se dão em dois momentos: a) 
apresentação do tema e debate, através de 
uma mediadora especialista em violência 
contra a mulher e; b) criação do mural temático, 
onde as participantes são convidadas a pintar 
um graffiti coletivo, que sintetize as principais 
ideias e as conclusões que surgiram durante o 
debate.

No entanto, ao longo dos anos houve a 
percepção de que as políticas de enfrentamento 
à violência contra a mulher criadas a partir da 
Lei Maria da Penha não estavam dando conta 
da vida de mulheres negras. Em 2013, por 
exemplo, os Dados da Central de Atendimento 
à Mulher – Ligue 180 apontavam que 59,4% 
dos registros de violência doméstica no    

serviço referiam-se a mulheres negras6.

O aumento do Feminicídio 
também é Preto por aqui... 
O Feminicídio só avança. 
Contudo, as Mulheres Pretas 
estão morrendo mais. Os dados 
oficiais reforçam que a morte 
das Mulheres no Brasil, tem Cor, 
tem Raça. Em 10 anos, de acordo 
com o último Mapa da Violência, 
do governo federal, a vitimização 
entre as mulheres negras no 
Brasil cresceu 54,2%, enquanto 
o homicídio das brancas caiu 

9,8%. Diante dessa Dororidade 
histórica, precisamos trabalhar 
cada vez mais- Feminismo. 
Racismo. Branquitude – Opressão 
e Privilégios. Acredito que possa 
fortalecer a todas Nós. Pretas. 
Brancas. Mulheres7.

Tendo essa informação como base e a urgência 
dessa pauta, a NAMI a partir de 2015 criou o 
programa #AfroGrafiteiras, um projeto de 
formação de lideranças com foco no uso das 
artes urbanas através de perspectivas do 
feminismo negro, propondo a desconstrução 
de narrativas coloniais pelas quais as mulheres 

Seletas #AfroGrafiteiras 2018
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9,8%. Diante dessa Dororidade 
histórica, precisamos trabalhar 
cada vez mais- Feminismo. 
Racismo. Branquitude – Opressão 
e Privilégios. Acredito que possa 
fortalecer a todas Nós. Pretas. 
Brancas. Mulheres7.

Tendo essa informação como base e a urgência 
dessa pauta, a NAMI a partir de 2015 criou o 
programa #AfroGrafiteiras, um projeto de 
formação de lideranças com foco no uso das 
artes urbanas através de perspectivas do 
feminismo negro, propondo a desconstrução 
de narrativas coloniais pelas quais as mulheres 

negras e suas vidas e artes costumam ser 
compreendidas. Acreditando que, dessa 
forma, ao visibilizar e dar ferramentas para 
seus crescimentos, fortalece o fim da violência 
contra a mulher e o fim do feminicídio.

Desde então, mais de 560 mulheres negras 
já passaram pelo projeto, onde participam 
de oficinas de graffiti e rodas de conversas 
com mulheres negras especialistas sobre a 
história do povo negro, história das mulheres, 
autocuidado, solidão da mulher negra, direitos 
sexuais e reprodutivos e violência contra a 
mulher. Em 2019 o projeto #AfroGrafiteiras 
conta com duas turmas na cidade do Rio de 
Janeiro, totalizando 60 mulheres que ao final 
deste ano participaram de uma exposição 
realizada no Museu da República. 

Contudo, em 2018, quando o Rio de Janeiro, o 
Brasil e o mundo pararam chocados em frente 
ao assassinato brutal de Marielle Franco – 
mulher negra, lésbica, de território de favela, 
militante dos Direitos Humanos e até então, 
vereadora do município do Rio de Janeiro 
– esses dados gritaram que, em nosso país, 
nenhuma posição política poderia proteger 
uma mulher negra das violências estruturais 
direcionadas a elas.

Para dar visibilidade às pautas de Direitos 
Humanos de Marielle e manter sua memória, 
em 2018 a NAMI renomeou seu fundo 
direcionado para arte urbana como Fundo 
NAMI Marielle Franco. O fundo busca 

4.Visível e invisível: a 
vitimização de mulheres no 
Brasil 2° Ed.. Pesquisa 
elaborada pelo FBSP e pelo 
Instituto Datafolha. Disponível 
em: <http://www.forumseguranca.
org.br/publicacoes/visivel-
e-invisivel-a-vitimizacao-de-
mulheres-no-brasil-2-edicao/>. 
Acesso em: 16 out. 2019.
5.Dossiê Mulher, estudo feito 
pelo Instituto de Segurança 
Pública (ISP). Disponível em: 
<http://arquivos.proderj.
rj.gov.br/isp_imagens/uploads/
DossieMulher2019.pdf>. Acesso 
em: 16 out.2019.
6.Dossiê Violência Contra as 
Mulheres. Agência Patricia 
Galvão. Disponível em: <https://
dossies.agenciapatriciagalvao.
org.br/violencia/violencias/
violencia-e-racismo/>. Acesso 
em: 16out. 2019.
7.PIEDADE,Vilma. Dororidade. 
SãoPaulo:Editora Nós,2017,p.17.

Seletas #AfroGrafiteiras 2018
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impulsionar o protagonismo das mulheres 
afro-brasileiras nas artes urbanas e de seus 
projetos culturais realizados em seu benefício 
e/ou de suas comunidades. 

Através do nosso Fundo, a NAMI fomenta 
ações que buscam mudanças culturais para 
o nosso país, dando passos importantes para 
a erradicação do machismo, da misoginia, 
da lesbofobia e das LGBTQIA+fobias, do 
preconceito étnico-racial, social, entre outros. 
Entre 2015 e 2018 mais de 60 projetos foram 
apoiados com latas de spray, tintas acrílicas e 
materiais de pintura.

 

Além dos projetos #AfroGrafiteiras e Fundo 
NAMI Marielle Franco, a NAMI realiza com as 
participantes das oficinas de graffiti encontros 
pensados para estimular mulheres artistas, 
oferecendo visitas guiadas a galerias, museus, 
ateliês e palestras sobre temas transversais 
ao mundo da arte. Chamado de InterNAMI, 
o projeto já contou com a participação da 
ativista Malala Yousafzai, jovem militante pelos 
direitos das mulheres à educação em escala 
global e a pessoa mais jovem a ter recebido o 
Prêmio Nobel da Paz8.

Como um desdobramento também do projeto 
#AfroGrafiteiras, a NAMI criou o Grupo de 
acompanhamento em Arte Contemporânea, 
que tem como objetivo de promover 
reflexões críticas de trabalhos de artes, 
textos e filmes propostos, além de orientar 
as participantes na construção de projetos de 

artes contemporânea. O programa é gratuito 
e composto por oito encontros presenciais, 
seguidos de dois meses de acompanhamento 
com a curadora do projeto para criação de 
uma obra de arte contemporânea financiada 
pela NAMI. Em 2019 as artistas participantes 
realizarão a exposição Sob a Potência da 
Presença, com a curadoria de Keyna Eleison 
no Museu da República. 

Como último projeto da Rede NAMI, temos 
o Museu Vivo NAMI, um museu a céu aberto 
localizado na Comunidade Tavares Bastos que 
propõe a ideia decolonial da arte, subvertendo, 
reconstruindo e dando origem a outras formas 
de poder e conhecimento, fomentando a 
produção artística de grupos à margem da 
cena do grafite e da arte contemporânea. As 
pinturas no Museu vêm acontecendo desde 
2013, quando a organização instalou seu 
escritório na comunidade e até o ano de 2019 
há murais de mais de cem artistas do Rio de 
Janeiro, Brasil e exterior.

 

A NAMI além do desenvolvimento do Museu 
tem como fim a promoção e catalogação destas 
intervenções artísticas, proporcionando 
processos de curadoria participativa, 
cocriação, mapeamento e pesquisas, 
moldando uma nova forma de atuação em um 
museu vivo, que evolui com o seu público e 
sua comunidade 

 
10. Disponível em: <https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/
noticia/no-rj-malala-posa-ao-lado-de-desenho-de-marielle-
franco.ghtml>. Acesso em: 16 out. 2019.
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A motivação que anima este breve ensaio 
para a revista Tom, cujo tema é “Imagem e 
Resistência, Imagem e Subversão”, é a de 
realçar o caráter engajado do trabalho do 
fotógrafo paranaense João Urban. Almejamos 
evidenciar a importância da resistência, da 
perseverança, da cidadania, da justiça, no atual 
momento neste Brasil, quando se reforçam o 
acirramento da desigualdade, a precarização 
do trabalho, a superexploração de grandes 
parcelas da população e a parcialidade da 
justiça. Também consideramos premente 
destacar a importância das imagens na 
disputa das narrativas, quando o revisionismo 
histórico busca apagar as facetas violentas do 
passado, inventando uma versão da história 
que nunca existiu, mas que tem servido para 
autorizar a retomada de práticas autoritárias.

Ao selecionar, na extensa produção imagética 
de João Urban, elementos que remetem ao seu 
compromisso social e político, optamos por 
correlacionar alguns traços de sua obra, de seu 
engajamento e de sua vida, em um recorte que 
se restringe à sua formação como fotógrafo 
durante a ditadura civil-militar. Sendo assim, 
destacamos um conjunto de fotografias 
realizadas entre os anos 1967 e 1981, que são 
articuladas a comentários sobre seus projetos, 
mas, sobretudo, contextualizadas a partir de 
relatos do próprio fotógrafo. Tais relatos são 

excertos de entrevistas1, uma delas realizada 
especificamente para este ensaio2.

Aqui vale lembrar que durante a ditadura civil-
militar, implementada por meio de um golpe 
de estado em 1964, houve o aprofundamento 
das desigualdades sociais e regionais. O 
acesso ao trabalho, à moradia e ao ensino 
formal – embora ampliado pela modernização 
em curso – favoreceu sobretudo as classes 
médias e a região sudeste. Além disso, as 
privações do direito às liberdades políticas e 
de expressão foram recorrentes. A repressão 
aos considerados detratores do regime 
se manifestou por meio de práticas de 
censura, violência policial, prisões, torturas e 
assassinatos.

Nesse contexto, o envolvimento de Urban 
com a resistência política é inseparável da 
emergência de seu interesse pela fotografia 
documentária. Tal interesse foi marcado por 
experiências promovidas pela participação 
em organizações de esquerda nos anos 1960, 
quando fotografou o movimento estudantil, fez 
uma reportagem jornalística sobre o Presídio 
do Ahú e foi contratado para colaborar em um 
projeto voltado para a alfabetização de jovens 
e adultos. Em entrevista a Oliveira Filha, ele 
diz:

A fotografia documentária 
começou a se tornar uma coisa 
presente para mim, sem mesmo 
eu entender o que estava fazendo 
direito, foi num trabalho que eu fiz 
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excertos de entrevistas1, uma delas realizada 
especificamente para este ensaio2.

Aqui vale lembrar que durante a ditadura civil-
militar, implementada por meio de um golpe 
de estado em 1964, houve o aprofundamento 
das desigualdades sociais e regionais. O 
acesso ao trabalho, à moradia e ao ensino 
formal – embora ampliado pela modernização 
em curso – favoreceu sobretudo as classes 
médias e a região sudeste. Além disso, as 
privações do direito às liberdades políticas e 
de expressão foram recorrentes. A repressão 
aos considerados detratores do regime 
se manifestou por meio de práticas de 
censura, violência policial, prisões, torturas e 
assassinatos.

Nesse contexto, o envolvimento de Urban 
com a resistência política é inseparável da 
emergência de seu interesse pela fotografia 
documentária. Tal interesse foi marcado por 
experiências promovidas pela participação 
em organizações de esquerda nos anos 1960, 
quando fotografou o movimento estudantil, fez 
uma reportagem jornalística sobre o Presídio 
do Ahú e foi contratado para colaborar em um 
projeto voltado para a alfabetização de jovens 
e adultos. Em entrevista a Oliveira Filha, ele 
diz:

A fotografia documentária 
começou a se tornar uma coisa 
presente para mim, sem mesmo 
eu entender o que estava fazendo 
direito, foi num trabalho que eu fiz 

pra um projeto de alfabetização 
já durante a ditadura, um projeto 
que usava o método Paulo Freire, 
mas sem dizer que era o método 
Paulo Freire. Era chamado Projeto 
Alfa e conduzido por um grupo 
dentro da Secretaria da Educação, 
se não me engano, de forma muito 
discreta, pois o método havia 
sido condenado pela ditadura 
(OLIVEIRA FILHA, 2005, p. 15).

Às décadas de 1960 e 1970 havia iniciativas 
inovadoras de caráter educacional no Paraná 
que foram igualmente rotuladas como 
subversivas e que resultaram no fechamento 
de pré-escolas e escolas (AMORIM, 1993; 
KUNZLE, 2011), pontuando a extensão da 
repressão a opiniões e iniciativas a contrapelo 
do então regime ditatorial de exceção 
para além dos mais conhecidos contextos 
secundarista e universitário.

Sobre a participação no Projeto Alfa, Urban 
afirma:

Eu, de uma forma semi-profissional, 
fiz os slides, que seriam usados 
no processo de alfabetização. 
Saí e fui, pela primeira vez, a 
bairros fotografando pessoas, 
fotografando objetos usados 
pelas pessoas que provavelmente 
seriam alvo de uma campanha 
de alfabetização. Na verdade foi 
nesse momento que eu comecei a 

voltar minha fotografia para esse 
universo assim, das pessoas mais 
simples, para os operários, para as 
favelas (OLIVEIRA FILHA, 2005, p. 
15–16).

Na mesma época, ele também se dedicou 
a registrar as passeatas do movimento 
estudantil. Em uma dessas ocasiões, teve 
o impulso de fotografar os policiais que 
vigiavam a manifestação. Interpretado pelos 
agentes como subversão, este ato de ousadia 
lhe rendeu o fichamento na Delegacia de 
Ordem Política e Social (DOPS)3:

Nessa história de fotografar as 
passeatas … eles … uma vez… 
como eles estavam sempre 
fotografando a gente, eu tive 
o desplante de fotografar os 
agentes, o que deixou eles muito 
irritados. E aí … só que eu percebi 
que eles tinham me visto,... E 
antes que eles chegassem em 
mim, eu passei a câmera para um 
companheiro e tirei o filme. […] 
E levei o filme correndo pra Foto 
Paris, que tinha um amigo meu 

1.Em 2005 João Urban foi entrevistado por Elza de Oliveira 
Filha e fotografado por Humberto Michaltchuk (OLIVEIRA FI-
LHA, 2005).
2.A entrevista foi realizada pela autora e pelo autor deste 
ensaio em 11 de outubro de 2019. Optamos por referenciá-la 
como Urban (2019) embora não tenha sido publicada.
3. Jéssica Oliveira (2011), em reportagem para o Jornal Im-
prensa, publicou 17 fotografias relacionadas à militância de 
João Urban, incluindo sua ficha na DOPS.
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que era laboratorista […] E, tudo 
bem… No dia seguinte, foram no 
banco me buscar. Eu trabalhava 
num banco ali na Marechal 
Deodoro, e… me levaram pra 
delegacia para uma “entrevista”. 
Mas sem porrada, sem nada.

Então, me perguntaram um monte 
de coisa, mas, realmente, as coisas 
que poderiam me comprometer 
eles não me perguntaram. Me 
perguntaram por que eu estava 
fotografando, se eu estava fazendo 
um fichário… Daí correu a ideia 
de que a gente estava fazendo 
um… fotografando os agentes pra 
fazer uma lista de quem a gente 
ia executar e tal… Uma bobajada 
assim… E eles queriam os filmes. 
Aí eu disse, olha.. nem lembro qual 
foi a desculpa que eu dei… Mas 
eles tinham ido na loja, lá na Foto 
Paris, e vasculharam tudo…

Só que o meu amigo, o Motta4, ele 
revelava muitos filmes. […] E ele 
escondeu os meus filmes. Sei que 
uns dois ou três dias depois desse 
evento, ele apareceu lá no banco 
e disse: ‘olha os teus filmes... os 
caras estiveram lá e tal, revistaram 
tudo, eu deixei eles revistarem e 
eles não acharam nada’… Esses 
filmes eu escondi e depois de 
muito tempo eu achei novamente. 
Tem fotos dos agentes... E, enfim... 

tem fotos da época que eu fiz 
também de algumas passeatas, 
algumas manifestações. São fotos 
bem... não são grandes fotografias, 
mas, enfim, elas estão aí (URBAN, 
2019).

Posteriormente, em função de uma pesquisa 
no Arquivo Público do Paraná solicitada pela 
sua irmã, Teresa Urban5, para a realização de 
um livro sobre a ditadura (URBAN; CALDAS, 
2008), ele teve acesso a um conjunto de 
documentos reunidos pela DOPS, entre eles, a 
sua própria ficha:

Então eu fotografei um monte de 
fichas da DOPS, a minha ficha6. 
[…] E fotografei fotografias 
feitas pelos agentes da DOPS 
durante as manifestações. Não 
são fotografias de fotógrafos. 
Assim… são fotografias dos 
agentes que estavam o tempo 
todo fotografando a gente, 
assim... Então tem fotografias das 
manifestações, fotografias, por 
exemplo, da Chácara do Alemão, 
quando… tem fotografias dos 
jornais, que eles… que estavam 
arquivadas, que eles recortavam… 
(URBAN, 2019).

A partir de 1969, com o nascimento da primeira 
filha, Urban se distancia de uma militância 
direta, voltando seu engajamento político para 
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a produção de imagens:

Continuei sendo colaborador, 
minha casa continuava sendo 
aparelho, mas eu não militava 
mais. Deixei de ser comissário 
político, de fazer reunião com 
operários e todas essas coisas 
– temia por minha filha, a gente 
sabia de história pesadas. Assim 
começou a se manifestar mais 
essa resistência que eu deixei 
de fazer na militância política e 
acabei transferindo pra fotografia 
(OLIVEIRA FILHA, 2005, p. 20).

Na década de 1970 Urban se consolida como 
fotógrafo profissional, atuando na fotografia 
publicitária. Coetaneamente, fez uma série 
de fotografias que contrastavam a realidade 
cotidiana nas grandes cidades brasileiras com 
o discurso oficial da ditadura civil-militar ou da 
publicidade7. São imagens apostam na ironia 
como uma forma de contestação:

Eu trabalhei muito tempo como 
fotógrafo publicitário,… o que, 
assim… era uma coisa meio 
contraditória. A minha opção 
pela fotografia, na verdade, 
era a fotografia documentária, 
assim, engajada… e eu fazia 
fotografia publicitária, fotografias 
encomendadas, às vezes de 
assuntos que absolutamente 

não me interessavam e eram 
contraditórios com a minha 
ideologia, enfim… com a minha 
posição política. […] Então, a 
questão que gritava mais para 
mim eram esses outdoors, de 
publicidade, que eu sabia muito 
bem como eram feitos, [não é]?

Isso não é nenhuma novidade, 
isso aqui… na época da Farm 
Security Administration8, que 
é um movimento que teve uma 
camarada lá, um fotógrafo que 
convenceu algum ministro do 
Roosevelt da necessidade de 
fazer uma cruzada fotográfica 
no campo [norte] americano, na 
época da depressão, pra mostrar 
as fotografias pros congressistas… 
pra mostrar... “olha, está desse 
jeito, a gente precisa resolver isso”. 
Então foi um grande momento 
da fotografia americana, que a 

4.Carlos Motta (OLIVEIRA FILHA, 2005, p. 17).
5.Teresa Urban também atuava na resistência à ditadura. Ela 
foi detida em 1970 e presa 1972. O relatório final da Co-
missão Estadual da Verdade do Paraná recebeu o seu nome. Há 
uma versão preliminar (CEV-PR, 2014), e uma versão final, 
publicada em dois volumes (CEV-PR, 2017a, 2017b), embora 
intitulados de modo igual. Ver Urban e Caldas (2008).
6.Ver a ficha de Urban na DOPS em Oliveira (2011).
7.Ver Jéssica Oliveira (2011).
8.Ver a coleção Farm Security Administration Photo-
graphs em NEW YORK PUBLIC LIBRARY COLLECTIONS. Farm Se-
curity Administration Photographs. Disponível em: 
<https://digitalcollections.nypl.org/collections/far-
m-security-administration-photographs#/?tab=navigation>.
Também pode ser de interesse a da biblioteca do congres-
so estadunidense. Collection Farm Security Administration 
/ Office of War Information Black-and-White Negatives. Dis-
ponível em: <https://www.loc.gov/collections/fsa-owi-black-
-and-white-negatives/about-this-collection/>.
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fotografia realmente interferiu 
e ajudou para que fossem feitas 
reformas que beneficiaram a 
população. [...] Essa Farm Security 
Administration patrocinou essa 
cruzada fotográfica, que foi 
feita por fotógrafos que hoje são 
importantíssimos.

O cara que organizava os fotógrafos 
era um tal de Arthur Rothstein9. 
Ele que convenceu o pessoal do 
Roosevelt que tinha… e realmente 
conseguiram fazer reformas no 
campo que beneficiaram essa 
população. E essas fotografias 
tiveram um papel importante… 
Porque todo mundo ouvia falar, 
mas não sabia exatamente o que 
estava acontecendo.

Então esses caras, que nem a 
Dorothea Lange10, o Walker Evans, 
a Margaret Bourke-White e outros 
fotógrafos… Tem outras pessoas 
que eu não vou lembrar… Então 
esses caras saíram pelo campo 
americano fotografando. E isso, 
na época, foi uma coisa que me 
influenciou muito.

Então, é o seguinte, tem fotografias 
fantásticas do Walker Evans, por 
exemplo, de outdoors. Tem uma 
fotografia muito bonita, assim, que 
são duas casas11… sabe aquelas 
casas de madeira, que é uma num 
lote e outra noutro… Então tem 

uma varandinha, assim, redonda, e 
um outdoor em cima… é… “love… 
amor antes do breakfast”, sabe?… 
Uma casinha bem simples, assim… 
Da Margaret Bourke-White tem 
uma foto12 famosa, também, que 
é um outdoor… “o caminho de 
vida americana”… como é?… 
“The american way of life”… É um 
carro, assim, e uma família feliz… 
e embaixo uma fila de pessoas que 
iam tomar sopa.

E então eu fiz essas fotos muito 
pela influência desse movimento 
da Farm Security Administration… 
que me influenciou, me inspirou… 
E isso acontecia do mesmo jeito 
aqui.  Tinha aquelas propagandas, 
“Brasil, doce Brasil”, e vários 
outdoors, alguns da ditadura13… 
Do governo mesmo… E outros de 
empresas que apoiavam a ditadura 
e que faziam esses outdoors, de 
propaganda. Então, eu tenho uma 
série desses outdoors... E é uma 
coisa que todos os fotógrafos 
fazem. Tem alguns fantásticos por 
aí e tal (URBAN, 2019).

Foi também sob influência da proposta da Farm 
Security Administration que entre 1976 e 1981 
Urban realizou uma série de fotografias sobre 
as condições de vida e trabalho dos boias-frias 
no interior do Paraná, seu primeiro trabalho 
profissional de fotografia documentária. As 
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fotos foram publicadas em livro na Alemanha/
Suíça em 1984, com textos de Teresa Urban 
(URBAN; FURTADO, 1984). Apenas após o 
fim do regime militar, em 1988, essa obra 
ganhou uma edição brasileira, promovida pela 
Fundação Cultural de Curitiba, sob o título 
Bóias-Frias – Vista Parcial (URBAN; FURTADO, 
1988).

Esse projeto foi uma coisa bem 
interessante, assim… A minha 
irmã mais velha, a Mainha14, e a 
minha cunhada15, mulher do meu 
irmão, do Toni16… elas trabalhavam 
no IPARDES17. E o IPARDES 
tinha, assim, tinha uma ala de 
esquerda.... Foi uma época que 
houve a demanda de uma pesquisa 
sobre a questão do êxodo rural, 
que estava vindo muita gente aqui 
pra Curitiba. [… ] No final de 1960 
e começo de 1970. O trabalho dos 
Bóias-Frias eu fiz entre 76 e 81…

E elas começaram a viajar para 
as áreas onde estava havendo 
esse fenômeno de uma forma 
mais pronunciada … que vinha 
acompanhado… que era… E 
foram detectar por que isso 
estava acontecendo. Com mais 
especificidade, não assim só de 
orelhada.  

Mas, na verdade, o que estava 
acontecendo é que teve aquela 
geada grande, do ano da neve… 
de 1975, que acabou dizimando 

os cafezais que ainda restavam, 
e… Os cafezais foram erradicados, 
viraram pasto. Uma grande parte 
das florestas que ainda existiam 
nessas regiões foram destruídas.

Houve aquela coisa do avanço 
das grandes propriedades sobre 
os pequenos proprietários. Então 
essa gente perdeu os empregos. 
Houve uma modificação, assim, 
completa, da questão fundiária e 
de mão de obra dentro do campo. 
Então, nos “finalmentes” da 
pesquisa, assim, as coisas foram 
se configurando como uma grande 
tragédia. Que… Na época, pode 
parecer um número exagerado... 
Mas não é fake news, é um número 
verdadeiro. Saíram daquelas 
regiões do campo do Paraná, 
nessas regiões onde entrou soja 
e a pecuária invadiu as áreas em 
grande proporção, assim… Saíram 

9.Para fotografias de Rothstein, ver: <https://
digitalcollections.nypl.org/collections/farm-security-
administration-photographs#/?tab=navigation&roots=15:d3e8
0e30-c5da-012f-30ae-58d385a7bc34>
10.Para fotografias de Lange, ver: <https://
digitalcollections.nypl.org/collections/farm-security-
administration-photographs#/?tab=navigation&roots=8:f8
2d1670-c5d9-012f-03ec-58d385a7bc34>.
11.Ver (EVANS, 1936) Houses. Disponível em: <https://www.
loc.gov/resource/cph.3a34875/>.
12.Ver (BOURKE-WHITE, 1937). Para outras de Bourke-White, 
ver (COSGROVE, 2014).
13.Ver fotos neste ensaio, na seção outdoors e as inclusas 
em Oliveira (2011).
14.Maria de Lourdes Urban Kleinke.
15.Maria Lúcia de Paula Urban.
16.Antonio Edson Urban.
17.Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e 
Social. Disponível em: <http://www.ipardes.gov.br>.
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três milhões de pessoas.

Quer dizer, foi um movimento de 
migração muito grande, que até 
hoje as pessoas não entendem… 
Porque três milhões de pessoas é 
três milhões de pessoas! É muita 
gente! E essa gente saiu do campo, 
uma grande parte veio para 
Curitiba.

Curitiba praticamente dobrou a 
população. Desativaram a linha 
do trem de passageiros pra 
conter… porque uma grande parte 
dessa gente vinha pelo trem de 
passageiros. […] E foram para 
a periferia das grandes cidades 
de São Paulo,... Americana… Pra 
São Paulo, mesmo… E foram pra 
periferia das grandes cidades aqui 
do norte, pra Londrina, pra…

E essa gente que ficou nas 
favelas das cidades próximas 
às áreas agrícolas engrossou o 
contingente de boias-frias. Que 
eram trabalhadores temporários, 
que tinham trabalho só em época 
de colheita, em época de limpeza 
de soja… Às vezes era mais barato 
pagar mão de obra do que usar 
veneno agrícola.

E, então, foi nessa época que 
eu fotografei. Acompanhando 
a Mainha e a Pretinha, a minha 
cunhada. Então, eu comecei a 
fazer essas fotografias com elas. Ia 

de carona com elas, me hospedava 
nos mesmos hotéis que elas… 
Elas me hospedavam. E depois 
continuei fazendo com o apoio da 
FETAEP18, que me dava passagem, 
sabe? Eu sempre conseguia filme 
de alguma maneira… E a FETAEP 
me dava contatos de sindicatos 
rurais mais progressistas, que me 
acompanhavam, me levavam pros 
lugares onde havia trabalho, nas 
vilas de boias-frias.

Então durante esses anos, assim, 
eu ia periodicamente para essas 
regiões. Então eu fotografei no 
norte, um pouco no noroeste. E 
fotografei um pouco no sudoeste, 
também. Esse trabalho acabou 
sendo o meu primeiro trabalho 
de documentário sistemático, 
assim, com fotografia. E acabou 
resultando num livro que foi 
publicado antes na Alemanha. 
Então, esse foi o meu primeiro livro. 
Esse livro... ele circulou. Voltou 
para os sindicatos, para a FETAEP 
e tal… Então, eu soube que até, 
às vezes, alguém fala desse livro 
dentro do MST (URBAN, 2019).

No prefácio desta obra, que trouxe a João 
Urban reconhecimento internacional, Luiz 
Carlos Felizardo (1988)19 faz as seguintes 
observações:
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Um livro que comenta o duro 
cotidiano dos boias-frias entrando 
fundo nas raízes e manifestações 
do problema não é, por certo, um 
livro turístico. Nem se poderia 
esperar que falasse, mesmo em 
passant, das inocentes belezas 
de nosso país. Ao contrário, seu 
tema – uma das tantas feridas 
dolorosas que o Brasil se esforça 
em esconder – é tão sério e grave 
quanto o extermínio dos nossos 
índios e a devastação de nossas 
florestas, tão amplo e intricado 
quanto o da infância abandonada 
e delinquente.

Isto ajuda a explicar porque Bóias-
Frias – Vista Parcial só agora 
[1988] é publicado no Brasil. Mas 
não se pode esquecer, também, 
que o comportamento a que nos 
conduziram os longos anos de 
repressão e o desconforto que o 
assunto provoca em tempos de 
tentativas de reforma agrária são, 
igualmente, responsáveis pela 
demora.

Felizardo (1988, s.p.) continua seu 
prefácio afirmando que o trabalho 
fotográfico proposto, “mais do que 
um simples registro, ele é exemplo 
de como o exercício da fotografia 
comprometida – participante, de 
opinião – pode ser plasticamente 
criativo e forte, revelando a 

sensibilidade e inteligência de um 
autor”. Ele também alerta que os 
trabalhos de opinião nem sempre 
foram positivos na fotografia 
brasileira, pois esta também se 
desdobrou em um “desvio de 
conduta da reportagem (que 
contaminou milhares de amadores 
revoltados pela ditadura) naquilo 
que se chamou de ‘estética da 
miséria’” (FELIZARDO, 1988, 
s.p.). E ainda realça o Bóias-Frias, 
dizendo:

Pois é justamente a sutileza 
e riqueza de vocabulário que 
transpiram da obra de João Urban 
– além de sólido desenho que 
transparecem em cada imagem. 
Não é através de signos de miséria, 
sujeira ou tragédia que João nos 
envolve no drama dos boias-frias; 
seus personagens são fortes e 
asseados, orgulhosos dos trabalhos 
que sabem desempenhar, podem 
ser alegres, quase saudáveis – e 
conservam tanta graça quanto 
a pequena colhedora de café de 
unhas pintadas” (FELIZARDO, 
1988, s.p.).

18.FETAEP - Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores 
Familiares do Estado do Paraná. Ver: <https://www.fetaep.
org.br/setor/historia>.
19.Ver entrevista de Urban com Felizardo em (FELIZARDO; 
URBAN, 2009).



14
6

Simonetta Persichetti, duas décadas depois, 
em comentários a um outro trabalho de Urban, 
agora em parceria com a também fotógrafa 
Suzana Barreto20, retoma o argumento das 
limitações da fotografia como espelho da 
realidade e nos alerta que os registros da dupla 
“são uma demonstração do olhar como forma 
de conhecimento”, embora inseridos “na mais 
pura tradição da fotografia documentária” 
(PERSICHETTI, 2002). Sua opinião reforça 
a compreensão de que as imagens técnicas, 
e a fotografia em particular, são muito mais 
que signos indiciais, que supostamente 
registram ou documentam uma realidade 
externa de modo neutro e instantâneo, à qual 
não respondemos e com a qual não temos 
compromissos. Ela diz:

Suzana e Urban: como 
testemunhas eles nos mostram 
por meio de suas imagens que a 
fotografia é muito mais do que 
registro, é testemunhar, é tentar 
compreender um fato histórico 
social. É procurar transformar a 
consciência do ser humano através 
das emoções que as imagens nos 
provocam. A fotografia não está 
solta no ar, ela está relacionada 
com a cultura e com o contexto 
sócio-histórico social. [...]

A essência da fotografia 
documentária é justamente a de 
nos contar uma história através 
daquilo que chama nossa atenção, 

às vezes um mero detalhe, daquilo 
que vai nos remeter às imagens 
primordiais da humanidade, 
daquilo que vai ser capaz de 
nos fazer mudar de ideia por 
meio do sentimento, da emoção 
(PERSICHETTI, 2002).

Em comentário sobre as escolhas fotográficas 
feitas no trabalho com os boias-frias, Urban 
declara sua adesão ao caráter comprometido, 
situado e político da produção de imagens:

A fotografia nunca é uma 
representação fiel da realidade. 
Ela sempre… Ela traz o 
pensamento de cada um que faz a 
fotografia. Vai depender da leitura 
que o fotógrafo ou o editor faz 
do personagem. A realidade fica 
constrangida pela visão de cada 
fotógrafo, entendeu? Então, cada 
fotógrafo… Tem outras fotos que 
eu poderia ter usado, assim, na 
edição que eu fiz das fotos, que 
contestariam a minha visão. Eu 
procurei um personagem épico, 
assim, no Bóias-Frias. Mas eu 
poderia ter feito... Se eu pegar as 
milhares fotos que eu fiz, eu posso 
fazer uma edição completamente 
diferente, mostrando os boias-
frias de uma maneira diferente 
(URBAN, 2019).
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Sobre as variadas formas de repercussão 
da sua produção fotográfica e espaços de 
atuação que oportunizam, Urban ressalta o 
envolvimento em um novo trabalho junto à 
Secretaria de Educação21. Esse trabalho, de 
certa forma, remete à sua participação no 
Projeto Alfa, que, conforme já comentado 
neste texto, foi realizado na década de 1960 e 
tinha que escamotear sua base freireana:

E agora, recentemente… 
recentemente há uns dez anos 
atrás, também pra Secretaria 
da Educação, eu fiz o texto de 
apresentação e ajudei na edição de 
um livro que divulgava um projeto 
de alfabetização usando o método 
Paulo Freire, aí sem disfarçar… 
Hoje em dia tem que disfarçar de 
novo…

Mas já não era... por exemplo, 
quem estava fazendo as 
fotografias das palavras-chave 
eram os próprios... As pessoas que 
haviam sido alfabetizadas… Então 
eles… a Secretaria entregava 
câmeras, ainda câmeras de filme, 
e as pessoas iam fotografar... Os 
próprios já alfabetizados… E a 
alfabetização já estava sendo 
feita por pessoas que foram 
alfabetizadas [pelo método].

E as fotografias são fantásticas, 
assim, sabe? E aí, eu disse: nossa, 
que trabalho bonito esse, que 

esses… Eram boias-frias mesmo, 
que estavam fazendo, fotografando, 
com câmeras... Daquelas câmeras 
de plástico, assim, bem simples, 
e... entregavam os filmes para os 
monitores, lá… Eles revelavam e daí 
usavam nas projeções e tal.

E daí me disseram: pois é, a gente 
dá… Eles recebem umas… Eles 
fazem umas oficinas de fotografia. E 
a gente chamou você para trabalhar 
no projeto desse livro, agora, porque 
um dos livros básicos que a gente 
usava nas oficinas era o Bóias-
Frias… Chamava Bóias-Frias - Vista 
Parcial, o livro. Então eles estudam as 
fotografias do Bóias-Frias pra saber 
como fotografar! Eu achei isso… 
nossa, fantástico, assim! (URBAN, 
2019).

20.Ver o livro Aparecidas (URBAN et al., 2002).
21.Ver o livro Poesia da Imagem, poesia da palavra (SEED-PR, 
2010).
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Brasil, doce Brasil II, Curitiba PR, 1972, 1973

(OLIVEIRA, 2011, s.p.)
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No Brasil toda mulher tem charm, Curitiba PR, 1972, 1973

(OLIVEIRA, 2011, s.p.)
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Um dia de alegria, São Paulo SP, 1972

(OLIVEIRA, 2011, s.p.)
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5aUm homem a respeitar, Curitiba PR, 1972, 1973
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Brasil doce Brasil I, Curitiba PR, 1972, 73

(OLIVEIRA, 2011, s.p.)
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Brasil doce Brasil I, Curitiba PR, 1972, 73

(OLIVEIRA, 2011, s.p.)

Conto da Cueca, Curitiba PR 1972
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Passeata RU, Movimento Estudantil, Curitiba PR, 1966 72
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Passeata RU, Movimento Estudantil, Curitiba PR, 1966 72

Passeata, manifestação estudantil, resistência, Curitiba PR, 1966, 67 ou 

68 (OLIVEIRA, 2011, s.p.)
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Passeata RU, Movimento Estudantil, Curitiba PR, 1966

(OLIVEIRA, 2011, s.p.)
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Passeata RU, Movimento Estudantil, Curitiba PR, 1966

Passeata, manifestação estudantil, resistência, Curitiba, 1966, 67 ou 68 

(OLIVEIRA, 2011, s.p.)
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Passeata, manifestação estudantil, resistência, Curitiba, 1966, 67 ou 68 

(OLIVEIRA, 2011, s.p.)
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Ponto de embarque em caminhões para capina do soja, Cascavel PR, 1981
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Colheita de cana de açúcar em Ipaussu SP, com trabalhadores de Jacarezinho PR, 1981

(URBAN; FURTADO, 1984, 1988, p. 82)
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Capina de Soja em Santa Tereza do Oeste feita por trabalhadores vindos de Cascavel PR, 1981

(URBAN; FURTADO, 1984, 1988, p. 88)
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Colheita de café na Fazenda Setti, Jacarezinho, PR, 1981

(URBAN, 2008, p. 83)
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Colheita de rami em Uraí, PR, 1977 (URBAN; FURTADO, 1984, 1988, p. 62)
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19bOs três Robertos - Colheita da cana de açúcar em Ipaussu SP, trabalhadores vindos de Jacarezinho PR, 1981

(URBAN; FURTADO, 1984, 1988, p. 51)(URBAN, 2008, p. 85)

Colheita de rami em Uraí, PR, 1977 (URBAN; FURTADO, 1984, 1988, p. 62)
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Colheita de cana de açúcar em Ipaussu SP, 1981

(URBAN; FURTADO, 1984, 1988, p. 85)
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Sr. José, 103 anos, Adriana 13 anos. Colheita de Soja em Santa Tereza do Oeste PR, 1981

(URBAN; FURTADO, 1984, 1988, p. 8)
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Colheita da cana de açúcar em Ipaussu, SP, 1981
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Colheita de cana em Ipaussu SP, 1981

(URBAN; FURTADO, 1984, 1988, p. 10)
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“Esmalte Vermelho”, colheita de café na Fazenda Setti, Jacarezinho PR, 1981
(URBAN; FURTADO, 1984, 1988, p. 9)(URBAN 2008, p.82)

Colheita de cana em Ipaussu SP, 1981

(URBAN; FURTADO, 1984, 1988, p. 10)
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Colheita de café na Fazenda Setti, Jacarezinho PR, 1981

(URBAN; FURTADO, 1984, 1988, p. 21) (URBAN 2008, p.79)



18
1

TOM 10 UFPR | Imagem e Resistência / Imagem e Subversão ISSN: 2448 - 136X

Co
lh

ei
ta

 d
o 

al
go

dã
o 

em
 B

an
de

ir
an

te
s 

PR
, 

co
m 

tr
ab

al
ha

do
re

s 
de

 I
ta

mb
ar

ac
á 

PR
, 

19
78

(U
RB

AN
; 

FU
RT

AD
O,

 1
98

4,
 1

98
8,

 p
. 

2)



18
2

Imigrantes do Estado de Minas Gerais em Astorga PR, 1977
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Trabalhador temporário adoentado. “Sítio do Japonês”, Cruzeiro do Oeste PR, 1977

Imigrantes do Estado de Minas Gerais em Astorga PR, 1977
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Filha de Dona Maria, Paranavaí PR, 1977

(URBAN; FURTADO, 1984, 1988, p. 63)
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Transporte para a capina do Soja em Santa Tereza do Oeste PR, Cascavel PR 1981

(URBAN; FURTADO, 1984, 1988, p. 40) (URBAN 2008, p.86))
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Trabalhadores de Cascavel PR transportados para a capina de soja em Santa Tereza do Oeste PR, 1981

(URBAN; FURTADO, 1984, 1988, p. 42) (URBAN 2008, p.87)
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João Urban nasceu em 1943 em Curitiba, 
Paraná. Seu primeiro livro Boias-frias Vista 
Parcial foi publicado em 1984. Na sequência 
publicou Tropeiros em 1992, Aparecidas 
com Suzana Barreto em 2002, Tu i Tam com 
Teresa Urban em 2004 e Mar e Mata em 2009, 
entre outros. Suas fotografias fazem parte 
de acervos como os do Museu Francês da 
Fotografia em Lièg, do Kunsthaus em Zurich, 
do MASP (Coleção Pirelli), do MAM (Coleção 
J.P. Morgan), do Museu da Fotografia da Cidade 
de Curitiba, do Instituto Brasileiro de Arte e 
Cultura e do Memória da Imigração Polonesa 
Romão Wachowicz, em Araucária, Paraná. 
Participou da XIV Bienal Internacional de São 
Paulo, em 1977, da XV Bienal de São Paulo, em 
1979, da 5ª Bienal de la Habana, Cuba, em 1994 
e da China Pingyao Internacional Photography 
Festival, China, em 2013. Entre 2006 e 
2007 sua obra foi apresentada na exposição 
Demarcação Temporal – João Urban 40 anos 
de fotografia no Museu Oscar Niemeyer, em 
Curitiba. Em 2013 a exposição Aproximações, 
descendentes de imigrantes ucranianos e 
poloneses nas fronteiras agrícolas do Paraná 
circulou por por várias cidades do Paraná, com 
inauguração simultânea em Lviv - Ucrânia, 
Poznan - Polônia e São José dos Pinhais, 
Paraná. Em 2019, Aproximações ganhou uma 
nova edição no Museu Paranaense em Curitiba
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[...] Pelos caminhos sem fim, andam homens 
sem rosto. Um olho imenso vigia. No centro 
do silêncio e do medo, fumega um caldeirão 
popular.

O Chile é este mundo de trapos coloridos sobre 
um fundo de sacos de farinhas. Com sobras de 
lã e velhos farrapos bordam as bordadeiras, 
mulheres dos subúrbios miseráveis de Santiago. 
Bordam arpilleras, que são vendidas nas igrejas. 
Que exista quem as compre é coisa inacreditável. 
Elas se assombram: Nós bordamos nossos 
problemas, e nossos problemas são feios. 
Primeiro foram as mulheres dos presos. 
Depois, muitas outras se puseram a bordar. 
Por dinheiro, que ajuda a remediar; mas 
não só pelo dinheiro. Bordando  arpilleras  as 
mulheres se juntam, interrompem a solidão e a 
tristeza e por umas horas quebram a rotina da 
obediência ao marido, ao pai, ao filho macho e 
ao General Pinochet.(GALEANO, 1997, p. 156) 

TECENDO A RESISTÊNCIA: BORDADO E SUBVERSÃO
Rita Isabel Vaz1

1.Psicóloga pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Graduada em Escultura pela Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR). 
Especialista em Educação pela UFPR. 
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Introdução
Neste ensaio apresento o bordado como 
atividade manual ligada ao fazer feminino 
que, ao longo da sua história, se recria, se 
ressignifica. Dos bordados mitológicos aos 
contemporâneos, proponho uma reflexão 
sobre o seu papel subversivo. Em situações 
cotidianas de dor, saudade, indignação, ele 
emerge como instrumento apropriado para 
dar visibilidade aos conflitos pessoais e 
sociais. Sua história é perpassada por suas 
distintas funções. Contém o caráter utilitário, 
como juntar peles de animais para estruturar 
vestimentas, cerzir roupas rasgadas nos 
tempos ou situações de penúria, como também 
o caráter decorativo, como nas vestimentas da 
corte, na moda da alta costura, nos enxovais 
preparados para as cerimônias de casamento, 
nascimento ou morte. Porém, não são poucas 
as situações nas quais extrapola o utilitário e o 
decorativo. 

Na periferia de Santiago do Chile, no período 
da ditadura empresarial-militar (1973-1990), 
grupos de mulheres se reuniam para bordar 
a resistência e denunciar o desrespeito aos 
direitos humanos. Nas arpilleras imprimiram a 
trama da indignação sob o risco da repressão 
e sobre o risco2 a contestação, como tantas 
bordadeiras em outros lugares e situações. 
Na arte houve inúmeras manifestações de 
artistas, feministas ou não, que utilizaram 
o bordado para discutir o papel da artista, 

sempre colocada em segundo plano em 
relação aos homens, e os trabalhos manuais 
em relação à arte. 

Revisitando o mito de Aracne encontro as 
possibilidades subversivas do bordado como 
instrumento de contestação e denúncia em 
períodos sombrios e proponho demonstrar 
como sua função decorativa foi suplantada 
pela necessidade de mostrar a realidade. Ao 
final, apresento diferentes trabalhos autorais 
relacionados ao bordado, como Bispo do 
Rosário e Rosana Paulino, e uma obra de 
minha autoria, realizada com a colaboração 
espontânea de bordadeiras e bordadores do 
Brasil que se dispuseram a bordar lampejos 
de resistência em homenagem aos que 
lutaram e foram mortos por ação da ditadura 
empresarial-militar no Brasil3 (1964-1985). 

Ao longo do texto apresento o bordado como 
manifestação política, algumas vezes vinculado 
a partidos políticos, outras representando 
expressões populares, mas não me atenho a 
essas questões neste ensaio. Observo que não 
há, no Brasil, um levantamento dos grupos que 
bordam e suas diferentes inspirações políticas. 

2.Utilizei a palavra risco em dois sentidos, primeiro no 
sentido de “correr risco” por estarem denunciando a ditadura, 
pois, além de retratarem cenas do que estava acontecendo, 
faziam pequenos bolsos, no verso do bordado, onde colocavam 
bilhetes contando a história daquele momento. No segundo 
sentido, a palavra risco refere-se ao desenho sobre o qual 
o bordado é tecido.  
3.Melo (2012), com base em Dreifuss (1981), sugere a 
utilização da expressão ditadura empresarial-militar para dar 
conta da participação das classes dominantes na articulação 
conservadora para a derrubada do Governo João Goulart.
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Esta análise não cabe aqui, entretanto 
apresenta-se como um tema instigante para 
futuras pesquisas.  

Bordado, mitologia e poder: a 
mortal que desafiou uma deusa
 

O mito de Aracne permeou minhas pesquisas, 
cujos pontos de partida e chegada são o tecer, 
impresso profundamente em mim. Pude vê-la 
como exímia tecelã, aquela que tira de si mesma 
os fios com que tece a teia, para relacioná-
la à figura da grande mãe, como o fez Louise 
Bourgeois em sua obra Maman. Escapou-me, 
no entanto, sua audácia, sua rebeldia. Nesta 
releitura, fui arrebatada pelo atrevimento do 
mito. Aracne confrontou o poder, desafiou a 
deusa Atena e, por isso, foi castigada. Propôs 
uma competição pública; Atena aceitou e a 
aconselhou a desistir, porque os deuses não 
admitem competição com os mortais. Ela não 
desistiu. 

[...] Depuseram-se as linhas e 
deu-se início ao magno concurso. 
Atená representou em lindos 
coloridos, sobre uma tapeçaria, 
os doze deuses do Olimpo em 
toda a sua majestade. Aracne, 
maliciosamente, desenhou 
certas histórias pouco decorosas 
dos amores dos imortais, 
principalmente as aventuras 
de Zeus. Atená examinou 

atentamente o trabalho [...]. Estava 
uma perfeição. Vendo-se vencida 
ou ao menos igualada em sua arte 
por uma simples mortal e irritada 
com as cenas criadas por Aracne, a 
deusa fez em pedaços o lindíssimo 
trabalho de sua competidora 
e ainda a feriu com a naveta. 
Insultada e humilhada, Aracne 
tentou enforcar-se, mas Atená 
não o permitiu, sustentando-a no 
ar. Em seguida, transformou-a em 
aranha, para que tecesse pelo resto 
da vida (BRANDÃO, 1987, p. 28). 

Quanto desatino dessa simples mortal que, 
não satisfeita em desafiar uma deusa, ousou 
revelar os segredos ocultados por ela e seus 
divinos aliados. Punida pela subversão política 
e consciente, Aracne seguiu tecendo as teias do 
seu próprio destino. Sua punição eterna não se 
apresentou tão cruel quanto a dos que ousaram 
resistir? Não se achavam deuses, acima do 
bem e do mal, os que torturavam e matavam 
em nome da ordem no período da ditadura 
empresarial-militar? A repressão violenta do 
aparelho do Estado a qualquer discordância 
não se assemelha à dos deuses que infringem 
castigos eternos aos subversivos políticos? 
Segue a resistência dos que sobreviveram, dos 
que contaram a história, dos que a ouviram 
e foram tocados pela dor do outro, pelas 
injustiças e se insurgiram e insurgem. 
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Bordado: do afeto à subversão 

O bordado remete às minhas relações familiares 
e culturais, ao feminino, às raízes profundas 
do afeto, está inscrito entre as atividades de 
agulhas, passadas de mãe para filha, como 
herança amorosa. Simultaneamente se 
apresenta como ferramenta de expressão da 
dor, da saudade, das ausências, da subversão. 
A plasticidade do bordado, o ponto a ponto, 
se desenha em formas expressivas sobre o 
tecido da vida, a um só tempo real e mágico. 
Nele encontro o poder de erigir formas, cores, 
sentido e sentimento, no perpassar infinito de 
agulhas e linhas.  

O bordado decorativo se transforma quando 
mulheres-Aracnes, de tempos e lugares 

diversos, em momentos históricos distintos, 
dão a ele outra função; se transfigura pelas 
mãos das bordadeiras ao tornar-se ferramenta 
para contar ao mundo suas trágicas histórias. 
Assim, insere-se na história da humanidade 
com todas as contradições que lhes são 
próprias, dos fios de ouro, das sedas, dos 
tecidos finos, das roupas da corte ou da alta 
costura, para os trapos, os restos de fios, a juta 
(las arpilleras). Instrumento de denúncia dos 
desmandos da ditadura chilena, por exemplo, 
ele marca a incontestável função de narrar 
uma história. 

Violeta Parra (1917-1967)4 investigou durante 
anos as manifestações populares do Chile e 

as divulgou com todos os instrumentos de 
que dispunha: música, cerâmica, poesia e 
bordado. Ligada à América Latina, certamente 
percebeu a ditadura que se configurava, ainda 
que não a tenha vivido em seu país. Morreu 
antes que sobre o Chile se fizesse a escuridão, 
a repressão, as torturas. Em uma viagem 
que realizou pela Europa, teve hepatite e, 
encontrando-se acamada, iniciou os bordados 
das arpilleras. Roberta Bacic5 explica que a 
arpillera consiste de uma técnica têxtil, com 
raízes na tradição popular de bordadeiras de 
Isla Negra, no litoral chileno. Violeta Parra 
ajudou a divulgar esta técnica artesanal ao 
expor uma série de arpilleras de sua autoria 
no Pavilhão Marsan do Museu de Artes 
Decorativas do Palácio do Louvre, em Paris, 
em 1964. Sobre a arpillera Contra la guerra6, 
a artista conta, numa entrevista à crítica de 

arte Magdeleine Brumagne, que representou 
quatro personagens, que divergem nas 
crenças e nas relações com o mundo, mas em 
comum possuem o amor pela paz, razão pela 
qual borda uma pomba da paz nos braços de 
cada um deles. A primeira figura do painel, 

4.Poetisa, cantora, compositora, escritora, ceramista, 
artista visual, investigadora, gestora cultural.
5.Nascida no Chile e residente na Irlanda do Norte, defensora 
de direitos humanos, pesquisadora e fundadora da Conflict 
Textiles, que consiste em uma coleção que inclui arpilleras 
de muitos países. Iniciou a coleção durante a ditadura 
chilena para denunciar a repressão política.
6.A imagem da obra citada não foi reproduzida neste 
ensaio em razão da ausência de resposta à solicitação de 
uso de imagens e considerando os direitos autorais, porém 
encontram-se disponíveis no site abaixo indicado: Violeta 
Parra. Arpillera contra la guerra. 141,5 x 193 cm. Tela 
bordada. 1962. Colección Museo Violeta Parra. Disponível em: 
<https://museovioletaparra.cl/coleccion/contra-la-guerra/>. 
Acesso em: 29 set. 2019.  



19
4

bordada na cor violeta, simboliza ela mesma. 
Todas trazem flores nas cabeças, que são suas 
almas. Esta obra é um manifesto pela paz e 
fala de diversidade ideológica e de tolerância. 
A presença de um fuzil disparando contra 
a pomba da paz assinala sua preocupação 
com a situação dos camponeses no Chile. 
Suas músicas, tal qual a expressão plástica, 
demonstram seu comprometimento humano e 
político com suas origens. Divulgou a cultura 
popular do seu país, ressaltando a importância 
da memória. Na mesma entrevista, perguntada 
se tivesse que escolher entre ser cantora, 
poetisa, autora de arpilleras, pintora, qual 
destas atividades escolheria, Violeta responde: 
“Escolheria ficar com as pessoas. São elas 
que me motivam a fazer todas essas coisas” 
(BRUMAGNE, 1964). 

. 

Ao me deparar com estes bordados, de 
indescritível beleza plástica e conteúdo 
instigante, na exposição Canto del Alma, 
no Centro Cultural Palacio de La Moneda, 
Santiago do Chile, fui arrebatada pelas cores 
e formas e mergulhei na poesia marcante 
de cada obra que expressa intensamente 
tristezas pessoais e histórias dolorosas da 
América Latina. Violeta não se resume, por ser 
múltipla e intensa, porém em toda sua obra fica 
evidenciada a revolucionária comprometida 
com as lutas sociais, com a cultura e com a 
memória de seu povo. 

Em Santiago do Chile, grupos de mulheres 
bordaram arpilleras para contar suas histórias, 

denunciar, tornar visível a indignação e o 
protesto contra as ações da ditadura de 
Pinochet. Suas arpilleras constituíam um meio 
de sobrevivência e ao serem vendidas para o 
exterior revelavam o que acontecia no Chile, 
um verdadeiro instrumento de denúncia. A 
exposição Arpilleras da resistência política 
chilena veio ao Brasil por iniciativa do projeto 
Marcas da Memória, criado pela Comissão da 
Anistia do Ministério da Justiça, no Brasil. 
A exposição foi realizada em cinco cidades 
brasileiras:   Brasília-DF, Belo Horizonte-MG, 
Rio de Janeiro-RJ, Curitiba-PR e Porto Alegre-
RS, entre janeiro e julho de 2012. Os bordados 
foram confeccionados com retalhos e sobras 
de pano de sacos de farinha ou batatas, com 
fios de lãs e costura à mão (BACIC, 2011, p. 8).

Ao se reunirem estas mulheres criaram um 

espaço de convivência para compartilhar 
angústias e dores e para se reconstruírem 
bordando a realidade que viviam.  Tornaram 
visível o que se ocultava nos porões da ditadura, 
construindo resistências. As arpilleras Sala de 
Torturas e Liberdade para os presos políticos, 
retratam, cada uma à sua maneira, a crueldade 
daqueles anos. Na primeira, Violeta Morales 
apresenta quase uma fotografia: num bordado 
simples, mostra corpos nus submetidos à 
tortura. Retrata estes corpos, aparentemente 
femininos, amarrados, esticados, encolhidos, 
de ponta cabeça, sofrendo crueldades das 
quais não se tinha registros naquele período. 
Seu bordado denuncia, provoca; é um 
chamado à solidariedade, à compaixão e à 

Figura 1 - Sala de torturas / Torture Chamber, Chilean arpillera, 1996. by Violeta Morales. (Photo: Colin Peck) 

© Conflict Textiles. Disponível em: <http://cain.ulster.ac.uk/conflicttextiles/>. Acesso em: 29 set. 2019.
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Figura 1 - Sala de torturas / Torture Chamber, Chilean arpillera, 1996. by Violeta Morales. (Photo: Colin Peck) 

© Conflict Textiles. Disponível em: <http://cain.ulster.ac.uk/conflicttextiles/>. Acesso em: 29 set. 2019.
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Figura 2 - Libertad a los presos politicos / Freedom for the political prisoners. Chilean arpillera, 

1985. Anonymous. (Photo: Martin Melaugh) © Conflict Textiles. Disponível em: <http://cain.ulster.ac.uk/

conflicttextiles/>. Acesso em: 29 set. 2019.

formação de consciência crítica. O segundo 
bordado, anônimo, singelo, representa um 
grupo familiar, pessoas de diferentes idades 
que estão em frente a um presídio pedindo 
liberdade aos presos políticos; sobre o 
presídio estão as figuras ameaçadoras de dois 
policiais. Mas o grupo está ali, com a sua faixa, 
convidando a ter coragem, a ir à luta.  

 Inúmeras mulheres se reuniram e se reúnem 
para produzirem denúncias de situações 

historicamente silenciadas, como as arpilleras 
do Coletivo Nacional de Mulheres do 
Movimento dos Atingidos por Barragens. Em 
2015, este coletivo denunciou, em 14 estados 
brasileiros, a violação de direitos humanos no 
Brasil. Setenta destes trabalhos, construídos 
por mais de 900 mulheres, fizeram parte 
da exposição na Fundação Memorial da 
América Latina, em São Paulo. Desse 
movimento resultaram Exposição, Catálogo 
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e um documentário, Arpilleras: atingidas 
por barragens bordando a resistência7. Estas 
mulheres realizaram um trabalho em rede, as 
informações eram passadas de umas para as 
outras pelas diversas regiões do país. Em seus 

Figura 3- Onde estão nossos direitos? / Where are our rights? (2013), Women of the Movement of People Affected 

by Dams (MAB). Brazil (Photo: Martin Melaugh) © Conflict Textiles. Disponível em: <http://cain.ulster.ac.uk/

conflicttextiles/>. Acesso em: 29 set. 2019.

bordados contam suas histórias, denunciam 
como as hidrelétricas destruíram e causaram 
danos irreversíveis, não só à natureza, como aos 
moradores das áreas inundadas. Denunciam as 
violações de direitos que sofrem, conscientes 
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dos direitos que lhes foram subtraídos e lutam 
para que sejam restituídos:

 [...] perda do sustento, do 
vínculo com a terra e a produção, 
privatização do rio, dos modos 
e meios tradicionais de vida e 
os seus ecossistemas; aumento 
da violência contra as mulheres, 
prostituição e tráfico de pessoas 
nos canteiros de obras; negação do 
direito à informação, participação 
e tratamento discriminatório por 
parte das construtoras; e ruptura 
do tecido social e dos laços 
comunitários de apoio (BACIC, 
2015, p. 18). 

Linhas da vida
 

Grupos de bordadeiras, no Brasil e no 
mundo, fazem do bordado instrumento de 
luta, de denúncia, mecanismo terapêutico 
para tratar suas dores e angústias e meio de 
subsistência.  Maria, Maria é o nome dado a um 
grupo de bordadeiras vinculado à Associação 
de Assistência à Criança e ao Adolescente 
Cardíacos e Transplantados do Coração 
(ACTC), localizada em São Paulo, uma moradia 
temporária para muitas famílias. Em 2001, Ana 
Augusta Rocha e Cristina Macedo iniciaram 
um trabalho com as mulheres que ficavam 
ali aguardando o tratamento dos filhos com 
o objetivo terapêutico de tratar a angústia da 

espera, as lembranças, a dor, o cotidiano, além 
de gerar renda com a venda dos produtos no 
bazar da entidade. Os bordados realizados 
por estas mães contam suas histórias e nos 
levam a imaginar as marcas que cada um de 
nós deseja deixar no mundo ou simplesmente 
deixa. A historiadora Lilia Moritz Schwarcz no 
prefácio do livro Bordar a vida: histórias dos 
trabalhos das mulheres da ACTC, reflete sobre 
os termos Bordar, Bordão, Borda, Bordado: 

São várias as mulheres, outros 
tempos, mas faz muito que a 
atividade de bordar se colou à 
representação do feminino, tal qual 
tatuagem, marca de nascença, 
cicatriz que se incorpora à própria 
identidade. O ato de bordar lembra 
o exercício da paciência, assim 
como se associa à ideia primeira de 
curar, em seu sentido mais amplo e 
abrangente. Cura, nesse sentido, é 
gesto de cuidar, amparar e dedicar, 
como o próprio ato de bordar que 
alinha e desfaz os defeitos, cerze 
imperfeições ou, simplesmente (e 
o que tem de simples?), decora e 
traz beleza ao tom monótono do 
cotidiano (SCHWARCZ in ROCHA, 
2012, p. 18).

Schwarcz (2012) assinala a atividade 
transformadora que pode surgir a partir de 
grupos que em suas ações criam beleza e 
transformam situações de sofrimento: “Pois 

bordar é alinhar, dar um jeito no descosturado, 
naquilo que não cicatriza e por isso dói” 
(SCHWARCZ in ROCHA, 2012, p. 22). A autora 
aponta a possibilidade de bordar-se a própria 
história, dando um rumo diferente para as 
situações de vida, criando pontes para juntar 
diversidades.

Os bordados singelos, as cenas bucólicas, as 
conversas no grupo ajudam estas mulheres a 
se haverem com suas saudades e angústias. 
Ao transportarem seus afetos para os tecidos 
encontram alento e acolhimento para enfrentar 
as incertezas do tempo de espera. 

Escrituras bordadas, de Flávia Craveiro, conta o 
trabalho desenvolvido com as Bordadeiras da 
Vila Mariquinhas, em Belo Horizonte. O grupo, 
composto por dez mulheres sem teto, conta 
suas histórias nos tecidos bordados. Domingos 
Mazzili Junior8 considera importante para 
estas mulheres a inserção no coletivo, espaço 
onde produziam sentidos e expressavam suas 
angústias.

Bordar é um ato agressivo, embora 
quase nunca o vejamos assim, 
porque são agulhas e linhas que 
perfuram tramas e, às vezes, dedos 
e almas. Então bordar é perfeito 
para falar da dor, do íntimo, do 
delicado da vida, do subjetivo, do 
privado, das paixões, dos desejos 

8.Artista plástico brasileiro, pós-graduado em 

Psiquiatria e História da Arte. 



199
TOM 10 UFPR | Imagem e Resistência / Imagem e Subversão ISSN: 2448 - 136X

bordar é alinhar, dar um jeito no descosturado, 
naquilo que não cicatriza e por isso dói” 
(SCHWARCZ in ROCHA, 2012, p. 22). A autora 
aponta a possibilidade de bordar-se a própria 
história, dando um rumo diferente para as 
situações de vida, criando pontes para juntar 
diversidades.

Os bordados singelos, as cenas bucólicas, as 
conversas no grupo ajudam estas mulheres a 
se haverem com suas saudades e angústias. 
Ao transportarem seus afetos para os tecidos 
encontram alento e acolhimento para enfrentar 
as incertezas do tempo de espera. 

Escrituras bordadas, de Flávia Craveiro, conta o 
trabalho desenvolvido com as Bordadeiras da 
Vila Mariquinhas, em Belo Horizonte. O grupo, 
composto por dez mulheres sem teto, conta 
suas histórias nos tecidos bordados. Domingos 

Mazzili Junior8 considera importante para 
estas mulheres a inserção no coletivo, espaço 
onde produziam sentidos e expressavam suas 
angústias.

Bordar é um ato agressivo, embora 
quase nunca o vejamos assim, 
porque são agulhas e linhas que 
perfuram tramas e, às vezes, dedos 
e almas. Então bordar é perfeito 
para falar da dor, do íntimo, do 
delicado da vida, do subjetivo, do 
privado, das paixões, dos desejos 

Figura 4 - Sem título. Elenilza Francisca de Oliveira, 2012 (ROCHA, 

2012, p. 34).  

Figura 5 - Sem título. Maria Teresa Agra, 2012 (ROCHA, 2012, p. 8).

Figura 5 - Sem título. Maria Teresa Agra, 2012 (ROCHA, 2012, p. 8).

8.Artista plástico brasileiro, pós-graduado em 

Psiquiatria e História da Arte. 
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inconfessáveis... O bordado 
também é silencioso, embora 
eloquente. É revolucionário no 
particular. Na moda brasileira, 
Zuzu Angel fez do bordar um 
ato político. Na arte, Bispo do 
Rosário fez do bordado uma 
“sandice” sagrada. Leonilson 
traduziu pelo bordado confissões 
de sua intimidade (MAZZILLI in 
CRAVEIRO, 2009, p. 53-54).

Estas mulheres bordam suas memórias, contam 
suas histórias9. Vera Casa Nova10 descreve o 
bordado como escritura e o gesto de bordar 
como retorno da mão no gesto primitivo de 
catar; conclui que estas bordadeiras reciclam 
os restos e a vida e produzem os meios de sua 
subsistência. 

Bordado e resistência

Outros grupos de bordadeiras, como Linhas 
do Horizonte e Linhas de Sampa, se pautam 
na resistência quando questões políticas são 
predominantes. Linhas do Horizonte surgiu 
em 2017, em Belo Horizonte, quando um 
grupo de mulheres reunidas em solidariedade 
à Marisa Letícia Lula da Silva resolveu bordar 
uma toalha e oferecer um café à ex-primeira-
dama. Quando a toalha ficou pronta, Marisa 
Letícia havia falecido. As bordadeiras fizeram 
uma colcha composta de 84 quadrados, 
realizados por 113 bordadeiras para entregar 

a Lula, em agosto de 2017. Também foram 
homenageados pelo grupo Dilma Rousseff, 
José Dirceu e Chico Buarque. O grupo se 
propõe a bordar a democracia, a apoiar pessoas 
ou causas que sofram ataques fascistas e 
acompanha a agenda dos eventos políticos 
bordando faixas temáticas. Participou do 25º 
Grito dos Excluídos em Belo Horizonte11; da 
manifestação contra a prisão do Lula; do 55º 
Congresso da União Nacional dos Estudantes 
(UNE) em Belo Horizonte; dos 80 anos da 
UNE, quando bordaram os nomes dos mortos 
e desaparecidos por ação da ditadura militar; 
do ato contra a censura da exposição do 
artista Pedro Moraleida no Palácio das Artes 
em Belo Horizonte; da Marcha  LGBT em 
julho de 2017, em Belo Horizonte; do apoio 
às ocupações urbanas em Belo Horizonte; do 
Encontro Estadual de formação do Movimento 
dos Sem-Terra, em Belo Horizonte; do 
5º Congresso Estadual do Partido dos 
Trabalhadores, em Minas Gerais; do Encontro 
Nacional do  Movimento dos Atingidos por 
Barragens  (MAB);  da caravana de Lula por 
Minas Gerais; da Marcha das Margaridas, em 
Belo Horizonte e em Brasília (2019).

Linhas de Sampa orienta-se na mesma temática 
do grupo Linhas do Horizonte, tendo nele 
se inspirado. Também se propõe a construir 
coletivamente uma forma de resistência e 
atuar presencialmente em diversos eventos 
políticos, lutando pelos direitos humanos e 
pela democracia. 

Figura 6 - 120 anos de BH. Linhas do Horizonte, 2017. 

9.A imagem da obra Sem título. Maria Terezinha Souza Cruz. 2009. (CRAVEIRO, 2009, p. 94)  não foi reproduzida neste ensaio em razão 

da ausência de resposta à solicitação de uso de imagens e considerando os direitos autorais, porém encontram-se disponíveis no site 

abaixo indicado: <http://escriturasbordadas.blogspot.com/>. Acesso em: 29 set. 2019.

10.Professora da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais.

11.Grito dos Excluídos: passeata realizada desde 1995, no dia 7 de setembro, em muitas cidades do Brasil. Movimentos sociais e 

ativistas protestam por seus direitos.
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Realizaram um painel denunciando os 
incêndios na Amazônia, as crianças 
assassinadas pela violência estatal neste ano, 
o extermínio dos povos indígenas, entre outras 
questões presentes nos tempos sombrios que 
vivemos no Brasil. 

Piradas no Ponto é o nome dado a um 
grupo de bordadeiras que se reúne desde 
2015, no primeiro domingo de cada mês, no 
Parque Trianon, em São Paulo. Segundo a 
administradora do grupo, Adriana Gragnani, 
trata-se de uma ocupação poética de um espaço 
público, uma forma de preservá-lo. A atividade 
é aberta a quem queira participar. O grupo 
se chamava inicialmente Bordando na Praça, 
seu propósito é político, lúdico e artístico. Ao 
se reunirem nesse local, as Piradas no Ponto 
promovem a ocupação de um espaço público, 
de certa forma abandonado, e denunciam 
o descaso da administração pública com 
espaços de lazer, como é o caso do Trianon.  
A chamada se dá pelo bordado, o resultado 
dos encontros é poético e político, como no 
catálogo que construíram em homenagem ao 
parque Trianon.

Em 2019, por iniciativa da professora e 
bordadeira Graça Reis, com a colaboração de 
Cris Miranda, Olinda Evangelista, Rita Vaz e 
Rita Ribes, um projeto foi tecido: A docência 
nos fios da memória. Para viabilizá-lo, criou-se 
uma página no Facebook por meio da qual foi 
solicitada a colaboração de bordadeiras que 
quisessem contar, em seus bordados, como 
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Figura 7 - Sem título. Linhas de Sampa, 2019.
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Figuras 8 e 9. Trianon. Piradas no Ponto, 2019.

professores e professoras marcaram suas 
vidas. A iniciativa vislumbrou construir uma 
ação afirmativa da importância da escola, da 
universidade como espaço de liberdade, em 
contraposição aos desmandos e às ações do 
atual desgoverno em relação ao magistério. 
Uma das exposições dos bordados resultantes 
desta ação aconteceu em julho de 2019 na 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro 
(UERJ). 

Neste mesmo ano, houve outra iniciativa 
envolvendo o bordado. As professoras e 

Figura 10. Exposição UERJ, julho 2019. Foto de Graça Reis. Disponível em:

&lt;https://www.facebook.com/adocencianosfiosdamemoria/photos/pcb.357477664958221/357477378291583/?type=3&amp;theater&gt;. Acesso em: 29 set. 2019.
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professores e professoras marcaram suas 
vidas. A iniciativa vislumbrou construir uma 
ação afirmativa da importância da escola, da 
universidade como espaço de liberdade, em 
contraposição aos desmandos e às ações do 
atual desgoverno em relação ao magistério. 
Uma das exposições dos bordados resultantes 
desta ação aconteceu em julho de 2019 na 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro 
(UERJ). 

Neste mesmo ano, houve outra iniciativa 
envolvendo o bordado. As professoras e 

bordadeiras Olinda Evangelista e Susan 
Mariot e o poeta Maurício Roberto da 
Silva organizaram uma homenagem à luta 
pelas universidades públicas, marcando a 
resistência política necessária neste momento 
histórico. Convidaram bordadeiras de todo o 
país para criarem uma intervenção sobre uma 
das fotos dos inúmeros momentos de luta do 
Sindicato dos Professores da Universidade de 
Santa Catarina, o ANDES-UFSC, que completa 
dez anos em 2019. A exposição Linhas de luta 
conta com bordados sobre as fotos do acervo 
do Sindicato.  

Ações como estas acontecem a todo momento, 
em todos os lugares onde/quando a resistência 
se faz necessária. O bordado, com as escolhas 
possíveis de tecidos, linhas, cores, agulhas, 
riscos, pontos e nós, vai dizendo, vai contando 
lutas, construindo delicadezas, protestos, 
subversões.

Figura 10. Exposição UERJ, julho 2019. Foto de Graça Reis. Disponível em:

&lt;https://www.facebook.com/adocencianosfiosdamemoria/photos/pcb.357477664958221/357477378291583/?type=3&amp;theater&gt;. Acesso em: 29 set. 2019.
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Figura 11 - Convite para exposição. Olinda Evangelista. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/photophp?fbid=10215121568331270&amp;set=a.1080086921083&amp;type=3&amp;theater>;. 

Acesso em: 29 set. 2019.
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Bordado: 
escrita de si, arte e subversão

Impossível falar de bordado sem mencionar a 
arte de Arthur Bispo do Rosário, que o utilizou 
como expressão de si mesmo. Para Wilson 
Lázaro, a vida de Bispo esteve voltada para a 
organização do caos e a sua obra estabelece 
uma marca pessoal. Ele sabia que estava 
desenvolvendo uma obra única12, o bordado 
era a sua assinatura, a escritura de sua própria 
vida (LÁZARO in ARAÚJO, 2012). Louise 
Bourgeois conheceu a obra de Bispo, em 
2001, em catálogos apresentados por Paulo 
Herkenhoff, e fala sobre ela:

Minha mãe era tapeceira e 
restauradora e, por isso, eu cresci 
em volta da magia da agulha e da 
linha. Dela eu herdei esta ideia de 
reparação como parte da minha 
arte. Minha costura é uma ação 
simbólica contra o medo de ser 
separada e abandonada. Nós 
percebemos no trabalho de Bispo 
do Rosário que ele também tinha 
medo de perder o contato. Como 
Penélope e a aranha, ele passou a 
vida inteira fazendo e desfazendo. 
Ele estava buscando uma ordem 
no caos, uma estrutura e ritmo do 
tempo e do pensamento. Pode-
se dizer que buscar uma garantia 
de sanidade é o princípio da 

organização atrás de todo o seu 
trabalho (BOURGEOIS in ARAÚJO, 
2012, p. 27).

Arthur Bispo do Rosário costurou significados, 
inventou uma forma de existir por meio de sua 
obra. O seu processo demonstra a sua história, 
marca a sua existência e a sua afetividade. Para 
elaborar seu trabalho, utilizou-se de objetos 
do cotidiano e do bordado, deslocando-os de 
suas funções originais e ressignificando-os.  

Rosana Paulino, artista paulistana, utiliza 
os fios, tecidos e agulhas para mostrar as 
feridas dos escravizados, trata da memória 
do corpo negro, com ênfase na mulher negra. 
Em sua obra as imagens são suturadas umas 
às outras, explicitando os traumas de um 
grupo étnico violentamente destituído de sua 
humanidade e subjugado por outro grupo 
étnico que utilizou a ciência para justificar sua 
suposta “superioridade” racial. Seu trabalho é 
intenso, forte, doloroso, como uma sutura sem 
anestesia que torna visíveis as fendas abertas 
numa sociedade que tenta ocultá-las. 

Estas imagens nos assombram, carregadas 
de realidade, nos mostram o que nós, seres 
humanos, somos capazes de fazer com outros 

12.A imagem da obra Manto da apresentação não foi reproduzida 
neste ensaio em razão da ausência de resposta à solicitação 
de uso de imagens e considerando os direitos autorais, porém 
encontram-se disponíveis no site abaixo indicado: Manto da 
apresentação. Arthur Bispo do Rosário. Disponível em: <ht-
tps://www.50emais.com.br/obra-de-arthur-bispo-do-rosario-
-vale-ida-a-bienal/>. Acesso em: 29 set. 2019.
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Figura 14 - Imagem da série Bastidores. Imagem transferida sobre tecido, 

bastidor e linha de costura. 30cm diâmetro. 1997. Disponível em: <http:        

//www.rosanapaulino.com.br/blog/category/textos/>. Acesso em: 29 set. 2019.

Figura 13 - Atlântico vermelho. Rosana Paulino. Impressão sobre 

tecido, linóleo e costura. 66,5 x 140,0 cm. 2016. Disponível em: 

<http://www.rosanapaulino.com.br/blog/atlantico-vermelho-padrao-

-dos-descobrimentos/>. Acesso em: 29 set. 2019.
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seres. O que me impressionou nestas imagens 
foi a consciência de que o sangue negro 
continua sendo derramado e ignorado. Paulino 
desvela o que representou a escravidão e a 
contribuição dada pela ciência para justificá-
la. 

Em julho de 2019, no Museu de Arte 
Contemporânea, em Curitiba, a exposição 
Ero Ere: negras conexões apresentou obras de 
Claudia Lara, Eliana Brasil, Fernanda Castro, 
Kênia Coqueiro, Lana Furtado, Lourdes Duarte 
e Walkyria Novais. Estas artistas formam o 
Coletivo Ero Ere que em yorubá significa “salve 
a gameleira”, árvore de raízes fortes, símbolo 
religioso de matriz afro-brasileira. O coletivo 
surgiu de uma pesquisa de Eliana Brasil sobre 
artistas negras contemporâneas em Curitiba. 
No catálogo da exposição, o curador Emanuel 
Monteiro diz:

Os trabalhos com matéria têxtil 
que alinhavam a pesquisa de boa 
parte destas artistas ocupam 
historicamente uma zona limiar 
entre o trabalho doméstico não 
remunerado e o trabalho informal. 
A questão do direito ao trabalho 
e do acesso às academias de arte 
adquire nuances importantes 
quando se trata de artistas 
mulheres negras, e é a partir desta 
diferença de posição que devemos 
considerar alguns dos aspectos 

mais importantes da questão. 
Por qual motivo […] a arte têxtil 
apresentaria, ainda hoje, uma 
singular força de resistência? 
Suponho que seja uma questão 
de lugar. Por demarcar um 
lugar de ocupação e direito de 
permanência como resistência. [...] 
Diferentes níveis de tensão, linhas 
de força formando emaranhados 
e proliferações. Uma trama 
complexa costurando histórias 
daquelas que também têm direito 
à memória [...] (MONTEIRO, 2019).  

O bordado está presente nas obras de 
algumas artistas do coletivo que fizeram da 
técnica a expressão de questões pertinentes 
à ancestralidade e ao espaço ocupado pelas 
artistas, mulheres negras, no cenário cultural 
de Curitiba. Na obra anterior, de Claudia Lara, 
tecido, linha e tinta se juntam para falar de 
memórias da artista, ela ressignifica objetos 
acumulados e carregados de afetos para 
compor seu trabalho. Podemos identificar em 
sua arte, a herança da obra de Arthur Bispo do 
Rosário que fez do bordado sua escrita.
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A escolha do “risco”

Em 2018, numa proposta de pesquisa 
acadêmica13, optei por investigar os mortos 
e desaparecidos por ação da ditadura 
empresarial-militar no Brasil. A proposta 
incluiu também a realização de uma instalação, 
composta de bordados com os nomes e 
datas de nascimento e de morte dos que 
constavam no Relatório da Comissão Nacional 
da Verdade14. De tecidos, linhas, agulhas e 
riscos são feitos os bordados. De histórias, 
afetos, memórias e compartilhamentos o ato 
de bordar. Homenagear os que lutaram pela 
liberdade, sonharam com melhores tempos, 
durante o período em questão, era o “risco” 

a ser bordado sobre o tecido da resistência, 
imprescindível em tempos sombrios. As 
“linhas” estavam disponíveis nas biografias 
daqueles combatentes vencidos15. A memória 

13.VAZ, Rita Isabel. Tecendo Memórias e Ausências: a arte 
como resistência e sobrevivência. 2018. 50f. Trabalho de 
Conclusão de Curso. Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR 
– Campus I – Escola de Música e Belas Artes do Paraná – EMBAP. 
Curitiba. 2018.  Disponível em: <https://drive.google.com/
file/d/0B__GjS6aBehuNlRYeWlfTUVxY0tkRm0yUW1seUJ3MDdsVjZZ/
view>. Acesso em: 29 set. 2019.

14.A Comissão Nacional da Verdade foi criada em 2011 com a 
finalidade de apurar violações de direitos humanos durante 
o Regime Militar de 1964 a 1988. Foram ouvidas vítimas, 
testemunhas e agentes da repressão. Em 2014, a comissão 
entregou seu relatório final. No Relatório da Comissão 
Nacional da Verdade constam 434 vítimas fatais, sendo, 
destas, 243 desaparecidos(as), cujos corpos não foram 
entregues aos seus familiares.

15.O termo “combatentes vencidos” foi utilizado por Leila 
Danziger na palestra Onde se queimam livros realizada em 
5 de setembro de 2018, no 13º Ciclo de Investigações em 
Artes Visuais na Universidade Estadual de Santa Catarina, 
em Florianópolis. 



21
2

Figura 16 - Detalhe da instalação ...só queria embalar meu filho.... 

2019. Casa Eliseu Voronkoff. Araucária, Paraná.

16.A obra de Paul Klee, Angelus Novus, foi comprada por Walter 
Benjamin em 1921. Ele a manteve consigo até a sua morte. 
Coube a Theodor Adorno, filósofo da Escola de Frankfurt, a 
posse da obra que conservou até a morte. Esteve depois com 
Gershom Scholem e após sua morte foi doado para o Museu de 
Israel em 1987.

coletiva é imprescindível à resistência, é 
preciso conhecer a história dos tempos 
sombrios para que não se repitam. Assim 
é o anjo de Walter Benjamin16 que, ao ser 
impulsionado para o futuro, não pode deixar 
de se assombrar com as tragédias do passado 
que se amontoam sob seus pés (BENJAMIN, 
1994).

Para dar nome à instalação recorri à música 
Angélica de Chico Buarque (1981) e escolhi 
o verso “...só queria embalar meu filho...”, 
pensando na dor daquelas mães que jamais 
puderam velar seus filhos. Sobre o tecido 
da memória, o bordado marca, perfura, se 
constrói, enquanto a bordadeira, o sujeito que 
borda, se modifica e se reconstrói.

 

O avesso, o arremate

Os bordados, na instalação ...Só queria embalar 
meu filho..., construíram uma rede de memórias 
entrelaçadas e revisitadas, de homenagens 
e de afetos. De alguma maneira, todos que 
participaram o fizeram por se sensibilizarem 
e focaram os refletores nestes combatentes 
vencidos, homenageados, tornando-os 
visíveis e únicos, tecendo as memórias de 
suas lutas, pois havia um projeto coletivo 

de mundo no qual acreditaram e pelo qual 
lutaram (VAZ, 2018). Como trabalho manual, 
os bordados nos constroem, nos transformam 
e se apresentam como instrumentos de luta 
e resistência. Em tempos sombrios, mais que 
em outros, há necessidade de manifestação, 
em todas as linguagens disponíveis, com todos 
os instrumentos existentes. O bordado tem 
sido usado de forma recorrente por grupos 
de mulheres em situações que carecem de 
denúncias, como as mulheres chilenas e as 
mulheres atingidas pelas barragens no Brasil. 
De alguma maneira, ele dá visibilidade para 
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Figura 16 - Detalhe da instalação ...só queria embalar meu filho.... 

2019. Casa Eliseu Voronkoff. Araucária, Paraná.

Figura 17 - ...Só queria embalar meu filho..., dezembro 2018. Suporte de madeira com 273 almofadas 

de 30 x 30 cm, presas a um tecido vermelho medindo 90 x 104 x 2000 cm. Manequim vestido de preto, 

suporte de madeira e rede vazia.  Universidade Federal do Paraná – Sala Art & Design.

suas histórias.

Os incontáveis grupos de pessoas que se 
reúnem para bordar – sejam quais forem suas 
motivações e necessidades, tais como “Maria, 
Maria”, “Bordadeiras da Vila Mariquinhas”, 
“Linhas do Horizonte”, “Linhas de Sampa”, 
“Piradas no Ponto”, “Ero Ere”, assim como 
os artistas Arthur Bispo do Rosário, Rosana 
Paulino, e tantos outros –,  utilizam o bordado 
como instrumento para denunciar, subsistir, 
preencher o tempo de espera, dar vazão às 
angústias, lidar com a dor, a morte, a saudade, 

as ausências, as memórias. 

A rebeldia solitária de Aracne revelou sua 
audácia, desvelou as relações espúrias dos 
deuses do Olimpo com os mortais e provocou 
a ira, por sua coragem, pela subversão, por 
exteriorizar o que se encontrava dissimulado. 
No conto A moça tecelã, de Marina Colasanti 
(2000), temos a representação de uma mulher 
que tece seu destino e os grilhões que a 
aprisionam. Mas destece, desmancha, liberta-
se e reconstrói seu caminho, enfatizando a 
possibilidade que o trabalho apresenta de 



21
4

transformação de si mesma e do mundo que 
a rodeia.

Refiram-se os bordados às linhas do corpo, 
aos escravizados, às questões de gênero, ao 
racismo, à misoginia, às lutas de classe, às 
desigualdades, à destruição da Amazônia, 
ao desgoverno, às angústias, ou pretendam 
garantir subsistência enquanto atividade 
humana, ele se constitui intérprete do nosso 
tempo, instrumento de luta, resistência, 
transformação, sobrevivência, provocação e 
subversão.  

Que seja suplantada a irracionalidade atual, 
com a mesma ousadia de Aracne, e assim 
possamos bordar a resistência com as linhas 
da nossa própria experiência e luta.

Figura 18 - Detalhe da instalação ...só queria embalar meu filho...bordado realizado por Leny Caselli Anzai. 2019. 
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A Marcha do Orgulho Crespo é um movimento 
nacional que teve início em São Paulo no ano 
de 2015. O movimento é um desdobramento 
do trabalho e militância de pessoas negras 
para aceitação e valorização dos corpos ne-
gros, especialmente dos cabelos crespos.

A marcha acontece também em outras cidades, 
como Curitiba, Porto Alegre e Salvador. Em 
2018 foi sancionada em São Paulo uma lei que 
criou o Dia do Orgulho Crespo através de um 
projeto de lei elaborado em conjunto pela a 
deputada Leci Brandão e a Marcha do Orgulho 
Crespo SP. Agora, o Dia do Orgulho Crespo no 
Estado de São Paulo será celebrado em 26 de 
julho.

Em Curitiba, a Marcha do Orgulho Crespo 
acontece desde 2016, tendo tido três edições 
desde então. A marcha em Curitiba começou 
como mobilização após um ato de racismo 
sofrido por uma das organizadoras, a cantora 
Michele Mara, em uma loja da Rua XV de 
Curitiba. “Fomos experimentar um turbante 
que estava à venda, a dona da loja veio aos 
berros dizendo a mim que o meu cabelo 
estragaria o produto, e que minha amiga 

poderia experimentar porque o cabelo dela 
era liso”, conta a cantora.

A Marcha do Orgulho Crespo tem o 
protagonismo de mulheres tanto na 
organização quanto em seu maior público, 
mostrando ser uma iniciativa interseccional, 
que fala não somente de pessoas negras, mas 
sobre a realidade de mulheres negras, mães, 
trabalhadoras, estudantes e profissionais 
em nosso país. O movimento faz parte 
da militância que vê a estética como uma 
ferramenta política de empoderamento da 
população negra no Brasil.

Foram entrevistadas três mulheres que 
organizaram a marcha ao longo dos anos: 
Michele Mara, cantora e modelo; Débora 
Caroline, trancista e assistente social e Cássia 
Melissa, vendedora.

A entrevista está dividida em três partes: a 
primeira traz alguns dados das marchas já 
realizadas; a segunda fala sobre a realidade 
das organizadoras enquanto mulheres negras 
curitibanas e a terceira sobre a importância 
da marcha dentro das ações antirracistas.Ma

rch
a d
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rgu

lho Crespo Curitiba
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poderia experimentar porque o cabelo dela 
era liso”, conta a cantora.

A Marcha do Orgulho Crespo tem o 
protagonismo de mulheres tanto na 
organização quanto em seu maior público, 
mostrando ser uma iniciativa interseccional, 
que fala não somente de pessoas negras, mas 
sobre a realidade de mulheres negras, mães, 
trabalhadoras, estudantes e profissionais 
em nosso país. O movimento faz parte 
da militância que vê a estética como uma 
ferramenta política de empoderamento da 
população negra no Brasil.

Foram entrevistadas três mulheres que 
organizaram a marcha ao longo dos anos: 
Michele Mara, cantora e modelo; Débora 
Caroline, trancista e assistente social e Cássia 
Melissa, vendedora.

A entrevista está dividida em três partes: a 
primeira traz alguns dados das marchas já 
realizadas; a segunda fala sobre a realidade 
das organizadoras enquanto mulheres negras 
curitibanas e a terceira sobre a importância 
da marcha dentro das ações antirracistas.

Entrevista por Ana Paula Medeiros
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Parte I – A Marcha do Orgulho 
Crespo em Curitiba
(respostas por Michele Mara e Cássia Melissa)

O que é a marcha 
do orgulho crespo? 

A marcha do orgulho Crespo é um movimento 
Nacional de valorização da estética negra, por 
meio do cabelo crespo. Nasceu em São Paulo, 
em 2015.

Quantas edições já teve e
quem esteve na organização? 

Em Curitiba teve 3 edições, começou em 2016. 
As organizadoras da Marcha foram: eu (Michele 
Mara), toda parte burocrática, atrações e 
alimento para as crianças. Cássia, Débora e 
Neli Gomes são as responsáveis das atividades 
e oficinas para as crianças, realizadas sempre 
pela manhã, antes da Marcha.

Qual foi o alcance das marchas 
nos últimos anos? 

Por volta de 2000 mil pessoas.

Quais foram as formas de 
divulgação utilizadas?

A divulgação foi feita principalmente 
pelas redes sociais (Facebook, Instagram, 
WhatsApp). Também tivemos divulgação na 
TV, rádio e através de panfletagem.

Figura 02- 1ª Marcha do Orgulho Crespo Curitiba. Fonte: Tony Mattoso - RPC Curitiba/Acervo Marcha do Orgulho Crespo.
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Figura 02- 1ª Marcha do Orgulho Crespo Curitiba. Fonte: Tony Mattoso - RPC Curitiba/Acervo Marcha do Orgulho Crespo.
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As redes sociais têm se mostrado 
como meio de mobilização de 
alguns movimentos sociais. 
Qual a importância das redes 
sociais na organização e 
divulgação da marcha?

Hoje com a tecnologia, as informações são 
passadas muito rápido, mesmo quem não tem 
acesso conhece alguém que tenha e sempre 
é convidado por elas a participar. As redes 
sociais são a principal forma de divulgação.

A marcha possui apoio de 
iniciativa pública e/ou privada? 
Quais foram/são as dificuldades 
para a realização da mesma?

Na 1ª Marcha, nós 3 fizemos tudo sozinhas. 
Tivemos o apoio das organizadoras e criadoras 
da Marcha do Orgulho Crespo - SP.

Na 2ª, tivemos alguns colaboradores que nos 
doaram alimento e água para as crianças.

Jessica Miranda (Assistente Social) acionou 
seus contatos e conseguiu os alimentos e tem 
uma verba em dinheiro para complementar 
a alimentação das crianças durante as 
oficinas. O NEABE UFPR nos cedeu o lugar 
para as oficinas e a Prefeitura Municipal de 

Curitiba nos cedeu o espaço do Memorial 
de Curitiba, aparelhagem de som e técnico 
para a realização das atrações artísticas. A 
Comunidade Nigeriana do Estado do Paraná 
doou brinquedo para as crianças. A Marcha do 
Orgulho Crespo - SP também nos apoiou.

Na 3ª tivemos uma verba, cedida pela 
Secretaria Estadual de Cultura do Paraná, e 
assim fizemos tudo com mais tranquilidade. 
Compramos comida para as crianças, água, os 
artistas receberam um cachê para participar, 
gravamos um vídeo que foi passado antes 
das atrações com história das pessoas que 
participaram da Marcha e como a vida delas 
mudou depois disso. A Comunidade Nigeriana 
doou tecido africano, para fazer turbante para 
crianças, todas que participaram ganharam, 
cerca de 30 crianças. Brenda Maria (Um Baile 
Bom) organizou o Espaço da Sociedade 13 
de Maio para as atividades artísticas, além 
dos trâmites burocráticos com Secretaria de 
Cultura.

A dificuldade sempre financeira para podermos 
realizar tudo, sempre precisamos de dinheiro, 
o mínimo que fosse, para fazer cópias, 
comprar materiais para crianças, custear o 
deslocamento da equipe antes, durante e 
depois da Marcha realizada.

A marcha possui apoio de 
outros movimentos sociais de 
Curitiba? Se sim, quais?
 

A primeira marcha não teve apoio de nenhum 
movimento. Na época os movimentos não viam 
a estética como algo político e que poderia 
mobilizar o debate racial ou de gênero. Depois 
outros movimentos apoiaram.
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Parte II – Quem organiza a 
marcha?

Michele, Débora e Cássia são curitibanas cujas 
histórias se encontram conectadas em sua 
vivência enquanto mulheres negras. A união 
de mulheres negras tem sido fundamental na 
luta antirracista e antissexista no Brasil.

Como foi sua relação com seu 
cabelo durante sua vida? 
Débora: Na infância recebi apelidos, meu ca-
belo era sinônimo de piadas e chacota...minha 
mãe, por não ter nenhum conhecimento sobre 
identidade racial e como o racismo se manifes-
ta cortava-o curtinho, anulando minha raiz. Ela, 
sendo branca, entendia que um cabelo como 
o meu não tinha motivo para ser comprido, já 
que sempre fica “armado”. Cresci sem refe-
rências do pertencimento étnico racial, por ter 
pais separados e ter ficado com a minha mãe, 
branca, em um universo rodeada de bonecas 
brancas e o padrão estético era bem distante 
do que refletia no espelho.

Já na adolescência me despertei na busca pela 
autoestima, pois minhas amigas eram sinôni-
mo de beleza e eu não, daí começou a minha 
busca por me sentir bem através do cabelo. 
Comecei a sonhar com tranças e cachos. Esse 
despertar amadureceu na fase adulta quando 

Figura 03 - Marcha do Orgulho Crespo de Curitiba em 2018. Fonte: Aurélio Stanki.
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Figura 03 - Marcha do Orgulho Crespo de Curitiba em 2018. Fonte: Aurélio Stanki.
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tive contato com o movimento negro de Curiti-
ba (ACNAP – Associação Cultural de Negritude 
e Ação Popular) onde comecei a compreender 
minha origem através das aulas de relações 
étnico-raciais que o cursinho promovia. Essa 
trajetória me fez compreender quem eu era e 
me fez compreender os sentimentos ruins que 
eu tinha em relação a mim mesma no quesito 
beleza. Tal experiência me fez buscar conheci-
mento na área da beleza, onde hoje virei tran-
cista. Mais que beleza, tornou-se a fonte de 
renda da minha família.

Cássia: Na infância usava o cabelo sempre 
preso ou trançado. Aos 13 anos fiz alisamento, 
pela primeira vez, e, aos 15, tive o corte quí-
mico. Aos 16 fiz big chop, cortei o cabelo que 
ainda tinha química.

Michele: A relação com meu cabelo na minha 
vida sempre foi conturbada. Quando criança, 
minha mãe fazia tranças pra eu poder ir à 
escola. Ainda na infância ao ver minha mãe 
com os cabelos lisos com química, insisti 
muito pra ela me levar no Salão do seu Luís em 
Curitiba, pra ficar com o cabelo igual ao dela. 
Era um alisamento muito forte, e o resultado 
foi que fiquei sem meus cabelos em poucos 
dias. O cabelo quebrou todo. Na adolescência 
continuei alisando, e depois coloquei tranças 
pra deixar crescer. Na fase adulta, continuei 
com as tranças pois tinha vergonha do meu 
cabelo. Depois de 2 amigas insistirem muito, 
aos 29 anos tirei as tranças e vi meu cabelo 
natural depois de tantos anos. Me senti muito 

feia, chorei por muitos dias, fiquei trancada 
em casa com vergonha do meu cabelo. Foi um 
processo longo de aceitação. Hoje, 10 anos 
depois, me sinto maravilhosa com meu cabelo.

Já teve dificuldades para conse-
guir colocação profissional por 
causa de seu cabelo? Se sim, po-
deria nos contar um pouco sobre 
isso?

Cássia: Tive dificuldade para conseguir 
trabalhos em áreas administrativas.

Débora: Sim, por um período fui promotora de 
vendas; nunca era escolhida para produtos da 
área da beleza, principalmente produtos para 
cabelo. Sempre me delegavam os trabalhos 
com menor remuneração e mais funções. Para 
as blitzes que fazíamos, apenas as meninas 
brancas e cabelos lisos eram escolhidas. 
Passado isso fiz o curso de tranças, visando 
melhorar minha autoestima. Isso acabou 
virando profissão e virei autônoma.

Michele: Trabalhei pouco com carteira 
assinada, nunca percebi o racismo por causa 
do meu cabelo, porém foram tantas entrevistas 
que não passei, que hoje entendo que não era 
sobre minha competência, mas sim por ser 
negra.

Já teve dificuldades de se 
relacionar afetivamente por 
causa de seu cabelo? Se sim, 
poderia nos contar um pouco 
sobre isso?

Cássia: Na fase adulta não encontrei 
dificuldade de me relacionar afetivamente 
por conta do cabelo, porém o preconceito 
desde criança faz com que tenhamos mais 
dificuldade com as relações interpessoais em 
ambientes como escola, faculdade, etc.

Michele: Nunca tive, porém, namorei muito 

pouco.

Débora: Sim. O primeiro menino que gostei, 
quando tinha 14 anos, comentou na frente 
de todos da rua que se a garota não tivesse 
cabelos lisos e loiros e não fosse branca ele não 
se aproximaria. Foi constrangedor e baixou 
muito minha autoestima. Por conta desse fato, 
sempre me sinto preterida quando o assunto é 
realização afetiva. Ser desejada, merecedora, 
capaz de ter tudo o que outras mulheres 
almejam. Pra mim parece que é algo que não 
vou ter, que não sou merecedora disso. 
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Figura 04 - Marcha do Orgulho Crespo de Curitiba em 2016. Fonte: acervo Marcha do Orgulho Crespo Curitiba.
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Parte III – Por que marchar 
em Curitiba?

Como surgiu a ideia de fazer a 
marcha em Curitiba? 

Michele: A marcha surgiu depois de eu ter 
sofrido um segundo ato racista em uma loja da 
Rua XV de Curitiba. Fui à loja acompanhada de 
uma amiga não negra. Fomos experimentar um 
turbante que estava à venda, a dona da loja veio 
aos berros dizendo a mim que o meu cabelo 
estragaria o produto, e que minha amiga poderia 
experimentar porque o cabelo dela era liso. Saí 
da loja e fui imediatamente à delegacia fazer 
um B.O. Na mesma semana do ocorrido vi um 
vídeo sobre a marcha do Orgulho Crespo em São 
Paulo, comentei com a Cássia sobre e a mesma 
entrou em contato com as organizadoras, 
pedindo autorização para fazermos em Curitiba. 
A resposta foi positiva, o que incentivou outras 
mulheres negras a também realizar em suas 
cidades no Paraná e no restante do Brasil.  
Processei a dona da loja, ganhei a causa e fui 
indenizada.

Débora: Quem entrou em contato com as meninas 
foi a Cássia, que tinha falado com as meninas 
de São Paulo. Apoiei a primeira edição, fizemos 
cartazes. O salão entrou como colaborador, 
dando um big chop ao vivo na praça, que era o 
cabelo da miss colombo, Quésia da Silva. Ela 
tinha o cabelo alisado e fez o big chop na praça 

Santos Andrade, no início da marcha. A RIC TV fez cobertura 
desse evento.
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Podemos ver que o protagonismo 
na organização da marcha é de 
mulheres negras. De que modo 
o debate sobre a aceitação dos 
crespos é um ato de resistência 
ao machismo e racismo que 
atingem a essas mulheres?

Débora: Porque a gente vai na contramão 
do padrão, derrubando os estereótipos, 
ressignificando os preconceitos em relação ao 
cabelo, ao corpo e à beleza da mulher negra.

Michele: A Marcha é um movimento criado 
por mulheres, para mulheres. Em Curitiba 
sentimos a necessidade de inserir as crianças, 
com atividades para elas se sentirem lindas e 
valorizadas em relação a sua estética negra. 
Em relação ao machismo e ao racismo, 
percebemos a participação efetiva dos 
homens na marcha, assumindo o seu cabelo, 
incentivando as mulheres de suas famílias 
e amigas, além de alguns pais levarem seus 
filhos à oficina muitas vezes sem a mãe 
acompanhando.

Hoje, a  marcha se tornou um movimento para 
todos nós negros, onde só de estarmos juntos 
na rua com nosso cabelo crespo, estamos 
mostrando a Curitiba, que nossa cidade é uma 
cidade com um grande número de pessoas 
negras, descendentes daqueles escravizados 

Figura 05 - 1ª Marcha do Orgulho Crespo de 

Curitiba. Fonte: Cris Valeriano.
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que contribuíram para a construção da Capital, 
ou que foram morar na Capital posteriormente. 
Mostramos a todos que nosso cabelo é lindo, 
dizemos NÃO ao racismo e exigimos respeito.

Qual a importância de empoderar 
mulheres negras através da 
valorização de seus cabelos em 
uma cidade como Curitiba? 

Cássia: A importância do movimento, não 
só em Curitiba, mas no país, é dar mais 
visibilidade às inúmeras questões sociais que 
envolvem o “ser mulher negra”. Isso nunca foi 
levantado com tanta força, nem mesmo pelos 
movimentos feministas.

Débora: Eu diria (re)existências. Sendo 
Curitiba uma cidade conhecida popularmente 
como europeia, resistir ao padrão e ser você 
mesma, ser negra, é uma forma de ressignificar 
nossa existência, afirmando e reafirmando que 
estamos aqui e não vamos ceder, não mais, às 
imposições sociais de padrão. Seremos nossas 
próprias modelos. Curitiba é muito racista. Para 
uma cidade tão tradicional europeizada ser um 
corpo negro em movimento e se posicionar de 
forma política, sustentar a identidade negra 
todos os dias torna-se uma batalha diária na 
qual a guerra nunca acaba.

Michele: Curitiba é considerada uma cidade 
europeia, mas não é. O racismo é enraizado e 

fomos “ensinadas” que o cabelo liso é lindo, 
ou que nos faça nos sentirmos aceitas em 
determinados espaços. A partir da Marcha, 
muitas mulheres decidiram não alisar mais os 
cabelos, se sentiram corajosas para enfrentar 
os olhares e comentários racistas. Hoje elas 
se sentem maravilhosas e se forem ofendidas, 
já sabem o endereço da delegacia para 
denunciar. A marcha foi uma facilitadora, e me 
orgulho disso, até me emociono ao responder 
essa pergunta.

Além da marcha, foram ofe-
recidas oficinas para crianças 
em algumas edições. Por que 
a escolha da organização de 
destinar atividades aos pe-
quenos?

Débora: Neli gomes, socióloga pela UFPR, da 
primeira turma de cotistas trouxe a importância 
de se trabalhar a afirmação da identidade entre 
os pequenos por se tratar da nova geração, que 
já vem blindada contra o racismo, o machismo 
e fortalecida na autoestima, dando início a 
uma nova geração de pretinhos e pretinhas 
mais que empoderados, reis e rainhas.

Cássia: As atividades voltadas para as 
crianças são uma das pautas do assunto “ser 
mulher negra”, das mães negras. Atividades 
para crianças levantam a questão da 
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representatividade que muitas de nós não 
tivemos quando criança e por isso acabávamos 
não gostando dos nossos cabelos durante.

Michele: A infância é um período muito cruel 
para a população negra em geral. É na infância 
que o racismo atinge nosso psicológico como 
indivíduo negro. Esses episódios vividos 
na infância, durante a creche e escola por 
exemplo, fazem com que criemos um auto 
ódio em relação a nossa estética, que nos 
acompanha até o restante da vida. Temos 
relatos de crianças negras com depressão por 
causa das piadas relacionadas ao seu cabelo 
por outras crianças. Por isso devemos acolher 
essas crianças e ensiná-las que o racismo é 
crime, que ela pode denunciar aos seus pais, 
aos professores essas agressões. Assim as 
crianças entendem que o cabelo crespo faz 
parte da estética negra, que o cabelo delas é 
crespo, é lindo e precisa ser respeitado.

Gostaria de destacar algum 
ponto importante sobre a 
marcha?

Michele: Gostaria de salientar que a marcha 
é um evento voltado para a população negra, 
porém entendemos que o racismo é um 
problema de todos. Sendo assim, a Marcha 
está aberta para todos participarem. Os 
brancos precisam ter a consciência de ensinar 
também aos seus filhos que racismo é crime. 

Pessoas adultas também precisam aprender 
isso. Ninguém nasce racista. Todos precisam 
lutar contra o racismo!

Vídeos sobre a Marcha 
do Orgulho Crespo Curitiba

Divulgação – Rádio Camélia https://www.
youtube.com/watch?v=oxiFihD9Z4o
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Vídeos sobre a Marcha 
do Orgulho Crespo Curitiba

Divulgação – Rádio Camélia https://www.
youtube.com/watch?v=oxiFihD9Z4o

Marcha do orgulho crespo em Curitiba 2016-Negra Vaidosa por 
Josi Helena https://www.youtube.com/watch?v=KsAuEMZ_
AYU

Cobertura da Rádio Amyntas - Marcha do Orgulho Crespo - Curitiba 
- 12/11/16  https://www.youtube.com/watch?v=G8x6ZvoVdtA

.
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Karina Duarte
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Sou uma mulher negra, artista, de 22 anos. 
Entrei em contato com o Hip-Hop aos 13 
anos de idade e essa foi a ferramenta que 
me permitiu conhecer várias perspectivas, 
aprender, ensinar, respeitar, me disciplinar, e 
me tornar quem sou hoje. Antes de conhecer 
todos os elementos da cultura eu escutava rap 
e admirava pichos e graffitis pela cidade, mas, 
ainda assim, queria mais. Eu frequentava um 
projeto social no meu bairro, jogava futebol no 
time feminino que participava de campeonato 
e tudo; e nesse mesmo projeto um professor 
começou a ensinar e treinar a dança, foi aí 
que me apaixonei pelo “Breaking” (dança de 
rua).  Nos primeiros dias eu ficava só olhando, 
porque não tinha nenhuma menina ou mulher. 
Depois começaram a me dizer onde rolavam 
os treinos no bairro, e uma vez ou outra eu 
comparecia. Por ser muito nova meus pais 
não concordavam em me ver dançando com 
um monte de meninos, à noite, sem contar 
que era coisa de vagabundo... NOVASSSS kk 
depois de certo tempo eles tiveram aceitação 
e que também não ia ter jeito me afastar, tudo 
conspirava para que eu sempre estivesse 
nesses espaços, sou grata pelo universo 
ter colocado em minha vida minha família, 
e pessoas que me amam, que fizeram e 
continuam fazendo parte do meu crescimento.

Nesse tempo eu ia treinando como podia, em 
casa e quando dava colava nos treinos e a ia 
nos encontros à noite, sem ser no projeto. 
Nesses treinos à noite o bicho pegava, era 
racha e encontro de outros b-boys da cidade. 

Eu queria mesmo é viver aquilo, tudo era novo 
e fascinante pra mim, que também queria 
romper as barreiras e construir um espaço onde 
as meninas se sentissem encorajadas para 
dançar. Meu mestre foi o Mah da crew Africa 
Spin, quem me treinou e me tornou uma b-girl. 
Meus treinos mais tarde seriam marcados 
junto da Flying Boys Crew, atuando na cena 
de rua desde 1997, b-boys que na maioria 
moravam no meu bairro e nas redondezas, 
conheci mulheres incríveis também, posso 
dizer que a verdadeira resistência da cena 
b-girl em Curitiba, entre outras crews da 
cidade que vieram antes de mim, onde tenho 
carinho e admiração. Tenho certeza de que se 
não fosse pelo breaking e pelo hip-hop hoje eu 
seria mais uma estatística.   

 
Meu contato com a arte digital e a percepção 

do meu olhar sensível aconteceu quando 
comecei a produzir evento de breaking. No 
começo era Breaking Action, que depois 
ficou com o nome de Real Cypher, no centro 
e nas regiões metropolitanas, lá em 2014. 
Eu colava nas batalhas de rap e tinha uma 
câmera analógica bem ruinzinha, descobri 
que meu olhar tinha poder de capturar 
momentos, registrar histórias e movimentos. 
Os eventos éramos eu e mais uma amiga 
que organizávamos, indo inclusive atrás de 
patrocínio para premiação dos participantes. 
Essa minha amiga hoje já não está mais entre 
nós, uma preta incrível, com uma sagacidade 
sem igual - trancista, produtora, modelo que 
me deixa enormes saudades, que acreditava 

Karina Duarte
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em mim quando nem eu mais acreditava 
(obrigada Aline Campestrini, você sempre 
será lembrada, preta!). Desse jeito tirávamos 
as ideias do papel e criávamos na realidade.   

Conforme o evento ia ganhando notoriedade 
e visibilidade nós tivemos que produzir flyers 
para colar nos muros (lamb) e divulgar nas 
redes, foi aí que a arte digital entrou em minha 
vida: eu criava os flyers para a divulgação dos 
eventos e também dos troféus da forma mais 
amadora possível (até hoje, pois ainda não sou 
formada).   

 

Em 2018, o Centro da Juventude de Piraquara em 
parceria com a Casa da Memória Manoel Alves 
Pereira apresenta a mostra “Ancestralidade e 
Poder Preto”: a força de um povo que nega a 
invisibilidade. A Mostra foi dividida em duas 
partes. A primeira, “ Yai: Seres Invisíveis”,  em 
exposição no Centro da Juventude e a segunda;  
 “(Re) Existência”, a cultura negra e periférica, 
está em exposição no Centro de Artes e 
Esporte Unificados – CEU.  Essa exposição foi 
um projeto itinerante que circulou por vários 
locais do município de Piraquara e teve a 
intencionalidade em aproximar a demanda 
periférica do município até as suas obras. 

A amostra foi destaque como exposição, no 
mês da consciência negra no ano de 2018 em 
Piraquara, recebeu a visita de diversas turmas 
de escolas do ensino médio e magistério do 
município que tiveram acesso ao meu trabalho, 
foram mais de 200 alunos. Devo todo respeito 
e agradecimento a Eder Ribeiro, educador 

social, dj, produtor cultural onde realiza há 7 
anos o Expressão Urbana no bairro alto, ele foi 
idealizador e mediador da minha exposição, 
sem você nada disso teria acontecido, e 
todo carinho e amor a Janine Mathias, preta 
inspiração do Brasil para o mundo, cantora e 
compositora (rap e samba), é tão importante 
quanto no meu processo artístico, que acredita 
e me impulsiona nessa caminhada. 

Através do que eu sou, do que vivi, da minha 
história, minhas experiências e do conhecimento 
sobre povo negro, ainda que pouco pois a 
nossa história é imensa e sempre temos algo a 
aprender, cheguei no Afrofuturismo, a estética 
artística/filosófica que une elementos hi-tech 
a traços da ancestralidade africana, passado, 
presente e futuro; nas artes visuais, literatura, 
história em quadrinhos e cinema. Nela, o(a) 
negro(a) assume o papel de protagonista de 
seu destino e se coloca no centro, não mais na 
periferia das narrativas.    

 
“Muito mais que uma estética da 
moda, Afrofuturismo é, acima de 
tudo, o poder nas nossas próprias 
mãos”.   
 
Ironicamente, o termo “Afrofuturismo” foi 
usado pela primeira vez por um homem branco, 
o teórico e crítico cultural Mark Dery, em seu 
ensaio Black to the future (1994). No texto, 
Dery questiona a ausência de autores negros 
na literatura de ficção científica nos Estados 
Unidos e, ao mesmo tempo, data o nascimento 
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da estética que chamou de “afrofuturista”, 
entre os anos 1960 e 1970: nas notas musicais 
do jazzista Sun Ra (que afirmava não ser deste 
planeta), nas palavras da escritora Octavia 
Butler (a primeira mulher negra a ganhar 
notoriedade no gênero da ficção científica) 
e, ainda, nos quadrinhos do Pantera Negra, 
publicados pela primeira vez em 1966 pela 
Marvel Comics.  

  
 A estudiosa Kênia Freitas diz que “embora 
Sun Ra e Butler não se considerassem 
afrofuturistas, as características do 
movimento já eram visíveis em suas obras” 
que também aponta algumas dessas marcas: 
a autoria e o protagonismo negros, a estética 
ancestral africana misturada ao futurismo 
e à exploração de temas que “atravessam a 
experiência de vida do autor”, como um Estado 
violento, o genocídio da população negra, o 
encarceramento em massa, a desigualdade 
social, choques culturais e, principalmente, a 
falta de liberdade.  

Fonte : ( https://revistacult.uol.com.br/home/
afrofuturismo-tecnologia-ancestralidade/ ) 

  

Minhas artes com colagem digital e manual 
são de resgate espiritual e de protesto, 
desenkahdeando informações e dimensões 
já vividas ou não, concretizando origens e 
ancestralidade. Também é uma forma de 
homenagear o poder de mulheres históricas 
com quem eu me identifico enquanto artista 
e que de alguma forma deixam ou já deixaram 
um legado. Colocando essa perspectiva, e 
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passando o conhecimento principalmente 
para aqueles que não tem acesso, nem 
representatividade esse trabalho está lá 
primeiramente. Meu afrofuturismo não é só 
olhar para o trabalho da gringa é resgatar a 
potência de artistas locais e do brasil.

 

“A intenção é me utilizar da 
arte como arma para denunciar 
o que há de injusto e desigual 
no mundo; mas também como 
instrumento de cura para o meu 
povo, participando da construção 
de uma nova identidade negra 
a partir de nossas próprias 
produções” (frase de Matheus 
Santo(a)).  
  
 Conheça mais dos trabalhos artísticos na página 
do Facebook: @DESENKAHDEARTE
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O filme Branco sai, preto fica, que teve estreia 
em festivais em 2014 e no circuito comercial 
em 2015, tem direção de Adirley Queirós e é 
também assinado pelo Coletivo de Cinema 
da Ceilândia (Ceicine). O diretor é morador 
dessa região da periferia de Brasília desde 
criança e cursou cinema na Universidade de 
Brasília. O Ceicine foi criado por sua iniciativa, 
inicialmente como um selo para constar nos 
créditos da produção de um videoclipe feito 
com o rapper DJ Jamaika, também integrante 
do coletivo e do filme Branco sai, preto fica. 
O nome Ceicine passou a designar o coletivo 
que realiza um cineclube e participa dos filmes 
cuja direção é assinada por Adirley Queirós 
desde então (QUEIRÓS, 2015b).

Branco sai, preto fica é o quarto filme do diretor, 
um homem branco, após uma trajetória de 
dois curtas, um média-metragem e um longa-
metragem. O elenco principal de Branco sai, 
preto fica é composto apenas por pessoas 
negras, em sua maioria homens, todos 
integrantes do Ceicine e que participaram 
conjuntamente do processo de produção do 
filme, que não possuiu roteiro prévio e teve 
as cenas pensadas durante o processo de 
filmagem (QUEIRÓS, 2015c).

No filme são elaboradas versões ficcionais 
dos dois personagens protagonistas, Sartana 
(Claudio Shockito) e Marquim (Marquim do 
Tropa), sendo que o projeto inicialmente 
tratava-se de um documentário sobre o 
Quarentão, baile black da Ceilândia onde 

Resistência 
periférica e 
representações 
de tecnologia 
em Branco sai, 
preto fica (2014)

Guilherme Luiz Lourenço Gomez
Gilson Leandro Queluz
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um episódio de violência policial racista 
deixou o primeiro desprovido de uma das 
pernas e o segundo paraplégico. Segundo 
Queirós (2015c), foi durante a produção que o 
coletivo optou por realizar um filme de ficção 
científica, em que os personagens buscam 
provar os crimes do Estado brasileiro contra as 
populações negras e periféricas e tramam um 
plano de vingança.  O resultado foi um filme 
que opera nos cruzamentos entre ficção e 
documentário, que teve um bom desempenho 
nos festivais de cinema no Brasil e alcançou 
20.000 pessoas nas salas de cinema 
comerciais, além de ter ficado disponível no 
catálogo da Netflix no Brasil.

Adirley Queirós e o CEICINE

Em entrevista (Queirós, 2015b), Adirley Queirós 
relata que começou a pensar e refletir sobre 
a Ceilândia1 quando passou à ir para Brasília 
com frequência, quando ingressa no curso 
de cinema da UNB, aos 28 anos. Nessa época 
construiu um “personagem Ceilândia”, como 
reação ao deslocamento e impossibilidade de 
diálogo com a maioria de seus colegas. Sua 
turma tinha o hábito de conversar em inglês 
na sala de aula e falava muito de Nova York, 
enquanto ele usava muitas gírias e contava 
histórias sobre a Ceilândia. Nessa época, 
passou a se interessar pela história do lugar 
e realizar pesquisas e entrevistas com antigos 
moradores. É o contato frequente com o 
grupo distinto dos universitários da faculdade 
de comunicação que faz Adirley passar a 

se expressar com maior veemência como 
morador da Ceilândia. A distinção imposta na 
desigualdade social e na suposta hierarquia 
cultural entre o centro, Brasília, e a periferia, 
Ceilândia, passou a ser um mote da elaboração 
artística de Adirley Queirós, que em 2005 
realiza seu primeiro curta-metragem: Rap, o 
canto da Ceilândia (QUEIRÓS, 2015b). Este 
documentário apresenta depoimentos de 
diversos rappers negros da cidade, muitos 
deles amigos de infância de Adirley, e pelo 
menos dois deles seguirão no CEICINE e em 
Branco sai, preto fica: Marquim do Tropa e DJ 
Jamaika. No filme, os artistas, todos homens, 
falam de como a identidade Ceiladense 
inicialmente foi definida a partir do olhar do 
Brasiliense como “bandido”, o que fez com que 
muitos sentissem vergonha de dizer de onde 
eram quando estavam na capital. O rap foi um 
meio utilizado pelos Ceilandenses nas disputas 
de poder pela representação. O rapper X, em 
certo momento do filme, afirma que era muito 
difícil bater no peito e dizer “Sou negão, careca 
mesmo da Ceilândia, e daí?”, como afirma em 
uma das músicas do grupo Câmbio Negro, que 
canta junto com DJ Jamaika, que também será 
personagem de Branco sai, preto fica. Assim, 
o rap do início dos anos 90 na Ceilândia teve 

1,A Ceilândia é região administrativa do Distrito Federal 
e foi criada na década de 70 em decorrência da política de 
remoção forçada de favelas em Brasília. As populações dessas 
comunidades, formadas em grande parte por trabalhadores 
que haviam construído o Plano Piloto, foram transferidas 
para uma região que fica a uma hora de viagem do mesmo, 
sem infraestrutura. O nome Ceilândia se deve ao fato de 
a política de remoção ter possuído o nome de Campanha de 
Erradicação de Invasões (CEI). A história da Ceilândia é 
abordada em A cidade é uma só? (2011), quarto filme de 
Adirley Queirós e do CEICINE.
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um papel importante nas disputas em torno 
das valorações do que é ser periférico e negro2 
para os Ceilandenses. O primeiro filme de 
Adirley é uma expressão dessa trajetória de 
conflitos já existente na vida cultural desse 
grupo. O filme não apenas apresenta essas 
identidades de maneira positiva, mas explora 
também suas contradições. No bloco final, os 
rappers dessa geração falam da dificuldade em 
ganhar dinheiro e do desemprego. Os poucos 
ganhos com a música são muitas vezes vistos 
como ilegítimos por membros da comunidade, 
em uma perspectiva de que o rap, por produzir 
representações da periferia, deveria ser feito 
apenas por prazer e não como trabalho que 
garante o sustento. Adirley e os personagens 
elaboram representações contraditórias e 
não essencializadas do que é ser negro e 
ceilandense, em um discurso profundamente 
vinculado ao território que tem influência do 
geógrafo negro Milton Santos. Adirley relata 
que na época deste filme estava lendo Por 
uma outra globalização, único livro que teria 
lido com afinco até o momento e que havia 
deixado-o fascinado com a discussão sobre 
território e cultura horizontal:

Então, se tinha uma 
coisa orgânica na minha 
cabeça era esse livro, 
que discutia essa história 
toda de território: a 
ideia de que Ceilândia 
tem uma identidade no 
imaginário da população, 

de que o território era um 
tema fantástico e de que 
o rap cantava o território 
da Ceilândia e por isso 
a gente se emocionava 
com ele (QUEIRÓS, 
2015b, p. 24).

Houve um hiato de quatro anos entre esse 
primeiro filme de Adirley e do CEICINE e 
Dias de greve (2009), uma ficção que foi a 
primeira produzida conjuntamente com o 
Ceicine. Em 2010, produzem o documentário 
média-metragem Fora de Campo, sobre 
times de futebol de terceira e quarta divisão. 
Posteriormente, em 2011, Adirley e o CEICINE 
produziram seu primeiro longa-metragem, 
intitulado A cidade é uma só?, filme que 
ensaia o sobrecruzamento de elementos 
de documentário e ficção para questionar 
a narrativa oficial quanto à formação da 
Ceilândia e as relações de poder presentes na 
remoção forçada dessa população da região 
do Plano Piloto para um território distante e 
sem infraestrutura para habitação digna. Em 
2014, lançam em festivais o longa-metragem 
Branco sai, preto fica, objeto deste estudo, e em 
2017 Era uma vez Brasília, o segundo longa-
metragem no campo da ficção científica. 
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Realizadores de cinema negros 
e negras no Brasil

O grupo de moradores que compõe o Ceicine 
e realizou Branco sai, preto fica é formado 
majoritariamente por homens negros. 
Levantamentos com enfoques raciais e de 
gênero são bastante recentes no cinema 
brasileiro. Somente no ano de 2014 foi feito 
o primeiro levantamento oficial quanto à 
diversidade de gênero na produção de cinema 
de longas-metragens exibidos em salas 
comerciais no Brasil neste ano. A categoria raça 
foi incluída apenas em 2016 em levantamento 
realizado pela Ancine (Agência Nacional de 
Cinema), utilizando as categorias do IBGE e 
metodologia de hetero-identificação, com 
dois pesquisadores realizando a classificação 
mediante análise de fotografias públicas 
e nomes sociais. O resultado demonstra o 
abismo que raça e gênero propiciam no acesso 
aos meios de produção cinematográficos no 
país: no quesito direção, 97,2% do total de 
142 longas-metragens foi dirigido por pessoas 
brancas, sendo 19,7%  por mulheres brancas e 
75,4% por homens brancos. Pessoas brancas 
classificadas como de gênero misto dirigiram 
3 filmes, ou 2,1% do total. Homens negros 
dirigiram também 2,1%, ou 3 obras e não houve 
nenhuma mulher negra ocupando a direção 
neste ano (ANCINE, 2018). No entanto, os 
obstáculos colocados às pessoas negras não 
impedem que as mesmas produzam cinema. 
É no campo dos curtas-metragens que vemos 

muito diretoras e diretores negros realizarem 
seus filmes e mostras e festivais dedicadas 
à circulação dessa produção vêm sendo 
mais frequentes3. Dentro desse cenário, o 
engajamento de Adirley Queirós na construção 
do Ceicine e a partilha dos meios de produção 
cultural que pôde acessar junto a amigos de 
infância podem ser vistos como uma estratégia 
de apropriação desses instrumentos por esse 
coletivo negro. Adirley Queirós, Marquim do 
Tropa, Claudio Shokito, Dilmar Durães e DJ 
Jamaika dividem o território e classe social, 
porém enfrentam violências distintas devido 
aos efeitos do racismo em suas vidas. Somente 
Adirley acessa o espaço da universidade 
pública, ainda que “por acaso, e através dele 
os meios do cinema, mas esses são tomados 
por todo um grupo que compartilha de 

2.Na música Sub-Raça, do grupo Câmbio Negro, o rapper X, 
personagem de Rap, o canto da Ceilândia, canta:
 “Agora irmãos vou falar a verdade
 A crueldade que fazem com a gente
 Só por nossa cor ser diferente
 Somos constantemente assediados pelo racismo cruel
 Bem pior que fel é o amargo de engolir um sapo
 Só por ser preto isso é fato
 O valor da própria cor
 Não se aprende em faculdades ou colégios
 E ser negro nunca foi um defeito
 Será sempre um privilégio.
 Privilégio de pertencer a uma raça 
       Que com o próprio sangue construiu o brasil
 Sub-raça é a puta que pariu!”
3.Alguns destes são: o Festival Encontro de Cinema Negro Zózimo 
Bulbul, no Rio de Janeiro, que em 2017 completou a 10ª edição e é 
realizado pelo Centro Afrocarioca de Cinema; em 2018, o Festival 
Internacional de Curtas de Belo Horizonte teve a Mostra Cinema 
Negro – Capítulos de uma História Fragmentada; em 2019, foi 
realizada a Mostra de Cinema Negra dentro da 5ª Mostra de Cinema 
Feminista, também em Belo Horizonte. Em Curitiba, foi realizada 
por cineastas negras vindas do curso de cinema da Unespar, em 
2018, e 2019 a Mostra de Cinema Negro Brasileiro. É também 
relevante a existência da APAN - Associação dxs Profissionais 
do Audiovisual Negro, que busca articular o setor.
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uma mesma identidade periférica. É essa 
solidariedade entre trabalhadores brancos 
e negros que partilham de experiências 
semelhantes enquanto sujeitos periféricos que 
permite o domínio pelos demais de artefatos 
tecnológicos e de linguagem que serão 
utilizados em um projeto de representação 
que inverte as relações de poder e contra-
ataca o centro desde a periferia. No entanto 
chama a atenção a presença quase que 
totalmente masculina no elenco dos filmes 
lançados até 2014, sugerindo que as relações 
de identificação que dão coesão ao grupo 
podiam não incluir as mulheres. Em Era uma 
vez Brasília (2017), último filme lançado no 
momento dessa publicação e que não será 
abordado aqui, a presença de mulheres é 
maior. 

O filme Branco sai, preto fica 

Branco sai, preto fica teve seu projeto escrito 
para um edital de filmes documentários 
do Distrito Federal, o que lhe rendeu um 
orçamento de R$ 230 mil, baixíssimo para 
uma ficção. O filme abordaria o episódio de 
violência policial racista ocorrido no ano 
de 1986 no Baile Black do Quarentão, um 
importante evento cultural deste bairro da 
Ceilândia. Os dançarinos Marquim e Shockito 
estavam na festa quando a polícia invadiu o 
recinto e pediu para os brancos saírem e os 
pretos ficarem para serem violentados, frase 
que dá título ao filme. Como resultado da 
violência policial, Shockito precisou ter uma 

das pernas amputadas e Marquim perdeu o 
movimento de ambas, tornando-se cadeirante. 
Quando Adirley e o CEICINE venceram o 
edital e conseguiram o financiamento para 
o filme, no entanto, Marquim e Shockito não 
tinham interesse em fazer um documentário 
tradicional com enfoque extenso no episódio. 
Eles são fãs de filmes estadunidenses de 
ficção científica e decidiram, então, utilizar 
os recursos do edital para fazer um filme do 
gênero (QUEIRÓS, 2015a, 2015b). 

A obra teve uma boa trajetória em festivais, 
tendo ganhado nove prêmios no Festival de 
Brasília de 2014, inclusive Melhor Filme. Na 
ocasião, o diretor Adirley Queirós dividiu o 
prêmio de R$ 250 mil reais com os outros 
seis filmes concorrentes na modalidade, 
com o intuito de questionar a competição 
intensa promovida pelos festivais. Também 
ganhou prêmio de melhor filme no 33o 

Festival Internacional de Cinema do Uruguai 
e no Festival de Mar del Plata, na Argentina 
(VITRINE FILMES, 2015).

Representações de tecnologia 

Sartana é mecânico de próteses, buscando-as 
em um ferro velho e ajudando outras pessoas 
com deficiência a regularem as suas. Marquim 
trabalha sozinho em uma rádio clandestina 
onde toca músicas da época dos bailes black 
e fala sobre esse período. Ao mesmo tempo, 
se empenha na construção de uma bomba 
sonora, que aglomera músicas populares 



249
TOM 10 UFPR | Imagem e Resistência / Imagem e Subversão ISSN: 2448 - 136X

e sons do cotidiano da Ceilândia para ser 
lançada no futuro contra Brasília, em um 
plano de vingança. As cenas do cotidiano 
dos dois personagens são intercaladas com 
depoimentos reais do ataque policial no baile 
do quarentão. Em um deles, o personagem 
de Shockito, Sartana, diz que quando perdeu 
a perna sentiu que perdeu também seu 
direito de acessar a cidade, o que o abalou 
profundamente.

Neste momento do filme, já havia nos 
sido apresentado que o território destes 
personagens é setorizado em distritos e 
que Brasília é acessível apenas para quem 
possui um passaporte específico. Em outra 
cena, um alto-falante com mensagens 
governamentais fala sobre a necessidade 
de todos estarem com documentos e que as 
crianças sejam recolhidas pois haverá ronda 
noturna da “polícia de bem-estar social”, em 
espécie de toque de recolher. Essa cidade 
vigiada e cheia de fronteiras remete a uma 
representação radicalizada da segregação 
social e racial já existente hoje, emblemática 
na divisão entre Ceilândia e Brasília, tema 
recorrente na produção do Ceicine. Mas, 
além dessa dimensão, não deixa de dialogar 
com a perda de acesso à cidade que Shockito 
nos fala que sofreu ao ter a perna amputada. 

No filme, o episódio do ataque policial ao 
baile do Quarentão é investigado por um 
terceiro personagem, o detetive Dimas 
Cravalanças (Dilmar Durães), que chega do 

futuro com o objetivo de recolher provas que 
possam condenar o Estado por crimes contra 
a população negra e periférica. Dimas, que se 
apresenta em uma transmissão via rádio para 
sua central, é um funcionário terceirizado do 
Estado Brasileiro, que vem de 2070 em uma 
nave muito ruim, chegando de uma viagem 
no tempo que o deixou com transtornos 
psicológicos e emocionais. Um contêiner 
representa a máquina do tempo de Dimas. 
Quando em funcionamento, luzes coloridas de 
balada iluminam seu interior e a câmera treme 
para simular a vibração da nave.

Os artefatos tecnológicos inundam os espaços 
do mundo ficcional e estão presentes também 
corpo de Marquim e Sartana, cuja mobilidade 
reduzida incide no ritmo do filme, mais lento 
que os produzidos até então pelo CEICINE. 
Em determinada cena, Sartana recebe auxílio 
de um técnico em informática para crackear 
o software de sua prótese e tornar-se seu 
verdadeiro dono. Ele também auxilia outro 
homem na regulagem de sua perna mecânica. 
Marquim, em certo momento, também regula 
sua cadeira de rodas. Prótese e cadeira de 
rodas suprem a necessidade de mobilidade 
que fora retirada de seus corpos pela violência 
do Estado e o empenho dos personagens em 
dominá-las é uma das maneiras com as quais 
apropriam-se das tecnologias para se firmarem 
enquanto sujeitos autônomos. No caso das 
próteses de Sartana, fica evidente que se trata 
de uma apropriação de recursos detidos pelos 
grupos dominantes, já que precisa piratear 
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a perna para usá-la e busca próteses em um 
ferro velho na periferia, em meio a materiais 
descartados por outros grupos sociais.

Os personagens são solitários e, na maior parte 
do filme, as relações entre eles se dão apenas 
pela mediação desses artefatos tecnológicos. 
Marquim se comunica com sua comunidade, 
ou talvez com ouvintes solitários – já que se 
refere ao interlocutor sempre no singular – 
através da transmissão da rádio, que é também 
o momento em que somos apresentados à sua 
história no início do filme. Sartana registra a 
cidade através da câmera fotográfica e do 
desenho. É um alarme tocando dentro de sua 
casa que nos indica que Dimas Cravalanças 
finalmente o encontrou, pois o vemos tocar 
também pelo lado de fora, no edifício que 
o detetive observa. Marquim combina o 
encontro com DJ Jamaika pelo telefone e o 
observa chegar pela câmera de segurança. A 
conversa entre os dois, uma negociação para 
a construção da bomba sonora, é a primeira do 
filme em que dois personagens estão frente 
a frente. A partir daí os outros momentos de 
diálogo direto também são todos relacionados 
ao plano de destruir Brasília. O contato do 
detetive Dimas Cravalanças com Sartana e 
Marquim, perseguido durante boa parte do 
filme para recolher as provas da violência no 
baile black, é representado através do vídeo 
gravado com seus depoimentos, projetado 
dentro da nave. Em nenhum momento vemos 
o detetive no mesmo espaço que os dois 
sobreviventes. 

Poderíamos dizer, apoiados na leitura que 
Néstor García Canclini (2000) faz de Renato 
Ortiz para tratar das dinâmicas interculturais 
no mundo globalizado, que artefatos como 
a máquina do tempo, típicos das grandes 
produções hollywoodianas do cinema de 
ficção científica, são retirados do contexto de 
produção cinematográfica industrial (portanto 
desterritorializados) e reterritorializados na 
Ceilândia. A máquina do tempo é representada 
por um contêiner, desprovida de acessórios 
sofisticados e iluminada por luzes coloridas 
em movimento. A bomba sonora tem aparência 
próxima da sucata, apresentada como um cano 
de metal grosso com luzes e cabos em seu 
interior. São recursos plásticos simples que, 
embora eficientes, causam um estranhamento 
quanto à expectativa que a representação 
desse tipo de artefato suscita aos olhares 
acostumados com a ficção científica de 
orçamentos milionários. 

A metáfora da hibridação (GARCÍA CANCLINI, 
2000) poderia ser invocada para falar desse 
imaginário que remete à tecnologia de ponta 
dos países centrais implicado na precariedade 
estética da sucata acumulada nos territórios 
periféricos. No entanto, o uso combinado 
desse amplo repertório de recursos não é 
operado para conciliar posições ou buscar um 
caminho intermediário que beba de vantagens 
da modernização ao mesmo tempo em que 
recebe tudo que há de degradante nela. O 
projeto de destruição do centro pela bomba 
sonora é intransigente e nos diz que não 
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existe por parte desses sujeitos o anseio de 
tornar-se um híbrido entre periferia e centro. 
Na periferia da América Latina, a boliviana 
Silvia Rivera Cusicanqui (2010), mestiça com 
ascendência europeia e aymara, defende a 
ideia de ch’ixi como insumo para práticas 
políticas descolonizadoras. Palavra da 
língua aymara, do povo indígena andino com 
grande população na Bolívia, o ch’ixi é sobre 
a ideia de opostos que não se transformam 
em um terceiro elemento em um processo 
de hibridação, mas que coexistem se 
antagonizando e complementando. Ch’ixi é 
utilizado para falar de cores mescladas como 
um cinza marmorizado, composto por pontos 
ou traços pretos e também brancos, que se 
confundem na percepção sem se tornarem um 
só. Entende-se aqui que as representações 
de tecnologia operam de modo ch’ixi em 
Branco sai, preto fica. São manchadas de 
repertórios propagados pela indústria cultural 
transnacional e ao mesmo tempo interpretam 
práticas de apropriação e produção realizadas 
pelas populações negras e periféricas na busca 
por inventar formas dignas de vida em meio à 
precarização. 

Se os artefatos são desterritorializados 
da produção fílmica dos países centrais 
e reterritorializados na Ceilândia, nesse 
processão não são desistoricizados: uma 
máquina do tempo em um filme de ficção 
científica carrega o passado de suas formas 
de representação e apresentá-la na forma de 
um contêiner é um ato de ironia que cita sua 

trajetória. O uso dos repertórios dos grupos 
dominantes é feito sempre a partir da posição 
de sujeito dos realizadores. Nunca se deixa 
de medir a distância entre o lugar do centro 
e da periferia pois não, se perde de vista a 
história de nenhuma das posições. As diversas 
apropriações realizadas no filme não buscam 
imitar o centro ou assumir o seu lugar ainda 
que por breves instantes, mas servem à 
produção de novos sentidos desde a periferia. 

A apropriação de recursos detidos pelos 
grupos dominantes para novas produções é 
realizada pelo Ceicine na produção do filme e 
nas representações de tecnologia elaboradas 
na obra: é de recursos econômicos, obtidos no 
financiamento público de longas-metragens 
que são destinados quase que completamente 
para produções de pessoas brancas; e é de 
recursos simbólicos presentes no repertórios 
disponíveis nos meios transnacionais. Assim, 
a ficção científica cinematográfica, cujas 
representações são normalizadas pelas 
superproduções dos EUA, possui seus códigos 
expropriados para a elaboração de uma 
narrativa de resistência por esse coletivo 
de cinema de maioria negra, moradores da 
periferia do capitalismo global. 

As  representações de tecnologia 
desenvolvidas na obra estão implicadas em 
diversos processos de apropriação para 
a resistência por parte dos personagens. 
A prótese de Sartana precisa ter a licença 
pirateada, pois não foi adquirida no mercado 
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legal e até a energia que alimenta a bomba é 
fruto de apropriação, sendo roubada de uma 
estação de metrô durante a troca de turno 
da segurança, com a ajuda de trabalhadores 
do local. As rádios comunitárias, comuns nas 
periferias urbanas, são uma das formas de 
apropriação tecnológica praticadas pelas 
populações periféricas referenciadas no filme. 
São aparatos juridicamente ilegais, montados 
pelos moradores para satisfazer demandas 
culturais e de comunicação em nível territorial. 
A apropriação tecnológica se dá na prática 
social das populações negras e periféricas. Ao 
interpretá-la, Branco sai, preto fica realça sua 
potencialidade para a produção de resistência 
política. 

Com exceção da bomba sonora e da máquina 
do tempo, os artefatos tecnológicos ficcionais 
são todos possíveis de existirem em nosso 
mundo empírico. A presença da tecnologia no 
filme, mais do que remeter a feitos fantásticos, 
tematiza um processo de apropriação da 
mesma pelos sujeitos oprimidos e cria 
uma atmosfera de estranhamento que 
desacostuma o olhar e auxilia na percepção 
crítica de estruturas e dinâmicas sociais nem 
sempre vistas com facilidade. As tecnologias 
ficcionais radicalizam formas de dominação 
contemporâneas e assim facilitam sua 
percepção crítica, mas podem ser apropriadas 
em um projeto de resistência que também 
é radicalizado. A destruição do centro pela 
cultura periférica concentrada na bomba, 
no final do filme, é a grande metáfora para a 

inconciabilidade entre centro e periferia. A 
repercussão do filme fez com que fosse objeto 
de estudos acadêmicos e, para Oliveira e Maciel 
(2017), a produção da bomba cultural que 
transforma os modos de vida das populações 
periféricas em instrumento de guerra contra o 
poder do Estado corresponde ao esgotamento 
das esperanças na mediação institucional do 
período lulista no Brasil. Segundo o autor, 
esta se volta para o centro, mas somente 
para intentar destruí-lo, e não mais tentar 
estabelecer canais de diálogo. 

Se, no filme, a destruição do centro é um ato de 
resistência frente a formas de dominação como 
o racismo, o monopólio da violência, a vigilância 
e o controle territorial, nele também inexiste 
de antemão um projeto político acabado para 
a periferia. A situação inicial de isolamento 
e solidão dos sujeitos passa a ser revertida 
com o processo de construção da bomba. 
É ao redor desse projeto de resistência que 
ocorre a reconexão dos laços entre Marquim 
e Sartana e as ligações destes com os outros 
personagens. Ocorre uma reorganização de 
vínculos coletivos que possibilita a capacidade 
de intervenção política da periferia. Se 
inexiste uma proposição política definida, 
é na dinâmica da construção da resistência 
contra a dominação que se forja a articulação 
social que permite vislumbrar a construção de 
projetos de sociedade futuros. 

Porém, um aspecto não comentado na análise 
de Oliveira e Maciel (2017) é que as relações 
que se estabelecem por parte dos personagens 
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moradores da Ceilândia com o centro de 
Brasília são simultaneamente a de forja de 
passaportes e de empenho em sua destruição 
no futuro. Aparentemente paradoxal com o 
projeto destrutivo de vingança, o desejo de 
acessar o centro não cessou de existir por 
completo para parte dos personagens.

A explosão da bomba cultural e a destruição 
de Brasília é representada por desenhos 
de Sartana. O processo de realização do 
filme foi feito sem roteiro prévio, criando 
as cenas durante o processo de filmagem. 
A produção do filme não soube como fazer 
para mostrar a bomba explodindo e Adirley 
Queirós (2015c) relata que pensaram em 
utilizar uma cartela dizendo “E a bomba 
explodiu” e também terminar o filme com 
uma falha na detonação da bomba. Convictos 
de que Brasília deveria explodir e cientes 
da impossibilidade de mostrar o feito na 
representação cinematográfica de cunho 
realista, o uso dos desenhos de Shockito é 
proposto como solução que fortalece o caráter 
dúbio da ficção científica cinematográfica do 
Ceicine. Com ironia, utiliza-se do desenho em 
grafite para construir o final catártico, método 
tecnicamente acessível, sem colorização ou 
acabamento mais elaborado. O preto e branco 
e a simplicidade dos desenhos de Shockito 
lembram um storyboard, os desenhos utilizados 
como esboços para futuras filmagens em 
produções cinematográficas, e conflitam 
com os efeitos especiais e animação digital 
do cinema de ficção científica hegemônico. 

Para além da impossibilidade de sua execução 
técnica, os desenhos explicitam a recusa 
política a essas formas de representação. 
Mantendo essa coesão, o funk de MC Dodô, 
músico da periferia de Belo Horizonte, 
constrói a intensidade dramática pro desfecho 
de sucesso do plano. A letra do funk que toca 
enquanto vemos os desenhos de Sartana é 
condizente com o tom de guerra entre opostos 
que são inconciliáveis. 

Os créditos finais mostram os letreiros “da 
nossa história, fabulamos nois mesmos”. Para 
construir essa autonomia, Branco sai, preto 
fica apresenta sentidos políticos e estéticos 
próprios, manchados de saberes e recursos 
apropriados dos grupos dominantes. É dessa 
condição que Adirley Queirós e o Ceicine 
tiram forças para construir uma narrativa de 
resistência que reconta o passado, reflete 
sobre o presente e aponta direções para o 
futuro. A resistência da periferia torna-se 
emancipação pois a destruição do centro 
abre caminho para a possibilidade de projetos 
políticos antagônicos. Em Branco sai, preto 
fica a destruição é criadora na medida que 
possibilita transformar a distopia em utopia.
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Introdução: Cinemas Negros – 
uma breve contextualização 

Tem pouco tempo que a cinematografia 
brasileira rememorou a presença de Adélia 
Sampaio em seu campo – precisamente em 
2016 no artigo “O racismo apaga, a gente 
reescreve: Conheça a mulher negra que fez 
história no cinema nacional”, publicado pelo 
Geledés.2 Cineasta com experiências desde 
produção à direção, esteve à frente da direção 
do longa-metragem Amor maldito (1984) e é 
por ele considerada a primeira mulher negra a 
dirigir um longa-metragem no Brasil. Mais de 
30 anos separam o processo da memória de 
Adélia Sampaio, pois há uma grande lacuna em 
historiografar cineastas negros e negras, visto a 
falta de registros teóricos e de suas produções.  

A primeira leva de cineastas negros que 
se tem registro é a partir dos anos 1970, 
com Zózimo Bulbul, Antônio Pitanga e 
Waldyr Onofre, cineastas advindos como 
atores do Cinema Novo e categorizados 
como “cineastas de um filme só” por João 
Carlos Rodrigues (2011). O epistemicídio 
que se estende ao meio cinematográfico, 

configura-se em obedecer à ordem vigente 
do imaginário e dos enquadramentos 
sociais, considerando que na cinematografia 
brasileira perduram estereótipos e 
ausências de populações não-brancas3. 

Rosane Borges escreve no prefácio de “Olhares 
negros: raça e representação” que o sujeito do 
século XIX é pautado primariamente por meio 
das representações do mundo. Stuart Hall, 
em “A identidade cultural na pós-modernidade” 
(2005) escreve que a identidade pós-moderna 
é construída a partir da identificação, em 
um processo contínuo, já que é atribuída ao 
campo do imaginário, pela maneira que somos 
vistos pelo outro. Logo, entende-se que a 
constituição do olhar enquanto exercício 
apresenta-se como parte fundamental nas 
pautas identitárias. Borges ainda escreve: 
“o século XXI está sendo marcado por 
embates na ordem do imaginário, por uma 
guerra de imagens e signos, por uma sede de 
representação e visibilidade”(HOOKS,2019,p.10). 

Podemos enxergar políticas de visibilidade 
através de vários movimentos de cinemas 
negros pelo mundo, começando por Oscar 
Micheaux ainda nos anos 1910, a Blaxplotation 

Imagens outras - novas concepções de imaginário e do olhar 
Kariny Martins1
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nos anos 1950, seguida pelo L.A Rebellion no 
final dos 1960 e a chegada no Brasil por Zózimo 
Bulbul nos 1970. Os últimos arraigados nos 
movimentos sociais antirracistas e levantados 
por movimentos que postulavam recuperar a 
autoestima da população negra.

Nas palavras de Bell Hooks, “é evidente que o 
campo da representação permanece um lugar 
de luta quando examinamos criticamente as 
representações contemporâneas da negritude 
e das pessoas negras” (HOOKS, ANO, p.34). A 
partir desta luta simbólica surgem inúmeros 
cineastas negros e negras, no intuito de 
construir suas histórias, acabando-se, por 
assim, centralizar a subalternidade no quadro4. 

E é nesta chave que surgem as diversas 
mostras de cinemas negros no Brasil, na qual 
a Mostra de Cinema Negro brasileiro se insere, 
defendendo, a partir dela

uma ação transformadora 
capaz e encontrar 
maneiras de (re)inventar 
um mundo possível, numa 
perspectiva estética, 
ética e política. As antigas 
ordens de representação, 

agora em crise, mostram-
se incapazes de abarcar 
‘o mosaico possível de 
acepções do humano’, o que 
supõe a tarefa de fundar 
uma nova gramática política, 
livre das orientações de 
um pensamento oxidado 
(HOOKS, 2019,p.11).

A reinvenção do mundo (possível) é abarcada 
através de imagens outras, na perspectiva da 
produção de imagens creditada pelos diversos 
outros – aqueles, os quais, foram atingidos pela 
violência do colonialismo e “não contemplados 
por uma concepção de humano e humanismos: 
negros e indígenas, asiáticos e africanos” 
(HOOKS, 2019, p.10). Sendo assim, além de 
imagens de resistência – aquela que resiste – 
proferem um lugar de reconstrução, a partir de 
novas epistemologias do olhar.

Imagens outras - novas concepções de imaginário e do olhar 
Kariny Martins1
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2.Ver em:<https://www.geledes.org.br/o-racismo-apaga-gente-
reescreve-conheca-mulher-negra-que-fez-historia-no-cinema-
nacional/>.
3.No livro O Negro brasileiro e o Cinema (2011), João Carlos 
Rodrigues tece 13 estereótipos presentes na cinematografia 
brasileira em personagens negros.
4.Referência ao livro "Pode o subalterno falar?" (1985),de 
Gayatri Spivak.
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Novas ordens epistemológicas 
a partir das imagens 

“É preciso criar novos papéis fora dessa 
ordem colonial”, escreve Grada Kilomba em 
Memórias da plantação (2019). Lembrada 
pelas palavras de Malcolm X, que isto advém 
de uma descolonização do imaginário, onde, 
inevitavelmente o objeto torna-se sujeito, 
inaugurando novas formas de pensar e ver, já 
que

Ter o status de sujeito 
significa que, por um 
lado, indivíduos podem se 
encontrar e se apresentar 
em esferas diferentes 
de intersubjetividade e 
realidades sociais e, por 
outro lado, indivíduos 
podem participar em 
suas sociedades, isto é, 
podem determinar os 
tópicos e anunciar os 
temas e agendas das 
sociedades em que vivem. 
Em outras palavras, elas/
eles podem ver seus 
interesses individuais e 
coletivos reconhecidos, 
validados e representados 
oficialmente na sociedade – 
o status absoluto de sujeito 
(KILOMBA, 2019, p.74).

A relação desta nova ordem com as imagens 
surge no momento em que são articulados 
imagens e sons que abraçam outras/novas 
perspectivas de existir, podendo ser, inclusive, 
fotografadas existências até então fora do 
quadro. Mas não apenas no sentido de serem 
vistas (objeto) e sim compreendendo o fazer-
se ser visto e tudo o que este ato compõe. 

“Falar em descolonização é promover um 
deslocamento epistemológico: engendrar 
outros modos de conhecer para outros modos 
de narrar e sentir”. Esta frase que constitui a 
apresentação de Janaína Oliveira5 na Imersão 
em Curadoria decolonial promovida pelo 12º 
Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul: 
Brasil, África, Caribe e outras diásporas, 
incita a adição de outros sujeitos no campo 
da realização, assim como outros sujeitos no 
campo da visualização.

A ampliação de novos horizontes para 
narrativas e estéticas do cinema integra 
este pensamento decolonial, seguido pelo 
deslocamento em que a margem torna-se 
centro.  Recorrer à nova ordem pressupõe 
que, além de outros aspectos,a projeção do 
futuro seja possível, a partir de fabulações 
que permitem a criação de um novo tempo/
espaço para corpos marcados e atingidos pela 
necropolítica.6 É preciso ver para crer. 

Da efervescência destas novas formas de 
narrar, surge a insurgência de compilar estas 
narrativas em um campo. As práticas de 
curadoria e exibição pensadas em um contexto 
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de nova episteme fornecem meios pelos quais 
estas histórias se cruzem e não se percam no 
emoldurar da história oficial – esta que sempre 
se inclina a apagar a quem não a interessa. 

Considerações finais

Fazer ver o que não é visto contribui para 
a inserção de um pensamento pluriversal, 
contrariando a lógica do saber universal que 
se imprime nas formas de conceber o mundo7. 
Construir uma Mostra de Cinema Negro 
brasileiro impulsiona esta visão, opondo-se às 
imagens estabelecidas para a população negra 
brasileira, dialogando entre passado-presente-
futuro e co-criando um novo imaginário, rumo 
a um mundo novo.

A negação frente a um novo epistemicídio 
acadêmico estrutura pesquisas, escritos e 
pensamentos que formulam e re-formulam o 
pensar de homens e mulheres negras na arte 
e em outras áreas, fortalecendo a memória 
destas pessoas enquanto construtoras e 
constituintes da elaboração do novo humano. 
“Há processos que não podem ser revertidos. 
A irradiação do cinema negro brasileiro é um 
deles” (OLIVEIRA, 2019).
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A década de 1990 foi marcada pelos 
mais variados processos de globalização, 
alimentados pelo neoliberalismo econômico e 
pelas novas possibilidades tecnológicas como 
o uso de computadores pessoais e da internet. 
Os projetos de design buscaram romper com a 
rigidez do grid e da diagramação funcionalista, 
experimentando novas fontes, novas paletas 
de cores, e apostando em múltiplos ritmos de 
leitura. Capas e páginas de livros, revistas e 
jornais começaram a expressar visualmente as 
subjetividades, as emoções e as contradições 
do período.

Nesse cenário, como informa a pesquisadora 
Regina Facchini (2002), os anos 1990 foram 
um período histórico interessante para o 
movimento LGBT, porque envolveram inúmeras 
mudanças e consolidações de formatos das 
organizações. De formatos mais abertos e 
fluidos em seu começo a organizações mais 
estruturadas, hierarquizadas e burocratizadas, 
esses grupos contribuíram na criação de 
novas relações entre os movimentos sociais 
e o estado, tanto no desenvolvimento de 
políticas públicas, campanhas e estratégias 

para essas parcelas da população, em grande 
parte atuando com a epidemia de HIV e AIDS 
mas também contra o preconceito e a favor 
de direitos humanos e da cidadania dessas 
parcelas discriminadas da população.

Nessa perspectiva, Regina Facchini (2002) nos 
propõe uma visão mais ampla, encarando esses 
grupos como parte de uma ‘rede de relações’, 
onde vários atores participam a partir de 
outras instâncias da sociedade, como o estado, 
a sociedade civil, a igreja, o mercado, a saúde, 
a mídia, os partidos políticos, entre outros, 
contribuindo à sua maneira na construção 
de identidades homossexuais. Contudo, a 
autora ressalta que essas definições não são 
tranquilas, mas acontecem também através de 
disputas e confrontos (FACCHINI, 2002, p. 7).

Entendendo as identidades como construídas 
pelos diferentes grupos sociais através de 
estratégias de diferenciação, e não como 
uma característica essencial fixa, Facchini 
(2002, p. 10) se indaga sobre esse processo 
de construção, percebendo-o como uma 
maneira de apreender as dinâmicas dentro das 
redes do movimento, e situa os anos 90 como 
um período onde essa tendência (de ações a 
valorizar identidades coletivas) como uma 
atividade importante e problemática dentro 
dos movimentos sociais e, por isso, um objeto 
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para essas parcelas da população, em grande 
parte atuando com a epidemia de HIV e AIDS 
mas também contra o preconceito e a favor 
de direitos humanos e da cidadania dessas 
parcelas discriminadas da população.

Nessa perspectiva, Regina Facchini (2002) nos 
propõe uma visão mais ampla, encarando esses 
grupos como parte de uma ‘rede de relações’, 
onde vários atores participam a partir de 
outras instâncias da sociedade, como o estado, 
a sociedade civil, a igreja, o mercado, a saúde, 
a mídia, os partidos políticos, entre outros, 
contribuindo à sua maneira na construção 
de identidades homossexuais. Contudo, a 
autora ressalta que essas definições não são 
tranquilas, mas acontecem também através de 
disputas e confrontos (FACCHINI, 2002, p. 7).

Entendendo as identidades como construídas 
pelos diferentes grupos sociais através de 
estratégias de diferenciação, e não como 
uma característica essencial fixa, Facchini 
(2002, p. 10) se indaga sobre esse processo 
de construção, percebendo-o como uma 
maneira de apreender as dinâmicas dentro das 
redes do movimento, e situa os anos 90 como 
um período onde essa tendência (de ações a 
valorizar identidades coletivas) como uma 
atividade importante e problemática dentro 
dos movimentos sociais e, por isso, um objeto 

de estudo significativo para entender de quais 
maneiras se dão essas construções.

Essas diferentes tendências podem ser 
percebidas também olhando para alguns 
periódicos da época, aliando pesquisas de 
cunho histórico com ferramentas da análise 
crítica das imagens e dos projetos de design 
gráfico para conseguir explicitar momentos 
históricos e perspectivas que os periódicos 
nos fornecem. Visão compartilhada pelo 
pesquisador e historiador Rafael Cardoso: 

Numa época cada vez mais 
dominada por imagens, 
compreender a história 
da visualidade é tarefa 
essencial; e não é possível 
fazê-lo sem conhecer os 
impressos que tem servido 
de suporte para grande 
parte das imagens em 
circulação, não somente 
do passado, como hoje 
ainda (CARDOSO, 2009 p. 
10).

Essas imagens acabam por materializar 
determinadas práticas e olhares forjados nas 
lutas cotidianas pelo respeito à diversidade. 
Por possuírem um importante teor político 
dentro das dinâmicas de identidade, mais do 

que mostrar maneiras de se portar, se vestir e 
se relacionar, essas imagens contribuem para 
a definição de modelos alternativos do que é 
interessante estar em circulação na sociedade, 
bem como do que é valorizado como alvo de 
desejo e em relação, questionando os padrões 
hegemônicos de comportamento. Segundo 
Tomaz Tadeu da Silva, ”as classes nas quais 
o mundo social é dividido não são simples 
agrupamentos simétricos. Dividir e classificar 
significa, neste caso, também hierarquizar” 
(SILVA, 2000, p. 82). 

Esse processo de reconhecimento, divisão e 
classificação sempre é feito do lugar social que 
ocupamos, conforme explica Guacira Louro 
(2007), onde são construídas fronteiras entre 
as pessoas que estão alinhadas aos valores 
hegemônicos, e os que não estão e, a partir 
disso, atribuindo rótulos que tendem a fixar as 
identidades.

Para a teórica, artista e professora holandesa 
Mieke Bal, “a visão estabelece uma relação 
subjetiva com a realidade, na qual o espectro 
visual de um objeto se considera propriedade do 
próprio objeto3” (BAL, 2016, p. 37). Questionar 
a naturalidade dessas visualidades, situando-
as em contextos históricos e culturais das 
sociedades onde circulam é fundamental 
para uma análise crítica, entendendo que elas 

1. Possui Graduação em Tecnologia em Design Gráfico pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (2017) e atualmente é mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. O presente trabalho foi 
realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001. E-mail: Julio.teodoro.21@gmail.com.   2. Possui graduação em História pela Universidade Federal do Paraná (1985), graduação em Educação 
Artística pela Universidade Federal do Paraná (1989), mestrado em História pela Universidade Federal do Paraná (1996) e doutorado em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2002). Professora Titular aposentada do Departamento de 
Desenho Industrial. Atualmente é Professora Voluntária do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, na linha de pesquisa Mediações e Culturas. E-mail: pqueluz@gmail.com.   3. Tradução livre do original “[...] la vista 
establece una relación subjetiva con la realidad en la que el aspecto visual de un objeto se considera propiedad del propio objeto” (BAL, 2016, p. 27).
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participam de práticas diárias, contribuindo 
para o que chamou de “táticas do ver” (BAL, 
2016. p. 55). Os modos de olhar constroem 
aquilo que é visto, muitas vezes confabulando 
com poderes estabelecidos.  

Nesse sentido, é fundamental pensar o design 
gráfico como uma prática comunicativa em 
diálogo com as transformações sociais e as 
dinâmicas da tecnologia, considerando os 
contextos de publicação e circulação.

A proposta deste ensaio é apresentar 
três periódicos dos anos 1990 voltados 
especialmente para a população LGBT. As 
edições consultadas pertencem ao acervo 
do Centro de Documentação Professor Dr. 
Luiz Mott, importante acervo de materiais e 
documentos da população LGBTQI+, existente 
na sede do Grupo Dignidade, ONG fundada 
em Curitiba no ano de 1992. A ONG é pioneira 
no estado do Paraná na área da promoção da 
cidadania LGBTQI+, centralizando atividades 
jurídicas, psicológicas e médicas voltadas para 
o acolhimento e a conscientização dessas 
parcelas da população (DIGNIDADE, 2019). O 
Centro de Documentação Prof. Dr. Luiz Mott, 
do Grupo Dignidade, volta-se para materiais 
relacionados à diversidade sexual e de gênero, 
visando também arquivar e preservar a 
memória do movimento LGBTQI+, contando 
em seu acervo com teses e dissertações, 
livros, cartilhas, periódicos, jornais e revistas, 
além de documentos e reportagens sobre 
conquistas e desafios relacionados a questões 

sexuais e de gênero de momentos passados. 

O periódico Nós Por Exemplo começou a ser 

publicado no Rio de Janeiro em dezembro 
de 1991, pelo Núcleo de Orientação em 
Saúde Social - NOSS. Com projeto gráfico 
de Sylvio de Oliveira, coordenação geral de 
Paulo Henrique Longo e Sylvio de Oliveira e 
impressão pela Leviatã Publicações LTDA, 
o jornal se propunha a “levar para o público 
informações dignas, reais e de seu interesse” 
(Fonte: ?). Preocupado em desenvolver, 
através dos assuntos tratados, a autoestima 
de seus leitores e leitoras, também focava 
em transmitir conhecimentos e refletir sobre 
o própria condição da homossexualidade na 
sociedade.

Nessa primeira edição a utilização de 

Figura 1 - Linha do tempo contendo as capas das Edições nº 1 ano 1 (dezembro de 1991), nº 2 ano 1 (maio de 1992) e nº 3 ano 1 

(julho de 1992) do periódico Nós Por Exemplo. Fonte: Centro e Documentação Prof. Luiz Mott - Grupo Dignidade.
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(julho de 1992) do periódico Nós Por Exemplo. Fonte: Centro e Documentação Prof. Luiz Mott - Grupo Dignidade.

computadores na editoração é visível nos 
elementos que compõem a página. A utilização 
expressiva de diferentes fontes tipográficas, 
bem como a qualidade gráfica de elementos, 
como fios, linhas e contornos das próprias 
fontes utilizadas no projeto gráfico possuem 
aspecto serrilhado, evidenciando possíveis 
limitações técnicas existentes na época.

De acordo com Roberto Temim (2015), no 
início da década de 90 houve uma grande 
expansão na utilização do computador pessoal 
nos escritórios de design. O desenvolvimento 
da interface gráfica facilitou a operação 
dos computadores, em comparação com a 
interface por linha de comando que exigia 
cursos e formações especiais. Talvez este 
tenha sido um dos fatores que colaborou 
para a sua rápida popularização. A criação da 

Linguagem Postscript pela Adobe também 
foi um fator fundamental, já que através dela 
o trabalho com tipografias foi facilitado, sem 
grandes perdas na qualidade dos materiais, 
bem como dos desenhos.  

Com o desenvolvimento da editoração 
eletrônica (desktop publishing), o/a designer 
conseguiu centralizar várias etapas do 
processo de desenvolvimento e publicação. 
Muito do trabalho que acontecia nas 
fotocompositoras, a separação dos fotolitos 
das imagens e gravação das matrizes de 
impressão que antes eram competências 
de empresas separadas, passam a ser 
centralizadas em bureaux (ou birôs, segundo 
versões abrasileiradas), reduzindo custos 
e barateando os processos de produção e 
impressão (TEMIN, 2015).

Já a segunda edição (figura 1, edição nº 2, ano 
1 - maio de 1992) sofre mudanças expressivas 
no projeto gráfico. A edição abre mão das cores 
para trabalhar apenas com tons de cinza. Essa 
mudança é comentada no editorial, explicando 
que o planejamento de fazer as edições 
coloridas seguindo as cores presentes na 
bandeira LGBT+ é deixada de lado, mas, nem 
por isso, o jornal “empalidece”. A neutralidade 
era uma escolha que não apagaria as outras 
cores, mas visava englobar todas, como 
explicitado no editorial: “apenas preto no 
branco, ausência de cor e o conjunto de todas 
elas” (EXEMPLO, 1992, p. 1). A escolha de 
utilizar apenas tons de cinza acaba se tornando 
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uma marca na identidade do jornal, que norteia 
seu projeto gráfico até o final. Outra mudança 
foi a utilização expressiva de fotografias na 
capa e no corpo do jornal que, com o passar 
das edições, adquire maior importância, 
até se tornar elemento central das capas. 
Nesse primeiro momento, existe uma grande 
presença de fotografias do fotógrafo holandês 
Erwin Olaf (1959-) que, utilizando montagens 
com forte teor surrealista e modelos nus e 
seminus, apresentava corpos que também 
questionavam construções hegemônicas de 
gênero e sexualidade.

Mesmo com as mudanças substanciais no 
projeto gráfico, o jornal manteve a linha de 
conteúdo durante as edições. Podemos citar 
as seguintes colunas: Lá fora, que abordava 
assuntos internacionais ligados ao movimento 
lgbt, além de indicações e roteiros de turismo; 
Nós mulheres, voltados para população lésbica; 
Nós homens, voltada para pessoas gays; Entre 
nós, que contava com entrevistas de pessoas 
influentes no meio; AIDS, para tratar de 
assuntos relativos à epidemia de HIV. Contava, 
também, com espaços de opiniões e arte, onde 
eram publicadas cartas, poemas e ilustrações 
enviadas pelo público, e as sessões de informes 
(perguntas e respostas com a edição), rumos e 
roteiros, com indicações de programas e locais 
voltados para a população LGBTQI+, como 
bares, casas de festa e boates, saunas e casas 
de massagem.

O jornal passa por outra reformulação do 
projeto gráfico em sua 5ª edição (figura 2, 
nº 5 ano 1 - novembro de 1992). No editorial 
é expressa a preocupação de se valorizar 
a produção nacional, trabalhando com 
fotógrafos e modelos brasileiros. O jornal, que 
cada vez é mais reconhecido pela qualidade 
gráfica de suas fotografias e editoração 
(fato comentado pelos leitores na seção de 
cartas), começa a contar com a colaboração 
do fotógrafo carioca Eduardo Velasques, que 
possui várias fotografias de nus masculinos. A 
utilização de suas fotografias acaba dando um 
tom mais forte de erotismo às páginas do jornal, 
o que não destoa dos assuntos abordados, 
mas complementa o posicionamento de uma 
vivência de sexualidade mais livre e saudável. 

Figura 2 - Linha do tempo contendo as capas das 

Edições nº 5 ano 1 (novembro de 1992), nº 6 ano 

2 (janeiro de 1993), nº 9 ano 2 (Julho/agosto de 

1993), nº 11 ano 2 (novembro/dezembro de 1993), 

nº 12 ano 3 (janeiro/fevereiro de 1994), nº 13 

ano 3 (março/abril de 1994), nº 14 ano 3 (maio/

junho de 1994), nº 15 ano 3 (julho/agosto de 

1994), nº 15 ano 3 (setembro/outubro de 1994) 

do periódico Nós Por Exemplo. Fonte: Centro e 

Documentação Prof. Luiz Mott - Grupo Dignidade.
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Outra mudança importante é a inclusão do 
anexo Agaivê Hoje, em formato de encarte 
que acompanhava o jornal, proposto e 
produzido pela ABIA (Associação brasileira 
interdisciplinar de AIDS) e do grupo pela 
VIDDA/RJ (grupo pela valorização, integração 
e dignidade do doente de AIDS), que agrupava 
informações sobre eventos ligados a 
questões do HIV e AIDS, bem como dicas de 
prevenção e artigos que tentam desmistificar 
posicionamentos conservadores sobre 
sexualidade e HIV.

O projeto gráfico do jornal passa por mais uma 
reformulação na edição de novembro de 1994, 
quando o layout de capa sofre alterações. O 
posicionamento da marca, que antes aparecia 
na lateral esquerda da página é alterado 
para a parte superior da página, bem como 
o formato da divulgação das manchetes, que 
mudam novamente na 18ª edição, que acaba 
sendo a última publicação do jornal presente 
no acervo.

A qualidade gráfica do jornal é expressa 
em vários elementos do design gráfico, 
como nas escolhas de tipografia, manchas 
gráficas, tipo do papel onde o jornal era 
impresso, bem como nas fotografias (em sua 
maioria escolhidas para serem impressas 
em preto e branco, valorizando os tons de 
cinza, luzes e sombras, bem como volumes 
dos corpos e cenas representadas). Ao 
escolher privilegiar corpos musculosos, 
jovens e saudáveis, pôde acabar reafirmando 

determinados posicionamentos hegemônicos, 
que valorizavam masculinidades específicas, 
mas também produziu representações que 
se distanciaram da imagem do homossexual 
enfraquecido e doente, muito frequente em 
associações preconceituosas e homofóbicas 
da sociedade, que insistiam em vincular a 
imagem dos homossexuais com o HIV e a AIDS 
(TREVISAN, 2018, p. 393). Relações entre as 
imagens e o contexto histórico da época podem 

Figura 3 - Linha do tempo contendo as capas das Edições nº 17 ano 3 (novembro de 1994) e nº 18 ano 3 (dezembro de 1994) do 

periódico Nós Por Exemplo. Fonte: Centro e Documentação Prof. Luiz Mott - Grupo Dignidade.
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Figura 3 - Linha do tempo contendo as capas das Edições nº 17 ano 3 (novembro de 1994) e nº 18 ano 3 (dezembro de 1994) do 

periódico Nós Por Exemplo. Fonte: Centro e Documentação Prof. Luiz Mott - Grupo Dignidade.

ser percebidas nesses impressos, refletindo 
vivências contraditórias onde identidades, 
consumo, poder e desejo interagem de 
maneiras complexas.

Em setembro de 1994, O grupo Dignidade - 
Consciência e Emancipação Homossexual, 
atuante em Curitiba, lança como uma nova 

1. Toni Reis foi um dos fundadores do Grupo Dignidade, em 
1992, do qual atualmente é diretor executivo. Também atua como 
diretor-presidente da Aliança Nacional LGBTI (REIS, 2019).

opção ao seu tradicional boletim (editado desde 
1992), o Jornal Folha de Parreira. Com apoio da 
‘OUT - a found for lesbian and gay liberation - 
funding exchange’ se propõe a publicar esse 
periódico em frequência bimestral e com 
tiragem de 5000 exemplares. Com o conselho 
editorial presidido por Toni Reis1 e a editoração 
e programação visual sob responsabilidade de 
Cristina Vermelho e Marcos Cordiolli, o jornal 
traz informações sobre eventos, encontros, 
marchas e congressos, afirmando a presença 
de pessoas LGBTQI+ na sociedade.

Como matéria principal da primeira edição 
(figura 4, nº 17 ano 3 - setembro de 1994), o 
editorial escolhe homenagear o ator, bailarino, 
artista plástico e empreendedor Celso filho, 
figura influente no meio LGBTQI+, pioneiro na 
abertura de bares e casas de shows voltados 
para essas parcelas da população. Na época, 
segundo a reportagem, Curitiba era uma cidade 
repressiva e conservadora, onde as denúncias, 
bem como batidas policiais eram frequentes. 
Entretanto, também existiam negociações e 
resistências a esses atos, que serviam como 
um modo de divulgação da existência desses 
espaços, o que aumentava o movimento nos 
bares e casas de shows.

O Folha de Parreira possuía uma importante 
coluna de saúde, que divulgava as ações do 
Grupo Dignidade nas atividades de discussão, 
acolhimento, testagem e informações de 
prevenção e pesquisa de instituições nacionais 
e internacionais. O periódico ainda incentivava 
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Figura 4 - Linha do tempo contendo as capas das Edições nº 17 ano 3 (setembro de 1994), nº 19 ano 3 (novembro de 1994), nº 21 ano 3 (janeiro de 1995), nº 23 ano 3 

(janeiro de 1995)[sic], nº 26 ano 3 (agosto/setembro de 1995), nº 27 ano 4 (janeiro/fevereiro de 1996), nº 28 ano 4 (maio de 1996), nº 29 ano 4 (agosto de 1996), 

nº 30 ano 4 (outubro/novembro de 1996), nº 31 ano 4 (dezembro de 1996) do Jornal Folha de Parreira. Fonte: Centro e Documentação Prof. Luiz Mott - Grupo Dignidade.
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Figura 4 - Linha do tempo contendo as capas das Edições nº 17 ano 3 (setembro de 1994), nº 19 ano 3 (novembro de 1994), nº 21 ano 3 (janeiro de 1995), nº 23 ano 3 

(janeiro de 1995)[sic], nº 26 ano 3 (agosto/setembro de 1995), nº 27 ano 4 (janeiro/fevereiro de 1996), nº 28 ano 4 (maio de 1996), nº 29 ano 4 (agosto de 1996), 

nº 30 ano 4 (outubro/novembro de 1996), nº 31 ano 4 (dezembro de 1996) do Jornal Folha de Parreira. Fonte: Centro e Documentação Prof. Luiz Mott - Grupo Dignidade.

a troca de cartas entre leitores/as e com o 
próprio grupo, com a sessão “garanta sua 
palavra”, além de um espaço para publicação 
de poemas e ilustrações.

O layout das capas manteve um padrão, 
trazendo imagens em destaque que variavam 
entre campanhas de divulgação de eventos, 
registros fotográficos de eventos, como 
passeatas e encontros, fotos de pessoas 
influentes na cidade e no ativismo na época, 
tendo sua atuação lembrada e homenageada. 

O projeto gráfico do jornal se modifica ao 
longo das edições, explorando cada vez mais a 
experimentação gráfica nas colunas artísticas 
e de poemas, com a utilização de tipografias 
variadas, bem como ilustrações e charges, mas 
mantendo uma hierarquia visual mais concisa 
e padrão nas manchas gráficas das colunas de 
reportagem, opinião e saúde.

Mantendo um forte ar institucional e 
informativo, O Folha de Parreira busca 
aproximar seus leitores e leitoras das ações e 
programas do grupo Dignidade, das discussões 
sobre direitos humanos e cidadania, bem como 
das vivências da própria cidade de Curitiba, 
valorizando personalidades influentes e 
conhecidas no meio, se mostrando um 
importante material gráfico para perceber e 
acompanhar as vivências de alguns grupos 
homossexuais da época, bem como as redes 
de relações que permeavam essas vivências. 
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Em Campinas, durante o mês de setembro de 
1996, acontece o lançamento do jornal Babado 
(1996), informativo do Expressão - Grupo de 
defesa dos direitos humanos de homossexuais. 
Tendo como editor chefe Jairo Silva e 
identificando o editor de arte apenas como 
‘Mica’, o periódico possuía tiragem de 16.000 
unidades e distribuição gratuita. 

Em contraste com os outros dois periódicos 
apresentados, as imagens tinham papel mais 
atuante no projeto gráfico do Babado. Elas 
mostravam desde anúncios publicitários, fotos 
de pessoas em festas, as montagens gráficas 
e ilustrações, que apareciam de maneira mais 
fluida nas páginas, e geravam interações 
inusitadas entre os textos e o conteúdo das 
imagens. O uso das cores era bem expressivo, 
compondo páginas com títulos utilizando 
fontes chamativas e imagens coloridas. 

Destoando do ar mais institucional, propõe 
uma abordagem baseada no humor e na 
informalidade, trazendo informações sobre 
eventos, roteiros, festas, dicas de saúde e 
prevenção de ISTS de maneira divertida, 
usando palavras e termos do pajubá. Algumas 
colunas do jornal são escritas como se as 
colunistas fossem drags conhecidas na cena 
local, comentando de forma alegre e satírica 
os acontecimentos e festas, dando dicas 
de viagens, roteiros. Utilizando de ironias e 
humor ácido, deixavam claro que tipos de 
comportamentos eram valorizados e quais 
podiam ser motivo de piadas e situações 

Figura 5 - Linha do tempo contendo as capas das Edições nº 2 ano 1 (outubro de 1996), nº 3 ano 1 (novembro de 1996), nº 4 ano 1 

(dezembro de 1996), nº 5 ano 1 (janeiro/fevereiro de 1996), nº 6 ano 1 (março de 1996), nº 7 ano 1 (abril de 1997), nº 8 ano 1 

(maio de 1997), nº 9 ano 1 (junho de 1997) do periódico Babado. Fonte: Centro e Documentação Prof. Luiz Mott - Grupo Dignidade.
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embaraçosas por outras pessoas ‘entendidas’.

A preocupação com o comportamento parece 
ser um dos principais enfoques do periódico, 
já que a maior parte de suas colunas abordava 
esse assunto, com indicações de exercícios 
para o corpo: “Glúteos perfeitos” e “Abdomens 
do bem”. Já na sessão ‘Bolsa de valores Vavá 
Up’ eram indicados acontecimentos ‘up’, como 
lançamentos de produtos de marca (roupas e 
perfumes), lançamentos de músicas e shows 
de artistas (como Madonna e RuPaul) e 
comportamentos, como utilizar preservativos 
nas relações sexuais. Em contraste, também 
eram tratados acontecimentos graves na 
parte ‘down’, como os casos de homofobia, 
comentários sobre personagens de atuação 
ou figurino ruim nas novelas, e alertas sobre 
práticas de sexo desprotegido. A sessão 
“Acorda Alice!” dava dicas de como evitar 
golpes, como o Boa noite, Cinderela, orientava 
como ter cuidados em boates e baladas, como 
proceder em casos de homofobia, entre outros.

Havia sessões de guias e roteiros culturais. O 
jornal dava muita evidência para a boate The 
Club, tendo páginas exclusivas apenas para 
mostrar as fotos das festas que aconteciam 
lá, com suas drag queens e dançarinas, e 
comentar os melhores acontecimentos 
(muitas despedidas, aniversários, shows e 
festas temáticas eram comentadas). Também 
comentavam situações inusitadas, utilizando 
de humor para discriminar os comportamentos 
“inadequados”. O roteiro “One way” também 

Figura 5 - Linha do tempo contendo as capas das Edições nº 2 ano 1 (outubro de 1996), nº 3 ano 1 (novembro de 1996), nº 4 ano 1 

(dezembro de 1996), nº 5 ano 1 (janeiro/fevereiro de 1996), nº 6 ano 1 (março de 1996), nº 7 ano 1 (abril de 1997), nº 8 ano 1 

(maio de 1997), nº 9 ano 1 (junho de 1997) do periódico Babado. Fonte: Centro e Documentação Prof. Luiz Mott - Grupo Dignidade.
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possuía destaque, indicando bares, boates, 
saunas, próximas festas e apresentações. 
Estas páginas concentravam fotografias e 
imagens de teor mais sensual, geralmente 
com homens em posições eróticas. 

Em sua edição comemorativa de 1 ano (figura 
5, nº 10 ano 1 - setembro de 1997), o jornal 
passa por alterações no layout da capa. O 
nome do jornal, que antes ficava no canto 
superior esquerdo, agora assume todo o topo 
da página, utilizando uma fonte sem serifa, 
de ar mais moderno. A legenda com o nome 
do grupo e informações técnicas de edição e 
ano se padronizam, ficando abaixo do nome do 
jornal. O perfil das imagens também se altera, 
deixando de focar no corpo dos modelos para 
focar em seus rostos, mas com um padrão 
claro de tons de pele e olhos claros, sem barba 
e que encaram fixamente o espectador.

A edição nº 15 do ano 2 (março de 1998), 
comemorativa do mês internacional das 
mulheres, é a única das edições a contar com 
uma mulher na capa. Infelizmente essa acaba 
sendo a última edição disponível no acervo do 
Centro de documentação Prof. Dr. Luiz Mott.

Figura 5 - Linha do tempo contendo as capas das 

Edições nº 10 ano 1 (setembro de 1997), nº 11 ano 

2 (outubro de 1997), nº 12 ano 2 (novembro de 

1997), nº 13 ano 2 (dezembro de 1997), nº 14 ano 

2 (janeiro de 1998) e nº 15 ano 2 (março de 1998) 

do periódico Babado. Fonte: Centro e Documentação 

Prof. Luiz Mott - Grupo Dignidade.



28
9

TOM 10 UFPR | Imagem e Resistência / Imagem e Subversão ISSN: 2448 - 136X



29
0

Com um tom descontraído e humor ácido, o 
jornal não deixa de comentar sobre situações 
que aconteciam entre os diferentes grupos 
da causa homossexual existentes no período. 
Desentendimentos e rixas que transpareciam 
nos eventos, seminários e congressos eram 
criticados nos editoriais das edições, onde os 
editores cobravam mais união e menos vaidade 
das lideranças dos grupos. Tal posicionamento 
crítico era presente em outros momentos do 
jornal, como nas colunas de opinião e sessões 
de cartas, demonstrando um interesse em 
divulgar e atrair o olhar para essas questões 
de mobilização que aconteciam cada vez mais 
institucionalizadas ou mercantilizadas no final 
da década, fenômeno também descrito por 
Regina Facchini (2002), em sua dissertação. 

Como foi possível observar nestes três 
periódicos dos anos 1990, os projetos gráficos 
conjugaram as novas possibilidades de 
montagem, composição e impressão com a 
conjuntura de diversidade que apontava para 
outros tipos de masculinidades e feminilidades, 
outros modos de ver e de sentir. Os usos das 
fotografias, das ilustrações e das manchas 
de textos ajudaram a desconstruir padrões e 
modelos de corpos, gestos, comportamentos 
e performances. Ao mesmo tempo em que 
atuavam em novos segmentos do mercado 
de impressos e da indústria cultural, 
materializavam os desejos e as reivindicações 
dos movimentos LGBTQI+, construindo 
visualidades de resistência.
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Kando Fukushima

Acompanhamos recentemente uma série de 
iniciativas que tornaram muito evidente a 
negação da ideia da educação como direito e 
fonte fundamental para a construção de uma 
trajetória emancipatória. Como na alegoria de 
Platão, os saberes são vistos como degeneração 
pelos que nunca puderam vislumbrar outra 
possibilidade, e a insistência em tentar mostrar 
um caminho alternativo poderia resultar até 
mesmo em violência. Ao mesmo tempo, como 
aponta Freire, pudemos também vislumbrar o 
desejo de resistir nesse contexto.

As imagens a seguir mostram uma pequena 
seleção de cartazes que foram encontrados 
nas ruas de Curitiba nos anos recentes (2015-
2019). Os espaços são ocupados, aos gritos, 
por indignação, pelo desejo do próprio direito à 
educação. Algumas imagens registram cartazes 
colocados em pontos de grande circulação 
de pedestres. Outros são carregados por 
manifestantes em atos públicos organizados 
por estudantes, professores e movimentos 
sociais.

O intuito é de observar alguns fragmentos das 
resistências ligadas à pauta da educação nos 
anos recentes que celebram a busca coletiva 
por alternativas e questionam os cursos 
apresentados como inevitáveis. 

Cartazes 
        em defesa 
da 
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e de organizações ligadas à educação. A 
figura 02 mostra uma conjunto de cartazes 
utilizados em uma ação anual que a APP 

sindicato (Sindicato dos Trabalhadores em 
Educação Pública Do Paraná) promove na 
data. Este exemplo foi fotografado em 2017, na 
Praça Santos Andrade, relembrando os fatos 
ocorridos na frente da ALEP, mas também 
apresentando as pautas das mobilizações dos 
professores no Estado: a saúde dos professores, 
a defesa dos direitos e a precariedade da 
infraestrutura.

Além da perspectiva de aprovação dessa 
mudança na constituição, uma medida 
provisória que implementa a reforma do 
ensino médio, a MP 746/20161, também foi 
questionada pelos educadores e estudantes 
de todo o Brasil em 2016. 

Esta MP, aprovada em 8 de fevereiro de 2017 
pelo Senado, retira a obrigatoriedade do 
ensino de Artes e Educação Física no ensino 
médio. Disciplinas que promovem um viés 
crítico se tornam opcionais e institui o período 
integral sem um debate sobre as implicações 
sociais e econômicas dessa mudança. Algumas 
alterações sugerem o aumento da demanda 
por recursos, em um ambiente em que se 
discutia cada vez mais restrições.

1  Medida Provisória n° 746, de 2016 (Reformu-
lação Ensino Médio). Disponível em: <https://www.con-
gressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/
mpv/126992>. Acesso em: 19 out. 2019. 

Os deputados iam votar pela alteração da 

legislação previdenciária do Estado do Paraná, 
de forma a destinar os recursos dos servidores 
para outros usos, dando continuidade às 
políticas ligadas à austeridade fiscal. 

Meses antes o governador tinha sido reeleito, 
afirmando que não havia déficit nas contas do 
Estado. Alguns anos depois, o ex-governador 
seria preso pela primeira vez, no dia 11 de 
setembro de 2018, suspeito em um esquema 
de superfaturamento de obras de estradas 
rurais. Na terceira vez em que foi preso 
preventivamente, no dia 19 de março de 2019, 
o político foi retido por suspeitas de estar 
envolvido em um esquema de desvios de 
verbas em reformas e construção de escolas. 

A brutalidade do evento do dia 29 de abrl 
motivou uma série de mobilizações populares 
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Figura 03 - Cartaz “Fora PEC 55, Fora MP 746”.  
14 de dezembro de 2016, Rua XV de Novembro, Curitiba-PR
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PEC 241, PEC 55 e EC 95. Letras e números 
que se referem à mesma mudança nos 
cálculos para o investimento na Educação pelo 
governo federal. Não só na educação, mas em 
diversas as áreas: saúde, infraestrutura, etc. 
Investimentos não.  Gastos, segundo a redação 
dos documentos. 

Projeto de Emenda Constitucional 241 
no Congresso Nacional, 55 no Senado 
Federal e finalmente promulgada a Emenda 
Constitucional 95, em 15 de dezembro 
de 2016, que institui o novo regime fiscal 
a ser vigorado por 20 exercícios fiscais1, 
estabelecendo um teto de gastos corrigidos 
exclusivamente pelo IPCA (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo), desvinculados 
do crescimento populacional, de políticas de 
melhoria dos serviços públicos e do aumento 
da demanda social. 
 

3.
 S

eg
un

do
 a
 A

gê
nc
ia

 B
ra

si
l 

da
 E

BC
 (

Em
pr

es
a 
Br
as
il
 

de
 C

om
un

ic
aç
ão

),
 l

ig
ad

a 
ao

 S
is

te
ma

 P
úb

li
co

 d
e 

Co
-

mu
ni

ca
çã

o.
 D

is
po

ní
ve

l 
em

 <
ht

tp
:/

ag
en

ci
ab

ra
si

l.
eb
c.

co
m.

br
/e

du
ca

ca
o/

no
ti

ci
a/

20
16

-1
0/

ma
is

-d
e-

mi
l-

es
co

-
la

s-
do

-p
ai

s-
es

ta
o-

oc
up

ad
as

-e
m-

pr
ot

es
to

-e
nt

en
da

-o
-

-m
ov

im
en

to
>.

 /
Ac

es
so

 e
m:

 1
9 

ou
t.

 2
01

9.

2 Medida Provisória n° 746, de 2016 (Reformulação Ensino Mé-
dio). Disponível em: &lt;https://www.congressonacional.leg.
br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/126992&gt;.Acesso em: 
19 out. 2019.
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Figura 04 - Cartaz “R(exista)”.  
21 de novembro de 2016, Rua Desembargador Westphalen, Curitiba-PR
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Mais livros...

Na campanha eleitoral de 2018 o discurso 
armamentista, como política pública de 
segurança, foi uma das bandeiras defendidas por 
um dos candidatos. A revogação ou alteração 
drástica do Estatuto do Desarmamento (Lei 
10.826/2003), a defesa da liberação do porte 
de armas e a retórica violenta contra os 
concorrentes foi marcado por um movimento 
em que os livros representavam um caminho 
mais civilizado no embate político. 

A separação entre os dois principais lados da 
disputa eleitoral, um deles vinculado ao uso 
de livros, chegou a ter como consequência a 
proibição do uso de faixas que mencionavam a 
frase “+ livros, - armas” em instituições públicas 
de ensino4. Essa e outras frases que fizessem 
críticas ao ideário fascista e armamentista 
foram inicialmente consideradas propagandas 
eleitorais irregulares. A suspensão das ações 
policiais só aconteceria através do parecer do 
Supremo Tribunal Federal. 

O cartaz da figura 05 foi fotografado no dia 
31 de outubro, alguns dias depois do segundo 
turno das eleições. Nele lemos “Sou a favor do 
porte de livros”, com uma caligrafia cheia de 

4. A faixa foi retirada da UEPB (Universidade Estadual da Pa-
raíba) conforme notícia do dia 27 de outubro de 2018 na Folha 
de São Paulo. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/
cotidiano/2018/10/ministra-suspende-decisoes-judiciais-que-
-determinaram-operacoes-em-universidades.shtml>. Acesso em: 
19 out. 2019
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Figura 05 - Cartaz “Sou a favor do porte de livros”.  
31 de outubro de 2018, Rua Presidente Faria, Curitiba-PR
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5. Na fala do ministro “Se a gente conseguir passar a Previdência e voltar a arrecadação, volta o orçamento”. O trecho pode ser 
ouvido em 2 minutos e 8 segundos do áudio. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2019/05/ministro-diz-que-
-universidades-receberao-recursos-de-volta-se-economia-crescer>. Acesso em: 19 out. 2019.
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Figura 06 - Cartaz “Ministro da educação chantageia população brasileira”.  
08 de maio de 2019, Rua Marechal Deodoro, Curitiba-PR
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Figura 07 – Cartaz “São os livros e não as armas que melhoram nosso país”.  
15 de maio de 2019, Praça Santos Andrade, Curitiba-PR

Para saber mais sobre a 
autora desse cartaz, leiam 
a entrevista com a designer 
Cyla Costa na página 80.
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Figura 08 – Cartaz “Que a universidade se pinte de povo”.  
03 de outubro de 2019, rua XV de Novembro, Curitiba-PR
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Curitiba, 29 de abril

O primeiro governo de Beto Richa (PSDB) 
foi marcado por problemas de caixa que 
levaram a diversas tentativas desastradas de 
financiamento do estado. O Governo tentou, sem 
sucesso, vender parte da Mata Atlântica ainda 
existente no Paraná, se apropriou de depósitos 
judiciais e determinou que aposentados do 
governo estadual passassem a contribuir para 
seus respectivos fundos de previdência.

Após ser reeleito em primeiro turno, o 
governador encaminhou para a Assembleia 
Legislativa do Estado do Paraná (ALEP) um 
projeto que, basicamente, propunha usar os R$ 8 
bilhões do Fundo Previdenciário dos servidores 
estaduais* para pagar as aposentadorias 
atuais, liberando os recursos do Tesouro para 
investimentos.

Em fevereiro, o sindicato dos professores (APP-
Sindicato) mobilizou um cerco à ALEP com 
cenas antológicas, como a dos deputados sendo 
obrigados a se dirigir ao local de votação dentro 
de um ônibus da Tropa de Choque da PM, e o 
Governo, mesmo tendo maioria na Assembleia, 
se viu obrigado a desistir da votação.

No final de abril, foi encaminhado um 
projeto remodelado mas, que mesmo assim, 
encaminharia para o Fundo Previdenciário 
33 mil funcionários* que passariam a receber 
sem nunca ter contribuído para este fundo, 
novamente como forma de liberar recursos do 
Tesouro.

Afirma-se que esta é uma medida, a exemplo 
do ocorrido no caso dos saques de depósitos 
judiciais, que pretende cobrir gastos já feitos 
pelo Governo. No final de abril, professores 
de diversas partes do estado, juntamente com 
outros servidores estaduais e movimentos 
sociais, estavam novamente acampados na 
porta da ALEP.

Na antevéspera do Dia do Trabalho, eu estive lá 
e conversei com algumas pessoas que, poucos 
momentos antes, haviam sido bombardeadas e 
tinham estado sob a mira das escopetas da PM.

* Conforme informações do blog Caixa Zero, do 

jornal Gazeta do Povo
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Ainda dava pra sentir o cheiro do gás quando 
cheguei ao Centro Cívico. Muitas pessoas já 
deixavam o local, mas ainda tinha bastante 
gente para relatar o que viu durante o ataque 
da PM.
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Os encontros vão se sucedendo e me deixo 
levar pelas conversas. Aos poucos, começo

a formar um quadro mais ou menos claro do 
que havia ocorrido ali e em outras instâncias, 
colhendo informações que depois tive a chance 
de checar por outras fontes.

Algumas coisas que escutei entre aquele final 
de tarde e começo de noite pude constatar que 
diferiam um pouco dos registros do dia, como 
no caso da declaração de Ademar Traiano, mas 
escolhi manter da forma como me foi relatado. 

Minha intenção era tentar captar e registrar, 
pelos meios dos quais dispunha, o clima de 
confusão e incerteza das pessoas que ainda se 
encontravam no local do confronto.
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No dia seguinte ao ataque da PM, 
conversei com Pierina na sede do Sindijus 
(Sindicato dos Servidores do Poder 
Judiciário Estadual), um dos articuladores 
da greve em abril e, antes, em fevereiro. 

A fala e os trejeitos me soaram familiares – não 
pude deixar de lembrar das férias de infância, 
passadas    na    casa        de  minha avó em 

Santa Catarina. 

Com o sotaque de italiana nascida no Brasil, 
Pierina me contou um pouco do que viu e viveu 
na véspera.
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Donizete (ou A Nobreza dá 
as caras no Centro Cívico) 
Originalmente publicado no blog 
Curitiba – Baixa Gastronomia do jornal 
Gazeta do Povo em 30/04/2015 
 
Gente ferida e assustada, um governador, 
digamos assim, desonesto, muita sujeira 
espalhada, incluíndo cápsulas de escopeta e 
de invólucros de bombas molhados pela chuva 
do começo da noite. No meio daquele final 
de confusão, encontrei um amigo indignado 
com, entre outras coisas, a pipoca a R$ 5: 
“até o pipoqueiro metendo a mão na gente!”. 

De fato, pipoca a cincão é quase preço 
de cinema gourmet, mas os pipoqueiros, 
movidos pelas obscuras (ao menos pra mim) 
leis de oferta e demanda, aproveitavam 
para arrecadar um qualquer a mais de quem 
estivesse no esgano por um saco de pipoca. 

Quando me preparava para ir embora, topei 
com Donizete, o Rei do Espetinho, que, 
alheio às pressões econômicas do momento, 
vendia espetinhos de carne, linguiça, 
frango e coração a R$ 2. Fiquei sem jeito 
de perguntar se ele não ia se aproveitar 
pra faturar um a mais no meio do bafafá. 

Em vez disso, mandei um “você esteve aqui 
todos os dias?”. Ao que ele, sem entender 
direito a pergunta, me explicou que só 
ia para o Centro Cívico em dia de greve. 

Pedi um de frango, paguei e tomei rumo. Num 
dia com tantas coisas ruins, o tempero do Rei 
do Espetinho estava bom.
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A campanha realizada por estudantes de 
pós-graduação e graduação em Psicologia da 
Universidade Federal do Paraná, coordenadas 
por mim, sob orientação da Prof. Drª Norma 
da Luz Ferrarini e Drª Francine Rocha, referiu-
se ao dia internacional do “Orgulho LGBTI”, 
comemorado no dia vinte e oito de junho. 
Seus objetivos foram simbolizar o orgulho 
e combater o preconceito e a discriminação 
dentro na universidade. A divulgação foi 
feita via formulário online e ao todo foram 
obtidas vinte e uma respostas, das quais 
apenas quatorze consideravam-se LGBTI+. 
Com isso, foram selecionadas dezessete 
frases que foram distribuídas em cartazes 
por praticamente todos os campi da UFPR em 
Curitiba (incluindo Hospital de Clínicas), além 
dos Setores Matinhos, Palotina e Toledo. A 
identidade dos autores das frases foi mantida 
em anonimato. 

A data de 28 de junho ficou conhecida em 
1969 como a “Revolta de Stonewall Inn” 
por conta do confronto com a polícia local 
de Nova York em um bar frequentado por 

1.Texto misto de publicações feitas nos Anais do XX Encontro Nacional da Associação Brasileira de Psicologia Social (ABRAPSO) 
– PUC-SP: novembro, 2019 e nos números 1 e 3 do jornal mural PsicoSô!, de  abril e setembro de 2019, produzido pelo projeto 
MediAÇÃO: diferenças em conflito, vinculado ao CEAPPE - Centro de Assessoria e Pesquisa em Psicologia e Educação/Setor de 
Ciências Humana/UFPR, Curitiba/PR. 

2.Psicólogo Social sob CRP 08/26155, mestrando do Programa de Pós-Graduação em Psicologia pela Universidade Federal do Paraná e 
pesquisador  no Centro de Assessoria e Pesquisa em Psicologia e Educação – CEAPPE/UFPR 

pessoas homossexuais. Assim, essa data 
representa um dos marcos históricos mais 
importantes do movimento e internalizou-se 
como “Dia do Orgulho LGBTI”. A resistência 
da população LGBTI+ é importante para 
alarmar as discriminações que se desdobram 
nos espaços sociais públicos e privados, 
impactando desfavoravelmente sobre as 
vivências e experiências de vida dessas 
pessoas. A comemoração dessa data é 
importante para demonstrar que, mesmo 
com alguns direitos sociais, civis e políticos 
já conquistados, ainda há muito a ser 
debatido em relação à inclusão de direitos 
que garantam acesso à educação, saúde, 
trabalho, entre outros espaços sociais, vistos 
como instituições que também são marcadas 
pela estigmatização e discriminação. 

Essa ação teve apoio do Conselho Regional 
de Psicologia do Paraná (CRP-PR) e da 
UFPR: Setor de Ciências Humanas, Centro 
de Assessoria e Pesquisa em Psicologia e 
Educação (CEAPPE) e projeto MediAÇÃO: 
diferenças em conflito. (segmento “Interações 
LGBTI+”).

#NOSSAVOZ: Ação LGBTI na Universidade Federal do Paraná1

Victor Hugo Brandão Meireles2
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O QUE É O “NOSSA VOZ PRETA”? 
*Originalmente publicado no jornal mural PsicoSô! nº4, novembro 2019, que é produzido pelo 
projeto “MediAÇÃO: diferenças em conflito - interações étnico-raciais”, o qual é vinculado ao 
CEAPPE, Setor de Ciências Humanas da UFPR. 

Por Erika Gomes da Fonseca, Rebeca Gomes da Fonseca e Talissa Cibele de Lima Santos

Em seu texto intitulado A Máscara (o primeiro 
capítulo de uma obra brilhante, Memórias do 
Plantation: Episódios do Racismo Cotidiano, 
de 2010), a psicanalista negra e artistista 
interdisciplinar Grada Kilomba, discorre sobre 
a máscara amplamente utilizada em negros 
escravizados durante o colonialismo, como 
um instrumento de tortura física e simbólica, 
no que se refere às políticas de silenciamento 
articuladas contra a população negra desde 
então. Nesse sentido, Kilomba nos faz 
questionar: o que a pessoa negra haveria de 
falar, para que a sua boca fosse violentamente 
tapada? E o que o sujeito branco temia 
ouvir? As respostas têm sido sugeridas por 
esta e vários outros estudiosos e artistas e 
existências negras, nas mais diversas áreas 
de atuação e saber. Os significados nunca 
parecem cessar. 

Fato é: as práticas sociais de silenciamento 
voltadas aos grupos minoritários e 
subalternizados se arrastam até os dias atuais, 
agora com novas facetas  - com máscaras 
outras, mas que violam da mesmíssima maneira 

- até os dias atuais; atingindo, em especial, 
aqueles que vivenciam a  Negritude. Ainda 
hoje as possibilidades de representatividade 
e autorrepresentação sejam, por certo, 
limitadas. Entretanto, os significados nunca 
parecem cessar porque nós, pessoas negras, 
estamos rasgando, rompendo com as 
máscaras, “perturbando a ordem”, ousando 
- porque implica desejo e oportunidade - 
resistir. Para isso, nos fortalecemos com o 
pertencimento: o processo dialético de fala e 
escuta genuína culmina em um “pertencer”. 
Ademais, romper com os silenciamentos é um 
movimento antirracista por exelência!

A presença da Negritude no ensino superior 
é um ato sempre revolucionário, no qual 
vibram os nossos ancestrais, as nossas 
próprias existências neste espaço-tempo, 
e o protagonismo que esperamos para as 
pessoas negras que ainda virão. Com esta 
perspectiva, de promover um espaço no qual 
os estudantes negr!s da UFPR possam falar, 
romper com as máscaras sociais (que se 
desdobram nas estruturas moderno-coloniais 
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institucionais), e encontrar, neste processo, 
o [sentido de] pertencimento, que a ação 
Nossa Voz Preta (UFPR) surgiu. Elaborado 
por estudantes negros vinculados ao projeto 
projeto “MediAÇÃO: diferenças em conflito 
- interações étnico-raciais”, vinculado ao 
CEAPPE, essa ação compõe um conjunto de 
atividades organizadas pela Pró-reitoria de 
Extensão e Cultura (PROEC), em parceria com 
movimentos negros e poderes públicos de 
Curitiba e região, tendo em vista o marco (que 
é, essencialmente, um momento de relembrar 
e celebrar) do mês da consciência negra - o 
Novembro Preto. 

A ação consistiu em produzir cartazes com 
frases decorrentes de respostas voluntárias a

um questionário on-line, divulgado no portal 

da UFPR, no qual convidamos os estudantes 

negros da graduação e pós-graduação a 
compartilharem conosco aspectos de suas 
vivências na Universidade (sendo essas, 
como se sabe, experiências essencialmente 
estruturadas pelas vicissitudes da negritude). 
Dentre os relatos coletados, 26 foram 
selecionados para serem expostos em todos 
os campi da UFPR, com o objetivo confrontar o 
racismo e articular a visibilidade da identidade 
da negritude no ambiente acadêmico, através 
da abertura para falar - usar a sua Voz. Não 
são apenas palavras (e as palavras nunca se 
encerram em si mesmas): tratam-se de relatos-
vivências: são dores, vitórias, experiências 
singulares que não devem ser violadas - que 
não devem ser, nunca mais, silenciadas.
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" É  T E R  Q U E  S E  D A R
C O N T A  D O  Q U Ã O
D I F Í C I L  É  L E V A R  A
N E G R I T U D E  A
E S P A Ç O S  D E  P O D E R
E  M A N T Ê - L A
I N T A C T A  D E N T R O
D E S S E S . "

-  R E L A T O  D E  U M A / U M
E S T U D A N T E  P R E T A  ( O ) .

 
 

“É sobre ter fé em si mesma, nos 
ancestrais, e fogo nos racistas!” 
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“Ser estudante no prédio da Saúde, é como 
se você fosse um animal exótico: nunca 
viram. É difícil escutar “piada” racista de 
professor e colegas. A trindade da UFPR é 
pesquisa-ensino-extensão, mas para pretos e 
pobres, é oportunidade-acesso-permanência; é 
saber que o racismo estrutural mata a gente 
por dentro aos poucos.”

 “A gente percebe como o ambiente é 
elitizado porque o máximo que eu me vejo 
representada é pelos poucos colegas negros e 
pelas colaboradoras da limpeza - professor ou 
professora negra é como uma lenda.” 

“Ser negro na universidade é mostrar 
para os mais jovens que nossos sonhos são 
possíveis. Nós existimos e resistimos!” 
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“Como estudante cotista o que percebi foi 
um certo tabu sobre o assunto “negritude”. 
Em apenas uma aula a questão das costas 
surgiu. Uma aluna manifestando-se contrária 
às cotas disse: “negro é só a cor da pele!”. 
Mas pensei: será que negritude é apenas cor 
da pele?”

 “Por muito tempo me senti invisível, 
silenciada, burra e insuficiente. Mas hoje 
encontrei a minha voz, e busco transmitir 
isso para outras mulheres negras. Olho pra 
mim com mais amor e respeito, e isso faz com 
que eu consiga lidar de uma forma melhor com 
a toda essa estrutura eurocêntrica.” 

“Esse lugar é adoecedor, e a união com outras 
mulheres negras foi o que me salvou.”
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MINICURRÍCULO DAS 
AUTORAS: 

Erika Gomes têm sido uma cis-jovem negra 
lésbica, arte y artista da luta interseccional, 
que se pretende interdisciplinar. santomense; 
nasceu com o sol e o asc em câncer. também 
têm sido graduanda no curso Psicologia da 
UFPR, com os olhos voltados para as dores 
e delícias da Psicanálise. gosta das músicas 
triustys. e de se relatar. 

Rebeca Gomes, igualmente conhecida como 
“becky”, “rebecca”, “beckha”, “rebeuka” (e 
todos as variáveis possíveis decorrentes 
do seu nome). É uma mulher cis negra 
santomense e artista que, de algum modo, 
vêm potencializando a sua existência no 
mundo. Tem 19 anos de algumas inquietações, 
reivindicações e admirações das singelas 
singularidades da vida. É um ser que ama 
utilizar a sua filmadora e editores - um tanto 
quanto amadores - para as suas produções 
audiovisuais, que sempre dizem muito sobre 
a sua subjetividade. Chora ao som de músicas 
com a presença de violino ou violoncelo; 
e também quando contempla o pôr do sol. 
Atualmente, cursa Ciências Sociais na UFPR. 
Está, sobretudo, buscando fugir dos estigmas 
da sentença de um borrão invisível [de um 
corpo negro exausto]. 

“A PRAE já me deixou na mão, tanto 
quanto a instituição num geral. Já fui 
reprovada sem motivo, e professor já fechou 
a porta da sala na minha cara.”

 “Sou pobre, lésbica e de outro estado, 
então nunca foi fácil. Desisti do meu 
primeiro curso logo na primeira semana de 
aulas.” 

“Ser uma mulher preta dentro de uma 
instituição racista e elitista é complicado 
e, todas as vezes, doloroso.” 

“Ser uma pessoa negra andando pelos 
corredores da universidade representa 
uma vitória. Ver, cada vez mais, pessoas 
negras frequentando os cursos é algo que, 
realmente, traz ânimo, mesmo que em 
tempos tão difíceis...”
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Talissa Cibele de Lima Santos, graduanda do 
6º período do curso de Psicologia da UFPR. É 
taurina, detesta cebola, e adora ouvir histórias 
de pedido de casamento. 

Orientação: Dra Francine Rocha e Prof Dra 
Norma da Luz Ferrarini

MINI TEXTO EXPLICANDO O 
MEDIAÇÃO: 

O projeto de pesquisa-intervenção 
“MediAÇÃO: diferenças em conflito”, criado 
em 2018, conta atualmente com nove 
bolsistas indígenas, pretos e migrantes de 
iniciação científica PIBIS (SIPAD-Fundação 
Araucária) de cursos variados, além de  
graduandos e pós-graduandos em Psicologia. 
Além das questões étnico-raciais, se interessa 
pelas interseccionalidades, co-criando e 
desenvolvendo estratégias para sensibilização 
para interações com lgbti+, deficiências, 
migrantes etc. Publica o jornal mural PsicoSô!. 
Atualmente está vinculado ao CEAPPE - 
Centro de Assessoria e Pesquisa em Psicologia 
e Educação/Setor de Ciências Humanas e é 
coordenado pela Dra Francine Rocha e pela 
Prof Dra Norma da Luz Ferrarini. 

“A PRAE já me deixou na mão, tanto 
quanto a instituição num geral. Já fui 
reprovada sem motivo, e professor já fechou 
a porta da sala na minha cara.”

 “Sou pobre, lésbica e de outro estado, 
então nunca foi fácil. Desisti do meu 
primeiro curso logo na primeira semana de 
aulas.” 

“Ser uma mulher preta dentro de uma 
instituição racista e elitista é complicado 
e, todas as vezes, doloroso.” 

“Ser uma pessoa negra andando pelos 
corredores da universidade representa 
uma vitória. Ver, cada vez mais, pessoas 
negras frequentando os cursos é algo que, 
realmente, traz ânimo, mesmo que em 
tempos tão difíceis...”
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 “Ser negro na academia é ter que estar 
muito mais bem vestido, preparado e 

disponível do que os demais, para ser 
selecionado em qualquer coisa que você se 

candidate.” 

“É como se eu não coubesse na 
universidade e, ao mesmo tempo, fosse 

invisível. Parece que eu não estou 
presente nem de corpo físico: é como se não 

importasse para ninguém.”

 “Estou cansada de ser o chaveirinho, o 
elemento negro X dentro da militância do 
seu coletivo ou grupo de amigos. A minha 

existência não deveria ser a validação dos 
seus ‘bons valores’.” 
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“Você lê que a ‘universidade oferece 
amparo às minorias’ e acredita nisso? 
Então você não faz parte das minorias.”

“A minha estética é atacada, zombada, 
violada, encarada. Eu vivo sozinha, com 
medo, dentro da própria universidade. 
Enquanto isso, os brancos, com dreadlocks 
e tranças, andam tranquilos pelos campus, 
com redes de apoio. É nesse sentido que a 
gente fala que a estética negra é um ato de 
resistência. Por que é tão difícil de enten-
der?”
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“É ser para Ser no Não-ser. Só te 
enxergam pra dizer que a sua existência 
é ‘pauta identitária’, e isso é cansativo. É 
desumano. Mas é por isso que esperamos, 
né? Sucesso na luta anticapitalista, os 
animais todos vivos, paz no coração, e os 
pretos todos mortos.”

“É ter que se dar conta do quão difícil 
é levar a negritude à espaços de poder e 
mantê-la intacta dentro desses.” 
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“Só fui me descobrir negra na 
universidade... Foi um processo muito 
difícil. Apesar de tudo, foi uma descoberta 
maravilhosa.”

“Tentei me colocar no lugar da 
branquitude, e esse lugar me foi negado. 
Eu senti que eu estava negando a minha 
negritude, quase como se ela fosse algo 
ruim, que eu não quisesse.” 

“Só o único estudante preto da turma.”
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N O T A  D E S I G N

Amanda Nicole S. Falcon Wiederkehr, 
Ângela Mayume Oyafuso.

O TOM#10, última publicação que encerra 
esse projeto de tamanho valor, que teve como 
objetivo em suas edições trazer temáticas, 
grupos, conteúdos, com o intuito da difusão 
artística e cultural, não poderia acabar de 
outra jeito, mais uma vez falando sobre 
RESISTÊNCIA. 

Imagem e Resistência / Imagem e Subversão 
é uma coletânea de lutas, narrativas e muitas 
vozes. Um espaço aberto para o diálogo, vários 
olhares, experiências, e muita produção que 
busca alterar o cenário de intolerância visível 
em nossa atualidade.

O conceito visual que aqui trabalhamos 
é o “conjunto”, esse mesmo que traz 
interferências manuais com uma carga 
excessiva do digital, remetendo ao anonimato, 
publicações independentes, formatos que 
foram desenvolvidos durante a história como 
mídias alternativas, já que nos centros, não 
era dado espaço. Cores, ruídos, elementos 
que se espalham entre as páginas remetendo 
em alguns momentos a tinta, a criatividade, a 
expansão, em outros, ao sangue e a violência 
aqui descrita. 

Nesta edição podemos conhecer um pouco 
mais mais sobre as lutas sociais e assim propor 
novas metodologias para uma sociedade mais 
consciente de seu passado, da sua história. 
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Presentación

Imagen y Resistencia /
Imagen y subversión

Es por eso que los orixás son la 
fundación de mi pintura. Para mí, la 
imagen y la significación que ellos 
incorporan ultrapasan la simple 
percepción visual-estética – son 
la base de un proceso de lucha 
libertaria que se dinamiza por su 
amor y su comunión y compromiso.

(Abdias Nascimento, 1976)1

(…) toda imagen es una memoria 
de memorias, un gran jardín de 

archivos declaradamente vivos. 
Más que eso: una “sobrevivencia”, 
una “supervivencia”. 

(Etienne Samain)2

(…) las imágenes no se dejan ver, 
simplemente. Desafían “padrones 
de intención”, como explica 
Baxandall; rasuran a propósito 
la origen de las encomiendas, 
como muestra Carlo Ginzburg; 
y performan el cotidiano de su 
producción social, como lo analiza 
Clark. Y hacen más: dejan escapar 
pequeñas agencias, pero grandes 

gestos de autonomía y revuelta. 

(Lilia Schwarcz, 2017)3

Tras enfrentar tiempos temerosos es necesario 
destruir el mito de las imágenes como simples 
reflejos de la historia, de la realidad. En este 
momento conturbado en el país, nos parece 
vital debatir y compartir imágenes que actúan 
como refugios y espacios de resistencia, 
construyendo mensajes de esperanza, de 
afecto, de denuncia, de fuerza y de lucha.

Expresiones bélicas como “las imágenes nos 
bombardean a cada instante” y “guerra de 
las imágenes”4, que se repiten al infinito, más 
que figuras del lenguaje, intentan abarcar 
el carácter violento (exterminador, a veces) 
y las relaciones de poder involucradas en 
la producción, circulación y en el consumo 
de imágenes. Queremos abrir otras vías 
para pensar/ver la imagen también como 
creación, vida, construcción de memorias 
y de experiencias accionadas en el proceso 
dinámico que involucra personas que hacen, 
aprecian y replican imágenes.

En una libre apropiación de la idea de Raymond 
Willians (2013), de que una producción cultural 
produce un orden político y social, creemos que 
es necesario estudiar obras/imágenes no como 
productos, pero como prácticas sociales que se 
forjan en su materialidad y en sus relaciones 
subjetivas. Las imágenes constituyen y se 
constituyen socialmente y cruzan nuestras 
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identidades, nuestra mirada sobre nosotras/
nosotros mismas/mismos y sobre las/los 
otras/otros.

En una entrevista a la revista Oficina do 
historiador, en 2010, Lilia Schwarcz afirmaba:

Creo que vivimos en un mundo 
donde la imagen es “modelo de” y 
“modelo para”. O sea, modelo de, 
en el sentido de que ella plasma 
una realidad, pero ella es modelo 
para porque toda imagen crea 
valores y representaciones. Pienso 
que debemos concebir la imagen 
no como un aderezo, mucho menos 
como un reflejo inmediato, pasivo 
de la realidad, pero que podamos 
pensar cómo nosotros vivimos en 
un mundo de imágenes, y cómo 
las imágenes producen realidades 
(OFICINA DO HISTORIADOR, 2010).

En este número de TOM, queremos poner 
énfasis en las prácticas de representación 
involucradas en la producción de imágenes 
como disputa por los sentidos. En el momento 
en que vivimos es importante traer a debate la 
importancia de las imágenes en la construcción 
de nuestras visiones de mundo, principalmente 
su potencialidad para resignificar la realidad 
y las relaciones sociales en una dirección 
emancipatoria.

Nuestro interés es compartir las imágenes 
que nos interpelan sobre cómo organizamos 
nuestra sociedad, cómo sentimos, cómo 
construimos y probamos la mirada del otro, 
cómo interactuamos con el cotidiano, cómo 
reinventamos nuestros cuerpos, resignificamos 
nuestras vidas. Importan las imágenes que 
hacen pensar:

Toda imagen, sabemos, es viajera. 
Ella es gitana y misteriosa. De 
antemano, ella nos inquieta, 
principalmente si es una imagen 
fuerte, es decir, una imagen que, 
más que intentar imponer un 
pensamiento que “forma, formatea, 
pone en forma” (lo que se denomina 
“ideología”), nos pone en relación 
con ella. Una imagen fuerte es una 
“forma que piensa y nos ayuda a 
pensar (SAMAIN, 2012, p. 24).

Tenemos en esta edición imágenes fuertes 
que hacen llorar, reír, luchar; que provocan 
dislocamientos de sentido, problematizan 

1. NASCIMENTO, Abdias. Arte afro-brasileira: um espírito 
libertador. In: Histórias afro-atlânticas: [vol.2] antología. 
São Paulo: MASP, 2018, p. 38.
2. SAMAIN, Etienne (org.). Como pensam as imagens. Campinas, 
SP: 2012, p. 23.
3. SCHWARCZ, Lilia M. Imagens da escravidão: o outro do outro 
(séculos 16 ao 19). In: Histórias afro-atlânticas: [vol.2] 
antología. São Paulo: MASP, 2018, p. 536.
4. Este también es el título de un libro de Serge Gruzinski, 
que estudia las imágenes como instrumentos de dominación, 
llevando en consideración los procesos de producción, 
circulación y recepción. GRUZINSKI, Serge. A guerra das 
imagens: de Cristóvão Colombo a Blade Runner (1492-2019). São 
Paulo: Companhia das Letras, 2006.
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las normas, convenciones y valores sociales, 
cuestionan las relaciones de poder y 
jerarquías, combaten la opresión, denuncian 
la violencia, el prejuicio, la censura. Imágenes 
como prácticas de resistencia, estrategias de 
subversión, ejercicios de libertad. Creemos/
insistimos en los modos de hacer política con 
fotografías, grabados, carteles, caricaturas, 
cómics y caricatura periodística. En esta 
arena de combates de representaciones, 
nos gustaría ver/mostrar la fuerza imagética 
contrahegemónica.

Es en este sentido que las investigaciones de 
Guilherme Lourenço Gomes tratan de la película 
Branco sai, preto fica (2014) como resistencia 
periférica negra y representaciones que 
problematizan la tecnología, deconstruyendo 
estereotipos sobre la eficacia técnica y el ideal 
de progreso. Kariny Martins muestra cómo la 
investigación y la producción del cinema negro 
traen contribuciones a un redireccionamiento 
de las teorías de análisis de imagen y dan 
fuerza a posicionamientos antirracistas. Las 
investigaciones de Maria Claudia Gorges 
sobre videos de cineastas indígenas nos 
llevan a entender la producción audiovisual 
de la Asociación Cultural de los Realizadores 
Indígenas (ASCURI) de Mato Grosso do Sul como 
parte de la misma lucha por demarcación de 
tierras y ocupación de los espacios culturales. 
Gustavo Martini Malucelli (Caboco) trabaja 
en las grietas y en los tránsitos entre modos 
de habitar y ser habitado por Curitiba (PR) y 

Canauanim (RR), en dialogo con la tradición 
Wapichana, pueblo indígena de Roraima. 
Marina Ramos da Silva, descendiente de la 
etnia quechua, levanta cuestiones sobre los 
caminos de hibridación y traducción cultural 
delineados en su poética.

En una perspectiva inspirada por la idea de que 
“el feminismo es para todo el mundo” y de que 
“las políticas feministas tienen como objetivo 
acabar con la dominación y libertarnos para 
que seamos quienes somos – para vivir la vida 
en un lugar donde amamos la justicia, donde 
podamos vivir en paz” (HOOKS, 2019, p. 167), 
reunimos los trabajos y propuestas que evocan 
otras narrativas para las cuestiones de género, 
clase, raza y etnia, discutidas en arreglos 
no convencionales de tipografías, colores 
y configuraciones, pluralizando los modos 
de estar en el mundo. La Red Nami pone en 
conexión mujeres graffiteras que reinventan el 
espacio público en coautoría con las personas 
que viven, conviven y circulan por las calles, 
por las redes sociales, transformando el 
arte urbano en foro de defensa de derechos 
y de combate a la violencia. Cyla Costa y 
Cristina Pagnoncelli construyen relaciones 
provocativas y divertidas con palabras y figuras 
que nos alejan de las visiones conformistas y 
conformadas. Juliana Coelho usa el collage 
como táctica de resignificación de los cuerpos, 
de los retratos, desestabilizando jerarquías de 
formas y distinciones de género.
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Enfocada en las resistencias y conquistas del 
movimiento negro, sobretodo de las mujeres, Ana 
Paula Medeiros demuestra cómo la producción 
de los cuerpos y de los sentidos es negociada 
en la Marcha do Orgulho Crespo, haciendo 
visibles los valores simbólicos y su eficacia 
política. Con preocupaciones semejantes, pero 
desde la relación con el Hip-Hop y la escena 
cultural engendrada en la periferia de Curitiba, 
Karina Duarte trae un conjunto de collages 
que problematiza la violencia del racismo 
y reivindica tanto la ancestralidad como la 
importancia de la autorepresentación como 
formas de producción de re-existencias en una 
sociedad desigual.

Las imágenes que efectúan subversiones 
LGBTQI+ quedan a cargo del trabajo artístico 
de Lucas Alameda que, entre el choque y el 
extrañamiento, rescata nuestra indignación 
con la violencia gratuita, con el prejuicio 
cotidiano y nos expulsa del cómodo lugar de la 
indiferencia. Los periódicos investigados por 
Júlio Teodoro en el acervo del Grupo Dignidad 
de Curitiba revelan cómo el contexto de los 
años 90 en Brasil fue marcado por la fuerte 
militancia LGBT, evidente en la composición y 
en la diagramación de las páginas en las poses, 
gestos y ángulos fotográficos.

Los textos verbales e imagéticos de este 
cuaderno hacen posible la yuxtaposición de 
múltiples tiempos, acercando presentes y 
pasados, entre fragmentos que exigen nuevas 

preguntas, de otros lugares, tejiendo historias 
hechas a contrapelo, como quería Walter 
Benjamin:

La historia es objeto de una 
construcción cuyo lugar no es el 
tiempo homogéneo y vacío, pero un 
tiempo saturado de “ahoras” (…) 
El historicista presenta la imagen 
“eterna” del pasado, el materialista 
histórico hace de ese pasado una 
experiencia única. En cada época, 
hay que arrancar la tradición 
al conformismo, que se quiere 
apoderar de ella (…) El don de 
despertar en el pasado las chispas 
de esperanza es privilegio exclusivo 
del historiador convencido de que 
también los muertos no estarán en 
seguros si vence el enemigo. Y el 
enemigo no ha cesado de vencer 
(BENJAMIN, 1985, p. 224-225).

Es en el combate al olvido de ideas/discursos 
y prácticas conservadoras y de cuño fascista 
que los textos bordados de Rita Isabel Vaz, las 
fotos de João Urban y los cómics de Guilherme 
Caldas construyen frentes de resistencia 
a la dictadura, estableciendo poéticas y 
política como prácticas indisociables. Kando 
Fukushima mergulla en el universo de los 
afiches callejeros vinculados a los movimientos 
de contestación, mapeando rastros y vestigios 
de una lucha por el derecho a una educación 
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pública de calidad que sintetizan y anuncian 
la tragedia que vivimos: la sustitución de los 
libros, de la tiza y del pizarrón por armas, balas 
y represión policial.

Así, esperamos que este número de TOM 
estimule la reflexión y la voluntad de conocer 
más la relación entre las imágenes y nuestro 
cotidiano. ¡Siempre desde una perspectiva 
crítica y provocativa! Les dejamos una invitación 
para buscar miradas e interpretaciones plurales 
sobre el mundo, en procesos colectivos de 
producción de sentido y de prácticas libertarias. 
¡Y disfruten las notas disonantes!

  

Marilda, Marinês e Kando

2019
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