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Natércia da Sllveira saudando Lamartlna pﬂla ouncesséu do dlrelto an veto famlnlno no Hio Grande do Norte

As vezes eu canso

<<Ha anos fazemos chover, e pouco esta molhado.
Os argumentos, as frases, toda uma ideologia
que nos esforcamos tanto para tornar
conhecida, nao estao gastos, nao soam
como repeticao, pouco foram ouvidos.
Por que sera?»

A esperanga é uma corda
<<O destino das mulheres arrasta consigo 0
destino dos homens e vice-versa.
A maneira de conviver, de ser, de amar,
tera que ser reinventada, revivida...»
P 7
'

P. 6

.

Zezé Motaz Dandara Guerreira,
na Vila, na Arte e na Vida
<<... estou descobrindo que a mulher independente,
principalmente em profissﬁes pilblicas, esta tendo muita
dificuldade nas relacées afetivas. Os homens nao estao
segurando essa barra de ter uma parceira forte.»
PP.8e9
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O Conselho Nacional dos
Direitos da Mulher, neste
editorial, incorpora-se a fala das

massa, notadamente a da
publicidade. Ei-la: ou na
eondigao de consumidora voraz
de parafernalias variadas, ou, na
de mulher-produto, que empresta

mulheres brasileiras, desvelando
seu discurso — expressﬁo de
modernidade. A construgao

atributos estereotipados de
feminilidade, sensualidade e

dessa nova identidade ultrapassa
fronteiras, quer polfticas
strictu-sensu, quer ideologicas,
na COmpI'€€nS50 de que o
“viver” pressupoe 0 sonho, 0
desejo, a aventura e
principalmente o transformar ao
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Colocar~se no vértice de um
turbilhao de desintegragao e
mudanga, luta e contradigéio,
ambigiiidade e angiistia
demonstra a capacidade da
mulher de recriar-se e de recriar
a vida, tornando novo o velho,
recolocando em discussao a
igualdade entre os sexos.
Trata-se primordialmente de

recuperar 0 cotidiano de vida e
trabalho, a afetividade, a
sexualidade, 0 direito pleno ao
exercfcio ou nao da
maternidade.
E nesse movimento
permanente de
auto-reconhecimento, de
afirmagao do “eu mulher" — eu
mulher ainda discriminada — que

se estabeleee em primeiro plano,
a conexao inequfvoca entre sexo

Nacional a organizagao deste
mimero especial do Caderno
Cultural, o CNDM quis
hornenagear 0 8 de margo, dia
Internacional da Mulher, através
de contos, cronicas, ensaios,

falas e poesias que contam,

Conselho acional
do
Direitos da Mulher

e polftica. Inegavelmente,

abriu-se 0 espago pﬁblico:
buscou-se expressar a cidadania
e a liberdade polftica.

Fato concreto: avaneos foram
alcangados. Conquistamos a
legitimidade do debate polftieo

sobre a discrirninagao do sexo
feminino.
ii

"aspecto-maternal-matronal",
aos objetos anunciados. A
imagem no espelho, choca-se
com 0 real: cotidiano de luta por
emancipar-se. Por isso um
Conselho Nacional dos Direitos
da Mulher, por isso grupos
organizados, por isso falas e
gritos individuais.
A0 propor £1 Imprensa

Porém, 0 “eu mulher” é mais;
passa necessariamente pela
ampliagao do espago privado.
Existe 0 cansago da
segmentagao. Busca-se a
igualdade baseada na
compreensao da totalidade do
ser. Exige-so o novo, 0

""'i—

revolucionario, 0 desafio.
Surge assim um outro perfil

de mulher, um ser aqui da terra
Brasil, que vive, sofre, ama,

desama, angustia-se...
Paradoxalmente, esta mulher nﬁo

corresponde a imagern veiculada
pelos meios de comunicagéo de
l

1

multidimensionalmente, sobre 0
ferninino. Deste feminino
“eseuro e tenebroso” da figura
da bruxa. De herois e herofnas
de leituras que nos Inarcaram.
Do nosso riso raro e sorrisos
rnuitos. D0 nosso cansago de

dizer tanto de nos mesmas e,
enfrentar olhares perplexos
diante de nossa fala. Da
tentativa de reinventar valores

para uma subversao nas
convivéncias. De uma Dandara
guerreira, dizendo do seu sexo e
de sua raga. Desta luta sempre
renovada de jogar cordas no céu

e tecer caminhos entre estrelas e
nebulosas, ouvindo desabafos
mineiros, reencontrando, em
eada uma de nos, todas as
mulheres de Cora Coralina.
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Vive dentro de mim
uma cabocla velha

‘ii

de mau-olhado,
acocorada ao pé do borralho,
olhando pra 0 fogo.
Benze quebranto.

Bola feitigo...
Ogum. Orixa
Macumba, terreiro.

/I

Oga, pai-de-santo...
Vive dentro de mim
a lavadeira do Rio Vermelho.
Seu cheiro gostoso
l"
d agua e sabao.
Rodilha de pano.
Trouxa de roupa,
pedra de anil.

%'

/

%

Sua coroa verde de sao-caetano.
Vive dentro de mim
a mulher cozinheira.

Pimenta e cebola.
Quitute bem feito.

Panela de barro.
Taipa de lenha.
Cozinha antiga
toda pretinha.
Bem cacheada de picumﬁ.

Pedra ponmda.
Cumbuco de coco.
Pisando alho-sal.
Vive dentro de mim
a mulher do povo.

ﬁlm,

I
"' """"'—""'“"'

Bem proletziria.
Bem linguaruda,
de5abuS3da= Sam Pmconccltosr
dﬁ Ca5Ca‘gm553’
de chinelinha,
e ﬁlharada.
Viva demro dc mim

Vive dentro de mim
a mulher da vida.
Mmha irmazmha
- desprezada,
tao
tao munnurada...
Fingindo alegre seu triste fado.

Sintonia
.

Yedcla Pzmngm -

r

.

a mulher rOCcira_

' Enxeno da ‘Emir
[T1610 casmurra.
Trabalhadeira.
Madrugadeira.

.

Todas as vidas dentro de mim:

Flutuo

Na minha vida —
a vida mera das obscuras.

P8356“)
Qugm reclur mm mrga
no convwio com o cotldiano
E, do quase nada, nrar o novo

Bem parideira.
Seus doze lllhos,
Seus vinte netos.

.

—

P€I'(ll 3. SIHIOIIIEI £30m 0 €Sp€ll"|0

Analfabeta.
De pé no chao.
Bem criadeira.

Deﬁnirei novas fronteiras
eonquislarei canais

j_
Poemu do Cora Coralina extrafdo do livro P0e-
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tlrme c forte
rcsgamml do tempo’
opcr 1 o
Trabalharei duro nesta reconstrugﬁo
o supérﬂuo jzi nao conta mais
o conceito so precede a coisa, o fato
porque, para ganhar em forgo
escolhcrci a esséncia entre as
dcmais m3téri33-

nlrsac rim’ B¢'r'0.s' dc Gm'(f.s' e E.s'I6r'I'us Mulls

'Y'cddal’ilni1pu_vé arquilcui
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Contra-Revolucao Sexual
_

_
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propriedade privada da terra,
dos bancos, dos meios de
comunicagao, em detrimento do

direito de cada um de
apropriar-se de seu proprio
corpo e da sua vida.
Um de seus veiculos é a
privatizagao da vida. Se nos
anos 70 ela significou, no
Brasil, premidos pela propria

Emir Sader

-5-

Se a contaminagao
audiovisual serve como prova,
as mulheres nao tém muito o que
festejar com a década de 80

Seria injusto dizer que a
mulher dos anos 80 esta
representada naquela que
ganhou maior projegao —

instrumentalizada pela
propaganda restauradora. Os
adeptos da criminalizagao do
prazer fazem a festa,

préxima do seu final. Solidéria

Margaret Thatcher. Afinal, ja

com o deslocamento da opgao
prioritaria do marketing das
mulheres para as criangas, a TV
Mulher cede lugar a Xuxa, e as
revistas infantis ultrapassam em
muito as femininas. As mulheres
voltam a assumir o papel de
maes dc meninos e meninas,

houve Indira Gandhi, Golda
Meir, sem que fossem exemplos

considerando o quarto de século
de “revolugao sexual” como

objetos das demandas
comerciais, sic transit gloria

reprodugﬁo do capital.
as quase dez anos, estourava
nas salas de visitas o “Malu
Mather”. Aborto, virgindade,
violagao, menstruagao,
menopausa, lesbianismo
saltavam da privacidade
cotidiana da mulher para a
esfera pl.'lbliC3. As
reivindicagoes femininas

pareciam vincular-se
indissociavelmente a resisténcia
democratica. Ja nao haveria fim
da ditadura militar sem que
fossem resgatadas as
necessidades elementares dessa
minoria polftica majoritaria.
Desde entﬁo, o aborto so
reapareceu em novela, como
cogitagao logo abandonada por
uma personagem. “Mala

dos caminhos das mulheres. Mas

é inegavel que a ascensao de
Thatcher esta vinculada a todo
um movimento regressivo no
plano dos costumes, a que se
associam também Reagan e o
Papa Joao Paulo ll.
Sobre 0 terreno fértil do

conservadorismo explodiu a
AIDS, como para coroar as
pregagoes moralistas. Nunca, na
historia da medicina, uma
doenga que matou um ntimero

paréntese, retornando aos
tempos do fantasma da sffilis,
como o “habitat” indispensavel
da moral do status, construfda

sobre o medo e a culpabilidade.
Combinando o carater
recessivo da economia
capitalista internacional e os

discursos moralizantes, esta em
curso uma verdadeira
contra-revolugao sexual, da qual
a mulher é a principal vftima.
Senao, veja-se como a
Assembléia Constituinte

considerou os temas atinentes
especificamente a mulher,
preferindo preocupar-se corn a

tao reduzido de pessoas,
quantitativamente, suscitou
tantas pesquisas e foi tiio

I

querem a escravizagao a sala de
televisao, contribui para a
identificagao da seguranga e do

pela hipocondria associados a
ele, é mais convidativo que

‘

nunca. Com a ética do
sacriffcio, é a disposigao de luta
coletiva e os apelos a utopia que

I

—

ficam enterrados. Entre a

resignagao e a inevitabilidade,
avangam o ceticismo, a
desmoralizagﬁo es a inércia.
So mesmo a consciéncia clara

de que a transigao democratica
nao consolidou, mas ao

contrario, coincidiu com
retrocessos significativos na luta

libertaria pela extensao dos
direitos plenos de cidadania, a

franca retirada, deslocando-se

cada vez mais dos roteiros das
novelas. A vida real de luta pela
sobrevivéncia, pela apropriagao,

comecar pelos das proprias

mulheres, pode contribuir para
reverter a situagao.
Continua a ser um orgulho,

senao de suas condigoes

sexualidade feminina, esse
momento supremo para o

contribui para o refliigio nas
fronteiras do lar. A violéncia
urbana, instrumentalizada
justamente por aqueles que

O caminho para o egoismo,
pavimentado pelo narcisismo e

pela Globo. Os temas do
cotidiano da mulher estao em

privados, deixando para a esfera
ptiblica a exploragao da

servigos, 0 videocassete, a

antena parabolica - tudo

titero com 0 recondito

Mulher” nunca foi reprisada

materiais de existéncia em sua
globalidade, pelo menos do seu
corpo, tica relegada aos espagos

privatizagao é comandada de
fora, pela eletronica, pela
informatica e pelo marketing. A
televisao a cabo, o controle
remoto, a computadorizagao dos

doméstico.

‘I

Kamwky talmanaki B1)

repressﬁo, a delimitagﬁo de uma
esfera de liberdade num entorno
totalitario, nos SO, a

ter vivido os vinte anos na
década de 60. Mas tanto daquilo
1

,"

se assemelha cada vez mais a
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Emir Sader 6 professor de Polftica da USP e
rnembro da Comissﬁo Teotonio Vilela
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Adélia Lttcida
oportuno, neste momento, trazer
ao povo a palavra de Adélia
Prado. Acabamos dc perder
Drummond, e de repente, a
naciio parece esvaziada de algo
substancial. Uma vez, na infﬁncia, alguém
me dissc: um livro para ser livro, tent que
poder ficar em pé sozinho. E pensei: sao
as palavras que fazem o livro ﬁcar de pé.
Em relagao ao Brasil de hoje, penso: as
impressﬁo de nao conseguir ﬁcar de pé,
niio obstante o tamanho. Falta sustento.
Vendo os politicos falarern na televisao,
sentindo a pobreza do vocabulﬁrio, a
ignorﬁncia da sintaxe, que so espalharam
pelo Pals, e reﬂetindo sobre o vazio que
pairou no ar, subitamente, com a morte de
Drummond, nao posso deixar de pensar
que o Brasil precisa desesperadamente da
linguagem para conseguir fitr-ar do pé.
Lendo um Raduan N assar, por exemplo,
até que respiro aliviada. Ainda existent
elementos do sustentagﬁo. Mas o que
temos como trivial é a linguagem c-hula e
aplastada dos politicos, o academismo, a
erudigao desnecessaria, o pernosticismo, a
jequice oficial dos pronunciamentos em
rode nacional. E um continuo
achatamento, um esmagamento da
pcrsonalidade da nagﬁo. Se ternos, hojc
em dia, tantos instrumentos de
cornunicagiio, como foi possfvel
dcsperdigar tais oportunidades dc falar?
Voltando a Drummond: cada vez que
aparecia na tclcvisﬁo, renascfamos alguém lalava por nos com a entonagﬁo
certa, o ritmo certo, as palavras lavadas,
brilhando ao sol como pedras preciosas
retiradas da bateia.

preconizada pela doutrina. Elas “viam”
(“olhos de ver") a ctcrnidade das coisas.
As mulhercs mineiras, nﬁo ohstantc sua
linguagem simples, se hem que cscorrcit d.
$50 dotadas de uma cabega mctafisica,
que as faz misturar eternidade com
receitas (os livros de cozinha escritos po
Maria Stella Libiittio Christo mostram
bem isso). Pelo menus, as mulheres de
Minas que Adélia ainda conhecc siio
assim. “A alma, sim, era turva e ninguon
via." E mesmo turva a alnia das mulhere
mineiras, que contém mais insidia do que
é dado perceher ao comum dos mortais..
Se Adélia abarcar as almas, femininas
ou nﬁo, nﬁo deixa dc fazo-lo de liorma
absolutamcnte pcssoal — ela, cm pessoa,
esta presente, o verho se liazendo carne,
como esta no Livro. A leitura dc seus
textos do aos leitores um incontido (.l€SB_|

-r

Temos, nos dias que corrcm, por
iucrfvcl que parega, muito poucas
ocasioes de ouvir falar. A Bfblia esta
cheia dc expressocs como “olhos dc ver"
“ouvidos dc ouvir", “palavras dc vida". E
tanto nos acostumamos a elas que nan
pensamos na sua significagﬁo. O mundo
moderno parece ter perdido o direito do
“ouvir" e a palavra seu poder dc. revelar.
Palavras reveladoras, fortes como as das
Escrituras, sﬁo justamcntc cssas que nos é
dado ouvir nesta selegﬁo de textos ora
apresentada por Fernanda Montenegro.
Vivos, em toda a sua plenitude, sﬁo os
temas e os textos de Adélia Prado. Nada
escapa a essa pu_jan<;a do vida, desde as
coisas mais comezinhas, como o comer, o
cozinhar, o caminhar, ato o morrer, o
perecer, o perder. Tudo ti’ substrato dc
vida e as palavras nunca ﬁcam na
superficic mas, ao contrﬁrio, descem ao
fundo da tcrra onde jaacrn as scmcntcs
portadoras da fccundidadc. Diffcil, sem
dtivida, lidar com as palavras assim tao
dcspcrtas, sobrctudo no tcrreno da poesia,
onde sﬁo pcrmitidos tantos subentendidos;
diffcil, sobrctudo, laser isso na medida
cxata do poético.

Clareira
Adélia Prado
Seria tao born, como jﬁ foi,
as comadres se visitarem nos domingos.
Os compadres ﬁquem na sala, cordiosos,
pitando e rapando a goela. Os meninos,
farejando e mijando, com os cachorros.

I

Houve esta vida ou inventei‘?

A

Eu gosto de metaffsica, so pra depois
pegar met: bastidor e bordar ponto de cruz,

aprendeu a se livrar dc tais cidades. l'vla.s
na sele<_;iio ora apresentada, temos uma

falar as falas certas: a de Lurdes casou,
a das Dores se forma, a vaca fez, aconteceu,

I

as santas rnissoes vém at’, vigiai e orai

A

Fernanda on itfto, sero devorada.
De tudo o que esta dito cm “Adélia
Dona Doida", resta-nos observar que
essa Adélia dcvoravel, nitiltipla e
complexa como seu tc:-tto 6 acima de tud
libertﬁria e libertadora c que usa, nessc
afﬁ, apenas o poder da linguagcm. N 5o
precisa de mais nada: prescinde dos
partidos, dos congrcssos, dos comités, das
instituicoes. Sua palavra, nestc momcnto
como que varre o entulho da nagotu,
deixando-a mais transparentc c
transcendente do que aqucla que os
rcprcsentantes do povo, os politicos, os
laladores o ficiais, nos aprcscntam. A

l

do conhecer sua autora que, naluralmentc

Adélia do corpo intciro para devorar.

que a vida é breve.
L
t

Agora que o destino do mundo pende do meu palpite,

quero um casal de compadres, molécula de sanidade,
pra eu sobreviver.

O universe de Adélia é abrangente,
mas ela parte sempre daquilo que esta
mais prosimo do hornem: a casa, a mesa,
o quarto, a comida, o quintal, o jardim, a
famﬂia, o seao. Os grandes temas, Deus, a
morte, o tempo partem do trivial e do
cotidiano, nao em oposigao a eles, mas
como uma decorréncia natural. A
metaffsica na sua poesia faz parte mais
dos sentidos do que da inteligéncia. No
entanto, que inteligéncia demonlaca
possui essa mulher, Adélia Prado, que nos
faz engolir Deus pela goela como uma
sopa quente; que nos faz rir de nos
mesmos e dela propria, que mistura o
divino e o humano com desrespeito
sagrado e respeito terreno; que brinca
com a submisséio feminina; que choca, ao
mesmo tempo, beatas e feministas; que
nos aguga o desejo sexual e nos convida a
mesa da Comunhﬁo; e que parece lagar as
palavras no at e domino-las com animo de
guerreira, arnansando-as, em seguida,
com o coragao. Ao se deter na sua cidade
do interior mineiro, do-nos, primeiro, a
dimensﬁo da patria e, depois, a dimensiio
do mundo; mas como o seu texto é
brasileiro! -Como na poesia do
Drummond, como na prosa de Guimaracs
Rosa, a pdtria esté todo o tempo presente,
clztra ou subjacente, misturando-so a
linguagem, tornando-se ela propria a
linguagem, sangue a corrcr em nossas,
vcias.
Boa mineira, Adélia guarda a memoria
das coisas. Espalha seus olhos de trés
dimensoes, parecidos com os olhos dc
coruja de Atena, sobre coisas e seres,

captando deles o passado, o prcscntc, o
futuro, isto é, fulminando-os com a
eternidade. A raga dos mineiros foi, na
origem, um pouco agraciada com ta.l
visﬁo, tanto o tempo, a morte, a
efemeridade c o eterno, preocupam suas
mentes, sobretudo a das mulheres.
Conhecemos, ao longo da vida, tias,
algumas soltcironas, outras viovas, de
coque nos cabelos e vestidos pretos,
verdadeiras parcas domosticas dotadas dc
humor, a falar constantementc na morte,
na precariedade, no ﬂuir do tempo, mas
que, ao contrario das divindades gregas,
insinuavam uma redeltgao, niio

naciio dc Adélia comcga cm Divinopoljs,

onde se come torrcsmo, taioba e couve,
onde a comida tcm gusto. Uma nagﬁo c o
gosto e alma. Por um processo dc
memona sensoriaj scntimus, de repcnte,
nostalgia dc uma psitria, aquela que na
infiincia amt-unos e que parecia a mais be
“entre outras mil." Pﬁtria — quando
comegarcmos a rcoscrc vé-la‘?
Rachel Jardirn 6 escritora. Artigo escrito para
peqa D. Doida
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melhor onde estavam. E para poder,
depois, dormir tranqiiilo.
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Quando é que um assunto se esgota?
Quando se disse tudo o que havia para
dizer? Ou quando foi entendido tudo o
que se disse‘?
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Gostaria que a resposta certa fosse a
primeira. Mas a evidéncia me prova que é
a segunda.
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“Estamos organizando um seminario
sobre a mulher”, me telefona um
professor, de Belo Horizonte,
“gostarfamos que vocé viesse fazer uma
palestra". Um eansago avassalador me
toma. Depois de 20 anos falando sobre a
questao da mulher, tenho as vezes - como
agora, atendendo ao telefonema — a
sensacéio de que nao ha mais nada a dizer.
Tudo foi explicado tiio clara e
repetidamente, que qualquer palavra, me
parece, serviria apenas para despejar
chuva sobre o que jzi esta molhado. Ou
encharcado.
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Parece a mim, que falo e que me
cngano, que ougo minhas proprias
palavras mas que, sem possibilidades
audiométricas, niio meg-o a capacidade
auditiva do Pais, e me iludo dc que,
mesmo so as coisas freqijentemente
cntram por um ouvido e saem pelo outro,
passam - pelo menos passam -- pela
cabega.
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Parece a mim, mas por breve tempo,
ate que uma voz ou uma mao me puxam
para a realidade. Como ali, sentada ao
redor da grande mesa onde ato entiio
estzivamos tao fraternos, quando a mao do
amigo segura firme meu brago e ele
exige: “Quero ouvir de voeé, Marina, o
que 6, afinal o t'en1inisnio?!"
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Niio é uma pergunta, é um repto. Ele
jogou a luva, quer um duelo, valendo
“quase” todas as armas. Nﬁo adianta
negar-me, tentar devolver a luva com
bom humor. Ele me segura pelo brago, e
insiste. Esta certo de ter todas as armas na
miio, de saber tudo. Quer que eu fale,
para poder me derrubar a golpes de
frases. Para poder demonstrar que eu
estou errada, que o feminismo é um
grande equivoco, as mulheres estavam

Para deleite dos circunstan tes, quase
todos homens, o duelo cornega. Duelo?
Que nada. E o meu renovado espanto que
comega. De dentro do bolso, de dentro
das algibeiras, o amigo, os amigos, vao
tirando argumentos velhos e furados, que
eu acreditava soterrados nas névoas dc
um passado jﬁ remoto. V50 revelando —
junto com o medo, o ressentimento e o
machismo em estado puro — seu total
desconhecimento.
A coisa se passa como se alguém
quisesse discutir comunismo sem nunca
ter Lido Marx, tendo ouvido vagamente
falar de Engels, e achando que esse
negocio dc mais-valia 6 papo furado.
Meus amigos, e a amiga que ali esta,
nan sabem nada, nnnca leram nada, nao
tomaram conhecimento do enorme
trabalho teorico e protico desenvolvido ao
longo de todos esses anos pelos
movimentos de mulheres ou pelos
estudiosos da questiio. Se eu perguntasse
sobre politica, sabcriam responder
accrtadamente. Se eu quisesse saber de
economia, poderiam c:-tplicar nos minimos
detalhes. Mas, em se tratando de
feminismo, passaram ao largo.
Para eles, o feminismo nﬁo parece ser
uma questiio social determinante, “a
maior revolugao da nossa era" como ja foi
dito infinitas vezes. Nao é um movimento
de mutagao da humanidade que exige, no
minimo, nossa atengiio. E um assunto
pessoal, doméstico. E, como tal, muito
mais assustador.
Melhor entao é nao ler, nao saber,
faaer de conta que é uma grande
bobagem, fechar os olhos e tocar de
ouvido. Um ouvido torto, que so ouve o
que quer, e niio se deixar “contaminar".
“Por que as pessoas ficam tao
nervosas quando so fala nesse assunto?"
perguntava a dona de casa depois da
contagem dc mortos e feridos. E ela
mesma acrescentou. “Porque mexe com a
vida da gente."
Meus amigos siio belos amigos, e eu
gosto deles. Meus amigos niio sao uma
cxcessao. Porque estavam mais perto de
mim acreditei que talvez tivessem ouvido
algo mais, porque gostam de mim pensei
que talvea tivessem querido ouvir. Mas
eles gostam de mim “apesar" do meu
fenlinismo, e sao exatamente iguais it
maioria, a quase totaljdade dos brasileiros.
Ha anos fazemos chover, e pouco esta
molhado. Os argumentos, as frases, toda
uma ideologia que nos esforgamos tanto
para tornar conhccida, niio estao gastos,
nae so-am como repetigﬁo, pouco foram
ouvidos. Por que sera‘? Porque niio havia
quem cscutasse‘? Porque nan usamos os
veiculos adequados? Porque dissemos
coisas dificeis de entender? Certamente
nﬁo. E porque diztamos coisas que nao se
podem ouvir sem compromisso, coisas de
uma tal justeza que, se escutadas, se
tornam irrcmediavclmcntc modiﬁcadoras.
E diante dc coisas assirn, a tinica defesa é
a surdez.

Para quem diziamos essas coisas‘? Para
uma sociedade solidamente machista e
reacionaria, uma sociedade de feitores e
sinhas mocas, em que a democracia o um
conceito vago e mal assimilado. A esta
sociedade, que tern se recusado as
modificagoes sociais mais gritantemente
necessarias, pedlamos que mudasse sua
estrutura de base, que revisse niio so as
relagoes entre homens e mulheres, mas a
propria esséncia de masculinidade e
feminilidade. Era pretender demais.
Eu e outras colegas feministas ﬁcamos
cansadas, as vezes, mas nan temos esse
direito. E nao o teremos enquanto o
desconhecirnento causado pelo medo
continuar tao grande. “Estamos fazendo
uma rnatéria sobre os livros que tratam da
questiio feminina”, me telefona a reporter
de uma grande revista. “A senhora acha
que esses livros adiantam alguma coisa?"
Talvez ela devessc comegar a perguntar a
Guttemberg sobre o valor da palavra
impressa.
E ainda nesse inicio de ano, para que
cu nao pensasse que tao perto do soc.
XXI talvez estivéssemos também mais
perto do cntendimento, fui surpreendida

'

com um artigo do Jornal de Brasilia dc

3-l-88 intitulado “Reforma Pode Atingir
o CNDM”.
A matéria falava das dificuldades

cnfrentadas pelo presidente Sarney para
extinguir algumas autarquias, c de como
alguns Conselhos sfto eonsiderados pelo
proprio presidente como “excessivos num
Pais que tem a pretengao do so
modernizar". Entre os passiveis de
extincao estavam o Conselho Nacional do
Transito, o Conselho Superior de Minas,
c o “Conselho de Defesa da Mulher".
“Por que um Conselho de Defesa da
Mulher?” pergunta no artigo uma voz
sem identiﬁcagao, vagamentc atribuida a
um “conselheiro” do Presidente.
“Daqui a pouco vﬁo querer um
Conselho dc Dcfesa dos Velhos,
Conselho dc Defesa das Criangas, dos
Negros, e outros.”
Ai cstzio, dc novo, o medo e o
desconhecimento. N50 é at toa que errant
o nomc do Conselho — que na realidade se
chama Conselho Nacional dos Direitos da
Mulhcr. Preferem achar que estamos
apenas nos defendendo, em vez dc
reconhecer que estamos exigindo nossos
direitos. Nao o a toa que ignoram a
importiincia do tudo o que o Conselho
tom realizado. A ignorfmcia serve para
falsificar nossa imagem. E. a falsifieagao
da nossa imagem serve para pedir nossa
extingfto, aniquilar nosso trabalho.
Sim, vou fazer a conferéncia em Belo
Horizontc. E se houver no auditorio
alguom que ja sabe das coisas, alguom que
ja ouviu tudo muitas vezes, que abra o
guarda-chuva c me perdoc. Pois a nos
cabe mesmo 6 falar mais, fazer chover aos
ca-"tntaros, até que tudo esteja, enfim,
encharcado.

Marina Colassanti 6 escritora e conselheira do

CNDM
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A E peran a
é uma
Corda

Hﬁ alguns anos atrﬁs, na India,
contaram-me a historia de uni faquir
que, depois de preparar
cuidadosamente um Iago na ponta dc
uma corda, jogava-a para o alto e,
scguro de que o Iago se prendcra no
mistério das nuvcns, tranqtiilamente
por ela subia. E, diante do pasmo
dos incrous, lo ia ele desaparecendo
nos céus, scguro na corda que se
prendera, quem sabe, na sua
esperanga. Porquc a esperanga é
assim: — ela parece imaginaria mas
essa imaginagﬁo vai irnpregnando a
realidade c virando parte dela.
Pensei nesta historia a proposito
do que as mulheres vein vivendo nos
tiltimos anos. Para os que criticam
duramente o movimento das
mulheres como moda inspirada no
mal-estar e na fantasia dc algumas
desajustadas, o feminismo nao seria
mais do que uma corda jogada para
0 nada, destinada a cair sem que
ninguom a segurasse.
E, no entanto, para aquelas que
jogaratn a corda e nela cstiio
subindo cada dia, a corda esta
scgura. E a capacidade dc invengao
das mulheres, os riscos que elas tem
corrido na esperanga de recriar a
vida, que tem provado a
possibilidade do novo no que do
mais antigo so conhece na historia
da hunianidade, a relat;iio entre os
sexos.
Porque o assim que so chama, na
verdade, o que, por engano, se tem
acreditado ser o problema das
mulheres. Ficou sendo assim porque
foram clas que primeiro falaram
para diaer uma insatisfagiio que
talvcz nao lossc so delas. Forum
pouco escutadas, mal entendidas,
mas disseratn ao que vinham, em
conliidéncias na coma, cm passeatas
nu rua, escrevendo cartas de amor
ou redigindo constituiqoes.
Rcsultado, o obvio niio :5 mais o
que era antes.
O dcscontentamento das mulheres
provocou um cheque historico
revolucionorio. Obrigou a se
explicitar como ideologia — uma
vistio dc mundo cntrc outras - o que
homens e mulheres consideram até
entiio como o senso comum, a ordcm
natural das coisas: a desigualdade
entre elcs, hicrarquia em que,
infantilizadus, as mulheres
dcslizavam para a partc
desvalorizada da sociedade. Essa

visfto de mundo tao segura dc si e
certa de estar certa, cndossada e
legitimada por todos, la nae o mais o
senso comum e qucm ainda nela cré
precisa, para defentlo-la, inventar
argumcntos, provai-la. E provo-la

qucm ha dc‘?
U siloncio do obvio virou

Sc o primeiro era o da
inferioridade, o segundo é 0 da
igualdade, tal como ela tem sido
entendida pelos homens e
socialmente admitida.
Tao convencidos estavam todos
da superioridade dos homens sobre
as mulheres como uma espécic dc
direito divino, que a igualdade se
reduziu ao questionamento das
barreiras que impediam a entrada
das mulheres no espago ptiblico, no
mundo dos homens. Uma vea essas
barreiras derrubadas, a igualdade
estaria alcangada e as mulheres
deveriam considerar-se lclicissimas
e muito bent atendidas em suas
reivindicagoes.
Para sercm iguais aos homens, as
mulheres teriam que ser “apenas” as
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Rosiska Darcy de 011'veira

discussﬁo estridente.
O destino das mulheres arrasta
consigo o destino dos homens e
vice-versa. A maneira de conviver,
de ser, de amar, doravante tero que
ser reinventada, revivida, para
deslazer equfvocos e adocar o
quotidiano.
Como poderia conservar-so
inalterada uma relaeﬁo
homem-mulher em que as mulheres
mudaram tanto?
No eomeco elas mudaram tudo,
fazendo do coma que nada mudara.
Dcsdobraram-se em mil, ubfquas,
onipresentes em casa e na rua. Mas
como esse jogo de faz-de-conta niio
faz. ninguém feliz, inevitavelmente
chega o dia do “vocé mudou". Para
os homens, esse 6 o dia do
ressentimento. Para as mulheres, if o
dia da culpa e tambom o do cansago.
Mas como a culpa convive com o
desejo, os ventos do nosso tempo
ajudando, muitas foram as mulheres
que nao renunciaram a um projeto
dc vida pessoal e aceitaram viver um
conflito que podcria ter sido evitado
e transformado numa aventura a
dois.
Quanto ao cansago, cansago de
ser tudo ao mesmo tempo,
sempitcrnas macs e esposas, sejam
elas executivas ou operarias,
cansago de abrir caminho no mundo
dos homens com um pé lo e outro cﬁ
no mundo das mulheres, é através
dessc cansago que as mulheres estiio
se dando conta de um segundo
equfvoco.
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mesmas dc sempre, incrementando
suas vidas com vivéncias ato entao
proprias do masculine. Como a
sociedade como um todo e as
mulheres especialmente nao
atribuem nenhuma importancia ao
que fazem na vida particular, nae
lhes passou pela cabega colocar esse
lado da existéncia no outro prato da
balanga.
E foi assim que a igualdadc ficou
cambaia e a relagiio entre os sesos
deu uma estranha conta de somar:
lieminino + masculino = masculine.
Pesa um grande siléncio sobre
tudo isso. Natacha passeia pelas
tiltimas paginas do “Guerra e Pas"
levando na mao uma fralda suja e
isso representa um dos raros
momentos na literatura mundial em
que se reconhece essas coisas da
vida. E, no entanto, cscritores,
filosofos e politicos devem a sua
vida adulta ao trabalho
t_lESCII1pt3I'|l13.LlO durantc anos por sua
mfie ou por outra mulher. O que
Pigmalizio fez por Galatéa Cf uma
ninharia comparado ao que qualquer
mulher faz por qualquer crianga de
quem se ocupa.
Mas se isso losse reconhecido,
tanta coisa teria que mudar. Tantas
discussoes politicos teriam que
entrar em outro tom. Para dar um
esemplo so, tiio simples e tao atual:
a discussﬁo sobre as creches. lloje a
exigéncia do cumprimento da lei dc
creches parece um favor feito as
mulheres, uma concessiio fcita a elas
pelo Estado ou pelas empresas.
Dir-se-ia que as criangas acolhidas
nas creches nao tém pai, ou que
apenas a mﬁe é responsavel por elas.
Um casal, uma relagiio
homem-mulher, gera um filho, mas
a creche que vai cuidar dcsse filho 6
LlH1pI'OblCI11[1 da mulher. Estranha
conta de diminuir.
J

7

Até que ponto os que deveriam
garantir o cumprimento das leis,
maioria esmagadora do homens,
seriam tao pouco severos face ao
descumprimento da lei de creches,
so a opgao a elas Posse, para eles,
ficar em casa uma parte de seu
tempo, ocupados em por do pé um

ser humane‘! Se os investimentos na
vida afetiva fossem tao importantes
e socialmente valorizados quanto os
investimcntos profissionais, a
discussﬁo sobre as creches
encontraria novos caminhos, talvez
mais inventivos, quem sabe mais
gratificantes.
Se a igualdade no espaco privado
entrar na ordem do dia como, em
dado momcnto, entrou a igualdadc
no espago poblico, at’ talvez
cheguemos a verdadcira conta de
somar: feminine + masculino I
masculino + feminino. E at’ sim,
podcremos falar dc igualdade e
viver a diferenea como prazer c
liberdade. Por enquanto isso ainda
esta muito longc e parece que sc
esta pedindo o con, a lua e as
estrelas.
Parece frogil como a corda que 0
faquir jogou para o alto. Mas como
a esperanga é uma corda, as
mulheres continuam tentando, nﬁo
puxar para a tcrra o céu, a lua e as
estrclas, mas aproximar a tcrra de
um futuro cm que a aceitacﬁo das
diticrcngas sem hierarquia,
reconciliaria os homens e as
mulheres e poria fim ao desencontro
das mulheres consign mesmas. Esse
imaginario é a Raziio das mulheres,
a Raziio do feminine. E elas tém
razﬁo.
Rosiska Darcy de Oliveira é ensaista, sociologa e

diretora do IDAC
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ENTREVISTA

ZEZE MOT

Dandara
na Vil
na Arte e n
Marilena — Eu quero comefur
com :1 Ze:-ré mulher. Qua! é 0

saldo que v0cé_/L122: de todos asses
anos dc {um do rnovirnenro jierninista.
Vafeu? Houve retr0cess0.s'?

Zezé Mota

solidao de uma mulher forte. E isto o que sinto enquanto
converso corn Zezé Mota, na ampla sala branca de sua casa,
displicentemente arrumada com plantas, cartazes de seus
trabalhos e a colegao de prémios na estante.
Ela ainda esta com o rosto um pouco triste, mas nao deixa de me
fazer lembrar aquela mulher negra que eu vi na Marques de Sapucaf, a
Dandara guerreira da vencedora Vila Isabel, que arrancou aplausos ao
passar um desejo forte de vinganga de uma raga explorada,
discriminada, vilipendiada ao longo da historia. Empunhando a langa
da guerreira, no desfile da Vila, era como se ela clissesse: “Olhem

para nos, sintam nossa forga, dancem nosso samba, 0 negro é mesmo
lindo; valeu, Zurnbi.”
Hoje ela baixou a langa e deixou vazar 0 coragao, um pouco
dilacerado pelo rompimento afetivo que acabara de acontecer. Era
uma vencedora, mas se sentia derrotada. Reﬂetia sobre a condigao
dessa nova mulher que assusta os homens e ganha como prémio a
solidao.

Mas Zezé é Dandara. Ela nao abandona a luta. Enfrenta 0 stress
que esta tomando eonta dela, faz mil planos profissionais, e esta mais
do que nunca envolvida com a causa da negritude, lutando contra a
discriminagao que ja sofreu na e por causa da pele, como filha mulher
negra de pai mtisico e mae costureira de Campos, no interior do Rio.
E com essa cantora, atriz, militante guerreira que vamos conversar.
_

_

__

Zezé - Olha, eu nao sou aquela
feminista de fazer passeata, mas me
considero, na pratica, na vida, uma
feminista. Através de minha luta
enquanto mulher e meu
posicionamento. Por exemplo, nunca
me preoeupou o fato de nunca ter
casado de papel assinado. Teve uma
época que eu tive muita vontade de
ter um filho e depois essa vontade
passou e eu fieava um pouco
constrangida com isso. Sabe, aquele
negocio de que “mulher veio aqui
para isso". Mas, hoje, nf-to penso mais
assim, acho que se nao tem mais
vontade nﬁo tem que ter, que niio vai
nem ser bom para esse filho. Eu
sempre fui muito independente, nﬁo
so a nfvel econémico como na minha
postura de vida; as coisas em que eu
acredito, eu nﬁo quero nem saber se
estao nos eédigos estabelecidos. Eu
sempre brigo por elas. Nesse sentido
eu me sinto feminista.
Marilena — A mulher sofre
discrirnirraqrio por ser mulher. Agora,

vocé‘ rress-:2 dupla c0n.dig.'é0, mulher e
negra, jd sofreu rnuita discriminagiio?
Zezé — Com certeza, e eu queria
registrar uma descoberta. A gente
sempre fala que mulher negra é
duplamente discrirninada e agora eu
estou descobrindo que a mulher
independente, principalmente em
profissfies pﬁblicas, esta tendo muitas
dificuldades nas relagées de afeto. Os
___7

__7

homens nao estiio segurando essa
barra de ter uma parceira forte. (Zezl
se vira para o fotégrafo e pede para 2'
que ele néio fique zangado.) Os
desencontros estao maiores, essa
nova mulher esta tendo muita
'
dificuldade de ter um encontro
5
afetivo e eu acho isso lamentﬁvel; eu
até entendo que 05 homens niio foraal
preparados para conviverem com
I
essas mulheres.
I
Marilcna - Vocé‘ acha que ales
astrin com medo?

4
,

Zezé — Eu acho que é uma virada
que a mulher deu em termos de
'

O Brasil néio é
uma democracia

'

racial.
_

_

eonquista de espago e que o homem
vai precisar de tempo para se adaptag
Eu, ultimarnente, ando cansada de I
ouvir os homens dizerern que tém
I
medo de mim, entendeu? Alguns 6
para nﬁo serem indelicados e dizerem
que nao estao mais a fim, mas a
maioria 6 medo mesmo. No comego
eu achei que era coisa de mulher de
quarenta anos, mas nao 6, niio.
.
Afinal, foi essa geragiio que deu a -'
viracla, e que agora esta pagando um
prego muito alto. Eu sinto que quem
vai colher os frutos de verdade, sem‘
punigao, 6 a préxirna geragao, a dos '
nossos filhos.
I
_
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arreira,

1 Vida
Marilena Chiarelli
Marilena — S no csronre estd cheio

=26

de Iivros rnfsricos. E" so curiosidode

l

on vocr? é mfsrico?
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Zczé - Eu sou, mas com uma vida
bem acidentada nossa ﬁrea. Eu
estudava em colégio ospfrita porquo
meu pai era kardocista o minha moo
era da umbanda e quando eu sal todas
as minhas amigas eram catolicas; at’
cu resolvi também ser catolica (risos).
Aos dozes anos ou fui fazer a
primoira comunhfio, o comecei a fazer
muitas pergunlas ao padre sobre esse
Deus osquisito que manda a gente pro
inferno, e como ole nfio tinha
respostas, ou dosisti. Mais tardo, num
curso sobre cultura nogra, ou conheci
os rituais do candomblé e fiquoi com
ele, mas nﬁo sem antes passar por
testemunha do Joovzi (risos). E hoje
em dia eu sou fascinada pela g
astrologia. Mas cu sou uma adepta
muito relapsa, uma filha do Oxum,
Xango e lansii que so vai la nas
emergoncias.
Marilena — Como vocé vé 0
siroogoo do negro no Brasil, que 6

I.

justomcnre our-‘or rnoro _o:'or, rem os
soldrios mais bof.ros, vive do
subemprego, eofim, isso 6
discrirnirzzrgoo rociol? On problemo

l]

social?
Zezé — Existo um discurso
articulado dovido a intensa
propaganda feita no mundo inteiro,
do que 0 Brasil é uma democracia
racial, que o problema nao é racial,
mas 6 do classe. Mas. nos, que
sofremos isso na carno, sabemos que
hﬁ dois tipos do discriminagﬁo: do
classe o do raga, porque a maioria dos

9
negros nﬁo tem acosso a nada. O
poder aquisitivo baixo é um fator
cultural, faz parte do nossa historia.
E na discussao do movimento negro a
gente nao exclui a discussfio do classe
o é claro que o branco favclado ta na
mesma situagiio que a gente. Agora,
dizor que o negro é discrirninado so
porque faz parto do uma classe do
baixa renda é mentira. Agora tem
uma nova lei (a Constituinto) que
docrota que discriminagﬁo 6 crime.
Espero que a coisa funoiono, porque
no caso da Lei Afonso Arinos as
possoas pagam fianca o ostiio
liboradas. Acho até louvavol da parte
do scnador Afonso Arinos ter
pensado na lei numa época om que
esse assunto era tabu, mas nos
sabemos que ela nunca foi cumprida.
Marilena — Esto hovendo hoje no
Brosil um fenomeoo {explode no
rnrisico, no colmro, nos costumes e oté
no polfrico) do exoiropoo do
negrirode. Como voco vé‘ esse
roornomo?
—
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tonso mesmo; outra coisa é que
oxistem atores no mundo inteiro, do
todas as cores, bons, ruins ou
razoavois. Esto ano vai ser um ano do
muita roflexzio da situaciio do negro
no Brasil e que engloba a quostéio da
mulher nogra.
Marilena - Falondo em reflexoo,

como é que vocé vé as comemoro§(3es
oﬁciois do Aboligfoo do Escrovoturo?
E do propridfoto histtirico do

Aboiigoo?
Zozé - Nos nao estamos
comomorando, mas fazondo um ano
do rofloxiio, mas 6 claro que vai havor
muitas fostas, até mesmo porque 6 um
fator cultural, o negro é muito
fosteiro mesmo; o proprio favolado ta
sempre festejando, por pior que seja a
situaciio. Como diz o Martinho da
Vila, negro gosta tanto do festa que,
do repente, ele sofre um acidente e
fica numa cadeira do rodas, e as
possoas ficam om volta batucando,
osquocem que ole osté doonto, ai vira
quizomba. Negro so falta fazer fosta
om entorro (risos). Quanto as
con1omorag6os,_ia ha algum tempo
que a gonte escolheu uma outra data,
porque o movimento negro cstf.
crescendo exatamento porque a gonte
ta dosistindo dessa coisa do
paternalismo. Escolhomos o dia 23 do
novembro, que é o anivorsﬁrio da
morte do Zumbi, o vamos cobrar das
autoridades que ole soja roconhocido
pela historia do Brasil como urn horoi
o nﬁo como urn bandido, como a
historia coloca os palinarinos,
como baderneiros e assassinos, o
Domingos Jorge Velho como heroi, o
que é um absurdo. Estamos
lovantando também o nome das
mulheres nogras guerreiras que
participaram da Guerra do Palmares,
e que nﬁo sao roconhecidas, como
Luiza Nain, Dandara o outras mais.
Estarnos usando o trozo do maio como
donﬁncia. A Aboligﬁo foi como
quando o Figueiredo tomou posse: ole
assurnia que era um sistc-rna da
ditadura ou daria aquela abortura

I

Este ano vai ser um ano
do reﬂexéio da situaoéo do
negro no Brasil e que
engloba a questéo da
mulher negra.
l

O

Zezé — Eu participo do
movimento negro desde 71, quando
comegou; durante muito tempo ele
nﬁo era tiio forte porquo a gente
ficava muito na discussao, e esse
assunto era tabu. A gonte enfrentava
muito essa coisa do voco falar om
racismo e to acusarom do racista ao
contrario. Depois houve alguns
rachas no movimento, como era
inovitﬁvel, e uma faso em que 0
movimento andou fraco. Mas agora
ou ando animada porque pelo menos a
minha goragﬁo do militantes ja saiu da
coisa do ficar so discutindo, para
projetos mais palpavcis: a gonto diz
que saiu do movimento, mas isso nao
oxisto, a gontc so niuda a tﬁtica. Por
oxomplo, eu participo do um grupo e
sou a autora da idéia do organizar um
arquivo do atores negros, porque
chega do lamentagao e do aceitar
patornalismos. Nos ostamos
fotografando atores nogros no Brasil
todo, para facilitar o emprego dessas
possoas, para que sompro que so
cobrar onde estﬁo os atoros negros,
nao chamem so a mim, o Grande
Otelo ou Ruth do Souza. Houve uma
(Spoca orn que argumontavam que os
atoros nogros eram duros otc., e isso
pirava a caboga da genre, mas so vocé
nﬁo esta em cona sompro, vocé fica

ontro aspas. Quando a Princesa Isabel
assinou a Lei ela nﬁo tinha outra
safda, tinha que assinar, tinha que
fazor essa rnédia polftica, o pai dola
néio tava, af ela assinou, até por
acaso: digamos que foi um acidonto
(risos).
Marilona — Vocé acho one 0
Bros?! dove romper relogroes com o
/-lfrico do Sui em protesto cootro 0
apportheid?

Zezé - Eu n-fio ontendo a roagao
do Brasil, nao tem sontido o Brasil
nao so cnvolver com esse probloma.
Eu acho que a gonto tom que
pressionar mais o governo o tomar
uma posigiio doconte a nivol do Africa
do Sul. Assim como 0 Brasil foi

cooronto, sondo o ﬁltimo pais do
mundo a abolir os escravos, pelo
jeito, vai ser também 0 dltitno a so
posicionar com relagiio s Africa do
Sul. isso 6 muito triste.
Marilona — Zezé, o os plooos poro
ofororo?

Zozé - Born, voltanios ao cartaz
no Joﬁo Caotano com "88, a causa da
libordado”. Recebi dois convitos para
dois filmes, om que os personagons
principais sﬁo mulheres. Um 6 um
média-rnotragem dirigido por Helena
Rocha, sobre a vida do Clemontina do
Jesus, onde eu fago o papel do
Clomentina quando jovem. O outro 6
um filmo do Caca Diegues, ainda sem
nome, onde os dois principais
porsonagons siio mulheres. Além
disso, lango um disco no dia trezo do
maio, com o Paulo Moura, em
seguida, lovo o disco para ser langado
em Paris, com um show no Olympia.
No final do enrrevisro, oo reloror
todos osses pianos, os olhos do Zezé
brilhom, e ela ore’ jd se esooeceo do
romance rompido, do solidoo ofotivo, do rodgoo com 05 homens. Voltou
o ser elo, o perseveroore Doodoro

goerrciro.

-falarilena Chiarelliié jomallista
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para

nio acordeii*,..a minha tia
§i:'.-665.61 que ja reclarnou do as
nao 6a deixo
Coloquei sal nalfngua o
tempo enorme assim
mexer com a boca,
o sal naorse dissolva e

g-|

1|

noun

" '

is Nao sci so o meu tioera bom
ou mau marido; so soil que

ninguém so no seu name aqui
em ¢asa_ I R_ p
6
Eu vim morar aqui muito

R

J~

———

'——— —— —
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estava muito irritado e cansado.
Minha mac era boa, mais ou

memos. Conversava, is vows.
up 6 comigo. Meu pai nﬁo. Mas acho

que devia gostar do mim porque,
uma noite, acordei sentindo
depois de spa-motto. Vim, 6
alguérn me cobrindo corn o
mesmo,‘ foi passar, as férias com
cobertor. Era ele. Continuei
minha tia e “prirnos, mas depois
pela
garganta adentro e eu
fingindo que estava dormindo.
soube que iriaificar para
R
_xfol~te,._a tossir e a perturbar 0 seu
ajuda-la nos trabalhos do casa. E R M33 fiquei $ab°"d° qua 61° mt?
amava. Agora voltei a tor
fiquei. Ninigudém me reclamou la
om casa, mas euacho que é
" i dtividas, pois ele e a maniac
V
nunca procuraram saber se cu
porquc jrﬁ {tem menino demais;
P°s“i‘i 6*"
paoiéncia coiiiigo
it
;
ostava bem aqui e acho que nem
*ni6_S,80m0s seissirmﬁos, um nao
minha saﬁde para eu pfodperﬁ,6§}§,,;I
sentiram a minha falta. Se nao
vdeve 6fazer=faltap. Eu lgostava do
continua;r§trabalhando6,6-para ela.

Por quegrsez on morror, quern ira
continuassto meu servigo‘? Leda
nio V&i:§=id§i§f-'CODI&_-d£- fazer tudo 0

que fa¢ﬁ’ii*"i‘i5orque,,t além do T
preguigosa, trio esté ﬂcostumada
a trabalhar. Hoje estou com dor
no corpo, nao sci so é da gripe
ou do carregar aalpanelas
d’{tgua, coloca-las no fogao para
esquentarojpdopois, encher a

banhoira6¥pa1'-aos }b811h0s do
1ninha.I:ia','_da Jiosvita e da Leda.
Fiquoi tio.,’ca,n~sadpass6qu6e acabei
remand» omen banho do agua
friﬂ m68t‘.n06,. ncsta noite gelada.
Estiv,apa,nsando 0 que seria pior
p.ara,,a
gripe, fazer esforgo

15 porque1*morﬁvam.os num sftio
onde meusrpai era caseiro, todos
nos 0 ajudavamos na roca, e cu

achav.a.mais love e variado
alquele trabalho do la do que o

daqui Eda cidade. A tarde,

quando acabavamos do rogar,

sentirarn falta é porque nao
gostavam. Eu acho.
Minha tia é boa para as filhas.
N50 as deixa trabalhar. oa muita
comida a elas, senta-so a mesa
nas refeigoes e conversa com
elas. Faz seus uniformes e seus

7::

pode, mas diz que nao pode, e
pronto.
Entﬁo, vou tor do ficar a
minha vida toda fazendo o que
fago hoje, arrumando casa,

lavando e passando roupa,
cozinhando, esquentando égua.
Pensar nisto me da um pouco do
deséinimo do continuar vivendo.
O pouco que aprendi na escola
nao vai dar para me ajudar na
vida. E esse futuro que me
espera nao da muito para animar.
Leio, a noite, livros das minhas

primas pra nao desaprender o
pouco que aprendi, porque ja

vez e nao penso mais neles, para
guardar so as idéias bonitas.
Acho que jé é muito tarde,
mas nao consigo dormir.

Vera Brant

quando,
uma cocoga na
garganta, ‘seu consigo
O
conetro-lat‘,
pcrturbar o

r 6

papai deixava-nos livres para
fazer to que bem entendéssemos.
Entao, ea ia para o riacho,
nadava, subia nas érvores, comia
jambo, nadava do novo, comia
irjambo do novo. So quando o sol

desaparecia é quevoltava para p
casa. As vezes, quando chegava
E

boas. nao ter a qaem osperatr,
gum, nem deso,,s_or_'_,;boam jar.6-ser
mulher feita e dormird"so'zinha, 6'
Tenho visto maridos muitomaus,
que dﬁo surras nas mulheres,
mas acho que minha tia nao
pensa nisto para so consolar.
Quando a gente nﬁo tem aquiilo
que doseja, fica sempre
pensando que, so tivesse, seria
tudo lindo.
6

acasa, todo o mundo jahavia
jantado, so cu item sem comer.
A noite s¢intisa6uniss.pouco do

dor no estomago vazio, mas nao
incomod‘ava‘rnuito por-que me E
sentia felizde tanto ter brincado
e nadado.
Eu nunca tinha pensado o
quanto la era bom; so agora, do
longe, lembrando efcomparando,
é que penso.
r
Meu pai nﬁo era born, nem
ruim, era pai. Dava ordens e
batia na gente, as vezes, quando

vestidos. As minhas roupas sao
as que ficam apertadas para as
minhas primas, sou mais velha
do que elas, tonho dezosseis
anos, Leda treze e Jovita doze.
Mas nao crosci muito, tive
raquitismo quando pequena, por
isso as roupas servem para mim.
Eu achava que a minha tia me
detestava, porque gritava muito
comigo e me punha para
trabalhar o dia inteiro, sem
parar. Mas urn dia a ouvi
gritando e dando umas palrnadas
na Jovita, entﬁo achei que nao
era assim tanto odio do mim. Se
ela 6 capaz do bater na Jovita, a
filha que ela mais ama, entao é
mesmo porque é capaz do ser
ma, mesmo sem odiar.
Nao ontendo por que minha
i

,l

l

l

comigo. Nao explica por que nao

J5 fui a cozinha duas vezes o

E
aindfesta
na minha
lfngua'laté,_-agora, do vez em

el-it-;_-i61n6as a¢nat=iqne
todas nervposasi, 11,50dove “sot,

l

tempo sem ler, comego a ficar
moio burra e as idéias véio
ficando muito repetidas na
minha cabega. Alguns livros sao
bons e outros sao bem
aborrecidos. Leio varias vezes
os bons, e os ruins so leio uma

frio.-Ache que tudo é a

M0 ‘is

7_-

tia nao me deixa freqiiontar a
escola, eu poderia ir at aula a
noite e estudar do madrugada,
para nﬁo atrapalhar os servicos
da casa. A escola é do governo
e ela nao ia gastar dinheiro

mesmo-¢__orisa,.,tado6 faz rnal. 6
'

'7

reparei que, quando fico muito

6 na
arganta

carregandc mais peso, ou tomar
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coloquei mais sal na lingua.
Aproveitei para tossir um pouco
la no quintal, e acabar com essa
cocega na garganta, pois eu
estou vendo a hora em que en
nﬁo vou conseguir controlar-me
o vou acabar tossindo e
.
acordando a minha tia. Mas la

fora esta um frio gelado go, cada
vez que vou, acho que pioro um
pouco. Frio também dove fazor
mal e eu nao tenho certeza nao,
mas acho que estou com febre. O
frio que sinto é demais, e pela
minha cabega estéio passando
vérios pedagos tristes da minha
vida que eu gostaria do
esquecer, e, nﬁo sei so por isto,
além da cocega, estou sentindo
um no muito grande na garganta.
Vera Brant é oscritora. Texto eatrafdo do livro
"A Solidﬁo dos Outros”
6
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Llvros que, secretamente, eram tasclnantas...

Aquelas Mulheres
que Amamos Tanto
Maria Valeria Junho Pena

entanto, estavamos fascinadas por

Helena. A traigﬁo deitou raizes e,
pouco depois, declaravamos nosso
respeito por Melanie, mas,
intimamente, torciantos mesmo por
Scarlett (“E o vento levou”).
Naquola ocasiao, tfnhamos
pormissﬁo para namorar as tergas,
quintas, sftbados e domingos, das
20 as 21:30 h, literalmente no
portiio. Depois nos refestelavamos
na caina e varﬁvamos a noito lendo.
Liamos do tudo: Proust, do uma so
vez, o que até hoje nos deixa
perplexas, uma romancista
reacionﬁria, Francis Parkinson
Keys, que cscrevia sobre a alta
sociedade sulista americana, Eca
do Queiroz, “O Vermelho e o
Negro", um romance enorme,
“Meu Dostino 6 Pocar”, do uma tal
Suzana Flag, que depois
descobrimos ser pseudonimo do
Nelson Rodrigues, Francoise
Sagan (escondido), Gide, Malraux
(“A Condigzio Humana", “A
Esperanga“, “Os Conquistadoros",
no caso, por influoncia do um
professor) e uma rovista intitulada
1*
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sempre gostei
muito, atonta e
solidaria. Mas
Shakespeare era
assim com as
mulheres, desejou,
dancou. “Judas, O
Obscure" foi outro
livro que entro nos
fez grande sueesso.
Nole, Thomas
Hardy nos
apresentava a uma
comovente e
corajosa
_
personagem, Sue
Bridehead, que
abandonou um
casamento sem
amor, para viver com Judas. Perdida
a batalha com a sensualidado, nao
podia mesmo acabar do outro modo
e Sue foi ficando culpada, perversa
e por fim enlouquoceu do vez.
Por certo, ha outras mulheres
cujo destino nﬁo foi tao trzigico,
conquistaram o homem amado e
vostiram véu e grinalda.
Lembro-me particularmonte das
mogas do Jane Austen e as do José
do Alencar, tao parecidas entro si
na moralidade, persisténcia e
sensatez. Mas olas pareciam muito
monotonas a nos. Existe uma
outra, Ana Rosa, que passa o livro
todo do Aluisio do Azevedo
apaixonada polo primo mulato.
Também tendo pordido a luta
contra seus sontimentos, faz o
resto do toxto uma tristeza so,
perde o bebo do qual ostava
grﬁvida, o horncrn que ama o, o
pior do tudo, o carﬁter, casando
corn o assassino do namorado. Na
minha época, ninguém quoria ser
igual a Ana Rosa.
No entanto, um privilégio
estar-nos-ia reservado, ter vinte
anos em 1968 e entiio deseobrir
uma nova microffsica do poder,
jovem pensa, block is beoririjiri o
mulher pode ser feliz.
Desde entao, um novo olhar
comegou a enxorgar mulheres (e
homem), dotado do maior
eompreensﬁo e bom humor e a
produzir personagens mais
parecidos com o que acontocia
dentro do nossas almas o que
parocia desajustado admitir.
Isadora, do “Medo do Voar”, do
Erica Jong, apaixonou-so por um
sujeito que nada tinha do heroico,
um psicanalista defeituoso,
igualzinho aos homens pelos quais
vivfamos nos apaixonando e
fingindo que eram douses. Ela fez
um monte do besteiras, engordou
so para so vingar da miie (que era
magra e nem so importou) e, no
final, tudo dava errado, mas ni-io
foi nenhuma tragédia porque
Isadora tinha mais o que fazer, por
exemplo, escrever poesias. Ela era,
alias, uma boa poetisa e Erica Jong

“Contos do Amor", que parocia
menos desprezivel porque niio era
em quadrinhos. Nos namorados,
procuravamos (em vao, mas so
perceboriamos isso mais tarde) as
caractorfsticas do Rhett Butler,
Mr. Darcy, Condo Vronski’e do um
certo Noel, esse ﬁltimo um dirotor
do teatro charmoso e moio
fracassaclo que desvirginava a
horolna do uni livro chamado
Marjorie Morniogsror, que acabou
virando um filme com Natalie
Wood e Geno Kelly. Alias, quase
todos eles transformavam-so em
filmos e a cada osquina
esperavamos encontrar essa
fantzistica rnistura do Lawrence
Olivier (Mr. Darcy), Gene Kelly,
Clark Gable (Rhett Butler) e
Fredrich March (Vronski). Nosso
imaginario sobre quom eram os
homens, portanto, era bastante
satisfatorio para eles.
O problema surgia quando
pensavamos nas mulheres, isto é,
quando ponsﬁvamos em nos
proprias. Com elas, nada dava
certo, sofriam demais,
freqiientemente morriam,
matavam-so ou onlouquociam. De
Madame Bovary nunca gostamos
muito, o marido parocia
mesquinho, o amante do mal gosto,
ela uma pequena burguosa sem
grandeza o por isso nao nos
importamos quando morreu. Mas,
Ana Karenina era outra coisa,
tinha classe, choramos com 0 seu
final, osmagada por um trem,
pareceu tao sanguinﬁrio... Ofélia
foi — e ainda é - outra paixﬁo,
lirica e dosprotegida. Deu no que
deu. O final tambéni nao foi dos
molhoros para a mae do
Hamlet, uma senhora da qual

As personagens da canadense
Margareth Atwood prendem-so em
armadilhas que elas proprias
armam mas, de um outro modo,
conseguem escapar. “A Mulher
Comestfvel" é muito revelador:
romance de estréia e escrito
quando era ainda muito jovem, ja
trazia os ingredientes principais
dos que o seguiriam (“A Mulher
Oréeulo", “A Vida Antes do
Homem", Surfacing, entro varios),
isto 6, nao da para entregar aos
outros o domfnio sobre a vida da
gente, existem sempre homens
predadores de tocaia e acabamos
ficando gordas, feias e infelizes. E
claro que oxistem também
mulheres predadoras, por cxemplo,
ex-esposas (“A Vida antes do
Homem”) e miies (“A Mulher
Oraculo") e assim, nao por outra
razao, sem sentimentalismo, o
carater ambfguo, ao mesmo tempo
amoroso e competitive dessas
ligagoes entro homens e mulheres e
miies e filhas, esta sempre
roalgado. Marilyn French 6 outra
descoborta recente: nos brindou
com dois bons romances (ambos ja
traduzidos), redescobriu a
dolicadeza do texto do Edith
Whartan, apresentando sua
reedigﬁo om inglés, so fosse pouco
ainda nos deu um novo colorido
para Rosalinda, Julieta, Orfélia o
as outras em Shoicespeore’s
Division Of Experience.
Essas autoras, e inlimoras
outras, dentro as quais me recordo
no Brasil do Maria Adelaide
Amaral, estiio escrevondo
diferonto sobre personagens que
sﬁo mais seinelhantos a nos,
habitantes desse mundo do
verdade, que nos apaixonamos c
desapaixonamos, que somos cruéis
com ex-amados, que nos casamos
mas nao nos castramos, que
podemos ter ou niio ter filhos, que
algumas vezes os amamos, outras
nﬁo os compreendemos, que nos
angustiamos porque quercmos
ficar poderosas o famosas; 6 tao
diffcil, quando so conseguc, o téio
intitil, porque quercmos escrever
poesias e elas parecem medfocres,
porque gostarfamos do virar o
mundo pelo avesso e, quando
conseguimos, descobrimos que o
bom mesmo 6 o direito das coisas,
que somos covardes, medrosas,
sentimentais, avidas o sensuais,
mas que nem por isso queremos
morrer ou endoidar. Ate porque ja
doscobrimos também que niio
existe pecado do lado do baixo do
Equador.
jm
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uma otima escritora, que depois
nos deu Fanny, um Tom Jones
feminino, so que mais inteligonte.

ANIULHED
COME<?>TlVEL

Jose do Alencar

ary McCarthy tem razﬁo
M om sua autobiografia: a
educagao catolica dos
colégios do freiras teve o
efeito pratico do fazer, tambom da
minha, uma geracfio feminina,
avida por livros e romances e
passionalmente ligada a seus
personagens. De fato, tudo
comegou no curso primario,
quando lanchftvamos ouvindo a
profossora ler em voz alta
“Odisséia" o “ll1’ada”. Data do
entﬁo minha primeira grando
traigiio. Publicamente, nos, as
meninas, honravamos as troianas e
Penélopo; secretamente, no

i
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“Nada é mais imporronre do que
0 riso.’ ’
Frida Kahlo

ll

Nossas historias de vida foram
acompanhadas pelo lei:-motiv
“primeiro 0 dever, depois o prazer",
propondo-nos, obstinadamente, uma
oposigao irroconciliavel entro 0 que
deveriamos fazer, produzir e a
alegria, a fruigao, o gozo. Teorias
foram elaboradas... Kierkegaard
preservou respeitavel distancia entro
cada uma dessas esferas. Johannes
do “Diario do um Sedutor", imerso
na existéncia estético, esta longo de
Abraao, apresentado em “Temor e
Tremor” que, aos olhos do autor,
atingiu estagios mais ricos de vida,
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com a existéncia ética e a existéncia
religiosa.
“Hamlet ou um qoarteto de
Beethoven é a verdade
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Grasp Ar Thin Air, 19:24 Jonson KLAUKE

o respeito dessa irnensiddo que
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modernidade deixa para trzis

propria do estar e ser feminine no
mundo. E uma estética que manifesta

o primado do ético e

a maneira do pensar, sentir e viver

O ITICSITIO ICITIPO em C1116 3

l
instaura a primazia do
| economico - com o culto a
produtividade e at eﬁciencia — gera
um contraponto: muitas fomias do
resisténcia. Questionamentos nﬁo

podem ser contidos: produtividade
para quem e em nome exatamente do
qué? Eﬁciéncia sob que prego e a
servigo do quem?
“N60 ho razdo

J

para conservar
este ﬁopo de noite velha. ’ '
Ana C.

N50 so do crftica it hegemonia do
economico, entretanto, se faz a
, resisténcia. Também da busca do
uma nova ética. Nessa aventura
jogarn-so os nomades do todas as
temperas, os nao-instalados, os
insatisfeitos, os inquietos. As
mulheres. Niio hé script. Ni-io so

dispoe do partituras. Valem
jazzisticos improvisos. Devem ser
belos. A estética é mapa, é chave, é
ponte para a criagao da ética do
futuro.
Contribuindo na gestagao dessa
nova ética, inovadora e

| transgressora, a estética do feminino
A expressa a situacao da mulher na
sociedade. Distancia-se da estética

feminina, criando uma linguagem
| pulsional, passional, libertaria. E

especiﬁcos da mulher. Questiona e
abre ﬁssuras nas estnituras arcaicas
do poder, do vivéncia e do
convivéncia.

Ao entendermos a arte como uma
linguagem animciadora da relagﬁo
que mantemos com nossa

chnmamos mundo. Nos somos

as palavras; nos
somos o mdsica.’ ’
Virginia Woolf

Entre os contemporaneos, muitos
apostam na reaproximagao entro
ética e estética. Apos um longo
tempo do cisoes, percepgoes
compartimentalizadas, caminhamos
para uma consciéncia do que é

imprescindivel uma integragiio

circunstancia e com nossos

dialética entro o problema da agao

circundantes, a retiramos do limbo
da transcendéncia e a mergulhamos

humana e da estética. A arte abre
possibilidades do aperfeigoamento da

Reinventar Valores,
Pura Arte
Ana Liési Th urler

no coracao do tempo e do mundo territorio da contingéncia, da
finitude, da precariedade, mas

para homens e mulheres, enquanto so

também da liberdade, da invengao,

éticos.

das rupturas.
A dofesa do uma ética universal,
metafisica, ahistorica foi um logro.
Na modemidade, quando os deuses
nos abandonaram, um malogro.
Estamos inapelavehnente sos para
construir nossa historia, implodir
valores, constituir outros que nos
fagam molhoros, mais verdadeiros e
generosos.

sonsibilidade — trajeto necessario
dispuserem a ser novos sujeitos
“Dentro do felicidade en
estou em cosa. ”
Lou Andreas-Salome

Vivendo no torvelinho da
modemidade, néo sornos originais
em nossos problemas. Os gregos jé
so interrogavam pela natureza da
sociedade que pennitiria o
desabrochar do homem justo,
magnanimo e feliz. Questao
fundamental em que as supostamente

nftidas fronteiras entro o individual e
o coletivo so diluem. Toda a
problematica ética esta
inalienavelrnente entrelagada com a
questao e a ordem politica.
E insuﬁciente declarar que a ética
esté para o individuo assim como a
polftica esta para a sociedade. A
ética é a politjca do individuo. Uma

nova sociedade, digna para homens e
mulheres, é também uma sociedade
ética, mediada pela arte.
Nesse processo do invengao
coletiva que hoje presenciamos e

compartilhamos, a mulher so
constitui como ser ético o polftico,
concretarnente, através do sua przixis,
de sua contribuigao na esfera da
produgﬁo, do sua atuagao na area

sindical, do sua intervencao nas
polfticas governamentais. E fazendo
que vamos sendo e nos tornando
sujeito de novos desejos e
aspiragoes.
A mulher langa-so, tambérn —
discutindo e fazendo investimento
afetivo — no delineamento do uma
ética que revolucione o cotidiano. E

pennita a plenitude do belo, inserido
na vida, transformando a

micropolftica, os “pequenos”
podenes, as rolagoes interpessoais. A
beleza, assim, nao é para ser
contemplada, mas para ser vivida,
produzida, traduzindo-so em espago

para o desejo e a alegria. O prazer,
além do uma questiio estética, é
preocupacao ética, enquanto
condigao para seres humanos mais

harmoniosos e felizes.
I-loje, a aventura da invengao e

_

constituigao do uma nova ética nos
ﬂagra sos e livres: nao nos nesta a
possibilidade do jogar a
transcendéncia nossa
responsabilidade. Procisamos

escolher. As relagoes sociais
calcadas nos velhos moldes estao
falidas. Uma nova ética esboga-so,
trazendo esperanga. lncluira,

certamente, olhar crftico, alegria,
beleza. Todas as artes. Tambérn

aquela em que homens e mulheres se
propoem a si mesmos como obras
especiais.
Ana Liési Thurler 6 filosofa e integrante do corpo técnico do CNDM
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inspirando medos diversos ao
homem.

Dentre as inﬁmeras
associagoes estabelecidas entre a
mulher e 0 maléfico 0
perfodo da Inquisigiio
(séculos XIV-XVII) se destaca
como 0 momento no qual uma
categoria, fabricada por um
discurso, se concretiza
historicamentez milhares de
mulheres foram queimadas como
bruxas ao longo de mais de 3
séculos, em fogueiras acesas por
toda Europa: “A ordem de seu
Bispo (1515), Genebra queimou,
no espago de 3 meses, nada
menos que 500. O Bispado de
Bamberg queirnou, de uma so
vez, 600 e o de Wurtzburgo 900.
(...) Remy, no seu livro
dedicado ao Carcleal de Lorena

(1519), as como certo o fato de
ter queimado. em dezesseis anos
800 feiticeiras. (...) Esta
comissao (do Parlamento de
Bordéus em 1609) julgou em
quatro meses umas 60 ou 80
feiticeiras e examinou 500
igualmente marcadas com o sinal
do diabo”.(1)
Entretanto, a historia nao
registra informagiio documental
a partir das “proprias bruxas“.
Suas vozes aparecem unicamente
nos documentos acusatorios
através da confissao do crime,
razao pela qual é possfvel
afirmar que 0 fenomeno da caga
as bruxas é, ao mesmo tempo, o
processo de fabricagao desta
categoria. E pela tortura que a
mulher a-ssurne sua condigao de
bruxa, confessando o pacto, o
crime...
Tecer indagagoes sobre
bruxaria implica, portanto, mais
na analise de acusagoes e
castigos ou seja, na qualificagao
social do delito, do que no ato
em si. A qualificagao social do
delito de bruxaria opera-se
fundamentalmente, através de
dois instrumentos interligados: a
construgao do delito mediante
tratados de demonologia e a
utilizagiio do aparato acusatorio
e punitivo da Inquisigiio.
Como afirma Szacz: “aqueles
que acreditavam na feitigaria
literalmente fabricavam
feiticeiras, ao atribuir este papel
a outros e, as vezes, a si
mesmos. Desta maneira,
fabricavam feiticeiras cuja
existéncia, como objetos sociais,
provava a realidade da
feitigaria”.(2)

REFERENCIAS
(1) Michelet, Jules — Sabre as Feiriceiras — Lisboa, I 974 — Ed. Agrodele — Pigs. 180 — I84 - I 90.
(2) Szacz,Thomas S. -A Fabricagrio du Loucurn - Rio, I978 —- Ed. Zahar - Pag. 20.
(3) Muchembled, R. — Lu Sorciére au Village — Paris, l9'?9 — Ed. Gallimard, Julliard — Pigs. 26 - 27.
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Iacqueline Pitanguy
esquisar sobre a mulher,
P resgatando 0 feminino no
emaranhado da historia
nos leva, com intrigante
freqiiéncia, ao confronto corn
princfpios religiosos, maximas,
ditados, cantos e mitos que
falam de um feminino poderoso,
maléfico, sombrio e
desorganizador. As palavras de
Pitégoras de que “existe um
princlpio bom que criou a
ordem, a luz e 0 homern e um
princfpio mau que criou o caos,
a escuridﬁo e a mulher",
parecem ecoar ao longo dos
séculos...
De fato, de Pandora grega que
abriu a uma contendo todos os
males a Eva judaica que corneu
do fruto proibido e induziu 0
homem a fazé-lo, a mulher tem
sido associada, em diferentes
culturas, a origem do mal,
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Apesar da extensao e

profundidade do fenomeno da
caga as bruxas, de suas
conseqiiéneias para todas as
mulheres — que, pelo simples
fato de pertencerem a este sexo,
correram, durante mais de 3
séculos, o risco de se tornarem
bruxas, por qualquer ato

séculos da historia européia,
uma das suas principais - senao

a principal — categorias polfticas
de acusagao. “Na quinta-feira,
XVI dia do dito mes de

setembro, ela foi condenada e
julgada (diante do Tribunal do
Principe Soberano de Neuchatel)

a ser levada ao local de

suspeito, por qualquer demincia

execugéio dos malfeitores e a ser

anonima - apesar das
conseqiiéncias desta figura
maléfica para a construgao de
nosso imaginario coletivo e de
nossas referéncias atuais, tal
fenomeno tem sido relegado a
segundo plano.
Este genocfdio contra o sexo
feminino pertence ao capftulo
das estorias menores e esta
praticamente ausente da
historiografia oficial. O siléncio
em torno da figura historica da
bruxa é tanto mais eloqiiente
quanto maior parece ter sido a
relevﬁncia desta categoria no
imaginario social. De fato, é

queimada viva, de forma a que
seu corpo se transforme em
cinzas, a fim de que, quando
soprem os quatro ventos, eles as
levem (as ditas cinzas) de

possfvel crer que a bruxa
constituiu, durante mais de 3
Z

1

I‘

maneira que nao reste nenhuma

memoria dela”13J. Sentenga do
Processo de Claude Brunye,
queimada como feiticeira em
1568.
E hora portanto de soltar as
bruxas. De recuperar este nosso
passado maldito, recolhendo
cinzas espalhadas
desordenadamente aos quatro
ventos de muitos séculos.
Jacqueline Pltanguy 6 Presldente do Conselho Naclonal
dos Dlreltos da Mulher - CNDM
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humorista a enirentar tabus
ligados a condigao feminina.

costumes familiares,

Quem nao se lembra do
Fradinho que, menstruado,

opressao em que vive a
atinge também a relagao
mae-filha, mostrando as
expectativas da nova geragao de

denunciando o tédio e a
dona-de-casa tfpica. Por at’ ele

humor, para as
mulheres, é um arrigo de

edigao especial sobre a mulher e
o humor. Sabias palavras ja que

desnudou 0 preconceito
rnasculino (e feminino, também)

primeira necessidade.

temos sido matéria-prima de um
humor predominantemente
masculino e discriminatorio e

com relagao a esse rnistério da

Nam sempre 0 temos
muita :2 mao, é verdade, como
nos tém tido. Nesta América
Latina terceiromundista em que
as pafses concorrem para saber
quem tem a dfvida externa mais
alta... e a democracia mais
prec¢fr:'a..., regicio baluarte do
machismo de bigorlaa prato,
onde nria faltam mulheres

capazes de irrflar 0 ego de tanta
ditador caseiro e de outras que
brincam com tanquezinhos de
verdade... neste vale de
lcigrirnas, onde além dos
sexisrnos clcfssicos, agora

mulher rem que suporrar a
famosa _ferm'ni::ag*c?0 da
pobreza... an rimas au
morremos.
Com estas palavras, a
publicagao Mujer/fempress

(ligada ao lnstituto
Latino-americano dc Estudos

Transnacionais, ILET, com sede
em Santiago do Chile) abre uma

temos poucas, quase nenhuma,
humoristas mulheres.
As feministas sao raivosas e

mal humoradas — esta é a
acusagao menos pesada que
temos ouvido nos iiltimos dez,
quinze anos. E verdade. O
feminismo so agora comega
produzir a capacidade de rir: de

nos mesmas, dos homens, do
sistema opressor. No entanto,

uma boa piada pode as vezes
mais que um panfleto ou um
documento sizudo, como diz a
mesma publicagao. Fol o afiado
instrumento escolhido por
humoristas como nosso querido
Henfil, que fez do riso arma
contundente contra as injustigas
e arbitrariedades que persistem

uma vida diferente daquela

natureza que faz as mulheres
sangrarem mensalmente? Um
tabu recentemente abordado por
Mauricio de Souza, que mostra 0
personagem Cebolinha muito

vivida pela “Mater Dolorosa”.
Ou ainda os preconceitos dos
pais quando o filho resolver ser
balarino, porque isso é coisa de
“bicha”.
Miguel Paiva passa a ser

constrangido ao pedir absorvente
numa farmacia. Mas Henfil nao
ficou nisso, explorando também
a interiorizagao do preconceito
pelas proprias mulheres, como
naquela charge em que duas
lavadeiras, carregando enormes
trouxas de roupa na cabega,
comentam que futebol nao é
coisa dc mulher porque é
“servigo pesado”.

quase que o cartunista

1.1.

oficial

11'

do movimento de mulheres e é
ele quem dzi assessoria a uma
|'

-

Ao lado de Henfil e Laerte —

neste Pafs em que o futuro ja
chegou, e nao mudou.

mulheres. Com a série Happy

Com os Fradinhos, Henfil, foi
o primeiro da atual geragao de

Days, publicada na revista Isto
E, ele inaugura a crftica dc
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que durante muito tempo
dedicou seu trabalho a causa dos
trabalhadores, abordando
também os problemas da mulher
trabalhadora —, Miguel Paiva é o
cartunista preferido pelas
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das poucas, talvez ljnica,

aumentou muito o interesse [3610
tema “mulher” (trabalho,
sexualidade, relagao com os
homens, maternidade, condigao
fcminina, feminismo). Comegam
a surgir humoristas preocupados
em discutir 0 assunto de uma
forma mais aberta; fugindo dos

pesquisa existente na area,
realizada em 1985 pela
Secretaria de Educagao, Cultura
e Esportes do Municfpio de Sao
José dos Campos, SP, com a
colaboragao do jornal Mulherio.

Num levantamento de 3.824
cartuns e tiras publicadas nos
jornais F01’/za dc’ S. Paulo, O
Estado dc S. Paulo, Jarnal do
Brasil, O Pasqm'rn, Brasil

Mulher, Nris Mulireras e
/l/Iulherio, e nas revistas Vc_/'a,
Ista E, (fla'm!1'c1, Homern e
verificou-se que nesse periodo
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suado trabalho.
Enquanto isso, esta em
gestagao um humor feminino. Ao

tabu, tabu mesmo, quem enfrenta
muito antes da Globo — é o

Chamou a atengao, porém, a
quantidade enorme de trabalhos
que gira em torno de um mesmo

explicitar um jogo inconsciente

lado de Ciga, que com sua
famflia de patos vem ha muito
abordando, aqui e ali, as idades
de uma mae de famflia, surge

Edipo do Geraldao, ele vem

nsisténcia parece revelar uma

ddep

ex-marido, exigindo dele todo o
dinheiro que ganha com seu

temas tabu como o aborto. Mas

Glauco. Com o complexo de

#-

,_‘_

companhia masculina. E aborda
exaustivamente o tema da mulher
que explora impiedosamente 0

tradicional esquerda brasileira e
com a Ré Bordosa enfrenta a
liberagao sexual feminina e

estereotipos dominantes no
infcio da década.

tema: mulher e homem na cama,
a mulher “insatisfeita” corn a
performance masculina. Criada
por uma maioria esmagadora de
cartunistas homens, essa

P/a_vh0_\,", de 1975 a 1985,

personagem 68 ele ironiza 0
machismo dominante na

acentuada preocupagao com a
impoténcia, a virilidade, o
desempenho sexual. Para alguns,
omo Angeli com seu

ersonagem Bibelé, o fracasso

no qual a mac tem uma
participagao ativa, material de
reflexao para homens e
mulheres. Glauco desvenda
ainda os jogos neuroticos da

Celia Seybold com um humor
fino e inteligente. Sua série
Famasmasz'a, publicada no
jorna] Mulherio, mostra a mulher

relagao "liberada" entre homens

dividida, “mais que mil e uma”,

e mulheres, com o casai A/auras.
Mais recentemente, o tema
invade as tiras dos jornais. Mas
o tratamento dado pelos
cartunistas homens e mulheres,

a fantasia feminina de encontrar
o homem ideal, os discursos

paralelos dc homem e mulher, a
relagao mulher branca-mulher
negra, tudo isso com um trago

assim como na maioria das

13F3

outras artes, é ainda um

na cama é claramente uma
auto-ironia, uma gozagao com a
falta dc sensibilidade e dogura
(105 homens,
Angeli é gum) (105 humoristas
que comega a fazer crftica de
cos-tumes com suas tiras

tratamento mais compulsivo que
reflexivo e inovador. As
mulheres de trinta continuam
vorazes, agressivas, carentes,
competitivas. Outra, que publica
a série Idi-Oras na Falha de S.
Paulo, trata de colocar mac e

publicadas principalmente I18

filha corrpetindo pelos mesmos

F1l.1-.S'.P
0 za c c
an l.C
0
om o

" desesperada por
homens, a mae

rico e sofisticado.
E so com o surgimento desta e
de outras humoristas que
poderemos fazer emergir o ponto
de vista das mulheres sobre si
proprias, os homens, o Brasil e o
mundo. Sem diivida, um artigo
de primeira necessidade para
nossa sobrevivéncia.
lnés Castilho 6 jornalista c ilirctora do Jornal
Mulherio
Angeli I Ht’) bordos
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Dia 19 — Panelas — PE
XV Festival Naeional de Jericos
Apresentag-ﬁes folcloricas, shows, parque
e diversfres.
Destaque para a tradicional corrida de
jegues.
Fame.‘ Caleruitfria Empetur

Dias 13 a 23 - Poconé — MT
Festa Pantaneira
Promogao da Prefeitura Municipal de
Poconé

'|

—-—"

Fante: Calendcfria CTMT

Dia 25 — Macapa — AP
Dia de Cabralzinho
A data 6 comemorada com desfile escolar,
apresentagfio de nﬁmeros folcl6ricos e
teatral em homenagem a menioria de
Francisco Xavier de Veiga Cabral, her6i
do territ6rio quando da invasao dos
franceses no rnunicfpio de An1ap€..
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Farm? .‘ Derur Amapd

M6ve1- Aracajlj — SE
Festival de Mﬁsica Popular do Nordeste
Concurso de mﬁsica de repentistas,
violeiros, sanfoneiros e trovadores.
Fame.‘ Calemldnkr EMSETUR

Maio: 22 a 24 - Festa do Divlnoﬂiavalhadas - Pirenopolis - GO

I

gm
Ab ‘I
I’.
D133
. 1 a 4 _ nhéus _ BA
Banho da paixﬁu

Abril — Cuiaba - MT
ll? Feira do Livro de Cuiaba
Promogao da Casa da Cultura
Fante: Calemlrfnb Courdenadoria Turisma — MT
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‘(pela tarde) tomam banho nas ﬁguas do

Di“ 7 ‘Dia Mundial da 5‘-“id”

Olivenca e Milagres, nadando o mais
longe possfvel, crendo que, assim agindo,
nenhum mal os aeometera durante o
restante do ano.

Lei 5552* 99 3-1 1'61

Dia 19 — Manaus — AM
_Exposicao da Semana Indfgena
Dentro das programagﬁes da Semana do
lndio, exposigao de trabalhos indlgenas de
etnias variadas, palestras e exposigao
y
fotogrﬁﬁca. Uma realizagao da FUN AI.

_ 7
‘Z
‘ '-

.
\

-A5

_

_

,

_

Dia 14 - Dia' do P'an - A meric ams mo
Decreto 19.685, de 10.2.21
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Dia 20 - Dia do Diplomata
Decreto 66.217, de 17.2.70
Dia 21 — Dia das Pollcias Militares e Civis
Decreto-lei 9.208, de 29.4.46

Dia 22 — Dia da Comunidade
Luso- Brasileira
Lei 5.270, de 22.4.67

Dia 19 - Aquidauana - MS

Festa do lndio

Dia 22 — Dia da Aviagao de Caga
Decreto 88.513, de 1963

Promogao da Comunidade lndfgena nas
aldeias indlgenas Limao Verde e Taunay.
Fame.‘ Calenddrio de Evamos MSTUR

Dia 30 — Dia Nacional da Mulher
Lei 6.791, de 9.6.80

Dias 21 a 23 - Guarapari - ES
I Sernintirio de Turismo, Ecologia e Meio
Ambiente
S°“‘°“a
_

Santa em Ouro Preto- MG

Dia 5 - Dia Nacional das Comunicagﬁes
E.M.—PR 1.2561171
Dia 12 — Dia do Enfermeiro
Decreto 2.956, dc 10.8.38

Decreto-lei 5.540, de 2.6.43

Dia 21 — Dia cle Tiradentes- lneonfidéncia
Mineira
Leis 4.897, de 9.12.65 e 11.266, de 8.12.50

Fante: Caleridrfrio dc Eventos Emamtur.

Fame: Calenddria Tm-fsrico - ES

Dia 3 - Dia do Parlamento
Lei 6.230! 75

Dia 19 - Dia do lndio

Fonte: Calemidrio Balulatursa

:

Dia 1‘-’ - Dia do Trabalho I Trabalhador
Leis 662/49 e 4.8591‘ 24 e Decreto 88.513
de 13.7.83

Dia 8 - Dia do Correio
Decreto 637, de 1849

Aoontecimento de carﬁter mistico, em que
as mulheres (pela manha) e os homens
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DATAS COMEMOHATIVAS:

Dias 22 a 27 — Semana da Educagao
Decreto 51.859, de 21.3.63

Dia 13 - Dia da Fraternidade Brasileira
Decreto 155-B, de 14.1.1890
Dia 13 — Dia da Al:-oligao da Escravatura
Lei 3.353, de 13.5.1888
Dia 24 - Dia do Telegraﬁsta
Lei 6.522, de 24.5.44
Dia 25 — Dia do Trabalhador Rural
Lei 4.338164
— Dia das Macs
(Segundo donlingo de maio)
Decreto 21.366, de 5.5.32
- Semana de Osorio
(5 a 10 de maior)
Decreto 43.403158
- Semana da Enfermagem
(12 a 20 de maio)
Decreto 48.202! 60
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