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INTRODUÇÃO

O início da pandemia e do isolamento social causou um forte cho-
que que nos abalou e, em um primeiro momento, nos paralisou.  
Em abril de 2020, com a suspensão das atividades de ensino 
e extensão na UDESC, sentimos muitas angústias e incertezas, 

percebendo o impacto da pandemia crescer no decorrer dos meses sub-
sequentes em nossa comunidade universitária, na sociedade brasileira  
e no restante do mundo, de forma profundamente desigual. Em meio ao 
caos social e sanitário, passamos por intensos aprendizados para conse-
guir dar seguimento a nossas vidas. Passou a ser primordial, em nossas 
preocupações, uma atenção maior para o cuidado com a vida e o meio 
ambiente. O isolamento físico, possível apenas para uma parcela da popu-
lação, escancarou ainda mais as vergonhosas desigualdades da socieda-
de brasileira. Sem o devido apoio estatal, muitas pessoas com pouco ou 
nenhum acesso ao mundo digital, ao emprego e à renda básica se distan-
ciaram dos cursos de graduação para lutar pela sobrevivência.

Neste contexto, e paradoxalmente, o modo de ensino remoto emergiu 
atropelando muitas ausências e exclusões, mas também como um lugar 
de afirmação das potências do desejo e do diálogo. Em eventos online, 
muitas pesquisas universitárias puderam continuar sendo compartilhadas 
e abrir, assim, espaços de esperança, resistência, valorização da vida e luta 
por direitos humanos. Diante da situação, o Programa de Extensão Ações 
Poéticas e o Grupo de Pesquisa Articulações Poéticas do Departamento 
e do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais do Centro de Artes da 
UDESC, realizou o simpósio ARTICULAÇÕES POÉTICAS E ESCRITAS 
DE SI de modo virtual. 
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Abrindo o capítulo Das caminhadas e das escritas, nos deparamos 
com a escrita de si realizada por Sandra Correia Favero em suas cami-
nhadas pelo Pontal da Daniela, em Florianópolis. Sua contribuição é uma 
série de fotografias, Inanimados, em que a natureza se mostra violentada.

Márcia Sousa apresenta Lições da terra e da água, em que, segundo  
a artista, “breves permanências em reservas ecológicas ainda preserva-
das, mas ameaçadas e em iminente risco, têm gerado extraordinárias ex-
periências de vida e um arquivo fluido de imagens, sons, mapas, desenhos 
e anotações”. Com Alecxandro Nascimento, colaborador na sua pesquisa, 
fizeram os registros fotográficos presentes no ensaio e o vídeo apresen-
tado no simpósio do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, unidade de 
conservação de proteção integral localizada em Santa Catarina.

Em meio a movimentos e deslocamentos, “entre territórios e identi-
dades, entre espaços e lugares”, como diz Déba Viana Tacana, “a partilha 
começa com a cerâmica nas adjacências da morte”. A artista coleta argila 
em territórios indígenas que se encontram vulneráveis quanto à demarca-
ção e violação dos direitos humanos e onde as lideranças são constante-
mente ameaçadas e mortas. Da Amazônia, sua origem, até o sertão, Déba 
Tacana investiga por meio de corpos cerâmicos as memórias de seus pa-
rentes assassinados, em busca da “luz que anda”. As impactantes apre-
sentações instigaram Leandro Serpa, Luiza Reginatto e Odete Calderan  
a desenvolver um texto a seis mãos, Déba Tacana e Márcia Sousa: deslo-
camentos e poéticas da existência.

No simpósio, Danillo Villa nos trouxe, em suas palavras, “as memórias 
das suas primeiras andanças pela zona rural de Echaporã no interior de 
São Paulo, como experiência de afetação, buscando sinais confirmatórios 
externos, sinestesias, alguma vibração que ampliasse as paisagens in-
ternas, através daquilo que é próximo”. Neste livro, apresenta um ensaio 
com desenhos em grafite sobre papel, O infinito a seu dispor. A conversa 
com Danillo levou Anna Moraes e Luanda Olívia a uma troca de cartas 
entre si, Sobre desenhar modos de alcançar um céu, como uma reflexão 

Entre os meses de outubro e novembro de 2020, reunimos convi-
dades de outras instituições de ensino superior e também da comu-
nidade extra-universitária para apresentar suas produções artísticas  
e seus trabalhos teóricos que se aproximam da proposta de escritas de si.  
Parte da reverberação dos resultados é agora apresentada neste livro, 
publicado pela Editora do PPGART, vinculada ao Programa de Pós-
Graduação em Artes Visuais da UFSM. 

Michel Foucault em seu texto A escrita de si aborda ideias de filósofos 
da antiguidade que tinham na escrita uma forma de cuidado de si, uma 
prática para o autoconhecimento. Nesta perspectiva, a escrita de si ofere-
ce um meio para construirmos nossa subjetividade através da experiência 
da escrita. No simpósio, pensamos a escrita de si ampliada para qualquer 
forma de manifestação artística – produzir arte é, também, escrever de si. 

Para examinar as múltiplas possibilidades da escrita no campo das ar-
tes, formamos quatro mesas no simpósio: Das caminhadas e das escritas; 
Escritas fora do armário; Práticas feministas de si; e Formas de narrar. 

****
A mesa Das caminhadas e das escritas realizou dois encontros par-

tindo do desejo de trazer escritas de si que pudessem destacar o des-
locamento enquanto um movimento que impulsiona provocações nos 
processos de criação de artistas convidades. Os encontros evidencia-
ram mundos possíveis na impossibilidade de certezas em que vivemos. 
Assim, ativaram nossos corpos e mentes por meio de manifestações 
artísticas, sejam elas sobre ou com arte, através da escrita e/ou imagem.  
O primeiro encontro promoveu uma conversa entre Carina Weidle  
e Danilllo Villa com a mediação de Daniela Vicentini e Gabriel Bonfim.  
O segundo encontro reuniu Déba Viana Tacana e Márcia Sousa, sendo 
mediado por Anna Moraes e Elisa V. Queiroz. As artistas convidades, bem 
como integrantes do grupo que organizou a mesa, apresentam-se neste 
livro com ensaios escritos e/ou visuais , que tiveram como referência as 
comunicações, conversas e reverberações  propiciadas pela mesa. 
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sobre a fala de Danillo Villa e, ao mesmo tempo, um encontro para o diálo-
go com seus próprios processos de criação artística. Luanda percorre um 
caminho encontrando em Danillo, em Anna e em seus desenhos relações 
entre céu e terra, memória e fabulação, “pois se a memória está na terra, 
talvez a fabulação possa forjar um pedaço de céu”. 

Ontem o dia estava assim, é um ensaio visual criado por Elisa Vieira 
Queiroz e Gabriel Bonfim, a partir da vontade de estar poeticamente pre-
sentes, marcando trajetos: “as nossas andanças, percalços, tropeços, 
descobertas, rastros, silêncios, caminhos, escolhas, passagens, falhas, 
fracassos, sucessos, recomeços.”

Carina Weidle apresentou no simpósio registros da performance 
Cake, constituída por uma série de ações que se valeram dos seus pés 
e sapatos, sua mala e de materiais moldáveis como elementos. A perfor-
mance aconteceu na cidade de Aschaffenburg, contando com a partici-
pação da comunidade local. A artista trouxe para o livro a reflexão que fez 
sobre o processo de criação e o resultado da ação performática. Daniela 
Vicentini, que mediou a conversa com a artista, traz em um ensaio textual 
E tudo se move – sobre Cake, suas impressões a respeito da performance.  
Também apresenta Peixinho, um relato em aquarela sobre papel man-
teiga, sobre a percepção de um espaço-tempo que se dá pelo encontro 
entre seus pensamentos e o mar durante uma caminhada na praia.

****

A mesa Escritas fora do armário, título inspirado no clássico – e infeliz-
mente ainda atual – texto de Eve Sedgwick, foi coorganizada por um grupo de 
pesquisa parceiro, também do Departamento de Artes Visuais da UDESC, 
o GUARÁ – Grupo de Pesquisas Descoloniais em Arte Contemporânea.  
A mesa foi composta por dois encontros: Representações artísticas da in-
fância queer, com Natalia Borges Polesso, Be Leite e mediação de Carol 
Garlet e Debora Pazetto, e Visibilidade lésbica na fotografia, com Tata 
Barreto, Lívia Auler e mediação de Carina Castro e Debora Pazetto. 

No simpósio, o primeiro encontro discutiu a importância das narra-
tivas artísticas com perspectivas infantis como estratégia de reparação 
para crianças e adultes LGBTIQ+, considerando que a possibilidade de 
construir narrativas e imagens é uma maneira de criar outras referências 
de infâncias, especialmente daquelas invisíveis ou proibidas. Neste livro, 
artistas e mediadoras contribuíram com ensaios originais. 

Natalia Borges Polesso, autora do premiado Amora, participa um con-
to inédito sobre águas, juventude, família, viagens internas e externas. 
O conto não é necessariamente sobre lesbianismo, é com lesbianismo. 
Como em seus diversos livros, Natalia constrói narrativas e cenários nos 
quais as lésbicas simplesmente manifestam sua existência. No mundo 
em que vivemos, revelar sistematicamente, por meio da literatura, que 
lésbicas existem na vida cotidiana – em suas diversas complexidades, 
diferenças e relações – é uma forte postura política. 

Be Leite, que pintou as polêmicas crianças viadas censuradas na expo-
sição Queermuseu - Cartografias da Diferença na Arte Brasileira (2017-8),  
guia seu processo criativo a partir da colagem de referências vindas da 
música, dos filmes, do universo infantil dos desenhos animados e do 
mundo pop. Aqui, apresenta um ensaio visual construído como páginas 
de um diário de 2020, ano em que se descobriu trans-agênero. 

Carol Garlet, artista, educadora e pesquisadora das poéticas do corpo,  
contribui com um ensaio que traz, em meio às questões teórico-estético- 
políticas do lesbianismo no campo das artes visuais, uma discussão so-
bre o trabalho de outra artista lésbica: Mariana Pacor. 

O segundo encontro discutiu as ausências e presenças de mulheres 
lésbicas na produção artística, como sujeito e tema, tendo como eixo 
condutor a representação fotográfica. Novamente, artistas e mediadoras 
contribuíram com interessantes ensaios textuais e visuais para este livro.

Lívia Auler, artista visual, pesquisadora e uma das fundadoras do 
coletivo Nítida - fotografia e feminismo, compartilha uma proposta que 
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transita entre o relato biográfico da famosa fotógrafa Alice Austen, a es-
crita de uma carta impossível a essa artista e alguns elementos da sua 
própria poética audiovisual. 

Tata Barreto, fotógrafe com atuação voltada para as áreas de artes, 
comunicação, cultura e diversidade, fundadore da Gataria, primeira agên-
cia de fotografia voltada para o público LGBTIQ+ no Brasil, apresenta 
um ensaio visual que captura momentos expressivos de um drag king na 
quarentena, seguido de um ensaio textual no qual questiona os modelos 
hegemônicos de masculinidade. 

Carina Castro, fotógrafa com trabalhos voltados aos movimentos po-
pulares de moradia, movimentos feministas e LGBTIQ+, contribui com 
um projeto texto-visual no qual retrata o próprio corpo como suporte de 
linhas tatuadas em outros corpos, se expondo como um arquivo de me-
mórias amorosas fragmentadas que provoca a reflexão sobre o caráter 
colaborativo da formação das identidades lésbicas. 

Debora Pazetto, professora de histórias e teorias das artes na UDESC, 
com pesquisa voltada para a análise da arte contemporânea brasileira pelo 
viés dos feminismos queer e das teorias descoloniais latino-americanas, 
apresenta um ensaio que reverbera importantes teorias lésbicas para de-
bater o apagamento sistemático - nas imagens, documentações, narrativas 
históricas e contemporâneas – da vida e do trabalho de artistas lésbicas. 

****

A mesa Práticas Feministas de Si foi constituída por três encontros 
que reuniram artistas, professoras e estudantes para explorar discussões 
feministas relacionadas com a escrita de si. A mesa foi nomeada a par-
tir da expressão cunhada por Margareth McLaren, que alia a escrita de 
si foucaultiana ao projeto feminista de romper o silenciamento imposto 
historicamente às mulheres. O primeiro encontro foi entre Kássia Borges  
e Rosa Maria Blanca, com mediação de Letícia Honório e Rosana Bortolin; 

o segundo encontro foi entre Aline Motta e Luciana Loponte, mediadas por 
Lorena Galery e Ana Sabiá; e o terceiro contou com a participação de três 
artistas do Grupo de Pesquisa Articulações Poéticas e uma convidada:  
Bárbara Paul, Bruna Ribeiro, Silvana Macêdo e Juliana Crispe (convidada),  
apresentando suas produções artísticas que articulam escrita de si com 
feminismos.

Neste livro, as conversas e debates que aconteceram no simpósio 
foram elaboradas na forma de ensaios textuais, visuais e, às vezes, um 
misto dos dois. A artista Aline Motta apresenta o ensaio visual Pontes 
sobre Abismos que aponta para narrativas sobre si e sua genealogia fa-
miliar. Ao investigar sua história familiar, Aline percorre territórios dentro 
do Brasil e além, numa busca que a leva até a África, entremeando sua 
escrita de si com a construção histórica e social do Brasil.

Em Arte, Feminismos e Escritas de si: um exercício estético e político, 
Luciana Loponte formula as seguintes perguntas: “Que escritas precisa-
mos para os tempos conturbados em que vivemos? Que escritas de nós 
mesmas são capazes de deslocar verdades estabelecidas sobre arte,  
feminismos, mulheres, relações de gênero e sexualidade?” Para buscar 
elucidar estas questões, Luciana Loponte nos direciona a um diálogo 
com intelectuais e artistas como Margareth Rago, Michel Foucault, Gloria 
Anzaldúa, Jota Mombaça, Grada Kilomba e Louise Bourgeois.

No ensaio visual Cartas à Outra, Bárbara Paul e Bruna Ribeiro trocam 
correspondências entre si nas quais refletem sobre seus processos de 
produção artística com uma linguagem intimista. As artistas revelam me-
mórias traumáticas, bem como as estratégias que criam para enfrentar 
condicionamentos sociais opressores e violências de gênero. 

Em Escrita de Mim e o Processo Criativo da instalação Elas, Kássia 
Borges aborda algumas questões relacionadas ao feminino e à sua an-
cestralidade indígena. Em seu trabalho artístico, Kássia Borges denuncia 
a violência e a cultura do estupro na sociedade patriarcal colonizadora.  
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Rosana Bortolin, em Um Olhar sobre a Trajetória de Kássia Borges,  
nos conta aspectos relevantes da biografia de Kássia Borges, como sua 
busca por conhecer mais a cultura paterna Karajá, os costumes, rupturas 
e dores que ela vivenciou, ressaltando também os aprendizados e a sua 
luta como mulher indígena. Rosana destaca o encontro de Kássia com  
a produção das bonecas Karajás, uma tradição feminina passada de mãe 
para filha, que preserva valores, histórias e mitos do povo Karajá Iny. 

Os laços entre mulheres de gerações distintas também está presente 
no ensaio visual Eu sou um outro você, de Juliana Crispe, no qual a artista 
fabula um encontro impossível entre sua filha e sua avó, falecida muitos 
anos antes da sua gestação. Juliana aproxima elos de sua biografia por 
meio de sobreposições de três vídeos, cujos fotogramas integram este 
ensaio. Aqui, Juliana se vê num espaço-entre, onde elabora a morte da 
avó enquanto gesta uma nova vida.

Rosa Blanca, em Esbozo de una Subjetividad, escreve sobre suas 
relações com a fotografia partindo das (des)identificações evocadas por 
autorretratos, narrando histórias do seu percurso poético e da sua condi-
ção bilíngue. O foco no corpo, fotografia, subjetividade e feminismos tam-
bém está no cerne do trabalho de Letícia Honorio e Lorena Galery, que 
se entrevistam mutuamente em Corpos Feministas em diálogo. O ensaio 
visual de Ana Sabiá é um recorte da série Jogo da Paciência, que reúne 
autorretratos realizados durante a pandemia. Silvana Macêdo apresenta 
o ensaio visual Difuso emaranhado: o corpo, pura incerteza, no qual reúne 
pinturas e escrita de si para expurgar do corpo as marcas de memórias 
traumáticas e abrir novas possibilidades de vida para si e para outras.  
Os textos desse volume são elaborações das conversas que acontece-
ram no simpósio, tanto dos trabalhos apresentados na mesa quanto as 
contribuições que vieram a partir delas pelas mediadoras.

****

Para a mesa “Formas de Narrar”, dois encontros foram realizados. 
O primeiro, Gesto e singularidade, contou com a contribuição da pes-
quisadora Bianca Tomaselli, que apresentou a obra do cineasta espa-
nhol Val del Omar e Maruja Mallo, da psicanalista Gerusa Bloss, que 
discutiu a narrativa na obra de Sophie Calle, e da artista e pesquisado-
ra Patrícia Franca Huchet, que apresentou parte de sua obra intitulada  
“A prisioneira”. A conversa entre as participantes teve a mediação de 
Letícia Cardoso e Marta Martins, as quais propuseram moldura e encaixe 
aos temas abordados pela mesa, tão distintos e convergentes ao mesmo 
tempo. Assim, foi possível realizar uma bricolagem entre teorias, imagens 
e procedimentos de criação que conferem singularidades e gestualida-
des nas composições artísticas.

O ensaio de Patrícia Franca-Huchet, Atravessando o enigma com antí-
gona: Anotações para o futuro, trata da construção de imagens a partir de 
arquivos da própria autora, como também imagens prontas e históricas. 
Há o interesse pela teatralidade, a fotografia, os mitos, ficções, cenários 
e as impressões que são recolhidas pelas práticas realizadas. Uma trama 
que transcende limites entre consciências e inconsciências, se vista pela 
história do mito de Antígona para remontar histórias que a inquietam.

No texto Entre o Autorretrato de Val del Omar e as fotografias de 
si de Maruja Mallo, de Bianca Tomaselli, aparecem aproximações que 
ampliam os pontos anteriores. O misticismo, as festas populares,  
as simbologias, os hibridismos e o universo das teorias que emolduram 
os movimentos artísticos convergem, num elo muito bem articulado entre 
gesto e singularidade. Elementos que também são amarrados por Gerusa 
Morgana Bloss no texto Sophie Calle e escrita de si: um diálogo entre 
arte e psicanálise, em que a autora empreende elaborações a partir dos 
estudos de diários, pistas e documentos deixados pela artista. Por fim,  
neste conjunto de deambulações entre arquivos mnemônicos e histó-
rias, Carta ao Sonho, confeccionada na Ilha de Santa Catarina por Letícia 
Cardoso, encerra a sessão tratando da realização do trabalho prático  
e da escrita teórica como um modo de sonhar o texto.
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Para o segundo encontro, intitulado Inscrições e rastros, contamos 
com a participação da professora bioarqueóloga Maria Fátima Ribeiro 
Barbosa, que contou sobre seu trabalho com Arqueologia e Preservação 
Patrimonial em sua pesquisa na Serra da Capivara, no Sul do Piauí,  
e da artista e pesquisadora Priscila Pinto, que compartilhou sua pesquisa 
artística sobre temas amazônicos. A mediação ficou por conta de Edson 
Macalini e Silmar Pereira, que articularam uma importante conversa sobre 
a conexão entre arte e natureza como base de pesquisa das duas partici-
pantes nos universos da biologia, arqueologia e artes visuais. 

O terreno de investigação de Fátima Barbosa aparece em Inscrições 
e Rastros na área arqueológica da Serra da Capivara, vestígio dos pare-
dões de pedra, dos rastros humanos no continente americano, da flora 
e da fauna preservadas através dos tempos no parque situado ao sul do 
Piauí, onde realiza seus estudos. A conversa ocorre também entre biomas 
brasileiros, Amazônia e Caatinga, que são conectados por meio do en-
saio Narrativas nos rastros da Cobra, de Priscila de Oliveira Pinto Maisel.  
A artista e professora investiga os mitos das serpentes amazônicas, a ori-
gem do mundo e da humanidade na terra, na região que habita desde 
criança. No texto de Edson Macalini e Silmar Pereira, intitulado Formas 
de Narrar - inscrições e rastros, os autores escavam um pouco mais as 
discussões expostas pelas participantes da mesa, registrando suas im-
pressões sobre o universo misterioso que persiste sobre toda natureza,  
a aparição de humanos na terra, os rastros e as inscrições deixados como 
vestígios de tempos, incertezas, símbolos, signos, sinais, indícios e provas 
de que muitos mundos já passaram por aqui. 

Parte esquece, Parte lembra, de Elenize Dezgeniski, consiste num 
jogo de palavras construído com pequenas peças compradas em museus 
de azulejo. Algumas já foram parte de construções, outras, fora de linha,  
servem como escassas peças de reposição. O primeiro momento do tra-
balho foi realizado em 2018 e se apresentava como um jogo de palavras 
soltas, que podiam ser empilhadas e ordenadas de várias maneiras dentro 
de sua própria lógica, remetendo a uma espécie de jogo da memória. 

Por fim, como último sinal das formas de narrar, Carlos Eduardo 
Ferreira Paula, em seu ensaio visual intitulado Desenho: entre gesto e ma-
téria, deixa a marca de seus desenhos impregnados de matérias, desenha-
dos sobre as impurezas de superfícies finas e espessas, lisas e ásperas. 
Camadas de gestos, pensamentos e procedimentos surgem nos dese-
nhos como extensão de um corpo que testemunha a ação não apenas por 
meio da visão, mas com pele, pelos, poros e tatos.

A publicação ARTICULAÇÕES POÉTICAS E ESCRITAS DE SI com 
os textos e ensaios visuais a seguir, vem somar ao debate universitário  
e cultural neste momento histórico desafiador a resistência por meio da 
arte em sua prática e reflexão, mais necessárias do que nunca.

Florianópolis, junho de 2021

Debora Pazetto

Marta Martins

Rosana Bortolin

Sandra Correia Favero 

Silvana Macêdo

Advertimos ao público menor 
de idade que este livro contém imagens de nudez.
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QUARANTINE KING
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Modelo/Drag King:  
Ewá/Zé 
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D izem que a arte é um grande diálogo e que ela expande a vida. 
Isso ficou reverberando na minha cabeça enquanto eu estava 
escrevendo este texto e mais uma vez percebi o quanto o meu 
processo criativo é muito instintivo. Eu não costumo me plane-

jar muito quando vou fotografar. Não sou daqueles artistas que já sabem  
o que vão fazer antes de clicar, gosto de sentir o momento, de intera-
gir com quem estou fotografando e é incrível como no final das contas 
tudo acaba fazendo sentido. Quando cliquei a série Quarantine King, ainda 
não tinha pensado e racionalizado sobre tudo que agora tento colocar em 
palavras, mas quando parei para escrever este texto, percebi o quanto  
a minha arte dialoga comigo e expande a minha própria vida, através das 
minhas vivências e das práticas sociais às quais fui submetida desde que 
nasci e desde que me entendo por gente. 

Nunca fui uma mulher padrão e outra frase que, assim como a arte, 
expandiu o meu entendimento sobre mim mesma, foi a célebre frase da 
filósofa e feminista francesa Monique Wittig: “lésbicas não são mulheres”. 
Para ela, os discursos que acima de tudo oprimem lésbicas, mulheres  
e gays são aqueles que tomam como certo que a base da sociedade é  
a heterossexualidade, constituindo um pensamento hétero: um aglomera-
do de ciências e normas que desenvolvem uma interpretação totalizante 
da história, da realidade social, da cultura, da linguagem e simultanea-
mente de todos os fenômenos subjetivos, pois não concebem uma cultura  
e uma sociedade onde a cisheterossexualidade não ordenaria não só todas 
as relações humanas, mas também a sua própria produção de conceitos, 
bem como todos os processos que escapam ao consciente. Wittig define 
ainda que a sociedade heterossexual é a sociedade que não oprime ape-
nas lésbicas e gays, mas aquela que oprime os diferentes/outros, como 
mulheres e todos os que estão na posição de serem dominados; uma so-
ciedade que está baseada na necessidade do diferente/outro, que através 
de um ato de poder, normativo, institui a diferença para controlá-la e que 
não pode funcionar economicamente, simbolicamente, linguisticamente ou 
politicamente sem este conceito (Wittig, 1980). A poeta e escritora ameri-
cana Adrienne Rich também define a cisheterossexualidade como sendo 
uma instituição política, que retira o poder das mulheres e as controla, 

assim como a maternidade em contexto patriarcal, a exploração econômi-
ca e a família nuclear. Em sua obra, Rich também aborda a relação entre  
a heterossexualidade compulsória, o apagamento da existência lésbica  
e as fontes de poder masculino (Rich, 1980). Mas como chegamos até aí? 
Que mecanismos foram implementados na sociedade contemporânea de 
forma a transformar as formas de controle sexual sobre a população? 

Com a adoção do modelo biológico do dimorfismo sexual - que im-
plementou na sociedade uma ideia de complementariedade entre homens 
e mulheres - sexo, gênero, sexualidade, prazer e identidade foram trans-
formados em objetos de gestão biopolítica da vida. A partir do século 
XIX, ocorre a proliferação de discursos médico-científicos que instauram  
a ideia de uma normalidade sexual e que produzem uma “verdade”  
sobre o sexo, organizando toda a sociedade em função do binário: macho 
(pênis) versus fêmea (vagina), ou seja, da lógica da reprodução heterosse-
xual como destino humano. 

Em Couro Imperial - Raça, gênero e sexualidade no embate colonial, 
a pesquisadora e escritora Anne Mcclintock afirma que o imperialismo  
e a invenção da raça foram aspectos fundamentais da modernidade in-
dustrial ocidental e que o culto da domesticidade foi uma dimensão cru-
cial, ainda que oculta, tanto das identidades masculinas quanto femininas,  
por mais cambiantes e instáveis que fossem (McClintock, 2010). Diante 
deste cenário e partindo da hipótese repressiva de Foucault sobre a forma 
como o controle sexual se dá no século XIX, a heterossexualidade emer-
ge como um conjunto de práticas regulatórias que vigiam e disciplinam, 
visando a manutenção das hierarquias entre os gêneros masculino e fe-
minino e se organizando não apenas como expressão de um desejo, mas 
como um regime político normativo. 

Para a filósofa e escritora Judith Butler, uma das maiores referências 
no campo da Teoria Queer, o gênero é o mecanismo através do qual se 
produzem e naturalizam as noções de masculino e feminino, através de 
um discurso restritivo que insiste no binarismo homem/mulher, performan-
do uma operação reguladora de poder que naturaliza o caso hegemônico 
e reduz a possibilidade de se pensar em alterá-lo (Butler, 2004). 
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Para o filósofo espanhol Paul B. Preciado, o sistema heterossexual é 
um dispositivo social de produção de feminilidade e masculinidade, onde 
a masculinidade ainda é produzida de acordo com um modelo de poder 
patriarcal e soberano, enquanto a feminilidade é regulada de acordo com 
um conjunto de técnicas biopolíticas destinado a controlar a reprodução 
da população nacional em termos higiênicos e eugênicos, impondo a no-
ção do desviante a partir de relações de classe, raça, sexualidade, doen-
ça e incapacidade. Preciado define o sistema cisheterossexual como um 
dispositivo social de produção de feminilidade e masculinidade que opera 
por divisão e fragmentação do corpo, identificando centros anatômicos 
naturais da diferença sexual, que autoriza a sujeição das mulheres como 
força de trabalho sexual e como meio de reprodução (Preciado, 2017). 

Em 1969, a feminista francesa Françoise D’Eaubonne cunhou o ter-
mo “Falocracia” para se referir à dominação simbólica e política do falo 
na cultura ocidental. Do ponto de vista somatopolítico, Preciado propôs 
a utilização do termo “Falocontrole” para se referir ao conjunto de meca-
nismos farmacopornográficos que lutam por desenhar os limites da nova 
tecnomasculinidade no século XXI, onde testículos e pênis são a corpo-
ralização deste poder soberano. Para o autor, vivemos em uma era onde  
a forma atual de capitalismo ou de produção pode ser definida como uma 
economia da ejaculação, onde a única e autêntica mais-valia é o índi-
ce de elevação do pau, sua dureza e rigidez, o volume de suas ejacula-
ções espermáticas; onde o conteúdo e as condições de trabalho hoje são  
a extensão do trabalho tóxico-sexual realizado por corpos que aparecem 
frequentemente marcados como femininos independente de seu gênero, 
racializados e pauperizados, que têm em comum não o fato de serem mu-
lheres cis, mas de serem lidos como corpos penetráveis pelo capital, cor-
pos que provocam ejaculacão ao menor preço possível (Preciado, 2018). 
Em sua obra, Preciado aponta os caminhos históricos, sociais, políticos  
e econômicos pelos quais se deram as mudanças que nos levaram a um 
terceiro tipo de capitalismo, um regime que ele nomeou como farmacopor-
nográfico, pós-industrial, global e midiático que se materializou nos cam-
pos da psicologia, da sexologia e da endocrinologia durante o século XX. 

Depois que comecei a estudar mais sobre teoria queer, minha percep-
ção sobre o mundo e sobre mim mesma vem mudando drasticamente.  
Entender os mecanismos de poder em jogo na sociedade a partir da 
perspectiva da abjeção mudou tudo para mim. Entender o gênero como 
performativo e a cisheterossexualidade enquanto um regime político 
também. Neste contexto, Quarantine King é uma série que traça um 
paralelo entre o isolamento social imposto pela pandemia do Covid-19 
e os conceitos de heterossexualidade compulsória e de masculinida-
de tóxica, utilizando para isso o dispositivo drag king. Um drag king é 
uma mulher (geralmente, porém nem sempre) que se veste com roupas 
reconhecidamente masculinas e apresenta essa fantasia de forma per-
formática, brincando com o conceito de masculinidade. É uma forma 
de masculinidade alternativa, que desestabiliza o binarismo de gêne-
ro através da paródia, questionando os entendimentos convencionais 
sobre gênero. Sendo assim, este trabalho questiona a centralidade do 
pênis como eixo de significação de poder no âmbito do sistema cishete-
rocentrado e faz uma crítica à heterossexualidade enquanto um regime 
político identitário que organiza as relações humanas a partir da lógica 
cisheterossexual, instituindo uma série de ficções normativas como pa-
drão a ser seguido, com o objetivo de ressaltar a dimensão construída 
da masculinidade através do falo e as relações de poder que se insti-
tuem dentro da cisheteronorma. 

Tendo a pandemia do covid-19 como cenário político, a série se 
utiliza da máscara como metáfora para um ato de poder (contrasse-
xual) que pudesse controlar o “vírus” da masculinidade tóxica, através 
de seu uso na origem simbólica e carnal de todo um regime político,  
do qual a cisheterossexualidade (compulsória) emerge como a origem 
de toda a opressão na sociedade contemporânea. Sendo assim, a série 
questiona a masculinidade hegemônica como uma propriedade de  
homens cis, indagando se é possível desgenitalizar a masculinidade  
de forma a torná-la atóxica, como forma de expropriar os poderes do 
falo, numa utopia para a construção de novas formas de masculinidades 
não hegemônicas. 
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No ensaio Próteses de Proteção, vencedor do concurso de ensaios 
da Revista Serrote em 2020,a multi-artista e pesquisadora brasileira Maria 
Lucas fala sobre suas vivências num mundo transfóbico em pandemia  
e trabalha a noção de máscara como prótese de proteção, fazendo um 
contraponto com sua vivência travesti em tempos pandêmicos. Ela afirma 
que, para os corpos trans, desde sempre em isolamento social, as más-
caras são um escudo a mais contra as múltiplas agressões da cisgeneri-
dade tóxica (Maria Lucas, 2020). Me apropriando desta noção e trazendo-
-a para as minhas vivências enquanto sapatão não-binárie, compartilho 
com a autora a experiência do uso da máscara também aumentar minha 
passabilidade e me permitir circular de forma mais invisível na sociedade, 
uma vez que esconde traços femininos do meu rosto e me faz ser lida 
como homem com maior frequência, devido à minha identidade e expres-
são de gênero (embora este não seja o meu propósito). 

Pensando também no conceito de transversalidade de Deleuze  
e Guattari, teria o uso da máscara estabelecido uma relação transver-
sal com o meu corpo e a minha masculinidade alternativa? Durante  
a pandemia, a máscara me trouxe, de frente,uma passabilidade que eu já 
experimentava de costas, assim como nas “back art” de Catherine Opie 
e Del Grace Volcano, que fotografavam seus modelos de costas com  
a intenção de tornar o gênero ambíguo e ilegível. 

Voltando ao pensamento de Maria Lucas e traçando um paralelo com 
Quarantine King, me pergunto (paradoxalmente) se a máscara também 
poderia ser entendida como uma prótese de contenção e proponho este 
exercício de imaginação, utópico, onde questiono se é possível desge-
nitalizar a masculinidade de forma a torná-la atóxica, abrindo caminho 
para outras formas de expressar a masculinidade, sem ser através do falo.  
O uso da máscara e a expropriação dos poderes do falo fazem com que 
o mesmo deixe de ser um objeto de poder: a máscara não atua como 
uma prótese de proteção, mas como uma prótese de contenção para  
o órgão reprodutivo masculino, que ao ser acoplada ao mesmo, o torna li-
vre do devir “macho”, uma vez que a noção de masculinidade na socieda-
de contemporânea está ligada a um modelo de masculinidade hegemônica 

cishétero, branca e de classe média alta. Neste contexto, muitas dessas 
masculinidades heroicas dependem absolutamente da subordinação de 
masculinidades alternativas e sustentam um conjunto de complexas es-
truturas sociais que associam masculinidade a noções de poder, privilégio 
e dominação (Halberstam, 1998). Assim como Halberstam, também penso 
que devemos reconsiderar nossas suposições mais básicas sobre as for-
mas, funções e representações sobre o conceito de masculinidade e nos 
perguntar por que o vínculo entre homens e masculinidade permaneceu 
relativamente seguro através dos tempos. 

Penso ainda que a máscara, enquanto uma tecnologia de resistên-
cia, ao ser colocada no pênis, faria com que os indivíduos que tentas-
sem estabelecer relações de poder únicas fossem impedidos de propagar  
o “vírus da masculinidade tóxica”, uma fantasia que propõe novas formas 
de sensibilidade e afeto, de forma a descentralizar o pênis como eixo de 
significação de poder, através de um trabalho de ressignificação e des-
construção que leve à invalidação do sistema de reprodução cishetero-
centrado e à abolição dos privilégios sociais e econômicos derivados da 
condição masculina. Já imaginou a descontextualização contrassexual 
gerada por homens cisheterossexuais separados das práticas de po-
der ligadas à masculinidade e os efeitos disso para toda a sociedade?  
Só assim a humanidade poderia passar por uma profunda transformação 
e se livrar de séculos de opressão aos corpos dissidentes e de subalterni-
dade das mulheres, se libertando de uma pedagogia cisheterossexual am-
plamente difundida pela ciência e pelas mídias, de uma tecnologia social 
cisheteronormativa. 

Segundo Preciado, a contrassexualidade não é a criação de uma nova 
natureza, mas o fim da Natureza como ordem que legitima a sujeição de 
certos corpos a outros (Preciado, 2017). Em sua obra ele também fala so-
bre a desidentificação como uma condição de emergência política, como 
possibilidade de transformação da realidade. Talvez através destes cami-
nhos poderia surgir um novo paradigma social, onde as relações humanas 
não mais seriam divididas e organizadas a partir do binarismo de gênero  
e da lógica cisheterossexual, mas sim a partir da multiplicidade de corpos, 
subjetividades e afinidades. 
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Uma pessoa sempre escreve e lê do lugar em que seus pés estão 
plantados, do solo em que se firma, da sua situação particular,  
seu ponto de vista [Anzaldúa, 2009, p.172].

A ideia de um conhecimento objetivo, imparcial, descorporifica-
do ou universal não é apenas uma ilusão, é um projeto político. 
Filósofas feministas [não apenas elas, mas eu aprendi com elas] 
advertem há mais de meio século que esse projeto consiste na 

legitimação de conhecimentos hegemônicos, isto é, alinhados com ideo-
logias dominantes como o patriarcado e o colonialismo, com o conse-
quente epistemicídio de outras formas de conhecimento. 

Um possível antídoto à linguagem universalizante: antes de enunciar 
um saber, enunciar-me como sujeito que escreve de si. Revelar o lugar em 
que meus pés estão plantados. Mas como escolher o que deve ser enun-
ciado de mim por mim? Poderia escolher me enunciar a partir dos lugares 
de opressão. No entanto, sou uma professora de teorias da arte e sei que 
quando escrevo, penso, analiso, desenvolvo, teorizo arte, o maior peso 
dos meus enunciados está em um lugar específico de privilégio: o lugar 
da academia. Isso significa que minha formação, minha prática docente, 
minha linguagem, meu pensamento e até mesmo minha possibilidade de 
escrever um texto como este – uma teorização-escrita-de-si – derivam de 
um lugar projetado por uma tradição colonial, patriarcal, cisheteronorma-
tiva, racista, antropocêntrica e individualista. 

Não quero fazer uma crítica superficial da universidade, sobretudo  
a pública. Não ignoro que é um espaço de disputa e, no Brasil atual,  
de resistência política. Nem ignoro que a conjuntura do século XXI rea-
tivou pautas associadas à opressão de grupos específicos – chamadas 
de identitárias, com certo desprezo e compreensão rasa até mesmo por 
segmentos da esquerda – e um levante de grupos e movimentos sociais 
que têm travado batalhas mais ou menos vitoriosas tanto nas instituições 
políticas quanto nas instituições de legitimação do saber. A ideia aqui é, 
justamente, entrar na disputa. 

No curso de Artes Visuais, formamos pessoas trabalhadoras da arte.  
Pessoas artistas, teóricas, pesquisadoras, críticas, curadoras, historiadoras, 

galeristas, professoras de arte. Eu acredito [é o conhecimento universal 
que finge não teorizar a partir de crenças] que um dos nossos principais 
papeis, em todas as profissões da área, é compreender as condições sim-
bólico-materiais da ausência e/ou do apagamento de certos grupos den-
tro do nosso campo de atuação. Refiro-me aos mecanismos de exclusão 
e invisibilidade condicionados por gênero, sexualidade, raça, etnia, classe, 
localização geopolítica, idade, desempenho motor e cognitivo, entre ou-
tros marcadores sociais. A ideia aqui é entrar na disputa por uma univer-
sidade capaz de formar e ser formada por profissionais que não apenas 
compreendam esses mecanismos, mas também se responsabilizem por 
processos de reparação, isto é, por agir contra as condições de vida que 
se materializam enquanto silêncios. Agir. Por exemplo: fazer ou possibili-
tar pesquisas, em todos os níveis de ensino-aprendizagem, que envolvam 
revisões conceituais e históricas “a contrapelo”; desenvolver e frequentar 
espaços de debate sobre opressões estruturais; posicionar-se publica-
mente contra governos genocidas; lutar por assistência estudantil, bolsas, 
cotas e acessibilidade, tanto no campo da educação pública quanto nas 
instituições artísticas [afinal, não adianta inserir o assunto e não buscar  
a inserção dos sujeitos]. 

Como professora, tenho a responsabilidade de relacionar histórias  
e teorias das artes com os mais diversos marcadores de opressão  
[“quando alguém com autoridade de professor [...] descreve o mundo  
e você não está nele, há um momento de desequilíbrio psíquico, como se 
você olhasse um espelho e não visse nada” [Rich, 1986, p. 199]]. Mas este 
é um livro de escritas de si e eu gostaria de assumir que teorizo desde  
o lugar em que meus pés estão plantados. Quero, então, trazer o foco para 
uma invisibilidade específica: a invisibilidade lésbica. Ou melhor, quero  
assumir que ela é lente por onde vejo outros silenciamentos. 

***

Em 1980, Adrienne Rich publicou um ensaio incontornável, no qual 
confrontava uma instituição política até então desconhecida pelo femi-
nismo hegemônico: a heterossexualidade compulsória. Ela se referia ao 
vasto conjunto de incentivos e restrições violentas necessário para impor  
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a lealdade erótico-emocional, e a consequente subserviência, das mulhe-
res em relação aos homens. Em palavras mais diretas, a heterossexualida-
de não é mais comum porque é “mais natural” e sim porque é compulsória, 
e ela é compulsória porque a supremacia masculina depende material-
mente da sua rigorosa manutenção. Assim [e esse é um dos objetivos cen-
trais de Rich], esse assunto não se endereça apenas às lésbicas, mas ao 
feminismo em geral. Afinal, todas as mulheres passam pelos processos de 
heterossexualização que sustentam a família nuclear monogâmica, célula 
de base do capitalismo patriarcal. 

A heterossexualidade compulsória é um método de controle da cons-
ciência que se estabelece por meio de muitas táticas, como a idealização 
do romance heterossexual, a negação psicanalítica do clitóris, a hetero-
normatividade da indústria pornográfica [inclusive quando ela represen-
ta lésbicas: como fetiche a serviço do desejo masculino], os padrões de 
beleza e comportamento que impõem uma suposta feminilidade. Todas 
essas táticas envolvem a invisibilização da existência lésbica. O apaga-
mento é simbólico-material. Ele está nas punições legais ao lesbianismo, 
incluindo a pena de morte, ainda praticadas oficialmente em alguns países  
[e extraoficialmente em outros, como o nosso]. Está nas violências mo-
rais e físicas cotidianas, permitidas ou negligenciadas pelo Estado.  
Está na falta de inteligibilidade familiar, social, religiosa, escolar, médica. 
Está na omissão sistemática da nossa existência na cultura hegemônica 
– nas histórias infantis, no cinema e na música mainstream, na televisão, 
na historiografia, na publicidade [já viu uma propaganda de margarina ou 
condomínio residencial em que a família feliz é formada por duas mulhe-
res?] – para que meninas e adolescentes cresçam e formem sua identida-
de sexual sem sequer saber que o lesbianismo existe enquanto possibili-
dade erótica e romântica [não podemos beijar nossas parceiras na frente 
das crianças, afinal, se elas virem...]. 

De acordo com Rich, o apagamento do lesbianismo ocorre tanto na 
imagética da cultura popular quanto da “arte culta”, envolvendo “fecha-
mento de arquivos e destruição de documentos relacionados com a exis-
tência lésbica” [Rich, 2010, p. 24]. A arte lésbica esteve ausente dos re-
gistros oficiais, inclusive das mais aceitas historiografias feministas da arte  

[Klein, 2010]. Informações biográficas sobre relações erótico-afetivas en-
tre mulheres foram extraídas cirurgicamente, minimizadas ou deturpadas, 
de modo a possibilitar interpretações heterossexualizantes sobre a vida  
e a obra de importantes artistas. Nesse regime de interpretação, a parceira 
sexual torna-se a “amiga íntima”. As artistas lésbicas ou bissexuais, mes-
mo as que foram casadas com mulheres, são descritas como celibatárias, 
assexuadas ou sexualmente confusas. As artistas que se vestiam com 
“““trajes masculinos””” tornam-se, mesmo no campo da crítica feminista, 
mulheres que adotavam uma estratégia de carreira para competir melhor 
em uma área dominada por homens. 

Nas obras, sempre que há um par de figuras que pode ser compreen-
dido como heterossexual, a historiografia, a curadoria, os catálogos e os 
livros de história da arte sustentam, com uma segurança apressada que 
só existe a serviço de leituras hegemônicas, uma iconologia associada 
ao amor romântico. Imagens semelhantes, mas que mostram intimidade 
física ou sexual entre figuras do mesmo gênero, não recebem as mes-
mas interpretações: “frequentemente, estende-se um véu que encobre 
as possibilidades eróticas ou românticas de tais obras por meio de títu-
los que elas passam a adquirir: ‘As amigas’; ‘Dois nus’, ‘Retrato duplo’,  
‘As irmãs’” [Pilcher, 2017, p. 14]. Temos aí um clássico da invisibilização 
lésbica no cotidiano das famílias heteronormativas [exemplo paradigmá-
tico do funcionamento do “pensamento hétero”, para colocar nos termos 
de Wittig] sendo mecanicamente repetido pela história da arte: se a ima-
gem representa um homem e uma mulher, sua leitura iconológica será 
associada ao romance, se representa duas mulheres, as interpretações 
serão relacionadas à amizade ou à vida doméstica feminina. 

***

Não me oponho a teorias da arte que se esforçam para desvincular 
as produções artísticas da biografia de artistas, no interesse de enfatizar 
a autonomia da obra ou o papel ativo do público na recepção. Contudo, 
é preciso reconhecer que essa estratégia teórica se torna bastante limita-
da diante da produção artística feita por e sobre dissidentes do sistema 
cisheteronormativo [e seria possível argumentar da mesma maneira em 
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relação à arte feminista ou à arte feita por/sobre pessoas racializadas]. 
O conceito de arte queer ou arte LGBTIQ+, por exemplo, recai tanto nas 
obras quanto nas identidades de quem as produz, sendo que a sexuali-
dade e/ou o gênero de artistas costumam ser acionados nos argumen-
tos que procuram caracterizar uma imagem como queer ou LGBTIQ+.  
Além disso, nesse contexto, a interpretação que o público faz de uma obra 
pode [e deve] variar muito em função da identidade de quem a produziu. 

Em suma, muitas vezes é difícil caracterizar uma imagem como lésbi-
ca sem recorrer a dados biográficos da artista, e muitas vezes esses da-
dos não estão disponíveis. Quando estão, ainda pode haver um problema 
adicional: identidades se transformam ao longo da vida, de modo que uma 
artista pode se identificar como lésbica em um momento e como bisse-
xual, homem trans ou pessoa não binária em outro [felizmente o desejo 
não cabe em nossas categorias de análise]. Antes que pareça que estou 
defendendo a necessidade de um gaydar artístico para a historiografia, 
gostaria de explicar que estou apenas trazendo à tona uma pergunta cor-
riqueira em minhas aulas de histórias e teorias das artes: arte lésbica é 
apenas aquela feita por lésbicas sobre lésbicas? Pode ser lésbica uma 
arte que aborde esse tema, mas foi feita por artistas homens ou heterosse-
xuais? Pode ser lésbica uma arte que não aborde esse tema, mas foi feita 
por uma artista lésbica? [as mesmas perguntas são repetidas em relação 
a várias outras identidades marginalizadas]. 

Existe uma linguagem lésbica, um estilo sapatão, uma terminologia 
lésbica, uma estética sapatão, ou tudo depende do indivíduo que 
está escrevendo, a despeito de ser uma sapatão, ou uma mulher 
heterossexual, ou um homem? [Anzaldúa, 2009, p. 170]. 

Anzaldúa formulou essa pergunta em 1990 e não a respondeu de for-
ma objetiva, mas apontou uma saída perspicaz: “estou argumentando 
em prol de uma sensibilidade lésbica, e não de uma estética lésbica” 
[Anzaldúa, 2009, p. 170]. O que eu entendo que ela quer dizer com isso: 
devemos evitar a ideia de uma arte lésbica enquanto marcação de um 
estilo, o que seria típico das metodologias colonizadoras, mas podemos 

refletir sobre as sensibilidades que permitem a criação e a compreen-
são de trabalhos artísticos aflorados de experiências lésbicas particulares  
[inclusive, considerando as intersecções do lesbianismo com raça,  
etnia, identidade de gênero, classe, nacionalidade, padrão estético etc.].  
Pois lemos, escrevemos, criamos, refletimos, interpretamos desde o lugar 
em que nossos pés estão plantados. 

Por um lado, isso significa que uma pessoa heterossexual pode fazer 
do lesbianismo um tema de sua pesquisa artística, assim como uma escri-
tora pode escrever sobre a subjetividade de um criminoso, por exemplo, 
sem que ela seja um. Contudo, é bem provável que essa pessoa acabe por 
exotificar ou superficializar o lesbianismo, “focando no sexo ao invés da 
complexidade total de nossas vidas” [Anzaldúa, 2009, p. 171]. Por outro 
lado, isso significa que uma lésbica não tem a mínima obrigação de ado-
tar um estilo, uma linguagem ou uma estética lésbica, nem de fazer arte 
sobre o assunto e nem mesmo de enunciar publicamente sua sexualidade 
– “nem todas as sapatões desejam escrever sobre sexo ou sexualidade” 
[Anzaldúa, 2009, p. 173]. Aliás, esse tipo de expectativa é colocado ape-
nas diante de alteridades marginalizadas, o que revela seu lastro opressor. 
Não se espera que um artista cis branco heterossexual europeu enuncie 
essas identificações [ele é simplesmente artista] ou faça arte sobre isso 
[ele pode fazer arte sobre qualquer coisa]. Não se espera que ele tenha um 
estilo ou uma estética hétero, branca, cis, masculina ou europeia [todos 
os estilos e estéticas sempre foram colocados à disposição do seu extra-
tivismo cultural]. A propósito, tenho percebido com um misto de felicidade 
e desconfiança a muitíssimo recente tendência, em grandes instituições 
culturais e editais de fomento, de finalmente abrir as portas à arte produzi-
da por pessoas racializadas, LGBTIQ+ e mulheres. Felicidade porque es-
sas ações afirmativas são imprescindíveis e são apenas o começo de um 
processo necessário de reparação sociocultural. Desconfiança porque, 
em geral, essa produção artística é apoiada e valorizada somente quan-
do tematiza, representa ou estiliza as opressões de gênero, sexualidade, 
raça e etnia [como alerta Tatiana Nascimento: “o estereótipo da resistên-
cia constante que congela a gente no frame da denúncia” [2018, p. 15]].  
Não estou questionando as boas intenções das equipes envolvidas nesses 
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editais e instituições. Nem estou – nesse texto – criticando o fato de que 
muitas vezes esses editais e instituições são patrocinados pelos mesmos 
bancos e multinacionais que sustentam a exploração global. Estou apenas 
sublinhando que essa expectativa temático-estilística é uma nova forma, 
mais sutil, de violência colonial. Fico pensando se parte dessas políticas é 
uma tentativa, à la modernismo brasileiro, de apaziguar tensões nacionais. 
Ou então de transformar a violência vivida por grupos oprimidos em fetiche 
identitário, comprável e apreciável [imagino rostos ricos condescenden-
tes]. Ou então, como disse Hija de Perra a respeito do queer, uma tentativa 
de transformar um legado de resistência e liberdade em moda passível de 
ser capturada a bom preço pelo sistema capitalista. Fico pensando.

De volta a Anzaldúa, acredito que sua recusa de uma estética lésbica 
envolve algo além de liberar lésbicas para fazer arte sobre o que e como 
quiserem. E que sua defesa de uma sensibilidade lésbica vai além das 
tentativas de definir ou caracterizar essa sensibilidade [por exemplo, como 
identificação positiva com as mulheres, de acordo com a sugestão de 
Arlene Raven e Ruth Iskin, ou então como qualidades táteis que transitam 
entre forma abstrata e conteúdo político, de acordo com a sugestão de 
Harmony Hammond]. A pontaria de Anzaldúa está voltada, antes de tudo, 
para a desestabilização da autoridade da marcação estética. Afinal, se já 
sabemos que a marcação dos corpos em termos de gênero, raça, sexua-
lidade e etnia serviu historicamente a propósitos coloniais, quais as van-
tagens e quais os riscos de marcar uma produção artística como lésbica? 

Precisamos mirar nossa atenção em quem marca e com quais pro-
pósitos. Há sempre um risco de que o termo “lésbica” [ou “negra”,  
“indígena”, “trans”] seja colocado depois de “arte” como um adjetivo  
restritivo ou mitigante, que sinaliza, nas entrelinhas, a inferioridade de  
artistas preocupadas com suas questões pessoais e não com as gran-
des questões universais – e já sabemos que a autoridade de universalizar 
pertence à androcisheterobranquitude do norte global – da arte. Portanto, 
enquanto a historiografia, a curadoria, os catálogos, livros, prêmios,  
coleções e instituições de arte continuarem nas mãos daqueles que repre-
sentam o universal, é insuficiente que passem a reconhecer a existência 
lésbica através de um rótulo. Não desejamos ocupar um nicho dentro de 

classificações autorizadas por epistemologias e metodologias europeias 
ou anglo-americanas. Desejamos espaços de autonomia e abertura nos 
quais possamos criar, refletir, teorizar e articular alianças desde o lugar 
em que nossos pés estão plantados. 

Marcar é sempre “rebaixar”. Mas quando eu defendo colocar, na 
frente do meu nome, escritora-teórica Chicana, texana, da classe 
trabalhadora, poeta sapatão-feminista, eu faço isso por motivos 
diferentes daqueles da cultura dominante. Os motivos deles são 
marginalizar, confinar e conter. A minha prática de rotular a mim 
mesma é para que a Chicana, a lésbica e todas as outras pessoas 
em mim não sejam apagadas, omitidas ou assassinadas. Nomear é 
como eu torno minha presença conhecida, é como eu afirmo quem 
e o que sou e como quero ser conhecida. Nomear a mim mesma é 
uma tática de sobrevivência [Anzaldúa, 2009, p. 164].
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D iário de 2020, ano em que me descobri trans agênero, aceitei 
minha androginia e as mudanças que quero fazer em meu corpo, 
identificando o que sempre esteve dentro de mim, mas nunca 
tinha dado a chance de conhecer de verdade; dentro disso sou 

apenas uma criaturazinha apaixonada pela ex.
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Escrevo este texto com a sensação de tatear mais uma vez a por-
ta de saída de um longo armário. Cada linha surge de bases 
construídas coletivamente por muitas e muitas mãos, calejadas 
e cansadas, porém vivas. É importante ressaltar o quanto a pos-

sibilidade de poder falar sobre lesbianidade na instituição da universidade 
é resultado de muitas e incansáveis lutas históricas.

Das traças1 encontradas no armário, que escondidas corroem as es-
truturas, às sapatarias cheias de all star azul, cantando Malandragem nos 
karaokês dos bares alternativos e usando um anel de coco em qualquer 
uma das mãos, rezando baixo pelos cantos por ser uma menina que apren-
deu que seu jeito de amar é errado – as lésbicas são muitas, diferentes 
entre si e sapatonicamente muito próximas.

Este artigo consiste em uma das muitas etapas de um longo processo 
que é me entender no mundo e suas complexidades. Ele não pretende, de 
modo algum, se encerrar nessas ideias, pelo contrário, representa mais um 
passo nos caminhos de elaboração das questões que envolvem a existên-
cia lésbica2. Considero que o entendimento do que é ser sapatão envolve 
constantes reflexões, idas e vindas e possibilidades de reconstrução.

Na intenção de construir redes potentes de conhecimentos e sabe-
res, este artigo aborda o tema da lesbianidade através da arte de Mariana 
Pacor, contando com os suportes teóricos de feministas lésbicas como 
Audre Lorde, Adrienne Rich, Monique Wittig, Beatriz Gimeno e a feminista 
Linda Nochlin. A metodologia escolhida para fazer uma análise de seu 
trabalho é partir do diálogo com a própria artista, através de perguntas 
que possam encaminhar a conversa, mas também com interesse no que 
Mariana tem a contar sobre si.

Mas sabemos que escrever sobre o outro, a outra, também é escre-
ver sobre si. Então já abro essas páginas com um tanto de mim também.  
Por muitos anos desviei de pesquisar academicamente sobre lesbianida-
de. Apesar do olhar atento para as opressões, acabava por não ter voca-
bulário para nomear as que eu mesma, como uma mulher lésbica, vivia.  
Eu me descobri lésbica na adolescência. Contei para os amigos e famí-
lia, na inocência de que todos iriam achar “normal”, já que propagavam 

1  As traças é um romance escrito 
por Cassandra Rios, pseudônimo 
de Odette Pérez Ríos, escritora 
lésbica, perseguida e ameaçada 
pela ditadura militar.

2  “A existência lésbica inclui tan-
to a ruptura de um tabu quanto  
a rejeição de um modo compul-
sório de vida, uma recusa ao pa-
triarcado, um ato de resistência, 
a existência lésbica, diferente da 
existência cristã, não tem acesso 
a qualquer documento de tradi-
ção” (RICH, 2010, p. 36).

alguns discursos que pareciam politizados em determinados assuntos, 
como o capitalismo, o catolicismo, entre outros. No entanto, a reação foi 
exatamente o contrário do que eu esperava, deixando evidente muito pre-
conceito e desaprovação. Com isso, a palavra “erro” foi o que eu pude 
tomar para mim a partir do olhar do outro. Aquela adolescente de deze-
nove anos internalizou que era um desgosto e que expor a lesbianidade 
envolveria lidar com exclusão, nojo, desaprovação e repúdio de diferen-
tes lados. “Erro”. Substantivo masculino: Ação ou comprometimento ina-
dequado, reprovável3. Desvio moral. Ou seja, desvio de uma moralida-
de estabelecida por convenções sociais, da qual nós, corpas desviantes,  
não fazemos parte.

Muitas das instituições da nossa sociedade fazem circular discursos 
que afirmam a heterossexualidade como algo normal, natural, e patologi-
zam a lesbianidade. A igreja, a escola e grande parte da indústria cultural 
produz e reproduz este modo de viver heterossexual. Nas universidades,  
os teóricos mais citados, conhecidos e que são agentes chave na produção 
de conhecimento, geralmente são os homens, brancos e heterossexuais.

Ao longo da história da arte, essa história que é contada pelos homens 
brancos e europeus, que exclui tudo o que foge dessa norma, as mu-
lheres eram constantemente retratadas pelos homens. Seus corpos, suas 
vidas e suas histórias passavam pelo filtro deste ponto de vista gendrado. 
Quando pensamos nos artistas famosos que ouvimos falar ao longo da 
vida, percebemos que não conhecemos quase nenhuma mulher. Por que 
não encontramos “gênias” pintoras que tiveram suas artes reconhecidas 
ao longo da história? Linda Nochlin nos lembra que o mito do artista gê-
nio foi construído dentro de uma estrutura social e institucional patriarcal,  
que organiza a produção artística (NOCHLIN, 2016, p. 7).

O fazer artístico envolve técnicas, conceitos, linguagens, convenções 
que precisam ser aprendidos em algum espaço de ensino ou em um longo 
período de experimentação individual, com materiais, recursos, espaço 
e tempo disponíveis (NOCHLIN, 2016, p.13). Deste modo, as mulheres 
são frequentemente precarizadas por conta das demandas internalizadas 
e impostas pela sociedade dominada pelo machismo. (NOCHLIN, 2016, 3  https://www.dicio.com.br/erro/
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p.13). Do mesmo modo que perdemos os rastros de muitas mulheres na 
história da arte, também não encontramos as lésbicas, o que nos leva  
a constatar que somos duplamente invisibilizadas.

Assim, é possível compreender que vivemos num sistema que produz 
e reproduz a opressão e a invisibilidade das mulheres e das lésbicas, de 
modo que não acessar conhecimento produzido por nossas semelhantes 
nos distancia de informações e materiais que poderiam funcionar como 
recursos importantes para interpretar nossa existência. Essa sistema cria 
uma barreira e nos esvazia de repertórios que permitem criar mundos pos-
síveis de se viver e construir vínculos político-afetivos. Distancia-nos da 
possibilidade de compartilharmos umas com as outras nossos sentimen-
tos e afetos, assim como nos impossibilita de elaborarmos em coletivo as 
opressões que vivemos.

A destruição de registros, memória e cartas documentando as rea-
lidades da existência lésbica deve ser tomada seriamente como 
um meio de manter a heterossexualidade compulsória para as 
mulheres, afinal o que tem sido colocado à parte do nosso conhe-
cimento é a alegria, a sensualidade, a coragem e a comunidade, 
bem como a culpa, a autonegação e a dor. (RICH; 2010, p.36).

Ao produzir e pesquisar arte lésbica, estamos construindo memória, 
história, antropologia, teoria e política. Estamos deixando rastros para que 
as nossas possam nos conhecer e para que nossa presença cotidiana não 
seja mais apagada. É importante criarmos redes de visibilidade mútua. 
Nesse intento, apresento o trabalho da artista e pesquisadora Mariana 
Pacor, que, atualmente, tem o seu trabalho centrado nas questões lésbi-
cas. Formada em Artes Visuais, mestranda do Centro de Artes da Unesp, 
ela também é escritora, tendo publicado um livro ano passado, uma poe-
sia em prosa de um romance lésbico.

Ao cursar Artes Visuais, Mariana Pacor se deparou com a limitação 
das aulas de História da Arte, que acabavam se comprometendo com  
o ponto de vista de uma história única, branca, heterocentrada e patriarcal, 
de modo que não via sentido na relação da arte institucional com a que 

produzida por ela e suas amigas. Portanto, direcionou sua pesquisa para  
a lesbianidade, a arte e os diálogos possíveis e impossíveis entre esses 
dois campos, hoje vinculada ao programa de mestrado em Artes na Unesp.

Mariana Pacor se interessa pelo conceito de continuum lésbico4, pen-
sando espaços na história em que mulheres se aproximam de mulheres 
não somente pelo elo da sexualidade, mas por uma identificação de uma 
cultura de mulheres. Sua pesquisa caminha por esses elos, sobre como 
eles se estabelecem, sobre a possibilidade de um arquivo de arte lésbica 
e como esse arquivo pode se construir.

Mariana conta que, inicialmente, seus trabalhos focavam em estudos 
de luz e sombra, alienados dela mesma, com uma poética mais formal.  
Ela exemplifica com sua série de pinturas, chamada Acaso e Probabilidade, 
feita de imagens descobertas de probabilidades de formação de elétron 
dentro do átomo. Mariana considera que fazia trabalhos mais relaciona-
dos com os temas que provém da arte institucionalizada. Houve então 
uma virada em seu olhar e no modo de perceber o mundo quando passou  
a lesbocentrar a vida. Primeiro, começou a se organizar, conhecer outras 
mulheres com o mesmo interesse, fazer cursos, discutir o lesbofeminismo 
e engajar-se politicamente dessa forma, até que passou a estar muito in-
teressada no corpo e em como ele constrói significados para si mesmo.

A artista produziu uma série de peças de cerâmica que, nas palavras 
dela, ficou obcecada em pessoas nuas sentadas: “a gente passa muito 
tempo sentado sozinho, com esse corpo meio inerte, aí fiquei interessada 
na ação desse corpo que aparece meio inerte, mas que tá acontecen-
do”5. É uma série de aproximadamente cem peças de cerâmica que re-
presentam corpos sentados, sozinhos ou em duplas, casais ou não. Todos 
corpos. Todos sentados. Essa série provocou na artista certa obsessão:  
“o fazer repetitivo chamou minha atenção, tanto no sentido da manuali-
dade e da experiência com o material, das possibilidades de aprendizado 
que surgem a partir disso, como também uma possível associação com  
o mundo lésbico”. (PACOR, 2021).

Ao perguntar para Mariana qual sentido ela daria a essa repetição ela 
responde: 

4  Adrienne Rich (2010).

5 Todas as citações de Mariana 
Pacor são transcrições de uma 
entrevista realizada com a artista 
no dia 17/02/2021.
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Tô pensando na repetição do meu movimento fazendo as peças,  
e na repetição do não movimento também, e na repetição da 
construção de si e como estamos nos construindo repetida-
-mente. Tem a ver com esse elo histórico, não da repetição de 
uma lesbianidade, mas da repetição da construção da lesbiani-
dade, como se ela fosse repetidamente construída. Isso pode ser 
historicizado, mas tem pertencimentos locais e temporais que 
não são repetitivos e que são. Repetição e diferença, multidão  
e pessoa. (PACOR, 2021).

É preciso que haja um movimento constante de afirmação de si no 
mundo frente às estratégias de poder que pretendem nos manter in-
visibilizadas, assim como também estamos em constante reavaliação 
dos sentidos da nossa existência em nossas comunidades e no mundo. 
Repetidas reflexões para se compreender o que é uma mulher6, o que 
são as lésbicas7, quem são as sapatonas, as elaborações dos infinitos 
modos de opressão e violência que nos rodeiam em praticamente todos 
os espaços da sociedade e a criatividade que temos que ter para nos 
esquivar deles. 

É uma série de esculturas sobre corpos que possibilita um questio-
namento sobre que corpos são esses. E mais, quais são os corpos lésbi-
cos? A artista traz essas questões à tona: “têm casais lésbicos e héteros,  
mas também são só corpos! Quando a gente passa a ter uma discussão 
de gênero mais complexa, onde os órgãos param de determinar os gêne-
ros, fica essa pergunta: o que é o corpo lésbico?” (PACOR, 2021).

Mariana cita a teórica lésbica feminista materialista Monique Wittig, 
que escreveu o livro “O corpo lésbico”. Ela comenta que, ao fazer  
essa leitura, passou a questionar o que é então esse corpo. Ela afirma 
que não pretende responder essa questão, mas que é algo que permeia 
suas reflexões.

Outro trabalho muito interessante da artista é: Tríptico: Monotemática. 
É um quadro com três imagens que retrata uma cena de um sexo lésbico. 
Na imagem, vemos coxas, braços, mãos, peitos e vulvas. Não há rostos.

6 Monique Wittig com o texto  
“No se nace mujer” propõe uma 
possibilidade de pensar que 
“a lésbica não é uma mulher”. 
(WITTIG, 1981).

7  Beatriz Gimeno, no texto “Donde 
estan las lesbianas. El problema 
de la identidad desde el activismo” 
nos traz uma reflexão sobre onde 
estão as lésbicas na história, nos 
movimentos sociais, quem são,  
o que define uma lésbica ou não? 
(GIMENO, 2005).

Imagem 1: Mariana Pacor, 
Figuras em Cerâmica Branca, 

Terracota e Carbonato de 
Cobre, São Paulo, 2017.
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Imagem 2: Mariana Pacor,  
Tríptico - Monotemática,  
60 x 40 cm, São Paulo, 2015. 
Pastel oleoso sobre papel telado.

Com giz pastel oleoso sobre o papel telado, entre linhas e jogos de 
luz e sombra, a artista desenvolve ousadamente uma imagem que é so-
cialmente carregada de pudores. A mulher, historicamente invisibilizada  
e excluída dos espaços hegemônicos das artes, pinta seu corpo nu no 
encontro com o corpo nu de outra mulher. Este corpo que, constante-
mente objetificado, só podia ser exposto sob a gestão do patriarcado. 

Essa pintura, potente, erótica, subversiva, não apenas retrata uma 
cena sexual como também carrega a subjetividade de uma existência 
marcada pela opressão do patriarcado. Esse quadro traz à tona a po-
tência do erotismo. Para Audre Lorde (2009), mulher preta, poeta, teó-
rica, feminista, mãe e lésbica, o erótico é força vital, energia criativa,  
a capacidade de sentir e de sentir prazer. É uma natureza enormemente 
poderosa do compartilhamento de sentimentos entre mulheres que é ex-
tremamente podada pelo patriarcado, o que nos inclina a não sentirmos, 
a não termos prazer, a não gozarmos. Para Audre Lorde (2009), nossa 
sociedade patriarcal é antierótica, de modo que investe na pornografia, 
que é o extremo oposto, é a própria negação do poder do erótico ao en-
fatizar na sensação sem sentimento.

Mariana Pacor utiliza o espaço da arte para escrever de si. Falar de 
amor, afeto, tesão. Que são também linhas que tecem as nossas redes 
sapatonas, nossos vínculos políticos, afetivos e afetivo-sexuais (que são 
também políticos). Esses vínculos constituem nossas amizades, parce-
rias, famílias, amantes e amores, mas também as forças nutritivas que 
alimentam nossa vida e fortalecem as ações políticas de manutenção de 
nossas existências, que são também uma recusa das forças opressoras 
do patriarcado. 

O erotismo do seu tríptico não tem rostos, não tem nome, não tem  
a palavra lésbica, ou sapatão. Para Mariana, isso revela o anonimato lés-
bico: “o armário é também uma armadura que esconde, mas protege, 
protege nas relações familiares e de trabalho, mas é cruel!”. A artista 
também comenta que a prática sexual é íntima, privada, e que é preci-
so ser sensível ao direito de manter essa privacidade, pois somos cons-
tantemente vigiadas e monitoradas. “Esse anonimato é duplo, é tanto 
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uma proteção quanto um apagamento”. Vigiadas, monitoradas, controla-
das e invisibilizadas, as vidas lésbicas atravessam constantes tentativas 
de apagamento na história. Para Adrienne Rich (2010), um dos muitos 
meios de reforço do patriarcado e da heterossexualidade é deixar invisível  
a possibilidade lésbica. 

Em contraponto a esses dispositivos que operam na intenção de nos 
invisibilizar, Mariana Pacor produziu um trabalho de arte urbana nas cida-
des de São Paulo e Rio de Janeiro. A rua não é um espaço acolhedor para 
as lésbicas. Demonstrar afeto em público pode não apenas virar alvo de 
rechaços como colocar seu corpo e sua vida em risco. Na ação de pintar 
bucetas nas entranhas das árvores, em ruas de centros urbanos, a artista 
lança ao público tabus históricos. Em uma sociedade falocêntrica e pa-
triarcal, é raro acessarmos conteúdos e discussões que falem das proble-
máticas específicas da vulva e da vagina.

Pepeka, capô, piriquita, perseguida, vergonha8, os apelidos são mui-
tos e as discussões raras. Enquanto nas escolas vemos pênis desenhados 
pelas mesas, cadeiras, quadros e paredes, somos a todo momento lem-
bradas de que devemos “fechar nossas pernas”. Existem diversos méto-
dos contraceptivos para evitar a gravidez, como a camisinha que funcio-
na também como uma proteção contra as IST’s (infecções sexualmente 
transmissíveis). Por outro lado, as proteções desenvolvidas para o sexo 
entre lésbicas, homens trans e pessoas com vaginas no geral não estão 
disponíveis nos postos de saúde dos bairros. Essas informações tampou-
co são acessíveis para a comunidade.  

O trabalho A bucetificação dos Troncos se faz subversivo em muitos 
níveis. Desde o ato de ocupar com arte e se apropriar do espaço público 
que constantemente nos exclui, até o fato de incitar questões importantes 
que envolvem esta genitália e os modos como uma sociedade patriar-
cal lida com ela. A rua de São Paulo escolhida para ser embucetada foi  
a Augusta, que “é um lugar onde meninas jovens vão ao se descobrir 
lésbicas, onde criam sua sociabilidade pelos bares. E ali é o primeiro bar 
lésbico de SP que teve o levante do Chana com Chana, o Ferro’s Bar”.  
É um espaço simbólico que marca décadas da resistência lésbica.

8 Pero Vaz de Caminha, escri-
vão da armada de Pedro Álvares 
Cabral, em sua carta enviada para 
registrar suas impressões sobre 
esse território hoje chamado Brasil, 
nomeia as vulvas das indígenas de 
vergonhas. Nesse primeiro do-
cumento, já podemos perceber  
o teor moral que acompanha esse 
olhar para os povos daqui.

Imagem 3: Mariana Pacor, 
Paint it Pink, São Paulo, 2013. 

Spray de tinta sobre árvore.
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A artista percebe esse processo como um ato de coragem, de expor 
seu desejo pela vulva, fruto de um processo de compreensão e aceita-
ção do desejo sexual entre mulheres: “eu não desejava o vestido, nem  
o batom, nem os cabelos compridos, eu desejava o corpo”. Audre Lorde 
(2009) enfatiza que nossa sabedoria erótica nos fortalece, e que conhecer 
dos nossos desejos com profundidade possibilita a fluidez de um tipo de 
energia que amplia, sensibiliza e potencializa nossas experiências.

Compreender, elaborar e expor o desejo e amor de uma mulher por 
outra mulher é um ato de rebeldia. É um constante abrir caminhos en-
quanto as forças opressoras insistem em nos empurrar para o armário. 
Em contrapartida, construímos nossas chaves de saída. Artesanalmente 
e repetidamente produzimos nossas tecnologias de combate. Letra por 
letra, escrevemos nossas histórias nas margens dos rascunhos encontra-
dos pelas gavetas. Bordamos nossos corpos nas esquinas das estradas  
e pintamos nossos desejos e quereres pelas árvores e calçadas.

REFERÊNCIAS
GIMENO, Beatriz. Historia y análisis político del lesbianismo: la liberací-
on de una generacíon. Barcelona, 2005, Editorial Gedisa. p 33-47
LORDE, Audre. Use of the Erotic: The Erotic as Power, in:  Sister outsi-
der: essays and speeches. New York: The Crossing Press Feminist Series, 
1984. p. 53-59. Tradução: Tatiana Nascimento. Zine “Textos escolhidos de 
Audre Lorde”. 2009. 
NOCHLIN, Linda. Por que não houve grandes mulheres artistas?. 
Tradução de Juliana Vacaro. São Paulo: Edições Aurora, 2016.
PACOR, Mariana Franco, 1989-Estudante mulher lésbica artista/ Mariana 
Franco Pacor. –São Paulo, 2017.
PACOR, Mariana Franco. Entrevista concedida à Caroline Garlet de Oliveira. 
Florianópolis, 24/02/2021.
RICH, Adrienne. Heterossexualidade compulsória e existência lésbica.  
Tradução: Carlos Guilherme do Valle. Revista Bagoas, n. 05, p. 17-44, 2010.
WITTIG, Monique. No se nace mujer. Feminist Issues 1, n º 2. 1981.



75

QUERO FICAR NO SEU CORPO, 

FEITO TATUAGEM 1 

Carina Castro Pedro

1 A voz de Bethânia entrou e preencheu o espaço do quarto enquanto ela me contava  
a história do desenho no ombro, baseado no botão da camisa favorita da avó. Achei de uma 
coincidência doce. O meu desenho no ombro é baseado nesse desenho, assim como os 
outros vieram de outras histórias contadas em algum quarto, mesa de bar ou beira de rio.  
Coube aqui o trecho da letra de Chico Buarque (c2021) para o título do ensaio.
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Aqui, qualquer semelhança com a realidade, carimbada no corpo 
de outro alguém, não é mera coincidência. Caso você se reco-
nheça, é sim, você. É você quem está aqui traçada nessa mi-
nha pele que você conhece a cor, o gosto, o cheiro e a textura.  

É sim sobre você, sobre mim, sobre todas nós ao mesmo tempo. Mulheres 
que já amaram outras mulheres. Amaram o suficiente para deixar marcas. 
Amaram o suficiente para serem marcadas, atravessadas. É sobre o que 
fica depois que partimos uma da outra. É também sobre o que deixamos 
depois de estar, não importa por quanto tempo, na vida de alguém. E por 
isso, esse ensaio também é pessoal e intrasferível. Porque esse é um 
memorial dos relacionamentos de uma mulher lésbica. É também uma 
tentativa de responder, mais com a imagem do que com estas palavras, 
“do que é feita uma lésbica?”. 

Essas linhas que estão aí, dançadas, são lampejos, são fragmentos. 
São o que as minhas mãos não treinadas podem traçar da memória de 
outros corpos, de seus traços permanentes, de outras almas, das artes 
feitas por outras pessoas. Aqui o meu corpo é uma ocupação2. Você está 
viva nele e a sua história, também carregada de marcas, desagua na 
minha pele. 

Eu confronto e reaprendo a amar essas marcas, assim como eu con-
frontei e aprendi a amar as cicatrizes, as pintas, as estrias, a celulite. 
Porque são em mim, permanentes, mesmo que eventualmente, com  
o tempo, mudem um pouco de forma, se estiquem, se encolham, ou se 
tornem irreconhecíveis, elas não deixam de ser.

Acho que há uma certa beleza em pensar que as mulheres que 
caminharam ao meu lado ainda fazem e farão parte de mim de certa ma-
neira. “A lesbianidade me ensinou a olhar pro meu próprio corpo com  
a curiosidade de quem investiga um planeta” (BERTÚ, 2020)3. É possível 
que nos reconheçamos nos corpos umas das outras? Somos mesmo mui-
to diferentes e ao mesmo tempo muito iguais. Eu passo a olhar pro mun-
do e pra dentro de outro jeito depois que você acontece aqui. Eu enxergo 
mais do que antes depois de ter olhado através dos seus olhos. Depois 

2  Referência descontextualiza-
da à música “Mulher”, de Linn da 
Quebrada (c2021).

3  Arte e texto de Júlia Bertú (2020) 
em seu projeto Sapatosca.

te ter vestido algumas das suas roupas, cujo tamanho e estilo diferem 
do meu. Vejo a mim mesma de outra maneira. E é tudo mesmo, inclusive  
o olhar, uma construção.

Me atrevo a mostrar que te carrego comigo ainda e a assumir isso 
com fotos para comprovar. Me atrevo a dizer que não acho que é assim: 
“não deu certo porque acabou”, “seguimos cada uma para o seu lado”. 
Me atrevo a dizer que não deveríamos jamais odiarmos umas as ou-
tras em cima de um fim, mas que devemos continuar amando porque já  
o fizemos antes. Mesmo que amar seja apenas olhar com carinho para as 
permanências. Amar me parece ser sempre a melhor escolha a se fazer 
nesse mundo.

Ter o amor como verbo. Por isso, estou em movimento com esses tra-
ços. Não há como estagnar, o fluxo segue por sobre a minha pele da mes-
ma forma que o sangue por dentro. Estar viva é se relacionar e, por isso, 
novos desenhos brotarão para fazer parte desse conjunto que é único.  
Me atrevo a amar isso: a indissociabilidade que a minha história tem de 
mim. Ela faz de mim o que sou.

Esse é um memorial dos relacionamentos de uma mulher lésbica.  
Por isso eu te trouxe em linhas aqui comigo. É a partir daí que eu entendo 
essa parte da minha identidade: ela é feita de trocas. Cheguei aonde che-
guei porque passaram por mim e deixaram algo. Mesmo que algumas des-
sas vezes tenham sido realmente por cima, como um caminhão carregado 
com a mudança de alguém que volta para casa. Algumas caixas caem  
e ficam para trás. Estou aonde estou porque eu também passei e tenho um 
retrovisor. Seguimos trocando. Amar também seria deixar um fragmento 
de si na outra?

Acolho amor e dor. Danço com essas coisas. Vivo-as de novo. Finjo 
matar lavando com água e sabão. As linhas voltam para o mesmo lu-
gar depois de tudo. Digo “eu me lembro que...”. Esqueço alguns deta-
lhes, restam outros um tanto inesperados. Me recordo errado, descubro 
que a realidade era um pouco diferente da minha memória. Não faz mal.  
A gente se misturou por aí. Então as marcas não são só o que você deixou.  
São também o que eu fiz com isso. E seguimos dançando.
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NO FUTURO EU FUI NA 

PRAIA DO SONHO E O MAR ERA 

UM MISTÉRIO ANTIGO

Natalia Borges Polesso 
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[No futuro eu fui na praia do sonho  
e o mar era um mistério antigo]

[1999-2000]

Minha namorada comprou uma moto. Era o ano 2000 e a gente foi 
pra Praia do Sonho, em Santa Catarina, de moto. Mas a gente só 
foi de moto. Porque a CG arriou na chegada e a gente teve que 
pegar um ônibus, quer dizer, eu tive que pegar um ônibus. Eu não 

achei ruim. A ida foi tensa. Não por causa da viagem em si, mas porque 
menti pro pai e pra mãe e além da mochila, a mentira pesava nos ombros.

Fomos passar o réveillon na casa do pai, a pedido dele. No ano ante-
rior, nos mudamos pra casa da vó, porque meu pai e minha mãe tinham 
se separado. Ele ficou em Novo Hamburgo e a gente foi pra Caxias do 
Sul. Eu achei bom na época, porque eu poderia morar e fazer faculdade 
na mesma cidade. Mal sabia eu que não conseguiria pagar, mal sabia 
eu que a vó ia morrer alguns anos depois, mal sabia eu que ia ter uma 
namorada nesta mesma cidade de onde eu tinha ido embora pra nunca 
mais voltar. Mas foi tudo bem assim. A vó tinha telefone e eu esperava 
dar meia noite e ligava pras minhas amigas e elas me contavam quem 
estava com quem e que alguém era lésbica, daí eu disse que eu também 
achava que era e elas me disseram que já desconfiavam do meu jeito. Que 
jeito era, eu perguntei. Um jeito, disseram. Eu não sei dizer nada sobre 
isso. Sei que arrumaram uma festa e eu fui. Quer dizer, voltei. Voltei pra 
minha recém velha cidade. Menti pra mãe que ia dormir na casa de uma 
amiga nova, mas eu peguei um ônibus e fui até Sapiranga, onde conheci  
a Natalia, minha namorada da época e dona da CG que arriou. O pai cha-
mou a mãe pra ir passar o réveillon com ele. E a gente foi. Ele tinha com-
prado uma piscina de plástico pra Sofia, mas todo mundo se beneficiou, 
porque aquele fim de ano foi extremamente quente. Na noite de réveillon, 
pelas sete da noite, quando já era mais barato ligar, eu peguei meu cartão 
e fui até o orelhão na rua da igreja e liguei pra Natalia avisando que estava 
na cidade. Aí ela me contou que tinha comprado uma moto e que estava 

pensando em ir pra Praia do Sonho no final de semana seguinte. De moto.  
E me convidou. A Natalia era essa pessoa aventureira, por isso eu sem-
pre soube que nossa relação não duraria muito. Eu não tenho esse gene.  
Eu realmente tenho um coração acanhado. Quando voltei pra casa, de-
pois da ligação, o pai, a mãe e a Sofia estavam na piscininha se divertindo. 
Eu entrei e acabamos passando a meia-noite na piscina plástica, comen-
do frutas e tomando cidra.

– Teodora, todo ano eu penso numa palavra que vai me guiar pelo ano, 
quer tentar?

– Pode ser.

Minha mãe explicou como funcionava, disse que precisávamos nos 
concentrar bem nos nossos desejos de ano novo que a palavra viria sozi-
nha. Meu pai foi o primeiro a falar.

– Grana.

Sofia perguntou se era grama.

– Não, filha, grana. Dinheiro.

– Uma boa palavra, Lúcio, vamos ver se ela te acompanha pelo ano.

– Vai sim, tenho certeza dessa vez.

O pai e a mãe eram bons amigos, mas como parceiros de vida não 
combinavam, tinham aspirações muito diferentes. A mãe olhou todos os 
cantinhos da casa em que o pai estava morando. Era uma casinha de 
madeira, verde e marrom, na rua de trás da igreja. O chão da cozinha era 
mais baixo e de cimento batido, a parte da sala e dos quartos era de ma-
deira e eu tive certeza de que no nosso quarto a parede era furada de bala, 
porque ouvi o pai dizendo que a vizinhança era “barra pesada”, mas que 
morador cuidava de morador. E, de verdade, todos que passavam ali na 
frente cumprimentavam meu pai muito simpáticos. Nada parecia estranho 
ou perigoso. Mas a mãe não gostava.

– Família.
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– Eu adorei essa palavra, Catarina, adorei. Acho que é uma ótima palavra.

Eles se olharam e ali eu vi que queriam mesmo tentar algo.

– Girafa.

Eu ri da palavra da Sofia e vi seus olhos se encherem d’água.

– Que que tem?

–  Não tem nada de mais, Sofia, a Teodora é que é boba e nem pensou 
numa palavra ainda.

–  Por que girafa, Sofia?

–  Porque é bonito e ela é grande e come onde as pessoas não alcan-
çam e pode ver muito mais porque é alta.

–  Verdade. Eu fui boba. Tua palavra é perfeita.

– E qual é a tua, Teodora?

–  Não sei, não veio nada ainda, to pensando.

–  Só não fica pensando muito, filha, é pra deixar a palavra vir. 

– É, Teodora, não fica viajando na maionese. Essa guria, às vezes eu 
olho pra ela e ela tá parada olhando pro nada e fica ali por um tempão.

– Eu penso, pai. Eu gosto de ficar dentro da minha cabeça. É melhor 
do que fora, às vezes.

– Viajando na maionese.

Sofia repetiu.

– Taí, minha palavra é viagem.

– Ótima palavra, filha.

– É. E a Natalia me convidou pra ir pra praia com ela e uma amigas.  
Ou seja, já está funcionando.

Quando eu falava da Natalia, eles já tinham uma ideia, mas nada era 
dito diretamente. Eu não acho que teria um problema, mas só fui contar 
em outra ocasião, quando o nome em questão já era outro.

– A Natalia é a sua amiga policial?

– Ela não é policial, ela é da guarda municipal. É diferente. Nem arma 
ela tem.

– Graças a deus.

– Qual praia?

– Praia do Sonho.

– Ai, dizem que Santa Catarina é lindo! Que lá tem praia de verdade, 
não é essas aqui do sul, que parece filme de terror.

– A gente pode ir também, num fim de semana pra Santa Catarina.  
Eu peço o carro do Clésio emprestado, ele me deve uma. Olha aí, hein, 
Teo, tudo funcionando. 

– Eu ia gostar.

Não falei nada sobre ir de moto e combinei com a Natalia que ela  
não precisava me buscar, que eu ia até a casa dela. E quando chegou  
o dia, eu fui.

– Tu não tem uma mochila, Teo?

– Não.

– Essa bolsa vai ser ruim de levar.

Eu só tinha uma bolsa a tira colo, essas com tira lateral, porque  
a minha mãe vendia creme de revistinha e tinha ganhado. A Natalia levou 
a bolsa na frente e eu fui com a mochila dela nas costas. A primeira parte 
da viagem foi tranquila, era bom sentir o vento no corpo, o atrito do mo-
vimento, a velocidade. Isso é possível? Sentir a velocidade? Acho que é  
o atrito mesmo, a força.  E sentir o corpo da Natalia, teso, mas sabendo  
o que fazer. Paramos quatro vezes no caminho. Na segunda, já estávamos 
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de mau humor e com as pernas formigando. Na terceira parada, come-
mos pastel e tomamos um café, o que melhorou bastante o nosso humor. 
A paisagem também era muito bonita, verde, com as serras já ao fundo.  
A última parte foi tensa, fiquei pensando que se morrêssemos num aci-
dente horrível por causa da absurda quantidade de caminhões que a BR 
tinha naquele horário, minha mãe e meu pai ficariam muito chateados 
porque eu menti e morri. A viagem seria transcendental. Aquilo me fez rir. 
Natalia gritou perguntando o que era. Respondi que nada. Ela disse que 
eu estava tremendo. To rindo, eu falei. Parou na beira da estrada para 
me perguntar se eu queria ir por dentro das praias e parar pra comer de 
novo em algum lugar. Eu disse que achava uma ótima ideia e que preci-
sava fazer xixi também. Agora, ela disse. Sim, já. Me acocorei no matinho  
e embora estivesse complemente dormente entre as pernas, senti o xixi 
escorrer pelas coxas.

– O sexo vai ser uma droga hoje, melhor pular.

– Eu acho que não tenho nem braços nem pernas pra nada.

Nos beijamos, recolocamos os capacetes e seguimos. De algum 
modo, de tanto tentar ficar acomodada, a fricção do asfalto, a força,  
o atrito, a Natalia na minha frente, a morte, a mentira, acabei gozando 
meio sem entender, meio na dormência da viagem, na inércia.

Quando eu cheguei lá não sentia minhas pernas. Mas a praia era de 
fato dos sonhos. Acho que foi daquela sensação de torpor e fascinação 
que nasceu a minha dúvida sobre estar dormindo ou estar acordada. Ali eu 
também descobri que odiava acampar.

Os amigos e as amigas da Natalia já estavam lá com as barracas. 
Depois que montamos tudo, eu caí no colchão de ar e só me levantei no 
dia seguinte. Tentei acordar a Natalia, mas ela estava podre de dirigir e de 
beber. Um amigo dela me disse pra ir até a Ponta do Papagaio, que era 
lindo de manhã por lá. Eu achei que Ponta do Papagaio era um nome que 
valia menos do que Praia do Sonho, caminhei um pouco e fiquei ali olhan-
do aquela água toda e pensando que naquele cenário, nadar até o outro 
lado seria uma travessia possível. Não naquele momento. Eu sentia como 

se a moto ainda estivesse trepidando no meio das minhas pernas, achei 
que um banho de mar pudesse ajudar. Soltei meu corpo no contrapeso 
da água e ali fiquei ouvindo a minha própria respiração e sentindo cada 
músculo do meu corpo afrouxar. Deixei que o sol entrasse nos meus olhos 
pra me cegar por um momento. Mancha de luz. Gosto de sal. O gosto do 
tempo. O gosto de todas as coisas que se desfaziam no planeta e ia parar 
ali naquele volume imenso d’água revolta que desde sempre me assus-
tava. Não era fácil pra mim ficar relaxada ali, ainda que o mar estivesse 
calmo. Calmo? Quem diz? Eu sempre imaginava que algo de fantástico 
pudesse acontecer. Eu ser engolida por uma baleia que me cuspiria na 
cidade certa, a cidade em que eu deveria estar, pra avisar as pessoas de 
algum castigo. Mas essas coisas não existem. Baleias que engolem pes-
soas, digo, e que as levem por aí.

– Teo!

Imagina que coisa mais louca, entrar numa cápsula esquisita em for-
ma de baleia, de ovo, sei lá, e viajar por aí, parar na cidade certa. No en-
dereço certo da vida. 

– Teodora!

Se eu respiro bem fundo, meus pés submergem mais, mas meu peito 
sobe. Por que um corpo fica mais leve na água? Durante muito tempo as 
pessoas se preocuparam com isso. Com a densidade das bruxas, por 
exemplo, que deveriam afundar.

– Teo!

Arquimedes se deu conta disso e explicou. Eu duvido que ninguém 
nunca tivesse pensado nessas coisas tão bobas. Densidade igual a massa 
sobre o volume. Eureka. O que finalmente quer dizer que sou menos densa 
que este mar, menos densa que esta parcela de água. A força vertical é 
proporcional ao volume de líquido que o mar desloca. É óbvio que sou me-
nos densa. Ainda assim, as pessoas morrem afogadas. E morrem tensas, 
pesadas de coisas, mochilas alheias. Morrem sem qualquer gozo invisível.

– Teo!
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O empuxo é o peso do volume do líquido deslocado. E a gravidade. 
Corpo flutuando, peso igual ao empuxo. Sou menos densa. Engraçado 
que eu nunca fui muito boa em física e matemática. Se eu solto o ar, fração 
imersa. Se eu esvaziar os meus pulmões agora, eu afundo um pouco mais. 

– Teo!

Esse momento é igual ao meu corpo dividido pelo mar e todas as ex-
pectativas que eu já depositei no horizonte.

– TEOOOOOOOOO!

Me virei para a costa e vi Natalia já bem distante da faixa de areia me 
chamando. Eu tinha boiado pra bem longe mesmo.

– Eu não consigo nadar até aí!

Nadei até onde ela estava e fomos nos sentar na areia.

– O que tu tava fazendo tão longe? Tentei chegar, mas eu to podre da 
viagem ainda, meus braços parecem que vão cair.

Beijei Natalia antes de responder que eu não estava tão longe assim.

– O que tu sente agora que a gente tá no futuro?

– Como assim?

– Sei lá, é o ano 2000. 2001 pensaram na odisseia no espaço. Se bem 
que antes o futuro era 1984 e a gente já era nascida. Mas sei lá 2000 dá 
mais impressão de futuro. Bug do milênio, teletransporte, comunicadores 
portáteis com projeções holográficas. E a gente acampando na praia do 
sonho, como selvagens, e eu assombrada com a idade do mundo.

– Sabe, eu nunca sei se tu tá brincando ou se tu tá falando sério ou se 
tu ta debochando da cara de alguém.

– Eu to falando sério.

Ri. Mas estava falando sério. Só que eu sempre tinha essa reação de 
rir com coisas sérias.

– Tu tá rindo da minha cara?

– Não! Eu rio de nervosa.

– Por quê?

– Eu não gosto muito de acampar. Dormi mal e estava cansada. Vim 
relaxar na água, mas a minha cabeça tá a mil. Sabe quando isso acontece?

– Por que não me falou que não gostava de acampar?

– Por que eu quis vir, daí o que adiantaria eu falar, teria sido diferente?

– Não, mas ao menos eu saberia, sei lá, poderia ter pensado em algo.

– Mas tá tudo bem. São só uns dias.

– Eu amo acampar. A gente vem todo ano, as gurias, os guris.

– Talvez a gente não esteja junta nos anos do futuro.

Eu vi a tensão dos músculos da cara da Natalia se afrouxando.  
Mas não era relaxamento.

– Teo, vamos passar dias bons aqui e depois a gente conversa  
sobre isso.

– Vamos, eu não quis te magoar.

– Conversamos na volta.

– Ok.

Ficamos em silêncio um tempo e a Natalia tocou a minha perna.  
Eu gostava da Natalia. Na verdade, eu achava que ela não gostava de 
mim. Estava comigo porque a gente transava legal, mas não sei se ela 
gostava de mim mesmo.

– Já parou pra pensar em o quão antigo é o mar?

– Não.

– Chuta.
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– Sei lá.

– Chuta!

– Duzentos milhões de anos.

– Como tu sabia?

– Para de sacanagem, Teo! É isso que eu falo, nunca sei se tu ta brin-
cando ou tirando sarro ou falando a verdade.

– Os oceanos têm tipo 200 milhões de anos. Um vinte avos da idade 
da Terra. Eu acho louco a gente olhar pra essa enormidade de água e não 
se espantar.

– Eu acho que tu é que é muito louca.

– Tu não te assombra com a vida e com a morte? Tu não acha que 
estarmos aqui é um grande mistério?

– Eu acho que a gente podia beber pra falar dessas coisas. Eu sou 
muito prática nessas observações. Não acredito em deus, acho que deus 
é um grande delírio coletivo, um caso de histeria aguda prolongada.

– Eu não sei se eu acredito em deus, deusas ou em alguma força miste-
riosa que nos puxa até aqui, que nos faz acreditar que somos as protagonis-
tas do que a gente chama de nossa vida, que nos faz acreditar que é normal 
sermos criaturas sencientes e inteligentes capazes de criar as mais loucas 
narrativas pra compreender justamente, o grande mistério que é estarmos 
aqui. Aqui nesta praia, usando um código complexo e articulado de sons 
que só é compreendido por parte das pessoas, porque cada povo vai ter  
a sua língua e os seus costumes e modos de pensar o grande mistério. Tipo, 
tu nunca te perguntou se tá realmente viva e se sim, o que isso significa?

– Eu não sei se eu te amo ou se eu te odeio.

Foi assim que a Natalia descobriu que sentia alguma coisa muito forte 
por mim, que não sabia definir direito. E foi ali que eu entendi que eu me 
sentia assim com relação à vida, ao mundo. Ali, o mar devolvia a mim tudo 
o que eu tinha plantado.

Na volta, a moto foi na caçamba da Strada do amigo da Natalia,  
a Natalia foi de carona com Melissa. Eu peguei um ônibus. Ia ficar aperta-
do. E eu preferi viajar sozinha, me perguntando se estava viva ou morta, 
sonhando ou acordada e no meio disso criando cenas de sexo na minha 
cabeça. Cenas em que eu e a Natalia, a Giorgia, a Melissa nos pegávamos 
todas. O Santiago, o Fábio e a Antonia não. Eles me davam zero tesão. 
Depois, eram nomes que eu não lembraria mais. O pessoal da prefeitura. 
Por que eu nunca tinha pensando em fazer um concurso público? Emprego 
seguro. Dinheiro bom. Estabilidade, eles diziam muito essa palavra.

Voltei direto para Caxias e quando eu cheguei minha mãe contou da 
catástrofe que teria sido tentar voltar com o meu pai. E que ele viria em 
dois finais de semana pra conversarem e ela teria que terminar novamente 
com ele, reviver o trauma.

– Muito chato isso, Teodora. Ficamos juntos por 20 anos, isso quer 
dizer que deu certo. Por 20 anos deu certo e agora não está mais dando. 
Eu não consigo, Teodora. Só que a Sofia tá muito triste com isso. Eu vim 
conversando com ela na volta.

– Ela vai superar, mãe.

– Como foi a praia?

– Foi intensa.

– Intensa? O que isso quer dizer, Teo?

– Não sei, mãe, foi um tipo de mistério.
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Eu estou aqui, imóvel, sentindo o vento no rosto, nos cabelos, nas 
mãos. Sentindo a água ir e vir nas minhas botas. Eu estou aqui, pensativa, 
observando a cidade de Nova York exatamente do mesmo ponto em que 
tu olhaste durante toda a tua vida. Eu estou aqui, entregue, lembrando 
de todas as fotografias que eu já vi deste lugar, todas elas a partir do teu 
olhar. E, neste momento, aqui parada, todas aquelas fotografias do sécu-
lo XIX, que antes pareciam tão distantes, agora estão próximas, ganham 
vida. Uma vida material, palpável - com cores de dia frio e nublado, não 
muito diferentes daquelas fotografias em preto e branco que tu tiravas.

Quanto mais eu fico aqui, mais próxima eu me sinto de ti, dela  
e das nossas. Quanto mais eu fico aqui, mais coisas eu sinto e ainda mais 
coisas fazem sentido. Quanto mais eu fico aqui, mais eu acredito na tua 
força, na nossa força, e na beleza e na insubordinação e na verdade dos 
nossos afetos. 

Eu caminho e dou voltas e voltas ao redor da tua casa. A casa onde 
tu cresceste, onde tu brincaste, onde tu aprendeste a fotografar. E onde 
tu viveste com ela, com o teu amor. Eu imagino vocês aqui. Eu imagino 
quanto tempo foi esperado para vocês finalmente ficarem sozinhas, para 
vocês finalmente serem livres. Eu caminho e, para qualquer lado que eu 
olhe, eu vejo vocês. E eu vejo vocês felizes, e eu vejo vocês dançando,  
e eu vejo vocês concretizando os beijos e os abraços que eu nunca vi nas 
tuas fotografias.

Eu sigo dando voltas ao redor da casa, pois eu não posso entrar.  
Não, ela está fechada. Eu vim de tão longe para entrar nela, para saber 
mais de ti, mas ela está fechada. As portas e as janelas estão fechadas 
para mim, estão fechadas para nós. Mas eu não quero mais portas e jane-
las fechadas. Então deixa as portas, deixa as janelas, deixa a casa, deixa 
o armário. Tem tanta coisa aqui fora, tem tanto vento tanta vida tanta cor 
cinza mas tanta água tanta pedra tanta árvore tanto ar. Tantas de ti, tantas 
dela, tantas de mim. E nós não vamos mais ficar escondidas e fechadas  
e trancadas e isoladas e infelizes. Nós estaremos aqui fora nos acarician-
do e dançando e brilhando e lutando e sorrindo e rindo deles. Daqueles 
que acham que deveríamos ficar trancadas, mudas, caladas. Não, não, 
não. Isso não vai mais acontecer. Eu te prometo.

E, sim, eu ainda estou aqui fora com o vento no rosto e pensando 
nos nossos encantos e nos nossos aconchegos e nos nossos paradoxos.  
Mas eu também não deixo de pensar na insistência dos desencontros que 
nos são impostos. Afinal, eu já disse que vim de tão longe para ver a tua 
casa, e ela está fechada. Por que ela está fechada? Por que querem impe-
dir-me de ver mais de ti e talvez sentir teu cheiro e talvez ver tua caligrafia 
em anotações antigas e talvez ver a cozinha a sala as escadas o sótão  
o banheiro o quarto onde vocês dormiam juntas. Por que eles ou o univer-
so ou as deusas fizeram com que a casa esteja justamente agora fechada 
e eu não possa entrar? Por que te apagaram e te distanciaram de mim?

Mas eles podem te apagar e te destruir e te queimar e eu vou dar um 
jeito de te encontrar. Porque eu não entrei na tua casa mas eu estou aqui 
fora e te sinto mais viva do que nunca, sinto ela mais viva do que nunca, 
sinto nós mais vivas do que nunca. Me sinto mais viva do que nunca.  
E nesse desencontro parece que eu te encontrei ainda mais e te vi ainda 
mais e te senti ainda mais e mais e mais. 

E, como nunca, senti a potência que temos juntas.

O que escrevo acima é uma carta para a fotógrafa Alice Austen. 
Essas palavras acompanham o vídeo também intitulado  
“Para Alice”1 – do qual saem as imagens, os stills que comparti-
lho nesta publicação. Esses elementos fazem parte de um proje-

to maior, no qual proponho-me a escrever cartas e, posteriormente, fazer 
vídeos para mulheres e artistas lésbicas do passado. Como eu realizo uma 
pesquisa teórica sobre artistas lésbicas na historiografia da arte e tam-
bém tenho meu trabalho como artista visual, procuro criar intersecções 
e diálogos entre esses dois fazeres. Essa série consiste nisso: juntar uma 
pesquisa teórica com trabalhos poéticos para que novas reverberações  
e potencialidades sejam geradas.

Mais especificamente sobre a carta apresentada aqui, eu a escrevi 
baseada na experiência de quando fui a Nova York, em uma viagem para 
a pesquisa do mestrado, em março de 2019. O museu Alice Austen House 

1 Link para acessar o vídeo e o 
trabalho completo: https://www.
liviauler.com/to-alice 
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era um dos principais destinos da viagem e, quando cheguei lá, estava 
fechado para reformas. Ao lembrar daquele momento, deixei as palavras 
correrem no texto, assim como correram em minha mente naquela tarde 
de inverno. Enquanto o texto fluiu de mim – pois acredito que estava há 
muito engasgado – eu imaginei ele como uma narração, como algo total-
mente sonoro, quase como uma ventania.

Foi também naquele momento, quando estava “trancada para o lado 
de fora” da casa que um dia foi de Alice, que realizei os vídeos e fotogra-
fias que compõem o trabalho visual. Junto com esse material também 
estão as fotografias da própria Alice que, ao serem colocadas em relação 
às minhas, criam anacronismos, confluências e interlocuções próprias. 
Coloco-me nas imagens, leio a carta, falo com ela. É como se fosse o meu 
encontro com essa mulher lésbica e fotógrafa que tanto admiro. Pelo me-
nos um dos encontros possíveis.

SOBRE A FOTÓGRAFA

Alice Austen nasceu em 1866, em Staten Island – uma ilha perten-
cente ao distrito de Nova York, nos Estados Unidos. Seu nome de nasci-
mento foi Elizabeth Alice Munn. Esse último sobrenome era o do pai mas, 
desde cedo, ela adotou o sobrenome da mãe: Austen. Quando Alice era 
criança, o pai abandonou a família e, assim, sua mãe foi morar na casa 
dos pais. Na casa, além dos avós de Alice, também moravam sua tia,  
o marido e um tio mais novo. Clear Comfort, como era chamado o ca-
sarão, foi o lar de Alice não apenas na infância, como em praticamente 
toda a sua vida adulta. 

Quando Alice tinha aproximadamente dez anos, seu tio Oswald Müller, 
capitão da marinha, trouxe para casa uma câmera fotográfica. Apesar da 
idade, ela ouvia com atenção as explicações sobre a câmera e logo teve 
permissão para manuseá-la. O outro tio, Peter, ensinou Alice a lidar com 
os químicos e a realizar as revelações das fotografias. Ambos os tios de-
ram muito apoio e incentivo à paixão da menina e, inclusive, instalaram 

uma sala escura (darkroom) dentro de um armário no segundo andar da 
casa, onde Alice passava horas e horas do dia. Quando ela completou 18 
anos, suas fotografias já tinham uma qualidade considerada profissional. 

Alice Austen registrava praticamente tudo o que estava ao seu redor: 
família, amigas e amores, a casa, a cidade. E é provavelmente por isso 
que ela possui um acervo de aproximadamente oito mil imagens. Alice 
fez diversos registros do centro de Nova York, onde fotografava principal-
mente imigrantes e trabalhadoras/es  que circulavam ou comercializavam 
seus produtos pelas ruas. Ela também tirava muitas fotografias durante 
seus passeios e viagens. Ademais, foi a primeira mulher de Staten Island 
a ter um carro, com o qual podia ir a muitos lugares levando seus pesados 
equipamentos. 

Além da fotografia, Alice também tinha paixão pelos esportes: tênis 
era o seu grande hobby. Ela não apenas praticava diversas atividades  
físicas, como também fotografava as mulheres vitorianas jogando tênis, 
fazendo ginástica e andando de bicicleta, por exemplo. Inclusive, um dos 
únicos trabalhos comerciais de sua carreira consistiu em fotografias para 
o livro Bicycling for Ladies (1896), de Maria E. Ward. A autora era amiga de 
Alice e tinha o apelido de Violet Ward. As fotos, que serviram como base 
para as ilustrações do livro, mostram diversas posições de uma mulher 
segurando ou andando com sua bicicleta – a modelo era uma outra amiga 
delas, a ginasta Daisy Elliot.

São diversos os aspectos de pioneirismo e de relevância em relação 
ao trabalho de Alice Austen, mas o que realmente se destaca [em especial 
para a minha pesquisa e interesse] são os casais de mulheres que ela re-
tratou. No século XIX, em plena era vitoriana, Alice teve a coragem e a ou-
sadia não apenas de assumir um relacionamento com outra mulher, como 
de fotografar mulheres como casais – inclusive colocando-se em muitas 
dessas imagens.

Em seu acervo podemos encontrar diversas fotografias que apresen-
tam diferentes pares de mulheres. Entretanto, a palavra que geralmente 
vem junto dessas imagens é: amiga. “Alice e uma amiga” ou “Violet e uma 
amiga”. De fato, Alice tinha muitas amigas e é difícil atestar se ela teve 
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um relacionamento com alguma delas – antes de conhecer Gertrude Tate, 
sua parceria de vida por mais de 50 anos. Mas observando de forma mais 
atenta algumas fotografias, e também lembrando o quanto o sistema da 
heterossexualidade compulsória  procura apagar as vivências e experiên-
cias lésbicas (RICH, 2010), é possível afirmar ou, no mínimo, desconfiar 
que a palavra “amiga” esteja encobrindo o real status da relação entre 
algumas dessas mulheres.

As fotografias de Alice mais conhecidas e icônicas que mostram 
casais de mulheres, como “The Darned Club” e “Trude and I”, são do 
ano de 1891. Anos depois disso, em 1899, Alice conhece Gertrude Tate.  
Ambas estavam hospedadas em um hotel chamado Twilight Rest, em 
Catskills – uma região bastante turística, com diversos hotéis e resorts, no 
estado de Nova York (EUA). Naquele momento Alice tinha 33 anos e estava 
viajando de férias; Gertrude tinha 28 anos e estava lá para repousar e se 
recuperar de uma febre tifoide. Pelas fotografias de Alice é possível arriscar 
a dizer que elas se apaixonaram totalmente e de forma bastante rápida.

Gertrude era instrutora profissional de dança e aparece feliz e dançan-
do em várias fotografias feitas por Alice naquela temporada em Catskills, 
quando se conheceram. Após retornarem de viagem, Gertrude passou  
a visitar Alice regularmente. Apenas em 1917, quando Alice já estava prati-
camente sozinha, que as duas passaram a morar juntas na Clear Comfort.

Apesar de ter levado uma vida com diversos privilégios, depois da cri-
se de 1929 Alice perdeu muito dinheiro e a situação financeira foi ficando 
cada vez mais complicada. Foi nessa época que ela deixou de fotogra-
far – afinal, tudo o que envolvia a fotografia custava caro e ela mal tinha 
dinheiro para pagar as coisas básicas da casa. Foram diversas tentativas 
para se manterem financeiramente: Gertrude ministrava aulas de dança,  
Alice vendeu antiguidades e coisas de valor que eram da família, hipote-
cou a casa e, juntas, elas tentaram abrir uma casa de chás. 

Nenhuma das alternativas deu certo por muito tempo e, assim, em 1945, 
elas foram despejadas da Clear Comfort, a casa que Alice chamou de lar 
por praticamente toda a sua vida. Depois disso elas ainda moraram juntas 
em um apartamento pequeno mas, como já estavam com idade avançada 

e precisavam de cuidados, Gertrude foi morar com a irmã – a qual nunca 
aceitou o relacionamento delas – e Alice passou por algumas casas de  
repouso. Em junho de 1950, foi acolhida na Staten Island Farm Colony, uma 
instituição pública para abrigo de pessoas sem condições financeiras.

Gertrude seguiu visitando sua amada e estava presente no Alice 
Austen Day, um evento que aconteceu em outubro de 1951 para home-
nagear a trajetória de Alice e expor suas fotografias. Pouco tempo depois 
desse dia, Alice, que tinha artrite severa, teve um derrame e desenvolveu 
pneumonia. Assim, em junho de 1952, com 86 anos, ela morreu sentada 
em sua cadeira de rodas.

É importante destacar que Alice e Gertrude seguiram com sua parceria 
e cumplicidade até o fim de suas vidas. Elas gostariam de ter sido enterra-
das juntas, no entanto, esse último desejo foi totalmente ignorado.

Outro aspecto importante de salientar, agora em relação ao trabalho 
de Alice, é o quanto ela buscou incansavelmente a visibilidade e repre-
sentatividade de mulheres – em especial de suas semelhantes, de mulhe-
res que amavam outras mulheres. Dessa forma, é inegável a relevância 
do legado que essa artista nos deixa. Além de ser uma das primeiras 
fotógrafas assumidamente lésbica na história, ela também foi uma das 
primeiras norte-americanas a trabalhar com a fotografia ao ar livre, e não 
dentro de um estúdio.

Atualmente a Clear Comfort, casa que abrigou Alice por quase oito 
décadas, se chama Alice Austen House e é um museu em homenagem à 
fotógrafa. O museu possui um site e, virtualmente, é possível fazer uma 
visita ao local e também acessar o arquivo fotográfico de Alice. 
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situado em Florianópolis, na gestão e curadoria da Galeria Nacasa. Também 
realiza trabalhos de curadoria, selecionados em editais em Santa Catarina. 
Desde 2013 ministra o curso “Desenho Artístico” em seu ateliê.

Aline Motta 
Bacharel em Comunicação Social pela UFRJ e pós-graduada em Cinema 
pela The New School University (NY). Combina diferentes técnicas e práticas 
artísticas, mesclando fotografia, vídeo, instalação, performance, arte sonora, 
colagem, impressos e materiais têxteis. Sua investigação busca revelar ou-
tras corporalidades, criar sentido, ressignificar memórias e elaborar outras 
formas de existência. Foi contemplada com o Programa Rumos Itaú Cultural 
2015/2016, com a Bolsa ZUM de Fotografia do Instituto Moreira Salles 2018 
e com 7º Prêmio Indústria Nacional Marcantonio Vilaça 2019. Recentemente 
participou de exposições importantes como “Histórias Feministas, artistas 
depois de 2000” - MASP, “Histórias Afro-Atlânticas” - MASP/Tomie Ohtake 
e “O Rio dos Navegantes” - Museu de Arte do Rio/MAR.

Bárbara Paul 
Bárbara Paul é uma artista visual, pesquisadora e educadora graduada em 
Artes Visuais pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Atualmente 
mestranda do programa de pós gradução em  artes Visuais pela Universidade 
do Estado de Santa Catarina (UDESC). Participa de exposições, publi-
cações e residências artísticas em diversos estados do Brasil, Europa  
e Estados Unidos e sua produção atualmente investiga as relações familia-
res, as dificuldades de convivência e as memórias de infância e adolescên-
cia por meio do desenho, instalação, objetos de arte, fotografia, desenho  
e qualquer linguagem que servir para materializar suas narrativas.

Be Leite 
Bacharel em Artes Visuais pela Universidade de Brasília, UNB. Concentra 
os estudos em pintura, gravura, desenho e cinema; a colagem é o que guia 

o processo criativo, abordando temas como a violência, o conflito, o coti-
diano, o amor, questionamentos sobre gênero e sexualidade e a força da 
família lgbtqia+. A música aparece nos trabalhos como trilha de imagens 
metafóricas da ficção, as séries de pintura  podem levar nomes de filme, 
album de música, blog, meme de reality show de drag queen do Ceará, 
são pensados links entre o texto das composições e as imagens apropria-
das do mundo pop. Foi indicada ao prêmio PIPA 2019 e 2020. 

Bianca Tomaselli
Doutoranda em Literatura pela UFSC com estância de pesquisa na 
Faculdad de Filosofía y Letras da Universidad de Granada, Espanha, finan-
ciada pela Fundación Carolina (2019). Mestra em Linguagens Visuais pela 
UFRJ (2011), graduada em Arquitetura e Urbanismo pela UFSC (2008) com 
estágio no Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis (2006-2008) 
e em Artes Plásticas pela UDESC (2004). Artista e pesquisadora de artes 
visuais, arquitetura, urbanismo, cinema e literatura, participou de exposi-
ções individuais e coletivas de arte contemporânea no Brasil e no exterior. 
Foi professora dos cursos de Licenciatura e Bacharelado do Departamento 
de Artes Visuais da UDESC (2014-2018) e na Pós Graduação em Poéticas 
Visuais da UNESC (2018).

Bruna Ribeiro
Mestranda bolsista FAPESC em Artes Visuais, na linha de Processos 
Artísticos Contemporâneos da Universidade do Estado de Santa Catarina 
/ PPGAV-UDESC (2019-Atual), sob orientação da Prof. Dra. Silvana 
Barbosa Macedo. Acadêmica da especialização em Poéticas Visuais pela 
Universidade do Extremo Sul Catarinense (2017-Atual) e graduação em 
Artes Visuais (Bacharelado) pela mesma instituição. Atualmente participa 
do grupo de pesquisa Articulações Poéticas (UDESC/CNPq), coordenado 
por Prof. Dra. Silvana Barbosa Macedo e Prof. Dra. Sandra Maria Correia 
Favero e o GPA – Grupo de Pesquisa em Arte (UNESC/CNPq), coordenado 
por Aurélia Regina de Souza Honorato.
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Carina Castro Pedro
Carina Castro é fotógrafa e doutoranda em Arquitetura e Urbanismo pela 
UFMG. Seus trabalhos são voltados aos movimentos populares de luta pela 
moradia, movimentos feministas e movimentos LGBTQIA+. Atualmente é 
uma das coordenadoras do Clube Lesbos de Belo Horizonte. Faz par-
te dos grupos de pesquisa Indisciplinar (CNPq/UFMG), GUARÁ – Grupo 
de Pesquisas Descoloniais em Arte Contemporânea (CNPq/UDESC) e do 
Laboratório de Fotodocumentação Sylvio de Vasconcellos (UFMG).

Carina Maria Weidle
Docente e Pesquisadora, doutora em Artes pela Universidade de São 
Paulo - Escola de Comunicação e Artes, em Poéticas Visuais (2014). Possui 
mestrado em Master of Arts - Goldsmiths College - University of London 
(1992), e graduação em Superior de Pintura pela Escola de Música e Belas 
Artes do Paraná (1988). Atualmente é Professora da Escola de Música  
e Belas Artes do Paraná nas disciplinas de Escultura, Cerâmica e Desenho. 
Tem experiência na área de Artes, com ênfase em Escultura, atuando prin-
cipalmente com escultura, cerâmica, instalação, fotografia e desenho.

Carlos Eduardo Ferreira Paula (Carlos Ferro)
Mestrando em Artes Visuais na linha de Processos Artísticos Contem- 
porâneos da Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC (2020 
– atual). Graduado em licenciatura em Artes Visuais pela Universidade 
Estadual de Ponta Grossa – UEPG (2020). Pesquisa a relação contínua en-
tre corpo e matéria, no qual o gesto como um meio, atua como uma ação 
corporal incisiva e também como um acontecimento. 

Carol Garlet
Arte Educadora e pesquisadora nas áreas de Artes Visuais e Dança, tendo 
o corpo como centralidade em suas pesquisas. Mestre em Antropologia  

Social (UFSC) e cursando Licenciatura em Artes Visuais (UDESC). Participa 
do Guará - Grupo de Pesquisas Decoloniais em Arte Contemporânea 
(UDESC).

Carina Castro

Fotógrafa e doutoranda em Arquitetura e Urbanismo pela UFMG. Seus 
trabalhos são voltados aos movimentos populares de luta pela moradia, 
movimentos feministas e movimentos LGBTQIA+. Atualmente é uma das 
coordenadoras do Clube Lesbos de Belo Horizonte. Faz parte dos grupos 
de pesquisa Indisciplinar (CNPq/UFMG), GUARÁ – Grupo de Pesquisas 
Descoloniais em Arte Contemporânea (CNPq/UDESC) e do Laboratório 
de Foto-documentação Sylvio de Vasconcellos (UFMG).

Daniela Vicentini

Doutoranda na linha de pesquisa em Processos Artísticos Contempo-
râneos da UDESC. Formou-se em bacharelado em Pintura pela Escola de 
Música e Belas Artes do Paraná (EMBAP, 1995); fez mestrado em História 
Social da Cultura, na PUC-Rio, em 2000. De 2001 a 2005, lecionou na 
Universidade Tuiuti do Paraná (UTP) e na UniBrasil, em Curitiba. Em 2006, 
foi uma das vencedoras do prêmio editorial Iberê Camargo, publicou 
“Tríptico à Iberê” (Cosac Naify, 2010), em coautoria com Fernando Burjato, 
“Arte brasileira nos acervos de Curitiba” (Segesta, 2010), Presença de Alice, 
sobre a obra de Alice Yamamura (2016). Em 2014, realizou a exposição 
individual, Mar, no Centro Cultural Badesc, em Florianópolis; e, em 2015, 
Vai vem ver, no Museu da Gravura, em Curitiba. Em 2009 e 2010, realizou 
o Treinamento em Goetheanismo, de 2014 a 2019, a formação em Terapia 
Artística Antroposófica, ambos na Associação Sagres, Florianópolis. 
Atualmente, participa do Grupo de Pesquisa “Articulações Poéticas”, 
coordenado pelas professoras Dra. Sandra Favero e Dra. Silvana Barbosa 
Macêdo, investiga conceitos de natureza e paisagem e realiza obras em 
caminhadas, processos colaborativos, aquarela e escrita.
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Danillo Villa

Doutor em Poéticas Visuais pela Escola de Comunicação e Artes da 
Universidade de São Paulo (2012), mestre em Artes pelo Instituto de Artes 
da Universidade Estadual de Campinas (2003) e graduado em Educação 
Artística pela mesma instituição (1994). É professor do Departamento de 
Artes Visuais da Universidade Estadual de Londrina, das disciplinas de 
Desenho e Pintura. Atua como chefe da Divisão de Artes Plásticas da 
Casa de Cultura da UEL - desde 2011. É coordenador e orientador do 
projeto - Ateliê Permanente -, organizado na Divisão de Artes Plásticas 
desde 2011.

Débora Caroline Viana Almeida – Déba Viana Tacana 
Mestranda em Artes Visuais pela Universidade Estadual de Santa Catarina 
- UDESC/PPGAV, licenciada em Artes Visuais pela Universidade Federal 
do Vale do São Francisco - UNIVASF. Realiza pesquisa no âmbito da for-
mação de professores de artes visuais e relações étnico-raciais. Como 
artista visual desenvolve pesquisas em processos poéticos por meio da 
cerâmica em diálogo e aproximação com arte contemporânea memória 
povos originários do sertão do submédio São Francisco.Experiência com 
a linguagem cerâmica na atuação junto a educação não-formal com: mu-
lheres encarceradas no sistema prisional, territórios indígenas, quilombo-
las e camponês.

Débora Pazetto
Professora de História e Teoria da Arte na UDESC - Universidade do 
Estado de Santa Catarina. Professora Colaboradora do Mestrado em 
Educação Tecnológica no CEFET-MG. Possui graduação em Filosofia 
pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC (2007) e gradua-
ção em Artes Visuais pela Universidade Estadual de Santa Catarina - 
UDESC (2010), mestrado em Filosofia pela Universidade Federal de Santa 
Catarina (2010) e doutorado em filosofia pela Universidade Federal de 

Minas Gerais - UFMG, na linha de pesquisa de Estética e Filosofia da 
Arte, com estágio doutoral na Universidade Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
Principais áreas de atuação: Teoria da Arte; Estética, Filosofia da Arte, 
Arte e Tecnologia; Estudos de Gênero, Crítica de Arte.

Edson Macalini
Artista Visual. Doutorando em Artes Visuais pela Universidade do Estado 
de Santa Catarina – UDESC/PPGAV. Mestre em Artes Visuais pela 
Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC/PPGAV – 2014. 
Graduado em Licenciatura em Artes Visuais pela Faculdade de Artes do 
Paraná – FAP/UNESPAR – 2010. Atualmente é professor de desenho do 
Curso de Licenciatura em Artes Visuais pela Universidade Federal do Vale 
do São Francisco – UNIVASF/CARTES – Juazeiro/BA. Possui experiên-
cias como professor no ensino de artes visuais nas esferas: público e pri-
vado, ensino fundamental e médio, programas sociais e espaços de edu-
cação  não-formal. Como artista visual desenvolve trabalhos em poéticas 
artísticas com o desenho, gravura, coletas, narrativas, escritos,  publica-
ções independentes, livros de artistas, múltiplos, fotografias, instalações,  
intervenções urbanas e arte disseminativa. 

Elenize Dezgeniski
Artista visual, fotógrafa e atriz. Mestranda em Artes Visuais na Linha 
de Processos Artísticos Contemporâneos pela Universidade do Estado 
de Santa Catarina (UDESC), Especialista em História da Arte Moderna 
e Contemporânea pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná 
(EMBAP), Bacharel em Interpretação Teatral pela Faculdade de Artes do 
Paraná (FAP). Os principais temas em seus trabalhos são a memória,  
a palavra, a afetividade e o corpo. Sua obra é apresentada em fotogra-
fias, vídeos, instalações, performances, práticas curatoriais, publicações 
e inserções em discursos/circuitos híbridos. Autora do livro Gesto con-
tínuo (Curitiba, 2019). É integrante do coletivo FUDEU e do grupo de 
pesquisa Articulações Poéticas (UDESC/CNPq).
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Elisa Vieira Queiroz
Nascida em Florianópolis, SC, com muitos elos afetivos entre Brasil e Itália. 
Atualmente é mestranda em Artes Visuais na UDESC na linha de pesquisa em 
Processos Artísticos Contemporâneos, possui graduação em Bacharelado 
em Artes Visuais pela Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) 
e em Design Gráfico pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 
Cursou um semestre (2012) de Belas Artes na Accademia Albertina del-
le Belle Arti di Torino e como bolsista CAPES pelo programa federal Ciências 
sem Fronteiras cursou um ano de master em Eco-design na universidade 
Politecnico di Torino (2013-2014), ambas em Turim, Itália. Sua produção 
explora questões relacionadas ao afeto, à nostalgia, ao paraíso – criando  
e inventando memórias e lugares de pertencimento.

Gabriel Augusto de Paula Bonfim
Mestrando bolsista CAPES em Artes Visuais, na linha de Processos Artísticos 
Contemporâneos da Universidade do Estado de Santa Catarina (2019-Atual), 
sob orientação da Prof. Dra. Sandra Maria Correia Favero. Possui Graduação 
em Artes Visuais (Licenciatura) pela Universidade Estadual de Londrina 
(2019). Tem experiência na área de Artes Visuais e Educação. Participou do 
projeto de iniciação à docência: PIBID – Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência (2015-2017). Atuou como mediador na Divisão de Artes 
Plásticas – Casa de Cultura UEL (2017-2018). Atualmente participa do gru-
po de pesquisa Articulações Poéticas (UDESC/CNPq), coordenado por Prof. 
Dra. Silvana Barbosa Macedo e Prof. Dra. Sandra Maria Correia Favero, inves-
tigando processos de caminhadas e criação de narrativas. Integra a Equipe 
Editorial da Revista Palíndromo do Programa de Pós-Graduação em Artes 
Visuais do Centro de Artes da Universidade do Estado de Santa Catarina.

Gerusa Morgana Bloss
Psicóloga. Doutoranda em Psicologia com ênfase em Psicologia Social e 
Cultura - Estética, Processos de Criação e Política pela Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC). Mestre em Psicologia pela UFSC (2019). Graduada 

em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Maria (2017). Membro do 
Grupo de Pesquisa: Psicanálise, Processos criativos e Interações Políticas - 
LAPCIP/UFSC. Bolsista CAPES. Principais interesses em pesquisa: psicaná-
lise; psicanálise em articulação com a arte, com a literatura e com a escrita.

Juliana Crispe
Curadora, Pesquisadora, Professora, Arte-educadora e Artista Visual. 
Bacharel, Licenciada e Mestre em Artes Visuais pela UDESC. Doutora em 
Educação pela UFSC. Pós-Doc pelo PPGAV/UDESC. Professora no curso 
de Artes Visuais no Centro de Artes da Universidade do Estado de Santa 
Catarina, membra da ABCA - Associação Brasileira de Críticos de Arte  
e do Conselho Deliberativo do Museu de Arte de Santa Catarina – MASC. 
Coordena o Espaço Cultural Armazém – Coletivo Elza (desde 2016 -) em 
Florianópolis; um coletivo de mulheres com o objetivo de promover arte, 
cultura, educação, infância, saúde coletiva e empoderamento feminino. 
Recebeu alguns prêmios, destacando o Prêmio Jovem Curador da 14ª 
Bienal Internacional de Arte Contemporânea de Curitiba (2019) pelas ex-
posições e eventos: Projeto Armazém e Mulher Artista Resiste.

Kássia Borges
Artista visual e professora. Possui Doutorado em Ciências do Ambiente 
e Sustentabilidade na Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas 
(2017), mestrado em Artes Visuais pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (2003), Especialização em Filosofia política pela (UFU)  
e graduação em - Artes Plásticas pela Universidade Federal de Uberlân-
dia (1987). Foi professora na Universidade Federal de Uberlândia, na 
Universidade Federal de Goiás, no Centro Universitário de Caldas Novas 
(Unicaldas), atuando principalmente nos seguintes temas: origem, fantas-
ma, ato criativo e utopia e nas seguintes áreas: cerâmica, fotografia, de-
senho, instalação, arte contemporânea, meios mistos, escultura e vídeo.  
Hoje é professora efetiva nas áreas de bidimensional, tridimensional e arte 
contemporânea na Universidade Federal do Amazonas. 
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Leandro Serpa

Tijucas/SC (09/12/1983). É Bacharel em Artes Plásticas pelo Centro de 
Artes da Universidade do Estado de Santa Catarina, Mestre em Ensino 
das Artes Visuais e Doutorando em Artes Visuais, na linha de Processos 
Poéticos pelo PPGAV/UDESC. Artista pesquisador do campo gráfico, mo-
notipia e das relações entre jogo e cultura, Leandro investiga atualmente  
A Presença/Ausência na dimensão expandida da Gravura Contemporânea: 
Estratégias poéticas de Guerra Hibrida contra a Barbárie, em seu percurso 
no Doutorado em Artes Visuais.

Letícia Cardoso
Doutoranda em Processos Artísticos Contemporâneos UDESC, Florianó-
polis, desde agosto de 2017, Mestre em Poéticas Visuais no Programa de 
Pós-graduação do Instituto de Artes da UFRGS, Porto Alegre, RS em 2005, 
Graduada no Curso Bacharelado em Artes Plásticas na UDESC, Florianópolis, 
SC em 2001. Participa do 32 Panorama da Arte Brasileira no MAM (Museu 
Arte Moderna) de São Paulo, Recebe Bolsa Iberê Camargo de intercâmbio 
para artistas em 2009 em Austin parceria com o Blantom Museum of Art 
em Austin, Universidade do Texas/USA, Prêmio Armando Carrerão de Video 
FUNCINE Florianópolis 2008, Bolsa Residência de Artista para o SPA das 
Artes em Recife 2008, Premio Projeto de Intervenção Schawnke, Joinville,SC 
2008, Projeto SPA das Artes Recife em 2005, Projeto Trajetória 3, Fundação 
Joaquim Nabuco em Recife, PE em 2005, Menção Especial no 59º Salão 
Paranaense, MAC- PR em 2002, Contemplada pelo Projeto Rumos Itaú 
Cultual Artes Visuais 2001/2003 entre outros eventos e exposições.

Letícia Honorio
Artista visual e pesquisadora, nascida em Santa Maria/RS, atualmente resi-
de em Florianópolis/SC. Mestranda em Artes Visuais, na linha de Processos 
Artísticos Contemporâneos na Universidade do Estado de Santa Catarina 
(UDESC). Graduada em Artes Visuais Bacharelado em Desenho e Plástica, 
pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), com especialização em 

Pintura, Fotografia e Gravuras. Participa do Grupo de Pesquisa Articulações 
Poéticas (UDESC/CNPq), e também do Laboratório de Arte e Subjetividades 
(LASUB/UFSM). Atualmente, sua pesquisa trata do Artivismo e Subjetividades 
de Mulheres Negras na Arte Contemporânea Latino-Americana. Seus traba-
lhos permeiam a pintura e fotografia. 

Lívia Bittencourt Auler
Mestra em Artes Visuais na linha de História, Teoria e Crítica de Arte (UFRGS), 
com pesquisa em feminismo e história da arte, concentrando-se especialmen-
te em artistas lésbicas. Graduada em Comunicação Social - Habilitação em 
Jornalismo (2014) pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
(PUCRS) e atualmente cursando Artes Visuais - Bacharelado, na Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Além de pesquisadora, é artista visual 
e já participou de diversas exposições coletivas e uma individual. É uma das 
fundadoras do coletivo Nítida - fotografia e feminismo, grupo de fotógrafas 
que pesquisa e discute a presença das mulheres na história da fotografia.

Lorena Galery
Mestranda em Artes Visuais, na linha de Processos Artísticos Contem-
porâneos da Universidade do Estado de Santa Catarina (2019-Atual), sob 
orientação da Prof. Dra. Silvana Barbosa Macedo. Possui graduação em 
artes visuais pela Universidade Federal de Minas Gerais (2013), com es-
pecialização em artes gráficas e fotografia. Atualmente participa do grupo 
de pesquisa Articulações Poéticas (UDESC/CNPq), coordenado por Prof. 
Dra. Silvana Barbosa Macedo e Prof. Dra. Sandra Maria Correia Favero, 
investigando arte feminista e brasileira. Nascida em Belo Horizonte/MG  
em 23/05/1988. Mora em Florianópolis SC.

Luanda de Oliveira Rainho Ribeiro
Luanda Olívia, artista visual e mestranda bolsista CAPES em Artes Visuais na 
linha de Processos Artísticos Contemporâneos da Universidade do Estado 
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de Santa Catarina (2020–2022), sob orientação de Sandra Maria Correia 
Favero. Produz narrativas ficcionais com o desenho e a escrita, pesquisan-
do relações entre memória e fabulação. Participou de exposições coletivas 
e realizou a individual Arqueologia do Impossível (Galeria Municipal de Arte 
Pedro Paulo Vechietti, Florianópolis, 2019).

Luciana Gruppelli Loponte
Possui graduação em Licenciatura Plena em Educação Artística Hab. 
em Artes Plásticas pela Universidade Federal de Pelotas - UFPEL (1990), 
Mestrado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas - 
UNICAMP (1998) e Doutorado em Educação pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul - UFRGS (2005). Atualmente é pesquisadora e pro-
fessora adjunta do Departamento de Ensino e Currículo da Faculdade de 
Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atuando na 
graduação e no Programa de Pós-Graduação em Educação, na linha de 
pesquisa Ética, alteridade e linguagem na educação. Atua principalmente 
nos seguintes temas: ensino de arte, formação de professores, formação 
estética docente, arte e educação, gênero e artes visuais.

Luiza Reginatto
(Estrela – RS 1988). Mestranda em Artes Visuais, na linha de Processos 
Artísticos Contemporâneos pela Universidade do Estado de Santa Catarina 
(UDESC). Graduada em Artes Visuais pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS). Em seu trabalho se desdobram relações entre 
materiais e paisagens reais e imaginárias, pesquisando recursos gráficos, 
instalação e a relação com o corpo no espaço. Atualmente participa do do 
Grupo de Pesquisa Articulações Poéticas (UDESC/CNPq).

Natália Borges Polesso
Pesquisadora de pós-doutorado com bolsa CAPES (PNPD), na Universi-
dade de Caxias do Sul. Doutora em Teoria da Literatura pelo Programa de 

Pós-Graduação em Letras da PUCRS (2017), com período de doutorado-
-sanduíche na Sorbonne Université (2015). Mestre em Letras pelo Programa 
de Pós-Graduação em Letras, Cultura e Regionalidade na UCS (2011). Possui 
graduação em Letras Licenciatura Plena em Português, Inglês e respectivas 
literaturas, pela UCS (2007). Tem experiência na área de Letras, com ênfase 
em Literatura e Ensino de língua Inglesa. É autora dos livros “Recortes para 
álbum de fotografia sem gente” (2013), vencedor do prêmio Açorianos de 
Literatura (2013), “Coração a corda” (2015) e “Pé atrás”, e “Amora” (2015), 
vencedor dos prêmios AGES - livro do ano (2016); Açorianos de Literatura 
(2016); 1 lugar no Prêmio Jabuti, nas categorias Contos e Escolha do Leitor. 
Recentemente, publicou “Controle” e “Corpos Secos”, ambos romances. 
Em 2017, Natalia foi selecionada para a coletânea Bogotá39, que reúne os 
39 escritores mais promissores da América Latina com menos de 40 anos.

Márcia Regina Pereira de Sousa
Artista visual, pesquisadora, professora. Doutora em Poéticas Visuais pelo 
Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS, 2016), com estágio de doutoramento san-
duíche na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, Portugal 
(FBAUP, 2015); mestre em Processos Artísticos Contemporâneos pelo 
Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade do Estado 
de Santa Catarina (UDESC, 2009); graduada em Gravura pela Escola de 
Música e Belas Artes do Paraná (EMBAP, 1998) e em Comunicação Social 
pela Universidade Federal do Paraná (UFPR, 2002). Professora adjunta do 
Centro de Artes da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Tem experiên-
cia na área de Artes, com ênfase em Gravura, Desenho, Fotografia, publica-
ções e livros de artista, pesquisa atualmente Arte e Natureza: proliferações.
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