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RESUMO 
 
 

O objetivo desta pesquisa - de natureza essencialmente qualitativa - foi investigar indícios 

de machismo no meio musical, na cidade de Porto Velho, abordando gênero e resistência 

na música, sob uma perspectiva que traz o hegemônico e o contra-hegemônico, 

epistemologias próprias do movimento feminista em suas múltiplas vertentes. Privilegiando a 

base de cunho histórico, trazemos a historicização do Movimento Feminista em Porto Velho, 

por meio de entrevistas com membros do Fórum Popular de Mulheres e do contato com 

pesquisadora (historiadora) da temática. Abordamos, ainda, a História das Mulheres, o 

Movimento Feminista e Gênero, campos intimamente conectados. O percurso metodológico 

foi orientado para a etnografia urbana, processo em que realizamos observação, interação e 

escuta, buscando, além de explicar fenômenos e situações, compreendê-los à luz da sua 

historicidade. Além das entrevistas mencionadas, realizamos outras cinco, com cantoras e 

compositoras partícipes do Projeto Canta Mulher (que completou 27 anos em 2019). Nosso 

referencial teórico se compõe de historiadoras reconhecidas no âmbito da História das 

Mulheres, como Michelle Perrot, Mary del Priore, Margareth Rago e Lilia Schwarcz. Sobre 

Feminismo Eurocêntrico, Gênero, Feminismo Negro, conceitos de Interseccionalidade e 

Lugar de fala, nosso referencial vem de Simone de Beauvoir, Judith Butler, Berenice Bento, 

Angela Davis, Patrícia Hill Collins, Kimberlé Crenshaw, Carla Akotirene e Sueli Carneiro. 

Utilizamos, ainda, algumas reflexões de Spivak para tratar as temáticas da “voz subalterna” 

e da “indignidade de falar pelos outros”. Com relação ao encobrimento do outro e à 

alteridade, apoiamo-nos em Enrique Dussel. No que se refere a identidade, buscamos 

suporte nos escritos de Stuart Hall. Os resultados da análise nos permitiram entrever as 



 

 
 

assimetrias decorrentes do sistema estrutural de relações hierarquizadas, que atribuem à 

mulher, preferencialmente, o papel de intérprete.  As violências simbólicas são uma 

constante no espaço musical local, assim como em outros espaços públicos e privados. 

Entretanto, observamos Resistências na coletividade e em ações individuais das mulheres 

que atuam no campo da Arte Musical.  

 
Palavras-chave: Feminismos. Interseccionalidade. Sororidade. Machismo na Música. 
Resistência. 
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ABSTRACT 
  

 
The objective of this research - in nature essentially qualitative - was to investigate evidence 

of chauvinism into the musical environment, in the city of Porto Velho, addressing gender 

and resistance in music, from a perspective that brings the hegemonic and counter-

hegemonic epistemologies of the feminist movement in its multiple strands. Privileging the 

historical basis, we bring the historicization of the Feminist Movement in Porto Velho, through 

interviews with members of the Women's Popular Forum and contact with a researcher 

(historian) of the theme. We also approach the History of Women, the Feminist Movement 

and Gender, intimately connected fields. The methodological path was oriented to urban 

ethnography, a process in which we perform observation, interaction and listening, seeking 

to explaining phenomena and situations and understand them in the light of their historicity. 

In addition to the mentioned interviews, we conducted another five, with singers and 

songwriters participating in the Sing Woman Project (which celebrated 27 years in 2019). 

Our theoretical framework is composed of historians recognized in the History of Women, 

such as Michelle Perrot, Mary del Priore, Margareth Rago and Lilia Schwarcz. On 

Eurocentric Feminism, Gender, Black Feminism, concepts of Intersectionality and Place of 

Speech, our framework comes from Simone de Beauvoir, Judith Butler, Berenice Bento, 

Angela Davis, Patricia Hill Collins, Kimberlé Crenshaw, Carla Akotirene and Sueli Carneiro. 

We also use some reflections of Spivak to address the themes of the “subaltern voice” and 

“indignity to speak for others”. Regarding the concealment of the other and otherness, we 

rely on Enrique Dussel. Regarding identity, we seek support in the writings of Stuart Hall. 

The results of the analysis allowed us to glimpse the asymmetries arising from the structural 

system of hierarchical relationships, which give women, preferably, the role of interpreter. 

Symbolic violence is a constant in the local music space, as well as in other public and 

private spaces. However, we observed resistance in the collective and individual actions of 

women who work in the field of Musical Art. 

Keywords: Feminisms. Intersectionality. Sorority Chauvinism in Music. Resistance. 
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INTRODUÇÃO  

 

Este trabalho tem como objetivo geral pesquisar o Movimento Feminista em 

Porto Velho (histórico), investigar possíveis indícios de machismo no meio musical 

local, problematizar o conceito de sororidade, largamente utilizado nestes tempos; 

propor um olhar mais cauteloso para a história da região amazônica, sobretudo 

Porto Velho e arredores, no que toca às pesquisas e/ou estudos voltados para 

gênero. Além disso, buscamos descrever atos de Resistência no contexto de 

artistas, dentro de um recorte dos últimos quatro anos do evento Canta Mulher, que 

ocorre há 27 anos, em Porto Velho, com produção e coordenação do Fórum Popular 

de Mulheres (FPM), responsável, também, pelo introito do movimento feminista na 

cidade.  

No campo científico, é comum a escolha por pesquisas que abordem ou 

História das Mulheres, ou Movimento de Mulheres ou questões que versam sobre 

gênero.  Salientamos que, em nossa pesquisa, buscamos o diálogo com todos 

esses segmentos. Contudo, ao tomarmos conhecimento mais aprofundado sobre a 

História das Mulheres, entendemos ser este o nosso lugar de fala, enquanto 

pesquisadora, associado a interações com outras áreas do conhecimento. Temos, 

assim, um estudo transdisciplinar, por compreendermos que essas conexões são 

estratégias de Resistência em um mundo demasiado patriarcal, capitalista e 

hierarquizante. A noção de gênero, numa perspectiva pós-colonial, nos permitiu 

entrever as assimetrias decorrentes do sistema estrutural de relações diferenciadas, 

consequentes do projeto civilizatório eurocêntrico e decorrentes do binarismo 

enraizado no imaginário da nossa sociedade, que relega à mulher desempenhar o 

papel de intérprete, por exemplo, sem estender sua atuação para a composição ou 

para o domínio da arte de tocar instrumentos, como os homens. Chamou-nos a 

atenção o fato de que ideias e sistemas de pensamento de séculos passados, 

relacionados à mulher compositora, ainda permanecem se processando. É um 

passado vivo!  

Especificamente, abordamos o Movimento Feminista no contexto 

eurocêntrico, trazendo, na sequência, o foco para o Movimento Feminista Negro. 

Buscamos traçar o panorama histórico do Movimento Feminista em Porto Velho, 

descrevendo o evento Canta Mulher, que marca a ação do Fórum Popular de 
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Mulheres no adentrar para a arena musical, com foco nas artistas da cidade, com 

elas produzindo e apresentando shows na semana do dia internacional da mulher.  

Por questões metodológicas e de recorte temporal, realizamos entrevistas 

com cantoras e compositoras que participam do Canta Mulher dos últimos quatro 

anos, com perfis artísticos e de ativismo diversificados, no intuito de que vozes 

heterogêneas, com histórias de vida singulares, possam nos fornecer pistas de 

como o ativismo vem se processando por meio da Arte e quais são os muros a 

serem transpostos pela mulher compositora em suas micro experiências de 

Resistência frente a posturas machistas no meio artístico.  

Quanto ao percurso metodológico trilhado para a obtenção de dados, 

assumimos uma postura orientada para a etnografia urbana, realizando observação, 

interação e escuta, na busca de, além de explicar fenômenos e situações, 

compreendê-los à luz da sua historicidade. Segundo Magnani (2002, p. 25), 

 
O que a etnografia urbana tem procurado, ao longo daquilo que já pode se 
considerar a “sua pequena história” particular na construção de um tipo de 
conhecimento urbano, tem sido a focalização justa, a partir de dentro, não 
tão próxima que sobrevalorize o particularismo individual, reforçando esta 
visão atomizada da vida urbana (como se o indivíduo estivesse só), nem tão 
longe que resulte num recorte demasiado abrangente onde a inserção do 
indivíduo em grupos e rede se perca, acabando por ficar desprovido de 
sentido e de inteligibilidade para o observador. 
 

A etnografia urbana entra em consonância com a pesquisa qualitativa, que 

preza pelo contato com os sujeitos, captando os gestos, atos, discursos, 

composições musicais, projetos artísticos, performance - neste caso, que é no 

âmbito artístico - seja através da observação, da análise ou da interpretação dos 

dados coletados.  

Há pelo menos 16 anos acompanhamos (em alguns momentos mais, em 

outros um pouco menos) a cena musical de Porto Velho. Foi especificamente o 

interesse pela Arte que nos levou ao curso de Letras, em 2003, na Universidade 

Federal de Rondônia (UNIR), uma vez que não havia ainda os cursos de Teatro e de 

Música. Os amigos de todas as apresentações de trabalhos e de frequentar os 

ambientes onde as bandas locais se apresentavam são músicos e escrevem 

poemas. É provável que esta etnografia já se movimentasse antes mesmo deste 

trabalho acadêmico.  

Quanto ao feminismo, crescemos com uma mãe de mentalidade e 

posicionamentos feministas, sem jamais ter sido militante ou filiada a partidos 
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políticos. Ela falava sem medo! De uma maneira simplista, para nós, ser feminista é 

não calar, é também a escuta, como uma peça musical com som e silêncio. Ser 

feminista é um ato de Rebeldia, um correr contra o vento, porém a favor ou em favor 

de expropriados (as), subalternizados(as) e diminuídos(as). Não basta que nós 

tenhamos voz: precisamos que os subalternos possam falar e ser ouvidos para a 

efetivação de uma realidade justa e libertadora que até este momento histórico não 

experienciamos. Neste processo intenso da pesquisa, inclusive bibliográfica, 

observamos que a escuta permanece sendo um ponto a ser apropriado dentro de 

tantas formas de viver o feminismo.  

Historicamente, nós mulheres, temos um continuum exercício de (re)pensar 

nossas posturas, evitando que, de forma impensada, causemos opressões ou 

atitudes que fundamentalmente criticamos: as universalizações. Propomos, desse 

modo, um olhar mais cauteloso, com base na narrativa pessoal da(s) mulher(es). 

 Sugerimos enfocar a situação das mulheres, olhando para o contexto 

Amazônico, para o norte. O discurso ou pautas do sudeste, certamente diferem em 

muitos pontos das nossas pautas. Com base em estratégias diversificadas de 

observação, percebemos que a influência dos textos produzidos em espaços outros 

que não o nosso é uma realidade, especialmente no que se refere ao que é validado 

pela mídia, incluindo redes sociais, instagram, facebook etc., que tendem a ter forte 

adesão sem uma leitura mais crítica, mais cuidadosa. 

Quanto à sua composição, nosso corpus de análise é, sobretudo, formado por 

entrevistas com integrantes do Fórum Popular de Mulheres (duas integrantes) e 

cantoras partícipes do Canta Mulher (cinco cantoras compositoras), acrescido da 

letra de uma canção de caráter autoral, produção de duas entrevistadas. O critério 

de seleção foi a escuta de diferentes vozes de compositoras. Mulheres com histórico 

e/ou experiência artístico-musical, num contexto de ideologias, corpos, cores e 

personalidades diversas, valorizando heterogeneidades e não enquadramentos ou 

falas assemelhadas, provenientes dos mesmos lugares de fala.  

O referencial teórico-metodológico que serve de subsídio para esta pesquisa 

é constituído por historiadoras reconhecidas no âmbito de pesquisas relacionadas a 

história das mulheres, tais como: Michelle Perrot e Mary Del Priore, além da 

historiadora e professora da UNICAMP Margareth Rago. Para falarmos sobre 

Feminismo eurocêntrico, Gênero, Feminismo negro e tratarmos de entender os 

conceitos de Interseccionalidade e Lugar de fala, nosso referencial vem com Simone 
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de Beauvoir, Judith Butler, Berenice Bento, Angela Davis, Patrícia Hill Collins, 

Kimberlé Crenshaw, Carla Akotirene e Sueli Carneiro. Como não poderia ser 

negligenciado em uma temática como esta, utilizamos, ainda, algumas das reflexões 

de Spivak para tratarmos sobre a temática da voz subalterna e “da indignidade de 

falar pelos outros”3; sobre o encobrimento do outro e questões relacionadas à 

alteridade, utilizamos os estudos de Enrique Dussel. No que se refere à identidade, 

nos apoiamos nos escritos de Hall (2014).  

A escolha pela temática Arte Musical como Resistência Feminina se deu em 

razão do nosso desejo em desenvolver um trabalho junto a pessoas ligadas à Arte 

produzida em Porto Velho. Outra motivação se refere à lacuna acadêmica em 

pesquisas na área, sobretudo as que enfoquem as experiências da mulher 

compositora da Amazônia.  

É notória a recorrência das discussões sobre lugar de fala dentro e fora dos 

espaços acadêmicos, sendo este tema basilar para nossos estudos por 

pretendermos investigar como a mulher ativista e cantora e/ou compositora de Porto 

Velho se coloca ou utiliza sua voz contestadora, buscando o reconhecimento por 

parte da sociedade (patriarcal), que privilegiou historicamente um lócus de 

enunciação branco, hétero, masculino e elitizado a despeito do caráter complexo, 

híbrido e heterogêneo que caracteriza a sociedade brasileira desde o princípio de 

sua colonização.  

Pouco a pouco a história que nos foi contada vive o processo de 

desconstrução/construção, conservadorismo e liberalismo. Todavia, a voz com maior 

amplitude permanece sendo a do homem, economicamente privilegiado e 

majoritariamente branco. Assim, ao longo dos nossos estudos, buscamos a escuta 

das vozes femininas, respeitando o lugar de fala de cada artista, dentro de um 

diálogo com posições decoloniais. Essa escuta vem acompanhada de pesquisas 

históricas. Diante de nossas proposições, a dissertação foi estruturada em quatro 

seções. 

A primeira seção, intitulada Quem te deu o soberano império de oprimir o meu 

sexo?, traz a historicização do movimento feminista dentro de uma perspectiva 

hegemônica que universalizou a mulher; abordamos também o movimento pela 

                                                           

3 
FOUCAULT, Michael. (1972). Os intelectuais e o poder. In: MACHADO, Roberto (org.). Microfísica 
do poder. São Paulo: Graal, 2004c. OBS: Frase proferida por Deleuze no contexto desta obra. 
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lógica da perspectiva contra-hegemônica pensada por intelectuais negras. 

Pesquisamos sobre o movimento feminista na região, em Porto Velho (traçando seu 

histórico), perpassando pelo Fórum Popular de Mulheres e pelo Projeto Musical 

Canta Mulher. 

A segunda seção se intitula Esse silêncio todo me atordoa, afinal será que as 

mulheres têm uma história? e inicia com um diálogo teórico de historiadoras sobre o 

silêncio histórico ou a invisibilidade da mulher na história. Na sequência, tratamos a 

temática da indignidade de falar pelos outros e do papel da ciência na sociedade 

pós-moderna. Discutimos, ainda, a importância das vozes da (re)existência e o que 

é proposto pelo método da interseccionalidade. Em Porto Velho, no decorrer dos 

nossos estudos, ocorreram eventos com base na interseccionalidade, o que nos 

convocou a pontuar questões erroneamente interpretadas, ou que podem ser 

detalhadas com maior distanciamento por parte do (da) analista. 

Na terceira e última seção, propomos um estudo histórico sobre práticas 

machistas relacionadas ao universo de mulheres compositoras, com base em Perrot 

(2017); adentramos na cidade de Porto Velho por meio das análises interpretativas 

de cinco entrevistas com compositoras locais. Essas se concretizaram de forma 

semi-estruturada, mas, em alguns casos, o tom que prevaleceu foi o depoimento. 

Após a transcrição dos áudios das entrevistas gravadas, sistematização do corpus a 

ser analisado e de leituras crítica sobre estudos que se debruçaram sobre História 

das Mulheres/Espaço Público e Privado, Arte e Gênero, Resistência na Arte, 

Mulheres Compositoras na MPB, algumas evidências saltam aos olhos, entre estas 

o machismo em relação à mulher que toca e compõe associado ao não servilismo 

da parte delas (das cinco entrevistadas, neste caso). Nesta seção, dissertamos 

sobre o conceito de sororidade que, em alguns casos, resulta em espécie de “faca 

de dois gumes”. Por último, analisamos a letra de Fruto Estranho, composta por 

duas compositoras da cidade (entrevistadas).  

Nas nossas Considerações, finalmente, expomos o perigo de tomarmos 

emprestadas teorias de outras realidades brasileiras e aplicarmos na região 

amazônica, com seu processo histórico peculiar.  

Nossos votos são de que o desenvolvimento desta pesquisa gere novas 

contribuições para os campos dos estudos sobre Gênero, Movimento Feminista, da 

História e da Arte/Resistência da cidade de Porto Velho. Intencionamos dar 

sequência aos estudos, após o término do Mestrado, por meio do grupo de pesquisa 
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do qual fazemos parte e futuros grupos com temáticas análogas, no propósito de 

evitar discursos viciados ou pouco cautelosos. Visamos, em especial, dentro do 

amálgama da razão e empatia (ou emoção), a promoção do respeito à diversidade 

de identidades e à emancipação feminina. 
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1 “QUEM TE DEU O SOBERANO IMPÉRIO DE OPRIMIR O MEU SEXO?”4 

  

 

1.1 Historicização do movimento feminista no contexto da Revolução Francesa 

 

Com propósitos de pesquisar o Movimento Feminista em Porto Velho e 

abordar, mesmo que de forma breve, os estudos referentes a gênero dentro do 

contexto local, nossa trajetória iniciou pela Europa e Brasil, até adentrar na região, 

cujo recorte contempla os estados do Acre e Rondônia. 

 O Feminismo, de maneira simplificada, pode ser conceituado como um 

movimento social que luta pela equidade de direitos entre homens e mulheres. No 

entanto, é mais complexo e a imersão conceitual toca profundidades maiores. Toca 

em questões como a luta contra a opressão, reconhecendo que esta não está 

confinada ao sexismo, mas que também se expressa no classismo, no racismo e no 

heterossexismo. Cada vez mais há o entendimento de que nem todas as mulheres 

compartilham uma relação similar com as questões de classe, raça e sexualidade; 

advém daí o caráter plural do movimento. 

Nascido das lutas coletivas contra o sexismo, contra as condições de 

desigualdade (inferiorização) em relação aos homens, encontradas em diversas 

redes discursivas, como os discursos médico, filosófico, religioso, artístico etc., 

contra subordinações e mesmo tentativas de anulação, considerando-se que, por 

muitos séculos, a voz feminina foi obliterada em prol de uma narrativa centrada no 

homem branco, europeu, letrado e pertencente à elite. Tanto o movimento feminista 

quanto os estudos voltados para o gênero e suas relações assimétricas tornaram-se 

comuns na nossa sociedade. 

Na obra Breve História do Feminismo no Brasil, Maria Amélia de Almeida 

Teles (1999, p. 10) conceitua feminismo do seguinte modo: 

 
O feminismo é uma filosofia universal que considera a existência de uma 
opressão específica a todas as mulheres. Essa opressão se manifesta tanto 
a nível das estruturas quanto das superestruturas (ideologia, cultura e 
política). Assume formas diversas conforme as classes e camadas sociais 
nos diferentes grupos étnicos e culturais. Em seu significado mais amplo, o 

                                                           

4 Questionamento extraído da Declaração dos Direitos da Mulher Cidadã, de Olympe de Gouges. 

Disponível em: https://bioetica.catedraunesco.unb.br/wp-content/uploads/2016/04/Olympe-de-
Gouges.-Declara%C3%A7%C3%A3o-dos-direitos-da-mulher-e-cidad%C3%A3.pdf 



22 

 

feminismo é um movimento político. Questiona as relações de poder, a 
opressão e a exploração de grupos de pessoas sobre as outras. Contrapõe-
se radicalmente ao poder patriarcal. Propõe uma transformação social, 
econômica, política e ideológica da sociedade. 

 

Os feminismos, em seus diferentes grupos étnicos e culturais e enquanto 

movimento político, desde sempre simboliza uma luta contra o status quo, num 

processo de mobilização conjunta, que hoje se torna incontestável ao se instalar nas 

redes sociais e virtuais, num movimento que é alcunhado por “quarta onda 

feminista”.  

Os estudos de cunho histórico apresentam consideráveis avanços a partir da 

ação feminista, desde tempos longínquos, uma vez que, para falar das mulheres, foi 

preciso ampliar a produção do conhecimento histórico, antropológico, sociológico, 

filosófico etc. Como uma extensão, hoje, falamos das experiências dos grupos 

homoafetivos, transexuais, indígenas e outros grupos marginalizados.5 

Os espaços foram, paulatinamente, conquistados com lutas e há sempre a 

ameaça de retrocessos a cada mudança de governo. Por vezes, ainda se utilizam 

discursos pró-defesa da família tradicional, da moral e dos bons costumes, do amor 

à nação, do amor a Deus e assim por diante, que trazem encrustados o 

patriarcalismo (essencialmente conservador) e a desconsideração ao estado laico, 

como no caso brasileiro.  

Em face dos avanços e retrocessos de uma sociedade que nem sempre 

caminha de forma linear rumo a processos mais democráticos - que priorizam os 

direitos, em especial, das classes historicamente oprimidas - o pensamento de 

Beauvoir é preciso: “Nunca se esqueça de que basta uma crise política, econômica 

ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Esses direitos 

não são permanentes. Você terá que manter-se vigilante durante toda sua vida”. 

Nas últimas décadas, é notável que o movimento feminista vem ganhando 

destaque e provocando mudanças estruturais na sociedade. Em consequência de 

suas fragmentações, deve-se acrescentar um s para tratarmos sobre feminismos (no 

plural), compreendendo-o em seu caráter multifacetado, que comporta variadas 

vertentes, onde cada grupo ou vertente feminista, com prioridades distintas, dá o 

tom da luta pela equidade de direitos, conforme suas necessidades. Quanto aos 

                                                           

5
 Rago, Margareth. É preciso citar a Historiadora Margareth Rago e sua participação no Café 

Filosófico CPFL, de 06 de novembro de 2016. O parágrafo tem base na conferência Da insubmissão 

feminista na atualidade. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=gh67t3a9Mjs.   



23 

 

pontos de encontro, entre outros, temos a luta pelo fim da subjugação das mulheres 

e (contemporaneamente) de outros grupos subalternizados, a autonomia, o fim do 

patriarcado, a defesa da pluralidade de existências e atuações e da igualdade. 

Nesta seção, lado a lado ao histórico do movimento feminista no Mundo 

Eurocêntrico, Brasil, Acre e Porto Velho (Rondônia), buscamos dialogar com 

questões importantes provocadas pelo Feminismo Negro e, com maior atenção, 

trataremos do conceito de Interseccionalidade apenas na seção subsequente. Nossa 

abordagem se alinha, em todas as seções, a pesquisas sobre História das Mulheres, 

ao Pós- Colonialismo e ao Decolonialismo, onde as alteridades são acolhidas e 

mesmo impulsionadas em contraste com posturas colonizadoras.  

No ensaio Gênero, História das Mulheres e História Social, Tilly (1994, p. 3) 

afirma que: 

  
Ainda que definidas pelo sexo, as mulheres são algo mais do que uma 
categoria biológica; elas existem socialmente e compreendem pessoas do 
sexo feminino de diferentes idades, de diferentes situações familiares, 
pertencentes a diferentes classes sociais, nações e comunidades; suas 
vidas são modeladas por diferentes regras sociais e costumes, em um meio 
no qual se configuram crenças e opiniões decorrentes de estruturas de 
poder. 

 

De acordo com a historiadora supracitada, “toda história é herdeira de um 

contexto político, mas relativamente poucas histórias têm uma ligação tão forte com 

um programa de transformação e de ação como a história das mulheres”. 

Independente se as pesquisadoras e historiadoras se definiam ou não como 

Feministas, “seus trabalhos não foram menos marcados pelo movimento feminista 

de 1970 e 1980”. 

Ousamos acrescentar que as estruturas de poder e de opressão, no caso do 

Brasil, por exemplo, foram brutais em relação à mulher negra e que o trabalho 

desenvolvido por historiadoras(es), antropólogas(os) e sociólogas(os) foi/é crucial 

para as discussões e desconstruções contemporâneas. No espaço deste trabalho, 

não abordamos de forma direta os povos originários (indígenas) por motivo de 

delimitação da temática e por não termos conhecimento suficiente sobre a questão.  

Tilly (1994) faz referência ao estudo de Nancy Cott (1987), que recoloca o 

Feminismo em um contexto histórico, numa proposta de definição operacional, 

segundo a qual o feminismo é composto por: 

 
1. defesa da igualdade dos sexos ou oposição à hierarquia dos sexos; 
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2.reconhecimento de que a "condição das mulheres é construída 
socialmente, [...] historicamente determinada pelos usos sociais."; 
3.identificação com as mulheres enquanto grupo social e o apoio a elas. 
Enquanto ideologia, o feminismo é acessível tanto aos homens quanto às 
mulheres, ainda que nem todas elas (ou eles, no caso) o aceitem (COTT, 
apud TILLY, 1994, p. 3). 

 

Embora o estudo de Cott seja de 1987, permanece sendo válida essa 

proposta operacional. Consideramos o contato com a história das mulheres basilar 

para que mulheres, homens, pessoas inscritas no âmbito LGBTQIA+, possam 

entrever o contexto atual enquanto resultado de processos opressivos, que são 

históricos.  

Figuram na história contemporânea importantes nomes do movimento 

(feminista), que se sobressaíram por insurgências durante a Revolução Francesa. 

Como já comentamos anteriormente, em decorrência de inobservâncias do chamado 

feminismo hegemônico ao grupo com maiores marcas das crueldades do processo 

de colonização, surgiu o Movimento Feminista Negro com pautas distintas e também 

assemelhadas. 

Ao fazer um levantamento, em termos históricos, sobre o movimento 

feminista, percebemos que pesquisadores da temática (majoritariamente) 

consideram que o movimento tenha surgido entre fins do século XVIII, se firmando 

no século seguinte (XIX) e ganhado forma como um movimento efetivamente 

organizado entre os séculos XIX e XX.  

Um dos momentos mais marcantes para que o feminismo despontasse na 

Europa e nos Estados Unidos a princípio, e posteriormente com alcance mais amplo, 

foi a Revolução Francesa (1789-1799). Enquanto auto-organização de mulheres, o 

evento da Marcha para Versalhes tornou-se simbólico.  

De acordo com Morin (2014), autora do livro Virtuosas e Perigosas: As 

Mulheres na Revolução Francesa, a intervenção feminina contribuiu para mudar o 

curso dessa revolução e a marcha a Versalhes marcou a entrada dramática das 

mulheres na cena política nacional. Na famosa marcha, “exasperadas pela falta de 

alimentos básicos, cerca de 7 mil mulheres se fizeram ver e ouvir de forma 

contundente, atraindo a atenção de governantes, jornalistas e compatriotas 

consternados” (MORIN, 2014, p. 23). A multidão formada por homens e mulheres 

das camadas populares sitiou o palácio de Versalhes (residência da monarquia 

francesa) e, num confronto violento, conseguiu impor suas exigências ao rei Luís 
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XVI. No dia seguinte, em 6 de outubro de 1789, com promessas de medidas para 

equacionar os problemas, a multidão retornou a Paris vitoriosa, acompanhando a 

carruagem da família real.  

Segundo Morin (2014, p. 30), as ativistas tiveram apoio expressivo de seus 

homens e desde o início da Revolução se observavam laços de cooperação entre 

eles: 

 
Não obstante, enquanto as ativistas foram aliadas úteis dos líderes 
revolucionários, eles conviveram com os clubes femininos e toleraram suas 
manifestações nas assembleias e nas ruas. Mas no momento em que 
deixaram de ser apenas personagens excêntricas e barulhentas para se 
tornarem uma ameaça política, os governantes julgaram necessário reprimi-
las com o rigor da lei e a força das armas. 

  

No imaginário Francês, constituiu-se a dicotomia onde as “virtuosas” eram 

mães republicanas que aceitavam que deveriam ficar na esfera doméstica, cuidando 

da educação dos filhos e demais questões relacionadas ao papel que os homens 

lhes impunham. As “perigosas” eram as ativistas, que se manifestavam, insurgiam-

se, alardeavam insatisfações, saindo da esfera privada e da domesticidade a que 

eram “destinadas”. 

Historiógrafos conservadores e moderados consideravam aquelas mulheres 

que participaram ativamente da marcha e alardeavam problemas de ordem política 

como “fúrias incontroláveis e prostitutas a soldo do Duque de Orléans, que queria 

tomar o lugar de Luís XVI como monarca constitucional” (MORIN, 2014, p. 110). 

Embora não seja nosso objetivo aprofundar a exposição sobre a Revolução 

Francesa neste momento, é interessante o que Morin nos conta a respeito do 

conservador inglês Edmond Burke ter sido “pioneiro no uso de imagens de bruxaria 

para caracterizar as mulheres engajadas na política” (MORIN, 2014, p. 111).  

Beauvoir (2016, p. 159-160) afirma houve falta de união entre as mulheres à 

época da Revolução Francesa e por isso não é de estranhar que chovessem críticas 

por parte dos homens, sabendo que nem mesmo entre elas havia total simpatia à 

causa. Segundo a autora, 

 

As mulheres da burguesia achavam-se demasiado integradas na família 
para descobrir uma solidariedade concreta entre elas; não constituíam uma 
casta separada, suscetível de impor reivindicações. Economicamente, sua 
existência era parasitária. Assim, enquanto as mulheres que, apesar do 
sexo, teriam podido participar dos acontecimentos, se viam impedidas de 
fazê-lo como classe, as da classe atuante eram condenadas a permanecer 
afastadas, como mulheres. Só quando o poder econômico cair nas mãos 
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dos trabalhadores é que se tornará possível à trabalhadora conquistar 
capacidades que a mulher parasita, nobre ou burguesa, nunca obteve. 

Uma parte considerável dos filósofos iluministas, em especial Rousseau, 

tributava às mulheres uma posição bem inferior em relação ao homem. Dentre os 

aspectos depreciativos que propagava, destacavam-se: a dissimulação, a vaidade, a 

futilidade, a tendência aos vícios e malícia, além de ter uma inclinação natural para o 

luxo, intrigas e trapaças. Não sendo suficiente a inferioridade moral a que eram 

assujeitadas, ainda havia o discurso médico, que difundia a inferioridade biológica. A 

fragilidade emocional e física, a mediocridade de raciocínio, a tendência ao 

desgoverno sexual, tudo isso era estudado e divulgado em inúmeros tratados de 

fisiologia, favorecendo ainda mais a ideia de incapacidade da mulher para participar 

dos assuntos públicos. Intelectuais (filósofos), igreja e médicos formavam uma rede 

com discursos bastante débeis em relação à mulher, que estava destinada ao 

espaço privado. 

Para o modelo de educação feminina, proposto por Rousseau na obra Emílio 

ou Da educação (1762) “a ordem social dependia da domesticidade da mulher” 

(MORIN, 2009, p. 51), responsáveis por corrigir e reformar os costumes, enquanto 

aos homens cabia fazer as leis e a política. Nessa direção, Perrot (2009, p. 14) 

reforça o efeito da Revolução Francesa na distinção e no reforço entre os papéis 

masculino e feminino na sociedade, na qual há “uma oposição entre homens 

políticos e mulheres domésticas”. 

Contudo, a Revolução iniciou um processo de questionamento referente aos 

papéis sociais do homem e da mulher que, com todos os esforços em abafar a 

contestação de figuras femininas que ousavam reivindicar a participação da mulher 

no espaço político, como Olympe de Gouges e Mary Wollstonecraft, se fizeram 

notórias desde o período em questão (segunda metade do século XVIII) até os dias 

atuais. 

Aprendemos, nas aulas de História, que a Revolução Francesa apresentou o 

lema da Liberté, Egalité, Fraternité (liberdade, igualdade e fraternidade), ficando no 

ar a seguinte pergunta: Para quem? Dentro de uma estrutura patriarcal, colonizadora 

e escravocrata. O fato é que elas (as francesas), ao se organizarem de forma 

volumosa, assinalaram o início do ativismo das mulheres do povo e sua integração 

ao movimento de massa revolucionário.  

Godineau (apud MORIN, 2009) lembra que tais manifestações femininas se 

inscreviam numa tradição de participação de mulheres em protestos populares 
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(motins motivados pela fome). Mas, para a autora, essas manifestações adquiriam, 

no contexto da Revolução, o sentido de atos de cidadania e se apresentavam como 

a expressão de uma concepção de soberania popular. As preocupações de 

subsistência vinham acompanhadas de sentimentos cívicos.  

 
Numa situação política de enfrentamento, a questão do pão serve para 
mobilizar as mulheres e está na origem da formação da multidão feminina 
[...] Não obstante, a fome não só tornava insensíveis ao ambiente político: 
quando um monarquista lhes sugeriu que haveria pão se o rei recuperasse 
toda a sua autoridade, mulheres o insultaram, dizendo que “queriam pão, 
mas não ao preço da liberdade”, isto é não ao preço da obediência ao Rei. 
(GODINEAU, apud MORIN, 2009, p. 78). 

 

Acontecimento marcante para as lutas feministas nesse interstício de tempo 

ocorreu em 1791, quando foi produzido um texto jurídico chamado Déclaration des 

droits de la femme et de la citoyenne (Declaração dos Direitos da Mulher e da 

Cidadã), pela francesa Olympe de Gouges (1791). Tratava-se do revide à 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que em nada contemplou 

positivamente a situação das mulheres. A participação política das mulheres ainda 

era vetada, bem como o direito ao voto e à participação na Assembleia.  

Em consequência dessa atitude “ousada”, Olympe de Gouges foi considerada 

desnaturada e julgada por se desvirtuar e contrapor. Foi morta por decapitação na 

guilhotina, em três de novembro de 1793. Antes de morrer, proclamou: “A mulher 

tem o direito de subir ao cadafalso; ela deve ter igualmente o direito de subir à 

tribuna”. Apresentado em 28 de outubro de 1791, na Assembleia Nacional, o projeto 

de Olympe não obteve tanta repercussão e foi recusado pela Convenção. Contudo, 

os cinco exemplares que foram publicados se tornaram inspiração e uma pequena 

centelha para outros movimentos dentro e fora da França. 

Mary Wollstonecraft, escritora inglesa, influenciada pelo ativismo da francesa 

Olympe de Gouges, escreveu a obra A vindication of the rights of womam (A 

Reivindicação dos Direitos das Mulheres) em 1792, na qual contestava as bases 

patriarcais (com seu ideário depreciativo referente à mulher) e defendia a tese de 

que as mulheres apenas pareciam inferiores aos homens por falta de educação, 

mas que elas não eram, por natureza, menores que eles. Wollstonecraft destaca, 

ainda, a importância de que as mulheres conquistassem espaço no campo político e 

não se conformassem ao confinamento doméstico que lhes impunham. A educação 
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era vislumbrada, tal qual hoje, como possibilidade de transformação social e como 

trampolim emancipador.  

 O final do século XVIII foi, então, marcado por importantes movimentos de 

luta pelos direitos das mulheres, mas foi precisamente no século XIX que o 

feminismo obteve forças para sedimentar suas lutas. Na prática, as francesas se 

viram excluídas dos direitos de cidadania e os revolucionários que proclamaram a 

república não tiveram o “cuidado” de conceder a todos os cidadãos o direito a um 

sufrágio de fato universal; assim, as mulheres só conquistaram o direito ao voto em 

1945, no país em questão. Mary Wollstonecraft é considerada a fundadora do 

feminismo. Nessa primeira fase, as reivindicações estão alicerçadas no direito ao 

voto e à educação e, de modo sintético, nos direitos igualitários.  

Neste breve contexto histórico, o foco esteve no chamado Movimento 

Feminista Branco e Eurocêntrico ou Feminismo Hegemônico. 

 

 

1.2 A contra-hegemonia em cena: perspectiva do movimento feminista negro e 
não sou uma mulher? 

 

Aquele homem ali diz que as mulheres precisam ser ajudadas a entrar em 
carruagens, e erguidas para passar sobre valas e ter os melhores lugares 
em todas as partes. Ninguém nunca me ajudou a entrar em carruagens, a 
passar por cima de poças de lama ou me deu qualquer bom lugar! E não 
sou uma mulher? 
Olhem pra mim! Olhem pro meu braço! Tenho arado e plantado, e juntado 
em celeiros, e nenhum homem poderia me liderar! E não sou uma mulher?  
Posso trabalhar tanto quanto e comer tanto quanto um homem – quando 
consigo o que comer – e aguentar o chicote também! E não sou uma 
mulher? 
Dei à luz treze filhos, e vi a grande maioria ser vendida para a escravidão, e 
quando eu chorei com minha dor de mãe, ninguém, a não ser Jesus me 
ouviu! E não sou mulher? (TRUTH, 1851). 
  

Na segunda metade do século XVIII, o movimento feminista branco ou 

hegemônico (na fase uterina) lutava pelo direito ao voto e ao trabalho, ao passo em 

que as mulheres negras - como podemos constatar por meio do emblemático 

discurso de Sojourner Truth, ex-escrava e oradora, proferido na Convenção dos 

Direitos das Mulheres, em Ohio - refletia se a negra poderia ser considerada como 

mulher. Havia uma dantesca diferença entre as mulheres, por motivos étnico-raciais. 

Assimetrias não se processam apenas nas relações de gênero. As análises 
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precisam, pelo menos, lançar pequenas luzes para as diferentes formas de 

subordinações diante do Outro. 

O discurso de Truth segue inspirador para feministas negras e feministas 

brancas que se interessam por essa vertente contra-hegemônica. Ele compacta, em 

poucas palavras, uma série de desumanizações. Como não se tornar emblemático 

um texto com essa profundidade e simplicidades reveladoras? Lança-nos, ainda 

hoje, em espaços de reflexão, onde percebemos a validade dos Feminismos Plurais 

pulsando conforme as urgências de grupos específicos. 

Historicamente, dentro do movimento feminista ocidental, ocorreu a 

invisibilidade das marcas de diferença entre as mulheres, tais como: cor/raça, etnia, 

classe social, territorialidade, orientação sexual, geração etc. A socióloga Núbia 

Regina de Oliveira (PROGRAMA CAFÉ FILOSÓFICO, 24 jun. 2016) afirma que, já 

na década de 30, no Brasil, havia mulheres da Frente Negra Brasileira pensando e 

debatendo sobre a situação da mulher negra. No entanto, é a partir da década de 

70, em contato com outras lutas como a antirracista e a do feminismo (hegemônico 

em sua “segunda onda”), que se solidifica ou avança um pouco mais a luta por 

melhores condições e direitos.  

Em meados dos anos 1980, vários grupos de mulheres negras, lésbicas 

feministas do terceiro mundo, dentre outros, protestaram contra o etnocentrismo do 

pensamento feminista, reivindicando o reconhecimento da diferença. 

A declaração de igualdade era frágil dentro dos movimentos Negro e 

Feminista. As mulheres negras precisaram unir forças para lutar por suas 

especificidades. Segundo Carneiro (2003, p. 2-3), as mulheres negras tiveram que 

“enegrecer” a agenda do movimento feminista e “sexualizar” a do movimento negro, 

promovendo uma diversificação das concepções e práticas políticas em uma dupla 

perspectiva, tanto afirmando novos sujeitos políticos, quanto exigindo 

reconhecimento das diferenças e desigualdades entre esses novos sujeitos. 

O processo de consolidação de uma perspectiva feminista negra vai tomando 

mais corpo e maior legitimidade política a partir dos embates travados entre as 

mulheres negras e brancas no III Encontro Feminista, realizado em Bertioga, no ano 

de 1985. As consequências mais óbvias desses embates são a entrada de vez na 

cena pública brasileira do sujeito político mulheres negras. Elas sinalizam não mais 

querer ficar subordinadas às pautas “gerais”, quer do movimento negro, quer do 
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movimento feminista, almejando criar novas referências, tornando-se porta-vozes de 

suas próprias histórias e desejos. 

Ícone do Movimento Feminista Negro, Angela Davis disse em entrevista6 que 

existe a concepção de que as formas mais avançadas do feminismo negro estariam 

nos Estados Unidos, o que, para ela, não passa de uma concepção imperialista da 

própria luta, uma vez que no Brasil e no resto do “sul mundial” é que se 

concentrariam, segundo ela, as mais fortes lutas das mulheres negras.  

No Brasil, o poder feminista é preservado na tradição do candomblé, nos 

grupos de mulheres que têm se unido contra o aumento do encarceramento da 

população negra, nos movimentos de empregadas domésticas que se organizam 

etc. Acrescentamos o trabalho e militância das intelectuais e escritoras negras, como 

Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Luiza Bairros, Jurema Werneck, Núbia Regina de 

Oliveira, Carla Akotirene, entre outras. 

 

 

1.3 Movimento Feminista no Brasil 

 

Em cenário mais amplo, Céli Pinto (2003) classifica a história do Movimento 

Feminista brasileiro em quatro fases: a primeira apresenta o surgimento do 

Movimento Feminista no final do século XIX e começo do XX; a segunda aborda o 

feminismo nascente no contexto da Ditadura Militar (1964-1985); a terceira narra a 

mobilização desse Movimento na redemocratização brasileira; a quarta e última fase 

narra a década de 90 e a expansão das Organizações Não-Governamentais 

Feministas. 

A primeira fase do feminismo teve como pauta principal a luta pelos direitos 

políticos, de modo que 1932 é o ano emblemático, em que o novo Código Eleitoral 

passou a incluir as mulheres no processo eleitoral, reconhecendo seus direitos 

políticos (com ressalvas). O Código Eleitoral da época permitia apenas que 

mulheres casadas (com autorização do marido), viúvas e solteiras e com renda 

própria pudessem votar.  

Na ditadura, ou seja, a partir do golpe de 64, enquanto o norte global passava 

por momentos de revolução, mudanças culturais e em outras esferas, o Brasil 

                                                           

6 
Disponível em: https://revistacult.uol.com.br/home/angela-davis-no-brasil/. Acesso em: 10 jan. 2019. 
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entrava na dureza da repressão política e perseguição ideológica/comportamental. 

Ressurge, na década de 70, o Movimento Feminista, paralelo a outros movimentos 

de mulheres, composto por organizações de luta contra a carestia, clubes de mães, 

o movimento pela anistia, entre outras agendas que não exatamente a luta contra a 

condição inferior da mulher. Há relatos de aproximação desses movimentos de 

mulheres com o Movimento Feminista à época. 

O ano 1975 é simbólico para o movimento feminista, considerando-se que a 

Organização das Nações Unidas (ONU) o definiu como o Ano Internacional da 

Mulher. É também nesse ano que surge a organização de ativistas acadêmicas na 

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), que assente um outro 

tipo de feminismo no Brasil, o feminismo acadêmico, e o surgimento da pesquisa 

científica sobre a condição da mulher no país.  

Quanto ao dilema feminista de atrelar-se a um partido e ameaçar a autonomia 

e a unidade do Movimento ou se manter ligações com partidos, dos anos setenta até 

a chamada “quarta onda” ou quarto ciclo, permanece existindo. Os estudos de 

gênero têm essa dimensão política enquanto parte de sua história de enfrentamento 

e Resistência. 

Na década de 90, as ONG possuem papel importante nas formas alternativas 

de participação política e na difusão de temas diversos, como o de mulheres rurais, 

mulheres portadoras de HIV, mulheres parlamentares, negras, prostitutas, etc. 

gerando a segmentação das lutas e a ideia de feminismos, no plural, em oposição 

àquele branco, de classe média, intelectual, heterossexual. Ainda que sob o 

financiamento de agências internacionais e governamentais responsáveis pela 

definição da agenda de atuação da sociedade civil, é importante considerar que a 

expansão das ONGs não eliminou a existência de mulheres em movimentos, 

sindicatos, partidos políticos, entre outros espaços de disputa por espaços. 

 

 

1.4 Ciclos da resistência feminina 

 

Por volta de 2012, era comum dividir o movimento feminista em três fases: a 

primeira, ocorrida no século XIX e início do século XX, compreendendo a Revolução 

Francesa até o fim da Primeira Guerra Mundial, marcada, sobretudo, pelas lutas e 

conquistas norte-americana e inglesa; a segunda, situada nas décadas de 60 e 70 
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do século XX, ocorrida no mundo ocidental e com grande influência no Brasil e, na 

década de 80, já em Porto Velho. Em solo Brasileiro e demais países latino-

americanos, essa fase se processou como uma resistência contra a ditadura militar, 

contra a hegemonia masculina, a violência sexual e pelo direito ao exercício do 

prazer; a terceira fase, iniciada nos anos 90, permanece atualmente. Contudo, a 

partir de 2012, alguns estudiosos começam a falar na quarta onda.  

No primeiro ciclo, as mulheres insurgiram-se contra o domínio masculino, 

questionando o direito ao voto, que lhes era negado no mundo ocidental. Esse 

movimento, denominado sufragista, tem sido reconhecido como marco inicial da luta 

feminista, a partir do qual foram sendo estruturados os debates sobre a condição 

desigual da mulher, quando relacionada com os direitos exibidos pelos homens. 

 A ação política que marcou o segundo momento se utilizou amplamente das 

ideias liberais dos anos 60 e a palavra-chave consistia em igualdade de 

oportunidade, traduzida na ideia de que as mulheres precisavam conquistar a plena 

igualdade de direitos com os homens (PISCITELLI, 2002; GONÇALVES, 2007). 

Nesse projeto feminista, havia importantes argumentos em oposição à dominação 

patriarcal, como os de desnaturalização do casamento, da maternidade, da mulher 

destinada às tarefas domésticas e ao espaço privado. Também era colocado na 

pauta o direito às decisões relacionadas ao próprio corpo. Mas tal intenção de busca 

pela “igualdade” teve a consequente invisibilidade das marcas de diferença entre as 

mulheres, como cor/raça, etnia, classe social, orientação sexual, históricos de 

violências etc.  

De acordo com Canuto (2016, p. 25): 

  
O não reconhecimento das diferenças e intersecções que marcavam os 
corpos e experiências das mulheres impossibilitava às feministas ocidentais 
enxergarem outros mecanismos de opressão e desigualdade – além do 
sistema de dominação patriarcal. Em meados dos anos 1980, vários grupos 
de mulheres negras, lésbicas, feministas do terceiro mundo, dentre outros, 
protestaram contra esse etnocentrismo do pensamento feminista, 
reivindicando o reconhecimento da “diferença”. 

 

Logo, o Feminismo precisou complexificar a opressão sobre as mulheres, 

operando em sistemas múltiplos que envolviam não apenas o sistema patriarcal, 

mas o sistema racista, classista, territorial, geracional, dentre outros. Em outras 

palavras, foi convocada a análise de cunho interseccional (que será aprofundada na 

próxima seção).  
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Em face da reivindicação de mulheres situadas em segmentos específicos, 

Campos (2011) traz a seguinte reflexão: 

  
[...] percebe-se uma segunda forma de uso do significante “mulher”, que 
rompe com seu conteúdo “uno”. As duas perspectivas passaram a ser 
utilizadas na constituição de sujeitos políticos feministas e no debate por 
políticas de identidade nos movimentos feministas no Brasil: uma voltada 
para fora, “na relação do movimento em busca de igualdade de direitos”, e a 
outra utilizada internamente, “na tensão entre diferença de segmentos e 
unidade” dentro do próprio movimento (ADRIÃO et al., 2011, p. 665). Nessa 
perspectiva, o movimento feminista contemporâneo uniu valores do 
universalismo e da pluralidade/diferença, o que remete à considerada 
“nova” característica dos movimentos sociais (CAMPOS, 2017, p. 8). 

 

Desse modo, a conjuntura do terceiro ciclo veio questionar, relativizar e 

mesmo descontruir “verdades” da ciência, mídia, religião, universidades, família, 

entre outros grupos, ou seja, do “pensamento hegemônico”. Intensificou-se o 

combate a qualquer violência contra o gênero feminino, seja por meio de leis, 

discursos, em especial, a violência doméstica e os estupros. 

Judith Butler é bastante representativa dessa terceira fase feminista e 

apresenta, com seus livros e artigos, relevantes contribuições no sentido de mostrar 

que o discurso universal é excludente e que as discussões referentes a gênero 

devem ser acompanhadas das especificidades das mulheres. Butler (2003) propôs a 

desconstrução das teorias feministas que pensam a categoria de gênero de modo 

binário, masculino/feminino.  

Se de um lado o livro Problemas de gênero: feminismo e subversão da 

identidade, de Butler (2003)7 é o marco teórico da terceira onda, Segundo sexo, de 

Simone de Beauvoir, marcou sobremaneira a segunda, ao desnaturalizar o ser 

mulher, em 1949. Entre tantas e tantas questões, a filósofa francesa mostra que não 

seria possível atribuir às mulheres certos valores e comportamentos sociais como 

biologicamente determinados, visto que são produtos de construções socioculturais.  

As contribuições da filósofa francesa perpassam por questões relativas à 

biologia, à psicanálise, ao materialismo histórico, aos mitos, à história, à educação, 

afirmando ser necessário estudar a forma pela qual a mulher realiza o aprendizado 

de sua condição, onde os papéis já são pré-determinados de forma sufocante e 

limitadora para as mulheres. 

                                                           

7
 Livro originalmente lançado em 1990. 
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 Para a análise empreendida por Butler (2003), a obra de Simone de Beauvoir 

apresenta(va) contradições, uma vez que os gêneros seriam, ao mesmo tempo, 

“escolhidos” e “construídos culturalmente”; e essas duas posições seriam ambíguas, 

na medida em que, no seu entrecruzamento, o gênero passaria a ser o “lugar dos 

significados culturais tanto recebidos quanto inovados” que concebem o corpo (e 

seu sexo) como um lugar cultural de significados de gênero. Em outras palavras, um 

dos avanços do pensamento de Butler é a ideia de gêneros como mais de dois, 

desconstruindo a função normativa de pares ou binarismo como masculino/feminino 

ou homossexual/heterossexual. 

 Contudo, a pesquisadora Almeida (1999, p. 7) coloca em destaque: 

 
[...] que a posição defendida por Beauvoir no momento preciso em que ela 
se coloca, além de totalmente original, antecipa o percurso que boa parte do 
feminismo e dos estudos de gênero, em momentos posteriores, saberá 
bastante bem explorar. Inclusive Beauvoir toca, inúmeras vezes, no tema da 
dominação masculina, tão em voga nos escritos de gênero na atualidade. 
Este é o pano de fundo, o contexto mais amplo onde os gêneros 
construídos negociam suas possibilidades futuras e assumem projetos 
existenciais possíveis. Além da família, lócus inicial da reprodução deste 
tipo de dominação, ela também descreve outros campos onde esta 
dominação é perpetuada – na cultura histórica, literária, nas canções, 
lendas, literatura infantil, mitologia, contos e narrativas, na religião etc.:” [...] 
Beauvoir estica os limites de seu construcionismo para as fronteiras 
corporais, entendidas radicalmente longe da função anatômica, e 
intimamente próxima da dimensão da escolha. E neste caminho também 
opera uma outra desnaturalização fundamental: a da maternidade, 
colocando-a em cheque, dando destaque – mais uma vez de forma 
inovadora – ao controle da natalidade e ainda se propondo... SIMONE 
“Libertar a mulher é recusar encerrá-la nas relações que mantém com o 
homem, mas não as negar; ainda que ela se ponha para si, não deixará de 
existir também para ele: reconhecendo-se mutuamente como sujeito, cada 
um permanecerá entretanto um outro para o outro”. 

 

Neste ponto, faz-se importante ressaltarmos, novamente, que não existe 

apenas um enfoque feminista. Há diversidade quanto às posições ideológicas, 

abordagens e perspectivas, assim como há grupos diversos, com posturas e ações 

diferentes. O objetivo comum da luta é por uma sociedade sem hierarquia de gênero 

e com maior equidade. A efervescência do interesse no feminismo, intensificada em 

2012, associado ao forte uso das plataformas de redes sociais, propiciou que parte 

da academia fale que estamos vivendo um momento de “quarta onda” ou quarto 

ciclo, de acordo com nossa escolha (nomeando, por meio de um olhar, enquanto 

ciclos históricos).  

Como outros movimentos contemporâneos, tal momento se caracteriza por 

campanhas de rápida adesão, organizadas via redes sociais, como Twitter, 
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Instagram e Facebook. Geralmente, com as famosas hashtags como #EleNão 

(referente a campanha do ano de 2018), #MariellePresente (relacionada ao 

assassinato da vereadora do PSOL em 2018), #NiUnaAMenos (a partir do 

feminicídio de jovem de 16 anos em Buenos Aires) etc., as mulheres se mobilizam 

para diversas pautas e denunciam violências, tornando-se importante instrumento 

para expandir informações. É feminismo em rede! E visível! E acompanha as 

facilidades de propagação das informações do agora. 

1.5 Histórico do movimento no Acre e em Porto Velho  

 

Em relação ao cenário amazônico, é preciso admitirmos que os dados de que 

dispomos são precários, por questões relacionadas ao tempo para finalizar a 

dissertação (tempo curto para pesquisas com entrevistas, análises de letras e 

contato direto com os partícipes) e porque este trabalho está inserido no contexto da 

cidade de Porto Velho, a priori. Posterior à escrita e defesa da dissertação, com o 

sentimento de pertencimento de mulher amazônida, feminista e estudiosa das 

questões de gênero, pretendemos aprofundar o assunto, investigando através da 

história e propondo leituras e interpretações, a partir deste lugar que é também um 

lócus de Resistência.  

Logo, dentro de um processo que não pretende ser encerrado com a defesa, 

com propostas a longo prazo, que valorizem o ato de caminhar compassadamente, 

pretendemos participar de eventos científicos em estados da região norte e visitar 

alguns grupos de pesquisas sobre gênero. Esperamos conseguir ser resilientes 

diante de um presente indubitavelmente desfavorável para pesquisadores das 

Humanidades. 

Para Sampaio (2010), os olhares em relação à Amazônia têm a historicidade 

de serem de fora para dentro, o que faz com que programas Stricto Sensu tomem 

para si a incumbência de inverter essa ordem, marcadamente colonizadora. 

Mundialmente, há verdadeira atração sobre a região: 

 
A atração reside também em tudo que se diz e disse sobre a Amazônia, e 
quase tudo que se disse sobre ela relaciona o real à invenção. Os olhares 
normalmente são de fora para dentro, ou seja, é o de quem chega, é o olhar 
do estrangeiro cultural que mescla o que vê, o que existe, com o que 
imagina ter visto e existido, dado o contexto que encontram: a grandiosa 
floresta, a imensidão das águas e um imaginário permeado de histórias e 
imagens exóticas. A relação do real com o ficcional, no mundo amazônico, 
tem uma linha limite muito tênue, pois sabemos que o espaço amazônico é 
cercado de imagens e narrativas que têm por função a reinvenção ou 
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invenção de um lugar ou região que se assemelhe ao que se espera ou se 
imagina. (SAMPAIO, 2010, p. 13). 

 

O foco na Amazônia, como não é novidade, em muito se deve à questão da 

exploração que visa o capital. Segundo Costa (2000), o domínio do capitalismo 

internacional na região amazônica, por meio da coroa portuguesa - acrescido do 

isolamento geográfico, intelectual e cultural da população - teve como resultante a 

pobreza da maior parte dos seus habitantes. Em consequência desse sistema 

adotado,  

 
[...] estabeleceu-se um apartheid social entre ricos e pobres, definindo, no 
século XIX, círculos concêntricos de riqueza e de pobreza, gerando 
dificuldades para a ascensão social da população mais pobre e para 
mudanças, tanto na esfera econômica, como na esfera social e política. 
(COSTA, 2000, p. 10). 
 

No interior dessa estrutura social tacanha, as mulheres seguiram, no plano 

político, o caminho que lhe era contingente, inserindo-se em atividades políticas 

como auxiliares dos homens que lhes eram simpatizantes. Esmiuçando um pouco 

mais, ponderamos que as cidades da região norte são isoladas do sudeste em 

muitos aspectos; por conseguinte, num ato de esquecimento relacionado à geografia 

e aos processos históricos de colonização, a categoria mulher, sendo a Outra em 

relação ao homem, ficou esquecida, dentro de uma estrutura que a enxerga como 

auxiliar e não enquanto protagonista. 

O que sabemos é que, de uma forma geral, o combate à invisibilidade e ao 

silenciamento vem ocorrendo nos estados nortistas, assim como nas outras regiões 

do país. Segundo a escritora paraense Élida Lima, o movimento intitulado #partidA, 

que promoveu um encontro em Belém no ano de 2015, “busca uma mudança 

cultural brutal, resgatando o valor de todas as culturas originais esmagadas, e aí 

entram não só as mulheres, mas o povo indígena, o povo negro, caboclo, ribeirinho, 

periférico”. A #partidA é dirigido pela filósofa, escritora e militante feminista Márcia 

Tiburi, atua nas capitais do país e em algumas outras cidades em que as violências 

simbólicas e físicas apresentam índice muito elevado. 

O entendimento é de que a cultura e a política não podem continuar sendo 

feitas a partir dos mesmos lugares, de modo que o movimento de mulheres, 

associado a outras pessoas subalternizadas, procura reconstruir a democracia por 
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vias anti-hegemônicas. Segundo Tiburi8, “como política, o objetivo do feminismo é 

produzir uma sociedade que supere os sistemas de privilégios, inclua todas as 

pessoas e defenda o vasto espectro da alteridade e da diversidade: corpo, natureza 

e cultura”. 

Os estudos sobre gênero na Amazônia começam a ser evidenciados a partir 

da criação da Rede Feminista Norte e Nordeste de Estudos e Pesquisa sobre a 

Mulher e Relações de Gênero (REDOR), em 1992. Por motivo de recorte, 

descrevemos um pouco do cenário do Acre e de Rondônia, apenas. Nosso 

levantamento, nesta ocasião, é de cunho bibliográfico em relação ao estado do Acre. 

Em relação ao nosso estado de Rondônia, ou melhor, à cidade de Porto Velho/RO, 

realizamos entrevistas que se somaram a pesquisas bibliográficas sobre o tema. 

Nesta etnografia urbana, centralizamos a capital, Porto Velho, e, para discorrer 

sobre o Acre, enfocamos o deslocamento para a floresta, com o movimento de 

mulheres camponesas, seringueiras e ribeirinhas. Como bem sobreluziu Loureiro ao 

falar sobre a fusão, hibridismo e espraiamento da cultura do mundo ribeiro dentro do 

mundo urbano, 

 

Na Amazônia pode-se reconhecer ainda nitidamente dois espaços 
tradicionais da cultura, cada qual assinalado por características bem 
definidas, mas marcados por uma forte articulação mútua, que se processa 
em decorrência de procedimentos próprios ao desenvolvimento regional: O 
espaço da cultura urbana e da cultura rural (LOUREIRO, 1995, p. 55). 
 

 Nos estados nortistas, há o enlace da cultura ribeirinha com a cultura urbana 

de forma criativa e natural.  

De acordo com as pesquisas de Cruz (2015, p. 1): 

 
A constituição histórica do Estado do Acre, a partir da abertura dos seringais 
no final do século XIX, configurou-se como um território de homens baseado 
no estereótipo da masculinidade do “cabra macho” nordestino, 
desconsiderando a participação e contribuição das mulheres. Entretanto, 
elas estavam presentes desde o primeiro momento, inclusive participando 
ativamente de todo o processo de produção da borracha.  
A partir de 1976, no contexto de políticas desenvolvimentistas do Governo 
Militar para a Amazônia e de decadência da economia extrativista, os 
seringais acreanos foram comercializados a preços irrisórios para 
empresários do centro sul do país que passaram a expulsar as famílias de 
seringueiros para derrubar a floresta e implantar a agropecuária no Acre. 
Estes últimos se organizaram e criaram os embates para impedir a 
derrubada da floresta. E nos embates as mulheres e as crianças iam à 

                                                           

8 
Disponível em: http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2015/08/grupo-partida-debate-o-feminismo-na-
amazonia-neste-sabado.html. Acesso em: 12 fev. 2019. 
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frente para enfrentar os peões com seus motosserras e armas, defendendo 
suas colocações de seringa, os seus modos de vida. 
 

Cruz (2015) narra que, nesse mesmo período da história acreana, as 

mulheres também participaram da criação dos primeiros Sindicatos de 

Trabalhadores Rurais (STR) e que Valdiza Alencar de Souza foi a articuladora da 

fundação do STR de Brasiléia. 

A história de Valdiza é o tema central da dissertação de Nascimento (2013), 

versando sobre “a história das mulheres no Acre, suas contribuições, ações, 

participações e resistência aos desmandos e desvarios do patriarcado exacerbado, 

que sempre assolou as terras acreanas” (NASCIMENTO, 2013, p. 14). A 

pesquisadora faz referência a trabalhos anteriores, que desempenharam a 

importante tarefa de resgatar a história das mulheres, no âmbito local, como as 

seguintes publicações em livros: 

 
Cristina Wolf, intitulado Mulheres da Floresta: uma história do Alto Juruá, 
(1999); de Margarete Edul Prado de Souza Lopes (também orientadora 
desta dissertação), denominado Motivos de Mulher na Amazônia, (2007) e 
Vozes Femininas da Floresta (2008); bem como os de Carlos Alberto de 
Souza: História do Acre (2001) e Mulheres da Floresta (2004). Assim, foi 
iniciado o resgate das vozes femininas, relegadas aos cantos obscuros da 
história tradicional, sendo esta dissertação de mestrado

9
 uma contribuição a 

mais na recuperação das vozes esquecidas e dos silêncios produzidos no 
discurso das mulheres, fossem elas de alta ou baixa classe social, branca, 
negra ou indígena; médica, professora, lavadeira ou seringueira, todas 
partilharam da mesma opressão e silenciamento impostos pelos 
estereótipos de gênero, gerados pelas leis e normas patriarcais, que 
criaram modelos de comportamento bem definidos e obrigatórios para 
homens e mulheres, dentro dos paradigmas da Modernidade do século XIX 
(NASCIMENTO, 2013, p. 14-15). 
 

Nascimento (2013) acredita que, na Amazônia, as estruturas sociais da 

colonização não diferiam das estruturas implantadas no restante do Brasil, no que 

diz respeito, por exemplo, à não validação de vozes e da própria humanidade de 

grupos como índios, seringueiros, mulheres e negros. Esses grupos foram 

“construídos dentro da ideologia colonial e patriarcal, que excluía a voz de outras 

culturas consideradas inferiores” (NASCIMENTO, 2013, p. 16).  

Quanto aos grupos de pesquisa em Estudos sobre Gênero, fizemos contato, 

via e-mail, com a Diretoria de Pesquisa da Universidade Federal do Acre (UFAC), 

solicitando a lista. Aqui, citamos alguns apenas: Núcleo de Estudos de Gênero da 

                                                           

9
 Trata-se da pesquisa desenvolvida por NASCIMENTO, Débora Souza do. Valdiza Alencar de 

Souza: a mulher do sindicato. Rio Branco: UFAC, 2013. 
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Amazônia (NEGA/UFAC); Núcleo de Estudos, Eventos, Pesquisas e Extensão em 

Saúde (UFAC) e Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros (NEAB/UFAC). 

O que é aparente (no sentido de se fazer notar), é que as mobilizações 

sociais com o protagonismo de mulheres ocorrem por todas as regiões do país, 

funcionando como atos de resistência que se processam em antagonismo ao 

instituído, ao institucionalizado. Embora o número de mulheres na política, eleitas 

por voto, seja inexpressivo, há uma resistência nesse espaço público também, por 

parte do movimento feminista, sempre com disposição para sair às ruas e/ou utilizar 

as ferramentas e plataformas tecnológicas. Um conjunto diversificado de 

organizações de mulheres impulsiona ações coletivas, com propostas políticas, tem 

conquistado direitos e gerado novas contradições.  

Para compilar dados a respeito de Porto Velho, inicialmente, sabíamos poder 

obtê-los por meio do contato com o Fórum Popular de Mulheres, mas, na 

caminhada, descobrimos uma pesquisadora da área de história que poderia nos 

apoiar e formar uma parceria produtiva. Dessa forma, conhecemos (via [muitas] 

conversas por WhatsApp) Risolene Maria Souza Silva que, em sua pesquisa de 

Mestrado intitulada O movimento Feminista em Porto Velho: Mulheres no Poder - 

1980 a 200910; afirma que as sementes do feminismo na cidade de Porto Velho 

foram plantadas por partidos políticos de esquerda, ampliando-se por meio de 

militantes das instituições sociais e sindicais.  

Este texto referência teve como fonte documental o jornal Alto Madeira (jornal 

impresso centenário, com edições diárias na capital), houve um trabalho de seleção 

e análise de matérias, bem como entrevistas com representantes do movimento 

feminista. O contato recorrente com Risolene nos trouxe contribuições importantes 

e, após nosso exame de qualificação, perguntamos sobre sua trajetória dentro da 

temática Gênero. Ela gravou alguns áudios e autorizou a reprodução que 

apresentamos a seguir: 

 
Eu iniciei a trajetória de estudos na própria Universidade. Quando cursei 
história durante o período de graduação, havia preconceitos grande em 
relação as mulheres do curso e foi quando comecei a fazer leituras sobre 
Simone de Beauvoir e outras [...]. Foi intensificando, deste modo, o 
interesse pelo Feminismo. Trabalhei na ONG que se chama Centro de 
Educação e Assessoria Popular – CEAP de, 1999 até atualmente, militando 

                                                           

10
 SILVA, Risolene Maria Souza. O Movimento Feminista em Porto Velho: Mulheres no Poder 

(1980 a 2009). Maestria em História da America Latina: Universidad Pablo de Olavide, Porto Velho, 
2010. 
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nessa questão. Em outra ONG, a COOTRARON Cooperativa Agroambiental 
de Rondônia, desenvolvi trabalhos com agricultoras, mas sempre dentro da 
questão gênero também. Faço parte do Fórum Popular de mulheres. Então, 
com relação ao feminismo foi realmente nessa vivência na universidade. 
Lembro que organizamos um primeiro Colóquio dentro da Unir que se 
chama “tem mulher na história”, que depois de anos ainda permaneceu, que 
eram só as mulheres do curso, junto as professoras que eram convidadas, o 
objetivo era dar essa visibilidade para a mulher na história. A pesquisa 
acadêmica foi em 2009, a partir do mestrado que foi realizado pela 
Universidad Pablo de Olavide em parceria com a UNIR e aí eu fiz essa 
pesquisa sobre o Feminismo. Havia a ausência de registros históricos dessa 
luta em Porto Velho, então eu, junto com minha orientadora: Luciá 
Provencia da Espanha, fizemos essa definição/recorte com foco sobre o 
feminismo. E eu já vinha discutindo dentro do Centro de Documentação e 
Estudos Avançados sobre Memória e Patrimônio de Rondônia 
(CDEAMPRO) que era o grupo de Estudo coordenado pela professora Dra. 
Lilian Maria Moser na UNIR, um pouquinho anterior ao mestrado inclusive, 
em 2008, então a gente tem essa inserção na UNIR a partir desse momento 
(Depoimento de Risolene Maria Souza Silva, 08 jul. 2019, áudio WhatsApp. 
Transcrito). 

 

Em algumas oportunidades, falamos sobre planos futuros relacionados aos 

Estudos Feministas como, por exemplo, a promoção de um evento científico na 

área, sem atrelar a vertentes, numa proposição mais ampla, uma vez que nos foi 

confiada (recentemente) a coordenação do Núcleo de Estudos sobre Gênero, 

Estudos de Linguagens e Literaturas do Grupo de Pesquisa em Educação, Filosofia 

e Tecnologias (GET/IFRO). O GET foi criado em 2011 pela Técnica em Assuntos 

Educacionais do Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia de Rondônia 

(IFRO), Dra. Rosa Martins Costa Pereira (atualmente, docente da Instituição). 

Risolene mencionou nome de pesquisadoras da Universidade Federal de 

Rondônia que desenvolveram ou desenvolvem projetos relacionados ao Feminismo, 

inclusive alguns com foco voltado para nossa região. Transcrevemos, 

resumidamente, as pesquisadoras da UNIR com dados localizados nos Currículos 

Lattes:  

 Profa. Dra. Maria das Graças: Professora Associada do Departamento de 

Geografia da Universidade Federal de Rondônia. Coordenadora do Grupo de 

Estudos e Pesquisa sobre Mulher e Relações de Gênero (GEPGENERO). O 

trabalho é sobretudo voltado para a área de Geografia e Gênero, com ênfase 

em Políticas Públicas para mulheres do campo, da floresta e das águas.  

 Profa. Dra. Maria Ivonete Barbosa Tamboril: Doutorado em Psicologia Escolar 

e do Desenvolvimento Humano pela Universidade de São Paulo (USP). 

Docente vinculada ao Departamento de Psicologia e ao Programa de Pós-
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Graduação em Psicologia - Mestrado Acadêmico. Líder do Grupo Amazônico 

de Estudos e Pesquisas em Psicologia e Educação (GAEPPE). 

  Profa. Dra. Arneide Bandeira Cemin: Doutorado em Antropologia Social pela 

Universidade de São Paulo (USP). Docente do Departamento de Ciências 

Sociais da UNIR, atuando principalmente nos seguintes temas: gênero, 

feminismo, imaginário, desenvolvimento, xamanismo (ayahuasca), bioética 

intercultural violência e políticas públicas. 

  Profa. Dra. Josélia Gomes Neves: Doutorado em Educação Escolar pela 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP - Campus 

de Araraquara). Docente do Departamento de Ciências Humanas e Sociais 

da UNIR, Campus de Ji Paraná. Líder do Grupo de Pesquisa em Educação 

na Amazônia (GPEA). Coordena as Linhas de Pesquisa: Antropologia 

Etnopedagógica e Currículo, Alfabetização & Cultura escrita e Amazônia 

Feminista.  

 Profa. Dra. Fabíola Holanda B. Fernandez: Doutorado em História pelo 

Programa de Pós-Graduação em História Social da USP. Reside em São 

Paulo atualmente. Atuação nos seguintes temas: História Oral e Narrativas 

em Saúde e Memória Institucional. Métodos qualitativos em Pesquisa, Prática 

de pesquisa em História.  

 Profa. Dra. Rosangela Aparecida Hilario: Doutorado em Educação pela 

Faculdade de Educação da Universidade São Paulo/FEUSP. Docente do 

Departamento de Educação da Universidade Federal de Rondônia. Líder do 

Grupo de Estudos Feministas Marielle Franco (GEFEM) (Feminismo da 

vertente interseccional) e é Membro da Associação Filhas do Boto Nunca 

Mais (FBNM). 

Quanto ao ativismo e ações feministas, atualmente, também são realizadas 

por coletivos, como: Filhas do Boto Nunca Mais (Associação), Mina Livre, Grupo de 

Pesquisa Ativista Audre Lorde, entre outros. 

Por estas razões, tanto Benedita Nascimento quanto Mara Regina da Silva 

Oliveira Araújo, do Fórum Popular de Mulheres, demonstraram o alívio de quem 

sabe que uma nova geração está se movimentando no palco do ativismo ou ações 

com foco nas mulheres, na voz feminina. 

A partir da posse do documento de aprovação por parte do Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP), com os cuidados que o processo requer, estabelecemos 
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contato com duas representantes do Fórum Popular de Mulheres, supracitadas, e 

com as cantoras e compositoras do Canta Mulher, para fins de historicização do 

Movimento Feminista e do Fórum Popular de Mulheres. A entrevista com Benedita 

Nascimento, que coordena o Fórum Popular de Mulheres e o Canta Mulher há 27 

(vinte e sete) anos e tem formação na área de História, foi determinante dentro da 

nossa proposta.  

De acordo com os dados, o sindicato dos bancários destacou-se como um 

dos primeiros locais a realizar atividades feministas no município de Porto Velho, a 

partir da chegada de Edneide Arruda, jornalista contratada para trabalhar na 

comunicação do sindicato, e Miriam Saldanha, eleita, em 1986, como vice-

presidente da organização sindical. 

Desde a década de 80, nacionalmente, a organização feminista do Partido 

dos Trabalhadores (PT) se imbuía de forma a associar o feminismo a um projeto 

político. Em Rondônia, segundo Risolene, o Diretório Municipal de Porto Velho do 

Partido dos Trabalhadores iniciou as discussões sobre a participação das mulheres 

nos partidos políticos e nas eleições. As componentes do Coletivo de Mulheres do 

partido participaram da discussão nacional sobre um dos grandes avanços da 

política brasileira, que foi a cota mínima de 30% de mulheres na lista de candidatos 

para a Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e 

as Câmaras Municipais. Trata-se da Lei Brasileira Eleitoral nº 9.504, de 30 de 

setembro de 1997. 

As lideranças femininas que participavam do Coletivo de Mulheres do PT 

levantaram as bandeiras feministas e tornaram-se as fundadoras do Fórum Popular 

de Mulheres em Porto Velho. 

Anterior ao Fórum Popular de Mulheres, o Centro de Educação e Assessoria 

Popular (CEAP) iniciou suas ações em 1985, financiado por agências de cooperação 

internacional. A área de atuação era direcionada à educação de adultos, pelo 

método Paulo Freire, nos bairros da periferia de Porto Velho. A Imagem 1 mostra o 

FPM em ação: 

 
 

Imagem 1 - Fórum Popular de Mulheres 
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           Fonte: Arquivos FPM, 1998.  

 

No CEAP, a alfabetização era associada ao político. Pensava-se o local em 

que viviam os alfabetizandos e educadores, de modo que a perspectiva era 

promover não apenas o letramento escolar para a leitura e a escrita, mas melhorar a 

vida das pessoas por meio de uma educação emancipadora e transformadora, à 

moda do pensador adotado (Freire).  

Nesse espaço, a presença da mulher era bastante expressiva e a 

necessidade de discutir a temática de gênero foi se desenhando, sobretudo pela 

recorrente violência contra as mulheres. Em entrevista realizada no dia 14 de 

fevereiro de 2019, Benedita Nascimento, doravante Bené, confirmou que a principal 

bandeira do Fórum Popular de Mulheres (FPM) era o combate e a conscientização 

referente à violência. A busca por estratégias que dessem visibilidade à questão, 

levando a sociedade a entender a anormalidade de contextos de violências, fez com 

que o FPM se ancorasse na Arte.  

Além da entrevista com Bené, também conseguimos agenda com Mara 

Regina da Silva Oliveira Araújo. Recordamos tê-la chamado pelo nome Mara 

Valverde e ela fez a correção. Posteriormente, pensamos sobre o caso que expôs 

heranças do patriarcado, ou seja, a citação do sobrenome do homem (esposo). Ela 

comentou que hoje, em memória a ele (Deputado Federal Eduardo Valverde, já 

falecido), não se incomoda. Foi bastante evocada nesta entrevista a bandeira 
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principal do Fórum Popular de Mulheres, direcionada para violências físicas e o 

trabalho com prevenção “por isso as questões das oficinas, palestras, reuniões [...] 

Nós já trouxemos a Rose Marie Muraro, Silvia Pimentel” (Entrevista realizada em 

23/01/2019). Mara Regina citou, ainda, a vinda da Maria da Penha a Porto Velho, 

pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), e da fala na câmara dos vereadores, 

na ocasião. 

O Fórum Popular de Mulheres não possui uma sede física e infraestrutura, 

Todas as mulheres que o compõem têm sua carreira profissional à parte e se juntam 

para as ações. Atualmente, há um grupo no WhatsApp para a fluidez da 

comunicação. Quanto aos recursos para o FPM e para o Projeto Canta Mulher, 

estão sempre sujeitos a apoios e parcerias público-privadas. O sistema 

FECOMÉRCIO/SESC há décadas se transformou no espaço onde o Canta Mulher 

acontece. Como todos os outros do país, o SESC é um espaço aberto para 

iniciativas artísticas em Porto Velho. De acordo com Bené: “Não temos sequer uma 

conta porque tudo é pago direto pelo produto, ou diretamente para as cantoras [...]a 

gente não tem a conta, mas a gente presta contas”.  

As Imagens 2 e 3, a seguir, registram ações do FPM: 
Imagem 2 - Fórum Popular de Mulheres ocupando espaços públicos (2019) 
 

 
        Fonte: Arquivos FPM/Cedido pela coordenadora 
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Imagem 3 - Fórum nas ruas da cidade 
 

 
       Fonte: Arquivos FPM, 2000. 

Ultrapassando a identificação com o Feminismo, Bené afirma que, para ela, 

no atual contexto, 

  
[...] não importa se tenho uma freira falando contra a violência ou se é uma 
representante do feminismo negro ou do feminismo branco [...]. eu quero é 
que a gente possa trazer esse fenômeno para a mesa de debate dos 
problemas sociais. Então, pra isso, tínhamos que ocupar todos os espaços: 
a igreja, a imprensa, o palco, as praças, universidade, etc. E nós fizemos 
isso [...] imagina o cenário de uma sociedade conservadora, 
preconceituosa, provinciana [...]. Mas com o Canta Mulher a gente 
conseguiu fazer discussão sobre: a mulher, a mulher sindicalista, a mulher 
no trabalho, a mulher negra, aborto, direitos humanos, igualdade. A gente 
conectava o tema da violência com a questão dos direitos humanos. 
Fizemos manifestos, atos pela paz, fomos para assembleias, sabe? 
Ocupamos os espaços (BENÉ, em entrevista, 14 fev. 2019). 

 

Na sequência, sem que tivéssemos começado com o roteiro de perguntas, 

Bené segue comentando a respeito, especificamente, do projeto Canta Mulher, 

“parido” no mesmo ano do Fórum Popular de Mulheres. Destacamos mais uma de 

suas falas:  

 
[...] porém, sendo um espaço de encantamento, deslumbre, homenagens, 
surpresas e aplausos espontâneos por parte do público. A gente já sofria 
com as dores das mulheres que eram vítimas de violência, íamos para 
delegacia, IML, então a gente já vivia essa dor por outros espaços fora do 
palco (BENÉ, em entrevista, 14 fev. 2019).  
 



46 

 

No palco do SESC Esplanada, onde o Canta Mulher é realizado, já se 

apresentou uma infinidade de cantoras, algumas trazendo composições autorais e, 

nos últimos anos, percebemos que algumas tocam instrumentos como violão, 

sanfona, flauta, cajón, adentrando nos espaços da composição e de habilidades com 

instrumentos musicais. 

Tradicionalmente, o Canta Mulher acontecia com uma banda composta por 

músicos famosos da cidade de Porto Velho. Segundo Bené, a “banda é com homens 

porque nós tínhamos dificuldades de encontrar mulheres instrumentistas. Agora, já 

temos! Então tínhamos o cuidado em falar com a banda: olha, o espaço aqui é 

delas. A cena é das mulheres” (BENÉ, em entrevista: 14 fev. 2019). 

A exemplo do Fórum Popular de Mulheres, que foi criado (em 1992), a partir 

do agrupamento de mulheres de organizações sociais, como sindicatos, partidos de 

esquerda, ONG, mulheres religiosas, artistas plásticas, do teatro e da comunidade, 

as cantoras que se apresentam no Canta Mulher fazem parte de um grupo bem 

heterogêneo, com performances diferenciadas.  

Nos últimos quatro anos vem se acentuando, por parte de algumas, um 

posicionamento político mais crítico, conectado, em especial, ás ideias do 

Feminismo Negro, com a noção de Interseccionalidade. Para além das canções, 

acompanhando um movimento que é praticamente global (ao menos no ocidente), o 

corpo também se mostra como instrumento político. Na semana da mulher, no palco, 

de acordo com Bené, acontece um processo de: 

 

[...] reapropriação da nossa alma, do nosso corpo, da nossa vida, sabe? 
Como se elas dissessem de algum modo: aquele quadrado daquele palco é 
meu, faço o que eu estiver a fim... vou me despir de tudo e de todos sabe? 
[...] O Canta mulher está chegando na terceira década e agora a gente já 
consegue ver o retorno. Como eu já disse, nós nunca condicionamos a 
artista ir para o palco a ser ligada ao feminismo (ativismo) (BENÉ, em 
entrevista, 14 fev. 2019). 

 

Enquanto espectadoras do Canta Mulher, o acompanhamos há mais de 

quatro anos. Entretanto, precisamos nos ater às últimas edições, uma vez que todo 

o universo de pesquisadora de repente veio como algo complexo, com uma 

enxurrada de teorias (nunca experienciada nesta proporção) o que nos pareceu 

suficientemente desafiador para a ocasião. Bené nos contou que: 

 
Nos 26 anos, quando terminou o show, eu vim direto pra casa e nesse ano 
(2018) tivemos a presença de algumas meninas: Carol (Aguiar), Gabriê, 
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Sarah Grabriela [...] elas representaram ali, nesse Canta dos 26 anos, uma 
construção ideológica marcadamente feminista... Que a gente trouxe para o 
projeto o tempo todo, mas, enfim houve uma iniciativa espontânea dessas 
meninas e eu digo meninas porque pra mim elas são...é a nova frente de 
ativismo. Então eu vim pra casa e disse pra mim “acabou o Canta Mulher 
porque a nossa missão foi cumprida” (BENÉ, em entrevista, 14 fev. 2019). 
 

A verdade é que o Canta Mulher segue, inclusive lutando por recursos para 

se manter, enquanto iniciativa que conta com banda de músicos, cenário, cantoras, 

convidadas diversas, material de impressão e divulgação, entre outros, demandando 

por recursos. 

 Neste ano de 2019, poucos dias após entrevistarmos Benedita do 

Nascimento (Bené), recebemos o convite para participar do “Palco Vitrine”, falando 

ao público sobre o tema Mulher e Música: Gênero, Raça e Resistência no Samba. 

Da nossa parte houve autoquestionamento se deveríamos aceitar. Se teríamos um 

lugar de fala na proposição de tema. Após conversa com nossa orientadora, 

decidimos por aceitar. Ao lado de Marcela Bonfin, fotógrafa, artista (cantora, 

instrumentista), com trabalho de exposição fotográfica sobre a Amazônia Negra, 

compusemos um dueto no “Palco Vitrine”. Sentimo-nos acolhidas pela Marcela 

Bonfin e decidimos por iniciar a fala. Houve coesão entre nossos discursos e o 

público acompanhou com atenção e manifestações de aplausos. De acordo com o 

pensamento da coordenadora do FMP, [...] não penso que seja o momento de 

descontruirmos laços. Nós precisamos de aliados, isso sim, de fortalecimento de 

laços [...] (BENÉ, 2014).  

A Imagem 4 registra nossa participação no “Palco Vitrine” do Projeto Canta 

Mulher 2019 

 

Imagem 4 - Palco Vitrine - Canta Mulher 2019 
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    Fonte: Site Agenda Porto Velho, 2019. 

 

Dessa forma, consideramos o pós-colonialismo como uma perspectiva que 

reflete sobre subalternizados. A tônica dos questionamentos pós-colonial e 

decolonial recai nas relações entre o que se tornou cultural (cultura) e o 

imperialismo. O Movimento Feminista se insere nestas perspectivas por se 

configurar, ao longo da história, em atos de Resistência às pseudo ideias da 

superioridade europeia, branca e masculina. São caminhos contra-hegemônicos de 

conceber e organizar a sociedade. Esses caminhos são tortuosos e compostos por 

pedras. O caminho não é composto apenas por belas paisagens. Daí afirmarmos 

que trilhá-lo é um ato de Resistência.  

2 “ESTE SILÊNCIO TODO ME ATORDOA”11 ... AFINAL, SERÁ QUE AS 
MULHERES TÊM UMA HISTÓRIA?12 

  

 

 

A pergunta ora feita é a mesma lançada por Michelle Perrot nas primeiras 

páginas do livro Minha história das mulheres. A historiadora francesa apresenta 

alguns argumentos que justificam os séculos de invisibilidade. Inicialmente, fala 
                                                           

11
 Trecho da música Cálice, escrita por Chico Buarque e Gilberto Gil em 1973, lançada em 1978 e 

censurada pela ditadura militar no decorrer de cinco anos. 
12

 Pergunta empreendida por Michele Perrot logo nas primeiras páginas do livro Minha história das 
mulheres, lançado pela primeira vez em 2007, em língua Portuguesa. 
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sobre o espaço público e privado durante o período que compreende os séculos 

XVIII, XIX e XX, quando, enfim, se descobre que as mulheres têm uma história. A 

autora disserta sobre o silêncio das fontes como consequência de um acesso tardio 

à escrita e do apagamento dos escritos femininos por parte das próprias mulheres, 

que julgam sem interesse as suas produções, como algo que não cabe no que já 

está desenhado como papéis sociais para elas. 

 
[...] as mulheres são menos vistas no espaço público, o único que, por muito 
tempo, merecia interesse e relato. Elas atuam em família, confinadas em 
casa, ou no que serve de casa. São invisíveis. [...] As mulheres não têm 
sobrenome, têm apenas um nome. Aparecem sem nitidez, na penumbra 
dos grupos obscuros. [...] e quanto aos observadores, ou aos cronistas, em 
sua grande maioria masculinos, a atenção que dispensam as mulheres é 
reduzida ou ditada por estereótipos [...] (PERROT, 2017, p. 16-17). 

 

Historiadoras como Michelle Perrot (2017); a norte americana Joan Scott 

(1995) - que mais adiante adota a perspectiva de gênero dentro da historiografia das 

mulheres, autora do artigo Gênero: uma categoria útil de análise histórica, com 

tradução publicada em 1990, no Brasil, pela Revista Educação e Realidade; as 

pesquisadoras brasileiras Maria Stella Martins Bresciani, Maria Odila Leite da Silva 

Dias, Margareth Rago, Miriam Moreira Leite, Rachel Soihet, Joana Maria Pedro, 

Mary del Priore, Lilia Schwarcz, entre outros nomes, têm um papel relevante no 

sentido de desconstrução de uma história que nos foi contada nos moldes do 

androcentrismo, feita por homens e para homens, perpetuando o sistema patriarcal 

que nos afeta ainda hoje. A sociedade brasileira é estruturalmente machista. 

Historiadores(as) brasileiros(as) têm o papel de (re)contar a história do Brasil, 

fazendo definhar o eurocentrismo, que narrou a história das sociedades periféricas 

sob o signo do fracasso, do atraso, da incapacidade de seu povo. Por séculos o 

eurocentrismo se robusteceu, daí a utilização do verbo definhar para marcar o 

processo inverso dessas ações colonizadoras, a fim de que histórias e culturas 

outras possam (re)existir.  

Recordamos o quão desinteressante era a disciplina de História durante 

nossa passagem pela escola: a sistemática do decorar (decoreba) textos e mais 

textos, incluindo datas, como a do “descobrimento do Brasil”. A escrita da presente 

dissertação nos proporcionou a descoberta do prazer por este campo de estudo. Ao 

termos contato com as historiadoras Michelle Perrot, Mary del Priore, Lilia Schwarcz 

e Margareth Rago, a História se tornou significativa e ocorreu um processo de 
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ressignificação. Não cansamos de ler e também de acompanhar estas mulheres, 

nossas contemporâneas. Árdua tarefa, reescrever a História, falando do espaço 

privado, de modo a colocar as mulheres no cenário da vida e mostrar que a luta, a 

resistência, não são novidades para elas, pois estão conosco desde não se sabe 

quando, apesar da invisibilidade, do “encobrimento deste outro” (feminino). 

As oito conferências de Enrique Dussel, publicadas no livro 1492: O 

encobrimento do outro, de maneira bastante sintética (e até simplória) falam da 

relação do europeu com o não europeu (o Outro), tecendo uma crítica vivaz ao "mito 

da Modernidade", elaborado pelo europeu ou pela consciência europeia, que julga 

sua própria cultura como superior, ao passo em que rebaixa as demais, lançando-as 

ao fel da barbárie. Porém, esse sujeito moderno eximiu-se de qualquer culpa. Há o 

questionamento ao sujeito eurocêntrico, que se vê como autorreferente e 

subalterniza as outras culturas, etnias, gênero, classe etc.  

Dussel apresenta a proposta de “des-cobrir” a “outra-face”, o mundo periférico 

colonial: o índio sacrificado, o negro escravizado, a mulher oprimida, a criança e a 

cultura popular alienadas, para que as pessoas à margem do centro escrevam e 

inscrevam suas histórias. Vale lembrar que o desenvolvimento histórico e político do 

mundo está cindido em duas partes antagônicas: o Centro e a Periferia. O grupo 

detentor do monopólio geográfico, epistêmico e político é constituído por aqueles 

que têm escrito a História Universal. 

Essa obra do teórico argentino foi lançada em 1992 e é interessante que no 

livro Segundo sexo, de 1949, logo na introdução, Beauvoir trata da alteridade com a 

crítica relacionada à construção social em relação ao homem/macho (termo que ela 

utiliza bastante) e a mulher/fêmea. Segundo a crítica que faz, Beauvoir afirma que o 

homem encara: 

 
[...] o corpo como uma relação direta e normal com o mundo, que acredita 
apreender na sua objetividade, ao passo que considera o corpo da mulher 
sobrecarregado por tudo o que o especifica: um obstáculo, uma prisão. “A 
fêmea é fêmea em virtude de certa carência de qualidades” diz Aristóteles. 
“Devemos considerar o caráter das mulheres como sofrendo de certa 
deficiência natural.” E São Tomás, depois dele, decreta que a mulher é um 
“homem incompleto” [...] É o que simboliza a história do Gênese, em que 
Eva parece como extraída, segundo Bussuet, de um “osso supranumerário” 
de Adão. A humanidade é masculina, e o homem define a mulher não em si, 
mas relativamente a ele; ela não é considerada um ser autônomo [...] O 
homem é pensável sem a mulher. Ela não, sem o homem.” Ela não é senão 
o que o homem decide que seja [...] A mulher determina-se e diferencia-se 
em relação ao homem, e não este em relação a ela; a fêmea é o inessencial 
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perante o essencial. O homem é o Sujeito, o Absoluto; ela é o Outro 
(BEAUVOIR, 2016, p. 12-13). 

 

Beauvoir (2016) ainda diz: “A categoria do outro é tão original quanto a 

própria consciência”. Fazendo parte do feminismo hegemônico, sendo europeia e 

branca, no que toca à questão da alteridade, numa perspectiva que estuda sobre a 

mulher e sobre o movimento feminista, consideramos uma referência ainda atual em 

muitos aspectos e relevante quando associada ou acrescida de intelectuais do 

feminismo negro/interseccional e feminismo decolonial.  

A historiadora Mary Del Priore (2013, p. 280) faz uma crítica bem atual em 

relação a: 

  
[...] uma desvalorização grosseira das conquistas das mulheres por elas 
mesmas. Esse comportamento ajuda, certamente, a que se continue a 
cavar um grande fosso entre homens e mulheres, perceptível na questão 
salarial, inclusive... Vivemos um tempo de transformações: Na família, no 
trabalho, nas instituições. Nele, importa eliminar as pendências entre 
homens e mulheres, mas, sobretudo, aquelas enraizadas dentro de nós. 

  

O resultado das últimas eleições no Brasil parece ratificar o argumento acima. 

Del Priore, comumente, em textos escritos ou entrevistas em TV e rádios, defende 

que o machismo está enraizado nas mães ao educar de maneira desigual filhos e 

filhas. Essa postura, que ocorre dentro de casa, é causadora de graves problemas 

que se reproduzem socialmente. Trata-se de um olhar, um ponto de vista, de que a 

mudança inicia de dentro e, por vezes, esse olhar toma o aspecto de confronto com 

correntes ou coletivos feministas que, de maneira reativa, buscam impor mudanças 

a partir de fora, pouco exercitando autocríticas ou mesmo um olhar mais apurado 

sobre as autoras que o adotam. Essa questão é observável em Porto Velho, bem 

como em outros espaços do país e, com o material das entrevistas, escutando vozes 

diversificadas, adentraremos nessa seara, por mais complexa e melindrosa que nos 

pareça ser (na quarta seção).  

A negação ao emudecimento e a aceitação cômoda da história contada pela 

ótica do colonizador branco, europeu e hétero torna o estudo do passado precioso e 

faz brotar o desejo de ampliar os estudos a respeito da nossa história. História das 

mulheres e, em especial, das que mais sofrem subalternizações, como no caso das 

mulheres negras, negras e pobres, negras e pobres e lésbicas, negras e pobres e 

transgênero e assim por diante. É óbvio que estes escritos não darão conta de 

aprofundar todas as nuances relacionadas à história das mulheres ou estudos 
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referentes a gênero. Nesta primeira parte do diálogo com as teóricas, colocamos em 

discussão apenas o fato dos silenciamentos tão abordados nestes tempos. Tempos 

em que presenciamos fortemente o machismo “enraizado dentro de nós”, na 

sociedade como um todo: o machismo cultural.  

Presenciamos preconceitos, dia após dia, dos mais variados, propagação 

clara de violências, armamento no lugar do fortalecimento da educação, falta de 

ética, censuras, discursos de “doutrinação” atacam instituições que deveriam ter 

liberdade de pensamento e expressão quando a história nos mostra a barbárie que 

as doutrinações religiosas podem fazer.  

Parte expressiva da sociedade espera da mulher um papel de coadjuvante, 

que não se sobressaia ao homem. No século XXI, o imaginário social brasileiro 

ainda se coloca desejoso de “belas, recatadas e do lar”13, preferencialmente. 

Lembramos o lume de Beauvoir (2016), que há mais de cinquenta anos refletia 

sobre a não reciprocidade ou equidade entre homem e mulher, pois a sociedade 

sempre foi masculina e o poder político se concentra nas mãos dos homens: 

 
[...] servindo à espécie, o macho humano molda a face do mundo, cria 
instrumentos novos, inventa, forja o futuro. Pondo-se como soberano, ele 
encontra a cumplicidade na própria mulher, porque ela é também um 
existente, ela é habitada pela transcendência [...] ela acha no fundo do seu 
ser a confirmação das pretensões masculinas. Associa-se aos homens nas 
festas que celebram os êxitos e as vitorias dos machos (BEAUVOIR, 2016, 
p. 99).  
 

O raciocínio da filósofa está à frente de seu tempo sim, porém não 

considerando, em seus estudos, outras mulheres distantes do seu círculo e com 

realidades mais densas. Grupos historicamente subalternizados que representam 

uma perspectiva de fala ou voz dissonante. Dentro do que podemos conceber como 

democracia, as vozes discordantes são fundamentais para podermos sonhar com 

equidade futura, pelo menos para a demarcação de lugares de fala e, 

principalmente, espaços de escuta.  

Voltemos à história! Muito embora “no teatro da memória, as mulheres sejam 

uma leve sombra”, para Perrot (2017, p. 22), 

  
[...] existe uma abundância, e mesmo um excesso de discursos sobre as 
mulheres; avalanche de imagens, literárias ou plásticas, na maioria das 

                                                           

13 
Michele Temer, em matéria da revista Veja, abril de 2016. 
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vezes obras dos homens, mas ignora-se quase sempre o que as mulheres 
pensavam a respeito, como elas as viam ou sentiam. 

 

Os discursos históricos que colocavam a mulher à margem e a 

representavam de maneira estereotipada propiciaram o enraizamento social e 

cultural da diferença causadora do sexismo e da supremacia masculina, o que 

contribuiu para uma visão da figura feminina submissa, emotiva, com raciocínio 

tacanho, cujo melhor espaço para ficar e fixar-se era o doméstico, impedindo-as de 

ter acesso social e político: 

 
As mulheres foram, durante muito tempo, deixadas na sombra da História. 
O desenvolvimento da Antropologia e a ênfase dada à família, a afirmação 
da História das "Mentalidades", mais atenta ao quotidiano, ao privado e ao 
individual, contribuíram para as fazer sair dessa sombra. E mais ainda o 
movimento das próprias mulheres e as interrogações que suscitou. "Donde 
vimos? Para onde vamos?", pensavam elas; e dentro e fora das 
Universidades levaram a cabo investigações para encontrarem os vestígios 
das suas antepassadas e, sobretudo, para compreenderem as raízes da 
dominação que suportavam e as relações entre os sexos através do espaço 
e do tempo (DUBY; GEORGES; PERROT, 1995, p. 7). 

 

O advento da história das mulheres deu-se na Grã-Bretanha e nos Estados 

Unidos tão só nos anos 1960 e na França uma década depois (PERROT, 2017). Há 

toda uma dificuldade laboral para escrever dentro deste segmento da história, uma 

vez que quando se trata da história das mulheres, sua presença é frequentemente 

apagada, seus vestígios desfeitos, seus arquivos destruídos. Há um déficit, uma 

falta de vestígios e um grau a mais de dificuldade consequente da mistura de sexo, 

isto é, quando há essa mistura nos eventos, usa-se o masculino plural: Eles. No 

caso das greves mistas, por exemplo, ignora-se quase sempre o número de 

mulheres (PERROT, 2017). Assim, “convencidas de sua insignificância, estendendo 

a sua vida passada o sentimento de pudor que lhes havia sido inculcado, muitas 

mulheres, no ocaso de sua existência, destruíam ou destroem seus papéis pessoais” 

(PERROT, 2017, p. 22), num ato de autodestruição da memória feminina. Com os 

atos de destruição dos papéis, produtos com teor artísticos também sucumbiam. 

Todas essas razões explicam que haja uma falta de fonte não sobre as mulheres 

nem sobre a mulher, “mas sobre sua existência concreta e sua história singular” 

(PERROT, 2017, p. 22). 

Em meados do século XX, os Estudos Culturais passam a considerar, nos 

espaços acadêmicos, tanto a cultura erudita quanto a cultura popular, aproximando-
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se de questões referentes a grupos “minoritários”, excluídos da história, 

inferiorizados e/ou periféricos, como mulheres operárias, negros e povos originários. 

O Centro de Estudos Culturais Contemporâneos foi fundado na Universidade 

de Birmingham, em 1964, e Stuart Hall o dirigiu de 1968 a 1979. O pressuposto 

adotado era o reconhecimento de uma multiplicidade de valores culturais e as 

distinções não precisam seguir hierarquias estabelecidas. Começou-se, desta feita, 

a pensar a cultura “a partir de sua economia e burocracias” (SOVIK, 2015, p. 6), sem 

seguir castas já estabelecidas. Começou-se a investigar como acultura cria 

consensos, mantendo as hierarquias sociais, inclusive as de gênero e raça. Ao 

analisar o pensamento de Hall (2006), em diversos momentos da vasta produção 

intelectual, Sovik (2015) considera que: 

 
A dimensão política do trabalho teórico não nasce da vontade dos teóricos, 
simplesmente, mas do que Hall chama de interrupções. O trabalho 
intelectual, diz ele, é atingido por movimentos sociais, que “provocam 
momentos teóricos” (Hall, 2006: 198). Hall chama de “política da teoria” a 
luta pelo verdadeiro no meio às instituições, universitárias e outras, em que 
o impacto dos discursos tem a ver com autoridade, posição, os recursos 
disponíveis e o alcance dos discursos (SOVIK, 2015, p. 10). 

 

Embora deixasse evidente em entrevistas que abriria mão da teoria, se fosse 

possível, Hall (2006) enxergava na própria teoria algo para afetar as conjunturas, 

arrombando “a barreira das aparências coaguladas e opacas: conceitos, ideias, 

pensamentos” (HALL, apud SOVIK, 2015, p. 10). Buscava evitar, entretanto, com 

relação à definição política da teoria, o ativismo pragmático e voluntarista, por um 

lado, e, de outro lado, não valorizava o jogo teórico encerrado em si e por si.  

A Nova História Cultural surge no preciso momento em que modelos 

cartesianos, estruturalistas e universalizantes, pautados em recortes macrossociais, 

distanciados da realidade mais palpável, já não davam conta dos distintos atores 

que compunham o tecido social tão diversificado. Por isso, ocorreu o crescimento da 

importância dos estudos qualitativos, em contraste às leis gerais de explicação, 

apontando a urgência de se repensar o fazer científico, cuja aura de verdade 

incontestável deixava entrever manchas. 

Hall (2014) é enormemente citado nos trabalhos que se voltam para a 

questão da identidade. Retomando o pensamento de Lacan, no texto A identidade 

cultural na pós-modernidade, Hall (2014) comenta que: 
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Embora o sujeito esteja sempre partido ou dividido, ele vivencia sua própria 
identidade como se ela estivesse reunida e “resolvida”, ou unificada, como 
resultado da fantasia de si mesmo uma “pessoa” unificada que ele formou 
na fase do espelho. Essa, de acordo com esse tipo de pensamento 
psicanalítico, é a origem contraditória da identidade. [...] Assim, a identidade 
é realmente algo formado, ao longo do tempo, através de processos 
inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no momento do 
nascimento. Existe algo “imaginário” ou fantasiado sobre sua unidade. Ela 
permanece sempre incompleta, está sempre em “processo”, sempre sendo 
“formada” (HALL, 2014, p. 24).  

 

Com o tempo, nos debates e nos grupos de estudo de gênero, as 

historiadoras constataram que as mulheres são sujeitos históricos possíveis de 

serem apreendidos e estudados, e que a categoria “mulheres” deveria ser entendida 

de acordo com a sua amplitude e pluralidade étnica, social e cultural. A categoria 

gênero passou a ser bastante abordada na História das Mulheres, pois o sujeito da 

História agora incluía homens e mulheres, descartando uma identidade única, fixa e 

universal entre as mulheres, concebendo as múltiplas identidades no fazer histórico.  

O conceito de gênero vai além das diferenças biológicas dos indivíduos, como 

já destacamos. Nessa perspectiva, “para que se compreenda o lugar de homens e 

mulheres em uma sociedade, importa observar não exatamente seus sexos, mas 

sim tudo que socialmente se construiu sobre os sexos” (LOURO, 1997, p. 6). 

Os estudos nesse campo buscam desconstruir aquilo que a sociedade 

culturalmente construiu ao longo dos anos, principalmente no que tange ao poder de 

submissão e à dominação entre homens e mulheres. Scott (1995, p. 75) assim 

dispõe: 

 
O termo “gênero” [...] é utilizado para designar relações sociais entre os 
sexos. Seu uso rejeita explicitamente explicações biológicas, como aquelas 
que encontram um denominador comum, para diversas formas de 
subordinação feminina, nos fatos de que as mulheres têm capacidade de 
dar à luz e de que os homens têm uma força muscular superior. Em vez 
disso, o termo “gênero” torna-se uma forma de indicar “construções 
culturais” – a criação inteiramente social de ideias sobre os papéis 
adequados aos homens e às mulheres. Trata-se de uma forma de se referir 
às origens exclusivamente sociais das identidades subjetivas de homens e 
mulheres. 

 

Não se tratando tão só de desconstrução, intenta-se construir um novo 

paradigma. Concluindo a breve passagem do nosso texto pelas questões sobre 

gênero, em extensão as violências simbólicas sofridas pelo sexismo, cabe uma 

reflexão a partir da obra TRANSVIAD@S gênero, sexualidade e direitos humanos, 

da pesquisadora Berenice Bento: no Brasil, as questões são mais complexas do que 
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a LGBTfobia e mesmo o LGBTcídio. Processa-se “uma ação permanente de 

assassinatos dessa população sem que nenhum processo jurídico seja instaurado e 

com pouca repercussão internacional”. Desse modo, mesmo dentro da academia de 

países como os EUA, por exemplo, há uma equivocada impressão sobre o caso 

brasileiro: “No Brasil, o paradoxo máximo está em termos de uma legislação que 

garante igualdade para todos, quando esse mesmo Estado é omisso na formulação 

de estratégias para garantir o previsto na lei”. Dialogando com colega de “prestigiosa 

universidade americana” sobre o assunto, Bento (2017, p. 56) nos relata que: 

 
[...] com olhos abertos e com grande surpresa, ele disse-me: “Mas tem 
alguma coisa errada. Meus amigos gays me falaram que não sofrem 
nenhum tipo de homofobia e são aceitos”. Eu disse-lhe: “Certamente, seus 
amigos são da classe média ou ricos, são brancos, estão inseridos na 
universidade como professores e não são femininos em suas performances 
de gênero”. Ele balançou a cabeça, concordando com minhas adivinhações. 
O contexto brasileiro para os LGBTT não está desconectado de uma cultura 
política nacional que se caracteriza por fazer o excluído “limpar” suas 
marcas de diferença para ser aceito. 

 

É tão grave a situação que existe, ainda, a patologização do gênero nos mais 

diversos países. Para Bento (2017), “a campanha “Pare a Patologização!” tem o 

papel histórico de produzir e aglutinar forças na luta pela desnaturalização do gênero 

e, certamente, as mobilizações e iniciativas que acontecerão em diversas partes do 

mundo produzirão efeitos múltiplos e rizomáticos. No fim das contas, o “único mapa 

seguro que guia o olhar do médico e dos membros da equipe são as verdades 

estabelecidas socialmente para os gêneros; portanto, estamos no nível do discurso” 

(BENTO, 2017, p. 95). Sabemos que no plano discursivo não há neutralidade. 

 

 

 

2.1 A indignidade de falar pelos outros 

 

A sociedade ocidental presencia, nas últimas décadas, a crise do sujeito 

cartesiano do “penso, logo existo”, de René Descartes, um sujeito iluminado e 

dotado com as capacidades de razão [...], “usualmente descrito como masculino” 

(HALL, 2014, p. 11), de modo que o conhecimento científico se encontra relativizado 

e passível de interpelações. Os teóricos, há um bom tempo, se questionam sobre o 

papel do intelectual dentro dessa complexidade ou dessa tarefa “indigna de falar 
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pelos outros”, parafraseando Deleuze (1972) em sua frase assertiva, “curta e 

grossa” a respeito de Foucault.  

 Aquele sujeito centrado, seguro da sua racionalidade e “iluminado” cedeu 

lugar ao sujeito sociológico. A subjetividade e a objetividade passaram a ser 

reconhecidas como parte desse sujeito, em que o processo de formação identitária 

ocorre de maneira pessoal (individual) e pública (no contato com as alteridades), de 

modo que: “a identidade, então, costura (ou para usar uma metáfora médica 

“sutura”) o sujeito a estrutura. Estabilizando tanto os sujeitos quanto os mundos 

culturais que eles habitam” (HALL, 2014, p. 11).  

Assim, chega-se ao sujeito pós-moderno, compreendido como sem uma 

identidade fixa, “essencial ou permanente”, tornando-se uma “celebração móvel”. 

Nesse ponto, as instituições que “produzem conhecimento” são convocadas no 

sentido de validar proposições e (re)desenhos de como estabelecer conhecimento 

no presente, de maneira a viabilizar outras experiências do/no campo científico. 

Devido aos processos históricos de descentramento do sujeito do iluminismo, 

estudados por Hall (2014, p. 12), que é a base por nós selecionada para esta 

introdução ao tópico “Indignidade de falar pelos outros”, descobrimo-nos com 

identidades “contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal modo que 

nossas identificações estão sendo continuamente deslocadas”. Para Hall, seria uma 

fantasia nos pensarmos como plenamente unificados, completos, seguros e 

coerentes. 

Consequentemente, no pós, “descentramos” que se processaram histórica, 

cultural e socialmente cinco grandes avanços na teoria social e nas ciências 

humanas, desde a segunda metade do século XX. Nesse ínterim, outras 

experiências do conhecimento, abafadas ao longo dos séculos pela epistemologia 

ocidental hegemônica, abriram ou arrombaram a porta para uma resistência que 

busca por existir. Para fins de conhecimento, abordamos, a seguir, os cinco motes 

para o descentramento daquele sujeito cartesiano ou sujeito moderno.  

O primeiro dos cinco é referente aos pensamentos marxistas, reinterpretados, 

na década de sessenta, por Louis Althusser. O segundo são as contribuições de 

Freud com a descoberta de um novo olhar na concepção do inconsciente e também 

a leitura de psicanalistas como Lacan sobre os escritos de Freud. O terceiro 

descentramento está associado a Saussure (apud HALL, 2014, p. 25), que vê a 

língua como um sistema social, e não um sistema individual, visto que “falar uma 
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língua não significa apenas expressar nossos pensamentos mais interiores e 

originais; significa também ativar a imensa gama de significados que já estão em 

nossa língua e em nossos sistemas culturais”.  

O quarto descentramento tem relação com a obra de Michel Foucault e a 

série de estudos que produziu uma espécie de “genealogia do sujeito moderno” e as 

pesquisas sobre um poder que chega a seu desenvolvimento máximo no início do 

século XX, o “poder disciplinar”: 

  
O “poder disciplinar” está preocupado, em primeiro lugar, com a regulação, 
a vigilância é o governo de populações humanas, ou de populações inteiras 
e, em segundo lugar, do indivíduo e do corpo. Seus locais são aquelas 
novas instituições que se desenvolveram ao longo do século XIX e que 
“policiam” e disciplinam as populações modernas- oficinas, quartéis, 
escolas, prisões, hospitais, clínicas e assim por diante [...] O objetivo do 
“poder disciplinar” consiste em manter “as vidas, as atividades, o trabalho, 
as infelicidades e os prazeres do indivíduo”, assim como sua saúde física e 
moral, suas práticas sexuais e sua vida familiar, sob estrito controle e 
disciplina [...] (FOULCAULT apud HALL, 2014, p. 26). 
Seu objetivo básico consiste em produzir “um ser humano que possa ser 
tratado como um „corpo dócil‟ (DREYFUS; RABINOW apud HALL, 2014, p. 
26). 

 

O quinto descentramento surge com o movimento feminista, sendo este tanto 

uma crítica teórica como um movimento social. Juntando-se ao feminismo, em sua 

“segunda fase”, ocorre ainda no mesmo período (década de 60): 

  
Revoltas estudantis, os movimentos juvenis contraculturais e antibelicistas, 
as lutas pelos direitos civis, os movimentos revolucionários do “terceiro 
mundo”, os movimentos pela paz e tudo aquilo que está associado com 
1968 [...] Cada movimento apelava para a identidade social de seus 
sustentadores. Assim o feminismo apelava para às mulheres, a política 
sexual aos gays e as lésbicas, as lutas raciais aos negros, o movimento 
antibelicista aos pacifistas, e assim por diante. Isso constituiu o nascimento 
histórico do que veio a ser conhecido como política de identidade-uma 
identidade para cada movimento. 
O feminismo teve uma relação mais direta com o descentramento conceitual 
do sujeito cartesiano e sociológico: ele questionou a clássica distinção entre 
o “dentro” e o “fora”, o “privado” e “público”. O slogan do feminismo era “O 
pessoal é político” [...] Ele abriu, portanto, a contestação política, arenas 
inteiramente novas de vida social - A família, a sexualidade, o trabalho 
doméstico, a divisão doméstica do trabalho, o cuidado com as crianças e 
etc. 
Ele enfatizou como uma questão política e social, o tema da forma como 
somos formados e produzidos como seres generificados [...] O feminismo 
questionou a noção de que os homens e as mulheres eram parte da mesma 
identidade - a “humanidade” -, substituindo-a pela questão da diferença 
sexual. (HALL, 2014, p. 27-28). 

 

Essa trama social passa por um período de desconstrução e reconstrução e o 

que se confirma é que as pessoas que foram violentamente afetadas por sistemas 
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de poder que as impediam de se auto representarem, hoje, também descobriram ou 

estão cada vez mais se conscientizando de que podem falar por si melhor do que 

qualquer intelectual que não tenha passado por experiência semelhante e que, por 

vezes, tendem a se posicionar de forma universalizante, até por desconhecimento 

das peculiaridades e angústias dos grupos específicos. Chega-se ao ponto de 

“politizar a subjetividade” - para utilizar (novamente) um termo de Hall (2014) - ou 

pelo menos tomarmos maiores cuidados com as generalizações que ferem as 

diferenças. 

Assim, acreditamos na legitimidade das proposições sobre novas abordagens 

insurgidas ao espaço acadêmico, de modo a reconhecer o outro não mais como 

objeto, mas como sujeitos do conhecimento, sujeitos que produzem conhecimento e 

ao longo da história sempre foram silenciados.  

 

 

2.2 Vozes silenciadas, vozes da (re)existência14  

 

A escritora indiana Gayatri Chakravorty Spivak (2010), em seu texto Pode o 

subalterno falar?, tece críticas às apropriações das falas dos segmentos sociais 

subalternizados, expondo impossibilidades de fala por parte dos que se encontram 

localizados em espaços periféricos. Subalternos são, de acordo com estas ideias, 

todos aqueles que não participam, ou que participam de modo muito limitado. São 

sujeitos mudos pelo imperialismo cultural e pela violência epistemológica, sendo a 

mulher subalterna, nesse sentido, duplamente colocada nas sombras (SPIVAK, 

2010) se a mulher for negra, pobre, fora dos padrões estéticos idealizados e 

heterossexualidade impostos, sabe-se que as violências, em suas mais diversas 

formas, serão ainda maiores.  

No citado livro, Spivak (2010) ensaia a constatação de que seja como objeto - 

retratado na sua condição de vítima - seja na condição de sujeito - quando recebe o 

benefício da fala, através da qual tem ocasião de se expressar - a imagem e a sua 

voz subalternas, em ambos os casos, já são elementos de uma mediação própria 

                                                           

14 
Inspirada em: SOUZA, Ana Lúcia Silva Souza. Letramentos da (Re)existência: poesia, grafite, 
música, dança - hip-hop. São Paulo: Parábola, 2011.  
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aos códigos linguístico e cultural dominantes, constituindo “uma forma de violência 

epistêmica”. 

 Dessa forma, a fala do subalterno, independentemente de sua forma 

enunciativa, é apropriada pela cultura dominante e, nessa mescla de falas, a voz da 

cultura “dominada” não é ouvida, tratando-se de uma estrutura de reprodução de 

poder e opressão. Spivak problematiza se o sujeito subalterno, no diálogo de 

Foucault e Deleuze (1972), não seria apenas aquele do mundo Europeu, isto é, da 

Europa Ocidental, divergindo e realizando análise crítica à concepção de sujeito 

subalterno apresentada por ambos. O ponto em que ela, aparentemente, concorda 

com o pensamento deles está expresso nesta fala de Foucault (2005): 

 
A meu ver foi o primeiro a nos ensinar - tanto nos seus livros como no 
domínio da prática - algo de fundamental: a indignidade de falar pelos 
outros, quero dizer que se ridicularizava a representação, dizia-se que ela 
tinha acabado, mas não se tirava a consequência dessa conversão 
“teórica”, isto é que a teoria exigia que as pessoas a quem ela concerne 
falassem por elas próprias (FOULCAULT, 2005, p. 72).  

 

Para Spivak, a intermediação dos intelectuais funciona como uma barreira 

para a voz do subalterno. Por essas motivações, em países latino-americanos houve 

o entendimento de que a escrita de Spivak (2010) buscava prioritariamente chamar 

a atenção para a urgência da busca pela emersão de vozes desconsideradas, 

abjetas e silenciadas por forças políticas hegemônicas. Segundo Spivak (2010), a 

tarefa do intelectual pós-colonial deve ser a de criar espaços por meio dos quais as 

vozes dos sujeitos subalternos possam ser ouvidas. Sintetizando, “não se pode falar 

pelo subalterno, mas pode-se trabalhar contra a subalternidade” (SPIVAK, 2010, p. 

14). 

Tendo Spivak como uma, dentre tantas referências, Ribeiro (2017, p. 70) 

afirma que “Ao promover uma multiplicidade de vozes, o que se quer, acima de tudo, 

é quebrar com o discurso autorizado e único, que se pretende universal. Busca-se, 

aqui, sobretudo, lutar para romper com o regime de autorização discursiva”. Isto é, 

colocar em xeque o poder de verdade dotado de “aura unívoca” e inquestionável de 

que fala Foucault, em seu já citado diálogo com Deleuze. 

Em Aníbal Quijano (2002), filósofo representante da corrente de pensamento 

decolonial, encontramos os conceitos de colonialidade do poder e colonialidade do 

saber. Para ele, o atual padrão de poder mundial consiste na articulação entre: 
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1) A colonialidade do poder, isto é, a ideia de “raça” como fundamento 
do padrão universal de classificação social básica e de dominação 
social; 2) o capitalismo, como padrão universal de exploração social; 3) 
o Estado como forma central universal de controle da autoridade 
coletiva e o moderno Estado-nação como sua variante hegemônica; 4) o 
eurocentrismo como forma hegemônica de controle da subjetividade/ 
intersubjetividade, em particular no modo de produzir conhecimento. 
Colonialidade do poder é um conceito que dá conta de um dos 
elementos fundantes do atual padrão de poder, a classificação social 
básica e universal da população do planeta em torno da ideia de “raça”. 
Essa ideia e a classificação social baseada nela foram originadas há 
500 anos junto com América, Europa e o capitalismo. São a mais 
profunda e perdurável expressão da dominação colonial e foram 
impostas sobre toda a população do planeta no curso da expansão do 
colonialismo europeu. (QUIJANO, 2002, p. 1). 

 

Pode-se dizer que a colonialidade se naturalizou no imaginário social dos 

estados nação como um quadro eurocêntrico com tons de verdade. Desse modo, 

inferimos que as relações coloniais de poder têm também uma dimensão epistêmica 

que atinge a cultura de modo geral. Quijano (2010) atenta também para a distinção 

de gênero e sujeição de mentalidades que se reproduzem, em pleno século XXI, 

pela lógica universalista moderna de classificação do mundo e das pessoas, em que 

um está acima e outro abaixo, numa perspectiva vertical de valoração. Dualidades 

produzem, nesta acepção, os estereótipos do oriente e do ocidente, do norte e do 

sul, do branco e do negro, do homem e da mulher, quando cada realidade é muito 

mais do que tais rótulos pretendem descrever.  

Resistir à lógica da classificação social moderna é imperativo desafio 

epistemológico, apontado também por Santos (2004). Aquela (falsa lógica, no caso) 

que hierarquizou racial e sexualmente gentes, povos, cosmologias, atribuindo 

caráter “natural” a tal classificação, impossibilitando, pois, qualquer contestação 

(SANTOS, 2004, p. 787-788). Essa lógica funciona como um arremesso de culturas 

à inexistência, o que o autor examina como “o não existir sob qualquer modo de ser 

relevante ou compreensível” (SANTOS, 2002). Há a percepção da urgência do 

desafio epistemológico por parte dos sociólogos (sobretudo), na mesma linha da 

recusa à objetificação do outro. 

Segundo Ribeiro (2014, p. 69), 

 
[...] a crítica pós-colonial verifica, na cosmovisão moderna hegemônica, 
suas contradições, camufladas e desastrosas. Percebe nesta as operações 
de exclusão e desumanização mediante a produção da diferença colonial. 
Sabe que o discurso da emancipação colou-se a práticas seculares de 
violenta dominação sobre os povos colonizados de maneira que a 
colonialidade - algo mais que a colonização política - não é ainda uma 
história passadista. 
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O mais provável é que seja, em virtude dos próprios estudos coloniais, uma 

história que sofre processo de contraposição, sem que estejamos próximos de 

extingui-la. Tem-se como pressuposto a chance de que significados possam ser 

partilhados e práticas de justiça social efetivamente globalizadas. A injustiça social 

global está associada à injustiça cognitiva global e, para ser bem-sucedida, requer o 

novo, no sentido de novas epistemologias basilares.  

Para Mignolo (2003, p. 136), a pós-colonialidade é tanto um discurso crítico - 

que traz para o primeiro plano o lado colonial do sistema mundial moderno e a 

colonialidade do poder embutida na própria modernidade - quanto um discurso que 

altera a proporção entre locais geo-históricos (ou histórias locais) e a produção de 

conhecimentos. Por isso, uma visão cosmopolita ressignifica os espaços locais e 

provoca uma percepção do local articulada ao global.  

As produções devem ser problematizadas e incentivadas no âmbito local, na 

América Latina, por exemplo, numa contra-hegemonia ao global que a episteme 

europeia representa(va). Espera-se que a consideração de igualdade entre os povos 

proporcione uma redistribuição social do ponto de vista econômico e que o princípio 

de equidade gere abertura para vozes diversas, com histórias singulares. 

Assim, na contemporaneidade, as lutas sociais pautadas nesse princípio não 

devem produzir uma separação que, à princípio, pode parecer legítima, mas pode 

tender para um separatismo ou mesmo certo tipo de apartheid. É interessante 

trazermos para esta “conclusão” a reflexão da antropóloga e historiadora Lilia 

Schwarcz15: 

 
[...] Vem acontecendo no Brasil e no mundo (eu diria) o fenômeno de que a 
identidade se tornou algo valorado e políticas de identidade estão 
construindo guetos que impedem que você trafegue de um lado a outro, que 
você mude de cadeira e possa se sentir em outros locais. Por exemplo, o 
racismo, quem tem o protagonismo e sofre na pele o racismo são as 
populações afro descendentes, as populações negras, mas se o racismo 
virar uma questão só destes grupos nós vamos dar tiro no pé. Penso que o 
racismo seja um problema de todos nós brasileiros. [...] em relação ao 
feminismo, eu sou uma feminista, mas penso que é um problema não 
exclusivo das mulheres [...], mas é um problema nosso [...]. Na minha 
concepção, neste sentido, o mais é sempre mais e a pluralidade convivendo 
com a pluralidade é sempre mais. Viver com a diferença me faz uma pessoa 
melhor [...] Precisamos desconstruir a identidade enquanto: tijolo, essência 
ou mônada. Identidade é construção social. 

                                                           

15
 Transcrição do vídeo: Ser Brasileiro: qual a minha identidade. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=rbg8NyUxCic. Acesso em: fev. 2019. 
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O que Schwarcz, corajosamente, externaliza nesta fala é algo que nos desafia 

enquanto pesquisadoras destas questões, porque, no âmbito dos feminismos, de 

pouco em pouco, estamos construindo pequenos cercados onde poderíamos 

exercitar falas e escutas numa união com foco no fim de opressões e colonizações, 

sejam elas quais forem. Em sociedades conservadoras como o Brasil sinaliza ser, 

menos significa menos, parafraseando o que foi dito acima.  

 

 

2.3 Interseccionalidade-inseparabalidade estrutural do racismo, capitalismo e 
cisheteropatriarcado16 

 

Esse tema, por si só, é digno de teses e dissertações, por ser um grande 

desafio como toda esta proposta que estamos apresentando. Na próxima etapa será 

retomado, quando tratarmos da análise de entrevistas e de letras de canções “hinos 

de resistência”. 

Ao tomarmos ciência da obra Mulheres, Raça e Classe, da intelectual e 

ativista política Davis (2016), lançado originalmente em 1981 e que chegou a nossas 

mãos neste ano, opto por trazer questões colocadas desde as primeiras páginas e 

que são de teor histórico importante. Ainda que o contexto de Davis seja o norte-

americano, o alcance estende-se aos mais variados. Conforme a autora, 

  
[...] quando, alguém conseguir acabar, do ponto de vista histórico, com os 
mal-entendidos sobre as experiências das mulheres negras e escravizadas, 
ela (ou ele) terá prestado um serviço inestimável. Não é apenas pela 
precisão histórica que um estudo desses deve ser realizado; as lições que 
ele deve reunir sobre a era escravagista trarão esclarecimentos sobre a luta 
atual das mulheres negras e de todas as mulheres em busca de 
emancipação. Como leiga posso apenas propor algumas hipóteses que 
talvez sejam capazes de orientar um reexame da história das mulheres 
negras durante a escravidão (DAVIS, 2016, p. 17). 

 

Davis (2016), além de propor hipóteses, na sequência traz uma narrativa 

histórica, que transcrevemos abaixo, para nos ajudar a chegar ao conceito de 

interseccionalidade. A narrativa é referente aos Estados Unidos, em um livro da 

década de 80, que em muito pode nos tirar o véu dos olhos para o caso do Brasil e 

da nossa própria localização geográfica (norte brasileiro): “Uma idosa, durante os 

                                                           

16
 Akotirene (2018). Título inspirado na p. 18 do livro adotado como uma de nossas referências.  
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anos de 1930, descreveu sua iniciação na lavoura, durante a infância, em uma 

fazenda de algodão do Alabama”: 

 
Nossas cabanas eram velhas e mal-acabadas, feitas de estacas. Algumas 
fendas eram tapadas com lama e musgo, outras não. Nossas camas não 
eram boas, só armações de estacas pregadas na parede com velhos 
colchões rasgados jogados por cima. Claro que era difícil dormir, mas para 
nossos ossos cansados depois de longas jornadas de trabalho na lavoura, a 
sensação era boa. Eu cuidava das crianças quando era pequena e tentava 
fazer a limpeza da casa como a senhora mandava. E então assim, que fiz 
dez anos, o senhor disse: Leve essa preta para aquela plantação de 
algodão... 
[...] No que diz respeito ao trabalho, a força e a produtividade sob ameaça 
do açoite eram mais relevantes do que questões relativas ao sexo. Nesse 
sentido a opressão das mulheres era idêntica a dos homens. 
Mas as mulheres também sofriam diferente, porque eram vítimas de abuso 
sexual e outros maus-tratos bárbaros que só poderiam ser infligidos a elas. 
A postura dos senhores em relação às escravas era regida pela 
conveniência: quando era lucrativo explorá-las como se fossem homens, 
eram vistas como desprovidas de gênero; mas quando podiam ser 
exploradas, punidas e reprimidas de modos cabíveis apenas às mulheres, 
elas eram reduzidas exclusivamente a condição de fêmeas (DAVIS, 2016, 
p. 18-19). 

  

Diante de uma necessidade imensurável de resistir a opressões, é provável 

que, em países como o Brasil, por exemplo, são estruturais: o racismo, a divisão de 

classe (elitismo), o machismo (típico de sociedades patriarcais), o heterocentrismo, 

entre outras. As intelectuais e militantes do feminismo negro e, mais recentemente, 

dos feminismos plurais, adotam como pressuposto central da epistemologia 

feminista:  

 
[...] as definições vigentes de neutralidade, objetividade, racionalidade e 
universalidade da ciência, na verdade, frequentemente incorporam a visão 
do mundo das pessoas que criaram essa ciência: homens – os machos – 
ocidentais, membros das classes dominantes” Hirata 2014 apud (LOWY, 
2009, p. 40) e, podemos acrescentar brancos. 
 

Prefaciando o livro de Carneiro (2018, p. 8), Escritos de uma vida, Evaristo 

afirma que: 

  
Promover os nossos textos entre nós mesmas, e para além de nós, 
investigar uma bibliografia não reconhecida ou não recepcionada como 
objeto científico, mas que nos informa a partir de nosso universo cultural 
negro, insistir em apreender as informações contidas na obra, são atos de 
leitura que se transformam em atos políticos. 
 

Para Carneiro (2018), gênero, raça/etnia, orientação sexual, religião e classe 

social são algumas das variáveis que se impõem contemporaneamente, 
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conformando novos sujeitos políticos que demandam ao estado por reconhecimento 

e políticas inclusivas.  

A emergência desses novos atores decorre da insuficiência da perspectiva 

universalista para contemplar as diferentes identidades sociais e realizar um dos 

fundamentos da democracia, que é o princípio de igualdade para todos. A imposição 

de um sujeito universal, ao qual todos os seres humanos seriam redutíveis, 

obscureceu, ao longo dos tempos, as ideologias discricionárias que promovem as 

desigualdades entre os sexos, as raças, as classes sociais, as religiões etc. São 

elas:  

a) Patriarcalismo: ao instituir como natural a hegemonia do sexo masculino, 

justifica todas as formas de controle, violência e exclusão social da maioria dos 

seres humanos que pertencem ao sexo feminino. 

b) Elitismo: classista, determinado por modos de produção que instituem 

classes minoritárias abastadas, que submetem e exploram maiorias despossuídas. 

c) Homofobia: decorrente da imposição da heterossexualidade como forma 

exclusiva de relacionamento afetivo e sexual e condenação arbitrária. 

d) Fundamentalismo religioso: responsável por grande parte dos martírios 

ocorridos na história da humanidade, em que cada denominação religiosa, ao buscar 

impor o seu Deus aos outros, transformam-no, paradoxalmente, em uma das 

principais fontes de intolerância no mundo. 

e) Racismo: ao eleger um grupo social como superior ao outro, provoca a 

desumanização de grupos humanos, justificando as formas mais abjetas de 

opressão, tais como a escravidão, os holocaustos e genocídios e de discriminação 

étnica e racial (CARNEIRO, 2018). Essas são algumas das ideologias que 

conspiram contra a consolidação da democracia e o pleno gozo dos direitos de 

cidadania para a maioria da população em nosso país.  

Todavia, para o homem branco, de classe superior e heterossexual, único tipo 

humano a desfrutar plenamente de direitos e poder na nossa sociedade, a ideologia 

se encontra nos discursos dos grupos politicamente de esquerda, não há leitura, 

diálogo, busca, ou qualquer tentativa de escuta. Afinal, a todo preço (nem que seja a 

preço de “viralização” de fake news), os esforços são no sentido de manter o status 
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quo. Por isso, embora se constituam uma minoria, estão em absoluta maioria nas 

instâncias de mando e poder na sociedade (CARNEIRO, 2018). Para Bairros,17 

 
Raça, gênero, classe social, orientação sexual reconfiguram-se mutuamente 
formando [...] um mosaico que só pode ser entendido em sua 
multidimensionalidade. [...] Considero essa formulação particularmente 
importante não apenas pelo que ela nos ajuda a entender diferentes 
feminismos, mas pelo que ela permite pensar em termos dos movimentos 
negro e de mulheres negras no Brasil. Este seria fruto da necessidade de 
dar expressão a diferentes formas da experiência de ser negro (vivida 
através do gênero) e de ser mulher (vivida através da raça) o que torna 
supérfluas discussões a respeito de qual seria a prioridade do movimento 
de mulheres negras: luta contra o sexismo ou contra o racismo? - já que as 
duas dimensões não podem ser separadas (BAIRROS, 2008, p. 461). 

 

O conceito de interseccionalidade surge da crítica feminista negra às leis 

antidiscriminação subscrita às vítimas do racismo patriarcal. Foi cunhado por 

Kimberlé Crenshaw, que definiu interseccionalidade como: 

 
A conceituação do problema que busca capturar as consequências 
estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da 
subordinação. Ela trata especificamente da forma pela qual o racismo, o 
patriarcalismo, as opressões de classe e outros sistemas discriminatórios 
criam desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de 
mulheres, raças, etnias, classes e outras. Além disso, a interseccionalidade 
trata da forma como ações e políticas específicas geram opressões que 
fluem ao longo de tais eixos, constituindo aspectos dinâmicos ou ativos do 
desempoderamento (CRENSHAW, apud AKOTIRENE, 2018, p. 68). 
 

Segundo Akotirene (2018), após a Conferência Mundial contra o Racismo, 

Discriminação Racial, Xenofobia e Formas Conexas de Intolerância, em Durban, na 

África do Sul, em 2001, o conceito conquistou popularidade acadêmica, passando 

do significado originalmente proposto aos perigos do esvaziamento.  

Ao falarmos em análise interseccional, nos referimos a pessoas negras. 

Sabemos da existência de correntes que se dizem interseccionais, sem ter lido 

sequer uma única autora negra. E os casos de falas como “eu sou feminista negra 

interseccional” são pleonasmos, pois uma coisa é inseparável da outra18. 

Interseccionalidade é a sensibilidade analítica que não se encerra em uma categoria 

(racial, por exemplo). Sob o ponto de vista histórico, inicia com os discursos de 

Sojourner Truth, em 1851, dezesseis anos antes de Marx [...] (AKOTIRENE, 2018). 

                                                           

17 
Entre outras atuações, foi ministra-chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial do Brasil, entre 2011 e 2014. 

18
 Canal do You tube TVE Bahia. Mulher com a Palavra. Exibido em 23 de novembro de 2018. 
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A interseccionalidade visa dar instrumentalidade teórico-metodológica à 

inseparabilidade estrutural do racismo, capitalismo e cisheteropatriarcado, 

produtores de avenidas identitárias, em que mulheres negras são, repetidas vezes, 

atingidas pelo cruzamento e sobreposição de gênero, raça e classe, modernos 

aparatos coloniais.  

Collins (2000), bastante citada e com renomado conhecimento acerca desses 

estudos, ressaltou também a interseccionalidade, que evoca a heterogeneidade:  

  
[...] sublinhou a disputa pelo poder, e não de identidades, como centro deste 
pensamento, tendo na luta anticapitalista sua forma, já que o capitalismo é 
um sistema indissociável das desigualdades e da dominação do outro 
visando o lucro e acúmulo e concentração de riquezas. Por fim, a 
descolonização dos corpos, mentes e espíritos negros, seja na noção 
metafórica, seja na noção literal e de entendimento de defesa da liberdade. 
 

Em Porto Velho, tornou-se comum a autoidentificação/definição como 

feministas interseccionais. Há quase um ano pesquisamos sobre a temática por 

duas razões básicas: pertencer ao grupo de pesquisa (GET/IFRO), que integra um 

núcleo de estudos sobre gêneros do qual fazemos parte e atuamos. Nos últimos 

quatro anos, e mais intensamente após o assassinato da vereadora Marielle Franco, 

em 14 de março de 2018, no Brasil e em Porto Velho, especificamente, os coletivos 

e demais grupos feministas se sobrepuseram. Enquanto feministas encantadas 

pelas Artes e pela rebeldia positiva, sentimo-nos impelidas a ter um olhar crítico a 

respeito do que ousamos chamar de posicionamentos que se distanciam do 

equilíbrio, distanciam-se (inclusive) da sororidade apregoada. Após esta breve 

antecipação de parte do que abordaremos na quarta seção, findamos com a citação 

de Akotirene (2018) que, de maneira poética, traz um pouco da sua e de tantas 

outras vozes interseccionadas por opressões em comum: 

 
É oportuno descolonizar perspectivas hegemônicas sobre a teoria da 
interseccionalidade e adotar o Atlântico como lócus de opressões cruzadas, 
pois acredito que esse território de águas traduz, fundamentalmente, a 
história e migração forçada de africanas e africanos. As águas, além disto, 
cicatrizam feridas coloniais causadas pela Europa, manifestas nas etnias 
traficadas como mercadorias, nas culturas afogadas, nos binarismos 
identitários, contrapostos humanos e não humanos. No mar Atlântico temos 
o saber duma memória salgada de escravismo, energias ancestrais 
protestam lágrimas sobre o oceano (AKOTIRENE, 2018, p. 15).  

 

Os escritos de Akotirene e de todas as intelectuais negras que conseguimos 

ler são ricos em muitos ângulos. Consideramos crucial o conhecimento e a leitura a 

respeito, até por ter se tornado lugar comum, na cidade de Porto Velho, ouvirmos 
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alguém dizer “sou feminista interseccional”. Causa-nos dúvidas se isso é produto de 

leitura. A própria autora marca a separação, ao se referir sempre a mulheres negras. 

Ao citar Crenshaw, afirma que “a subinclusão da discriminação, segundo o 

argumento da diferença, torna invisível um conjunto de problemas emersos de 

forças econômicas culturais e sociais silenciadas” (CRENSHAW, apud AKOTIRENE, 

2018, p. 68). Devido à popularização dos termos “lugar de fala” e 

“interseccionalidade”, selecionamos autoras que dialogam de forma complementar, 

pois, dentro de uma proposta mais abrangente, o feminismo negro também é 

feminismos, visto que há autoras negras que falam a partir de outras perspectivas.  
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3 CRIAÇÃO MUSICAL ENQUANTO APANÁGIO DE DEUS E DOS HOMENS 

 

 

Na busca por uma escrita histórica, transversal e heterogênea da realidade 

complexa, procuramos apresentar o movimento feminista dentro de perspectivas 

hegemônicas e contra-hegemônicas, problematizar acerca do ato indigno de falar 

pelo outro, dar relevo à importância de vozes diversificadas, num exercício de 

respeito a alteridade. 

Esta seção tem como base os estudos referentes à Arte Musical e Gênero, 

com a análise de cinco entrevistas realizadas com cantoras/compositoras 

participantes do Projeto Canta Mulher. É o momento oportuno para concentrarmos o 

diálogo sobre o que se processa em Porto Velho, no campo artístico musical 

feminino. 

No presente espaço, tecemos, ainda, uma abordagem sucinta a respeito de 

Arte (Musical) e Resistência. Na sequência, concluímos com a análise interpretativa 

da canção Fruto Estranho, de autoria das compositoras que participaram da 

pesquisa etnográfica: “Performance” e “Voz”. 

Retomando as escolhas metodológicas para este estudo, concebemos que a 

etnografia urbana pode nos propiciar descobertas daquilo que se vai inventando no 

espaço urbano de Porto Velho, um espaço movimentado por mulheres artistas, 

compositoras. Ao produzir arte (no sentido de composição musical), essas mulheres 

já escrevem pequenas histórias de resistência, por transitarem em espaço 

assimétrico, conforme apontam os estudos sobre arte e gênero, em que o homem se 

considera com maior envergadura em comparação à mulher.  

Etnografias urbanas nos possibilitam olhar “a cidade a partir do indivíduo 

como ponto de partida. Que não está só, que se insere em certos espaços, grupos 

redes, desde os mais informais aos mais institucionais, em várias escalas e planos” 

(CORDEIRO, 2010, p. 5). Seguindo esta linha norteadora, convém ao pesquisador a 

tarefa de perceber e interpretar as realidades como uma “chave de inteligibilidade e 

princípio explicativo” (MAGNANI, 2002, p. 20).  

Neste modo de caminhar, valorizamos a individuação das personagens-

pessoas, como forma de apreensão das (micro)resistências enquanto 

experienciação individual do mundo, em consenso com o enunciado de Walter 

Benjamin: “Adere à narrativa a marca de quem a narra como na tigela de barro a 
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marca das mãos do oleiro” (BENJAMIN, 1980, p. 63), ou seja, são focalizados a 

subjetividade, “as marcas das mãos”, o aparecimento de algum aspecto singular 

dentro do texto (oral) produzido pelas compositoras. 

Antecedendo as análises, julgamos importante uma tessitura de cunho 

histórico, considerando que, provavelmente, o eco do passado que considerava a 

criação musical como apanágio de Deus e dos Homens ainda permanece audível, 

apesar do distanciamento temporal. Perrot (2017, p. 96) nos diz que: 

 
Os gregos fazem do pneuma, o sopro criador, propriedade exclusiva do 
homem. “As mulheres jamais realizam obras-primas”, diz Joseph de Maistre. 
Auguste Comte as vê apenas como capazes de reproduzir. Como Freud, 
que lhes atribui, entretanto, a invenção da tecelagem: “Estima-se que as 
mulheres trouxeram poucas contribuições às descobertas e às invenções da 
história da cultura, mas talvez elas tenham inventado uma técnica, a da 
trançagem e da tecelagem”. 

 

Na sequência, a autora interroga: “Por que isso? Alguns dão para essa 

deficiência um fundamento anatômico [...]. Alguns neurobiólogos da atualidade 

continuam a procurar na organização do cérebro o fundamento material da diferença 

sexual [...]” (PERROT, 2017, p. 97). O fato é que, no século XIX, havia validação, 

por parte dos intelectuais, de que escrever, pensar, pintar, esculpir, compor música 

não eram atribuições das mulheres e faltava-lhes capacidade para o alcance deste 

patamar da transcendência humana. Com sagacidade, Perrot (2017, p. 97) afirma 

que “até a costura ou a cozinha, práticas costumeiras das mulheres, precisam 

tornar-se masculinas para serem “alta” (alta costura) ou “grande” (a grande 

cozinha)”.  

Perrot (2017) destaca que, por questões de princípio, a imagem e a música 

são formas de criação do mundo, principalmente a música, linguagem dos deuses, 

de modo que as mulheres podem ir até determinado limite nestes campos e isso, 

salvaguardadas algumas mudanças, ainda vigora (ainda que para o músico seja um 

tanto imperceptível). 

Consonante ao que propusemos ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) não 

expusemos os nomes das nossas cinco entrevistadas. Aquelas citadas na primeira 

seção (Benedita do Nascimento e Mara Regina) assinaram uma declaração de que 

concordam com a exposição de seus nomes. Para as entrevistadas partícipes do 

Projeto Canta Mulher, como estratégia de anonimato, atribuímos nomes 
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pertencentes ao universo musical: Harpa, Melodía (em Espanhol), Cadência, 

Performance e Voz. 

As entrevistas foram apoiadas por questionário semi-estruturado, entretanto 

ficamos à vontade para respeitar a fluidez narrativa e permitir que a fala das 

compositoras nos direcionasse. Solicitamos que nos encaminhassem, via e-mail, 

uma das canções autorais para epígrafes desta terceira seção e maior proximidade 

com o trabalho autoral. O teor de protesto de uma das canções, nos levou a propor a 

leitura analítica de uma das canções autorais, com base em Spivak e leituras 

referentes a história do Brasil, feitas ao longo de alguns meses, para poder construir 

nossa fundamentação teórica.  

É indubitável que, no espaço de uma seção, não esgotamos as multi 

possibilidades de análise das entrevistas. Dispomos de grande acervo de dados 

transcritos e revisados, sendo que algumas entrevistas ultrapassam 1h e 20min de 

gravação. Dessa forma, buscamos enfocar temáticas que versam sobre: 

experiências relacionadas a atitudes machistas; como as entrevistadas concebem o 

“ser feminista”; as práticas da “sororidade” são inclusivas ao ponto de acolherem 

diferentes pontos de vista?; quais são seus lugares de fala e os mecanismos de 

resistência que utilizam. Elegemos esas temáticas por fazer parte dos propósitos do 

estudo investigar possíveis indícios de machismo no meio musical local, 

problematizar o conceito de sororidade. Nesse sentido, trabalhar com vozes ou 

lugares de enunciação diversificados torna-se valioso. A sequência das análises 

está em conformidade com a sequência cronológica das entrevistas. O Quadro 1 

mostra a realização das estrevistas: 

 

Quadro 1 - Realização das entrevistas 
 

COMPOSITORA DATA AMBIENTE 

Harpa 29/01/2019 Em um Café 

Melodía 21/02/2019 Em um Café 

Cadência 01/03/2019 Em um Café 

Performance 01/07/2019 Residência 

Voz 01/07/2019 Residência 
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                    Fonte: Elaboração da autora 
 

 
 
 

3.1 As entrevistas 

 
A seguir, passamos a descrever e analisar cada uma das entrevistas. 

 
 
 

3.1.1 Entrevista 1 - Harpa 
 
 
 

Eu sobrevivo de cada encanto existente no meu ser 
Daquela imagem que insiste em perecer 

De cada noite que eu acordo para sonhar 
(Desencontros. HARPA) 

 

A entrevista aconteceu em um café da cidade, localizado em frente ao Porto 

Velho Shopping. A entrevistada, que chamaremos pelo codinome “Harpa”, estava 

bastante relaxada. Já nos conhecíamos. Presenciamos sua estreia no palco do 

Canta Mulher (2018) e a assistimos também no Festival de Literatura da Amazônia 

(FLAMA), ocorrido em novembro de 2018, no Teatro “Banzeiros”. Harpa cantou e 

tocou no encerramento de uma das noites do festival e imaginamos que seria uma 

voz importante dentro do escopo desta pesquisa. Assim, conseguimos seu contato 

para (posteriormente) convidá-la a participar das entrevistas.  

Inicialmente, saindo da frieza de um roteiro com perguntas e respostas 

objetivas, pedimos que ficasse à vontade, dentro do tempo de que dispunha (no dia 

das entrevistas não marcamos nenhum outro compromisso, para estar concentradas 

na conversa). Informamos que a entrevista seria gravada e que ela poderia começar 

sua apresentação e falar sobre sua relação com a música. Sendo comunicativa, ela 

relatou que a relação é do ventre e que compõe intuitivamente desde a infância, 

desde que brincava com o irmão que lhe dava palavras para que realizasse 

composições em cima do que ele propunha. O primeiro instrumento só pode ser 

adquirido de 2012 para 2013 e o processo de aprendizagem ocorreu de maneira 

autodidata, sem métodos:  

 
[...] eu compunha a música na cabeça e automaticamente o dedo ia. Eu não 
sabia o nome dos acordes, mas eu sabia tocar, era mais ou menos assim, 
até hoje acontece isso, eu não sei alguns acordes pelo nome, mas eu sei 
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fazer, um negócio meio intuitivo, eu componho por intuição (HARPA, em 
entrevista, 2019).  
 

Posterior ao cenário da relação com a música enquanto cantora, compositora 

que se acompanha com violão, a entrevista com Harpa foi a mais longa de todas as 

oito19 que realizamos, motivada pela reflexão muito aprofundada e o entusiasmo 

para falar sobre música, não tanto sobre feminismos, mas sobre a Música e a Arte 

enquanto transcendência a tudo. Vejamos primeiramente, pela voz da compositora, 

em interações com a nossa abordagem interpretativa a posteriori.  

 

OBS: Os trechos em negrito, destacam aspectos para os quais nossa atenção se 

direcionou com maior intensidade. 

 

Entrevista:   

 

Janaina Leite: Que contribuições para o empoderamento da cantora a participação 

no evento Canta Mulher traz?  

Harpa: Todas possíveis, pelo menos no meu caso, porque foi onde eu me descobri 

enquanto cantora, enquanto intérprete, onde eu me aceitei como intérprete, porque 

lá não cantei música autoral, cantei músicas de outras pessoas e realmente foi um 

show, teve banda, teve ensaios, teve muitos aplausos, teve público e eu me fortaleci 

e me senti como cantora. Eu fui bem tratada desde todo processo, por mais que eu 

tenha tido algumas divergências com músicos homens, todos os músicos são 

homens, pelo menos quando eu participei foram e todas as cantoras mulheres. Eu 

tive algumas divergências com um determinado músico, enfim, eu brinco que eu já 

cantava antes, mas depois do Canta Mulher as portas se abriram de uma maneira 

diferente. 

Janaina Leite: Essa divergência foi motivada por ... 

Harpa: Eu me senti diminuída no sentido que eu [...] apesar de todo mundo me ver 

como profissional eu sempre me sinto amadora e eu me senti mais amadora 

ainda nesse dia porque eu dava uma opinião e ele “não, porque não é assim”, 

quis fazer o arranjo do jeito deles sendo que eu tinha uma coisa em mente e 
                                                           

19
  Das oito entrevistas realizadas, seis foram com cantoras partícipes do Canta Mulher. 

Posteriormente, por questões de delimitação e do conteúdo referente aos dados transcritos, 
passamos a trabalhar apenas com compositoras. Uma das entrevistas será analisada a posteriori, 
na continuação desta etnografia, com base nas cantoras locais e sua Resistência. 
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queria fazer do meu jeito. Acabei que eu cedi porque não tinha tempo e eu 

cedi, mas queria ter tido mais voz no arranjo, porque eu não tocaria no dia não 

significava que não pudesse dar a minha opinião no arranjo porque o show era meu, 

né? Banda base, para mim é banda base, o show é da cantora, da intérprete, porque 

é Canta Mulher e não Canta Homem, né? Eu tive essa dificuldade! Me receberam 

bem, sim, mas não tive muita voz no show em si, no arranjo (propriamente). Se eu 

dava um pitaco eles diziam “não porque fica melhor assim; aumenta o tom ou baixa 

o tom” chegou um momento que eu respirei e falei “não, eu vou ceder”. 

Janaina Leite: De certa forma teve um pouco de opressão nisso? 

Harpa: Eu senti, talvez não na cabeça dele e (talvez) não por eu ser mulher, mas 

eu me senti um pouco diminuída em ser a única mulher ali, naquele momento 

durante o ensaio. Mas enfim, eu me senti muito mais empoderada após o 

Canta Mulher pelo seguinte, na hora do show eu mudei, eles não queriam 

muito... queriam controlar o momento, porém eu falei o que eu quis. Na hora 

do palco, falei: agora é o meu momento [...] O microfone é meu.... e deu tudo 

certo no final, mas eu acredito que fui uma outra pessoa depois do Canta Mulher 

porque eu realmente me aceitei, falei: não! Eu sou cantora sim! Se me chamaram 

para o projeto é porque eu sou boa! Eu não conseguia me ver como boa, tinha essa 

dificuldade. E depois do Canta Mulher me chamaram para tantas coisas que eu 

falei: realmente eu sou boa! [...] me senti muito mais empoderada tanto com a 

minha voz quanto a minha presença de palco; meu corpo, eu me aceitei, por 

exemplo, eu não tirava fotos cantando e nem foto de corpo inteiro e eu postei 

várias fotos no dia do Canta Mulher, e olha que eu estava no maior peso da 

minha vida [142 kg] e foi o dia que eu mais postei foto. 

Janaina Leite: Em Porto Velho, de forma mais velada ou menos velada, a misoginia 

pode ser percebida em relação a mulheres cantoras e compositoras... misoginia por 

parte dos músicos, no caso? 

Harpa: Dá! Hoje em dia é mais velado, mas já foi bem escancarado, quando eu 

comecei, quando eu era bem novinha, eu tive muita dificuldade em mostrar o meu 

trabalho. Fui brincar, brincava não! falava assim: Puxa! Eu componho; falava para 

uns amigos meus, sempre tive amigos músicos e ninguém me dava moral, mesmo 

aqueles que se diziam amigos. “A menina diz que compõe, mas não tem nada 

gravado”, não toca nenhum instrumento [...] E outra, é mulher! Aqui em Porto Velho 

tinha uma época que só havia banda de rock e formada só por meninos. Eu 
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lembro que as mulheres que conseguiam se inserir ou era namorada de algum 

músico ou era amigas, sabe? Lembro quando surgiu a banda da Paz (nome 

fictício para evitar constrangimentos), que era “Paz e os Pacíficos” foi quando 

começou a surgir menina em banda de menino, né? E começou a melhorar um 

pouco, mas era basicamente só ela nessa época, e aí tinha a Monalisa (nome 

fictício para evitar constrangimentos). Algumas mulheres que cantavam e eram 

muito conhecidas porque eram poucas, as raras que tinham acesso, mas ainda 

existe” 

Janaina Leite: A Paz e a Monalisa alcançaram bastante visibilidade, né? 

Harpa: É! Porque assim, elas tinham muitos parceiros, tinham amigos e tinham 

mais acessos ao meu ver era isso. Por exemplo, na banda da Paz alguns eram 

amigos e um era o namorado; a Monalisa tinha o Bacelos que era parceiro. 

Então se você tivesse um parceiro amigo ou músico, você tinha acesso. Pelo 

menos é o que eu sinto, eu, Harpa, enquanto minha experiência e a dificuldade 

que tive. Não tive acesso, procurei vários homens, não foi um homem...um 

músico, foram vários e ninguém se dispôs a sentar e dizer “não, vamos ver a 

sua composição; puxa, eu quero ouvir”, nenhum! E aí foi quando eu desisti e 

ficou o pensamento: “não, eu não componho bosta nenhuma, eu vou deixar para lá”. 

Até que eu consegui um parceiro que é o Hercílio, que foi o único que me abraçou 

desde o começo. Harpa, você compõe muito bem, ele falou, vamos lá! Ele teve 

maior paciência comigo. Foi a primeira vez que eu cantei... foi num evento chamado 

“Acústico Lo-Fi”.  

o Ela (Harpa, no caso) relatou que em uma das vezes em que foi chamada para 

ser membro de uma banda ficou evidente no diálogo do rapaz (músico) que seria 

“uma vozinha feminina para a bandinha dele para dar um UP. Ele não me 

via como compositora, ele não me via como artista, eu seria um completo”. 

[...] Acontece sim o negócio da misoginia, eles não assumem, talvez, eles 

nem saibam, mas isso acontece. 

Janaina Leite: De certa forma você já respondeu, mas a pergunta agora é: Você 

acredita que a Arte tenha um potencial empoderador? 

Harpa: Eu usaria o termo transformador, por ser mais abrangente, e acredito que o 

termo empoderador está muito “modinha”. Música transforma, por exemplo, você vê 

pessoas que vieram do nada e de situações de violências, realidades de crime ... e 

que são transformadas por meio da música. Os meus pais não tinham estudo e a 
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gente não tinha muitas condições e a bagagem cultural que tenho...essa bagagem 

vem primeiramente da música. Ela me despertou para várias outras coisas. A 

música leva a um poema que leva a um livro que leva a um autor e que leva a 

uma biblioteca. Eu era fã de biblioteca e pude conhecer João Gilberto, Vinícius 

de Morais... O contexto da produção deles... e eu não teria acesso se não fosse 

levada pela música. Ela penetra na personalidade e te deixa mais humana e 

mais culta e não no sentido puramente de inteligência, sabe? A música 

transforma mesmo. Transcende o empoderamento porque a pessoa 

(independente de ser mulher ou não) pode não se sentir empoderada e ter seu 

mundo, seu coração, autoestima e o seu entorno transformado. E não é você 

que escolhe a música é ela que te escolhe e te leva. Ela convoca... Sim, Arte 

transforma e você nunca será igual depois de ser tocado pela Arte. E o que 

seria a Arte? Bom, eu nunca a vi como disciplina porque ela transcende tudo... 

ela brota, transforma mundos, vidas, o interior... é como um quentinho no 

coração. Não fosse a Arte eu teria sucumbido, não teria saído do casulo para a 

Vida. A música é uma cura para o físico e o mental. Transcende a religião (pra 

mim, né?) crianças de favela por exemplo, podem ter suas vidas totalmente 

transformadas por meio da música. Você vai se enrolar na hora de transcrever... eu 

falei falei falei [...] 

Janaina Leite: Não... eu entendi o que falou...pareço perdida por estar impactada 

pela profundidade da sua reflexão... 

Janaina Leite: Como você define ser feminista e qual é o seu lugar de fala? 

Harpa: Essa é difícil... 

Janaina Leite: Vamos tentar... 

Harpa: Tem a ver com a equidade, mas um exemplo... se há pessoas com 

deficiência e outras não isso deve ser considerado porque elas por questões físicas 

são diferentes e não há equidade quando isso é desconsiderado... tá entendendo? A 

equidade é você entender o seu papel na sociedade e, uma vez empoderada, 

você buscar lutar pela equidade na sociedade e considerando todas as 

pessoas. Sem massacrar quem não se identifica com o feminismo. E aí tem a 

tal da sororidade que as pessoas pregam muito, que é você ajudar a levantar 

outra mulher, enaltecer a mulher, comprar o trabalho de outra mulher, enfim... 

as pessoas pregam tanto, porém as vezes usando o rótulo do feminismo 

acabam rebaixando outra mulher por ela de repente não se dizer feminista. Pra 
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mim é o entendimento que você tem um papel e os outros tem outros. É a 

harmonia mesmo e a busca da equidade sabendo que na sociedade temos 

diferenças. Em relação ao meu lugar de fala... Eu tenho uma certa dificuldade com 

essa questão do lugar de fala, até porque às vezes eu penso ter um lugar e outras 

pessoas julgarem que não. Exemplo, para deixar claro... minha pele é clara, mas 

meu cabelo é afro, a família é toda misturada... eu não estou falando aqui em nada 

parecido com aquela história de racismo reverso... mas se eu estiver em um local e 

o assunto for feminismo negro... é como se eu não tivesse um lugar de fala, não 

tivesse nada a acrescentar. Sabe? Eu acabo só ouvindo e posso estar falando aqui 

uma grande besteira, mas eu não tenho culpa se nasci com esta cor... e se eu 

estiver num debate sobre racismo é porque tenho empatia, sensibilidade e gostaria 

sim de poder dizer algo e não me calar. Dessa posição de quem não sofreu na pele, 

mas quer ajudar e se sensibiliza, entende? E sobre poder aquisitivo... apesar de eu 

ter pele clara e uma oratória relativamente boa, frequentar espaços artísticos... o 

meu poder aquisitivo sempre foi muito baixo, então, quando o tema for referente à 

pobreza eu posso falar também. 

 
Sou apenas a Harpa... e as pessoas podem me conhecer pelas minhas 
canções, pela minha Arte apenas. Já sofri e ainda sofro preconceitos, mas 
não é algo que eu queira usar [...] Arte fala mais por nós do que a cor da 
nossa pele, ou o tamanho do nosso corpo, a Arte deve vir em primeiro lugar, 
na minha opinião. 
 

Janaina Leite: Harpa... há também uma questão relacionada ao padrão de peso do 

tipo “uma mulher tem que pesar X quilos etc.” isso também significa sofrer 

preconceitos por não fazer parte de um padrão social, né? 

Harpa: Sim. Apesar que as gordas também estão empoderadas. Tem até um projeto 

com cantoras chamadas “toda grandona”... Eu pesava mais de 140 quilos, mas no 

espaço musical eu nunca quis levantar bandeiras, usar hashtags para bombar ou 

algo assim... eu sou apenas a Harpa... e as pessoas podem me conhecer pelas 

minhas canções, pela minha Arte apenas. Já sofri e ainda sofro preconceitos, 

mas não é algo que eu queira usar... sou a favor do body positivo e a gente tem 

que se amar sim, mas a Arte fala mais por nós do que a cor da nossa pele, ou o 

tamanho do nosso corpo, a Arte deve vir em primeiro lugar, na minha opinião. 

Essa questão do lugar de fala está tão complicado sabe? Eu fico pisando em 

ovos e pra mim um sistema de inclusão se não tomar o devido cuidado se 
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torna excludente... eu espero que ninguém pense com isso que eu quero vir 

com história de racismo reverso porque eu sei que isso não existe e não é 

disso que estou falando. Cada ser é único, temos que parar para escutar a 

história das pessoas antes de formar qualquer opinião ou dizer que ela não 

tem lugar de fala. 

Janaina Leite: Sobre a heterossexualidade você acredita que está indo pelo mesmo 

caminho? ou seja, uma pessoa hétero pode se sentir sem abertura para dizer: eu 

sou hétero eu alguns espaços ou grupos feministas?  

Harpa: Sim...Eu até falo: gente infelizmente eu sou hétero porque a pior coisa que 

tem é homem (gargalhadas)... muito ruim isso de pisar em ovos e correr risco de 

ofender as pessoas. Eu gosto é de alma e das pessoas e isso independe de 

muita coisa. [...] 

Janaina Leite: Em relação as mudanças mais urgentes dentro do âmbito da Arte e 

Gênero em Porto Velho... 

Harpa: Que tal levar isso para as periferias? Para uma quadra pública...O que é 

mais urgente? Expansão, porque reuniões em que as pessoas já sabem o 

assunto...fica na disputa de quem sabe mais...e no fundo é como querer pregar 

o evangelho para um evangélico e enquanto isso muitas mulheres e homens 

não sabem sequer o que é feminismo e têm preconceitos por não conhecer. Os 

coletivos se fecham [...]. 

 

Análise da entrevista: 

 

Logo que finalizou a entrevista, percebemos que o teor das respostas era 

aprofundado, lançando-nos diante de um leque de temas a serem abordados. Mais 

temas do que prevíamos. Dessa forma, buscamos inserir no escopo desta seção, ao 

menos o supra sumo das temáticas e deixar esta fala, que pensamos ter o seu lugar, 

ecoar. 

Ao comentar o sentimento de diminuição e cedência perante a banda de 

músicos, formada por instrumentistas homens, Harpa trouxe à tona o silenciamento 

e um sentimento de autodepreciação, a partir do ato de sentir-se menor, numa 

comparação com os músicos, que, por sua vez, protagonizaram o papel destinado 

aos homens dentro de sociedades estruturadas pelo patriarcalismo e, por extensão, 

pelo machismo. Em seus escritos, Perrot (2017) faz uma abordagem sobre as duas 
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problemáticas: o silenciamento e o sentimento de que suas obras não são 

importantes. No centro do palco, a cantora recupera a força, rompe o silêncio e se 

assume enquanto sujeito central do show. Resistindo à obediência, Harpa conclui: “o 

show é da cantora, da interprete, porque é Canta Mulher e não Canta Homem”. Na 

acepção de que o palco empodera, ao estar no meio das atenções, recebendo 

aplausos do público, a cantora protagoniza a cena: “Na hora do palco, falei: agora é 

o meu momento [...] O microfone é meu...”. 

Ao olhar da Benedita Nascimento:  

 
[...] “Não sei até que ponto é misoginia ou referente a opressão de gênero. 
Eu percebia que tinha muita relação com o conhecimento...o cobrar para 
que a apresentação fosse a melhor possível... eu faço isso e inclusive para 
quebrar aqueles estereótipos de “não ficou tão bom por ser mulher”. Outra 
questão é que soberba (no sentido de presunção) é inerente ao ser humano 
existi e pode ocorrer de mulher para mulher. Nas sociedades cristãs as 
coisas tomaram um rumo maniqueísta: isso é bom ou ruim, é bem ou mal, é 
santa ou pecadora... e por aí vai.  
 

O caso é que a mesma situação, se processando com categorias subalternas, 

Mulher versus Mulher é mais simples descrever enquanto questões de EGO. 

Contudo, quando são categorias niveladas pelo patriarcalismo, o mais provável é 

que seja fruto de machismo. Como o comportamento machista é sistematizado e 

praticamente acordado na sociedade brasileira, torna-se uma prática pouco 

questionada, por isso a importância de investigação do implícito, do entremeio e das 

sutilezas.  

A fala está também relacionada às dificuldades para a mulher artista (local) 

para acessar determinados espaços, como o do Rock, por exemplo, que, por um 

tempo, colocava muros para a entrada de mulheres, derrubando-os tão somente as 

“amigas ou namoradas” dos músicos. De acordo com suas experiências e 

formulações, a cantora é encarada, ainda, como um complemento dispensável, que 

auxilia para “dar um up” na banda, com raros casos em que ela se torna o nome 

principal. 

Quando questionada sobre Lugar de Fala e o significado de “Ser Feminista”, 

percebemos que a palavra “equidade” vem com sentido amplo e inclusivo, 

requerendo, inclusive, o direito a não ser feminista, e a harmonia no trato com as 

alteridades “Sem massacrar quem não se identifica com o feminismo [...] É a 

harmonia mesmo e a busca da equidade sabendo que na sociedade temos 

diferenças”. Pensando ainda sobre os feminismos e a forma de experienciá-los, a 
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entrevistada tece uma crítica à pseudo sororidade que vem sendo fortemente 

apregoada: 

 
[...] a tal da sororidade que as pessoas pregam muito que é você ajudar a 
levantar outra mulher, enaltecê-la, enfim...as pessoas pregam tanto, porém 
as vezes usando o rótulo do feminismo acabam rebaixando outra mulher 
por ela de repente não se dizer feminista (HARPA, 2019). 
 

O que a entrevista da cantora e compositora Harpa evidencia a respeito da 

temática do lugar de fala é algo sobre o que vemos a necessidade de mais 

pesquisas, leituras, amadurecimento e empreendedorismo intelectual, não se 

tratando, aqui, de racismo reverso, apologia à manutenção do status quo do branco 

(ou da branca), porém de olhares investigativos, críticos e pautados em análises 

menos superficiais. Apontamos o problema da falta de escuta, da desconsideração à 

história de Porto Velho, da aplicação de conceitos em repetição a contextos 

diferentes dos nossos, ainda que com pontos convergentes. 

Em seu histórico de revoluções, nós provamos determinação na conquista de 

direitos que, durante muito tempo, nos foram negados, com uma rede de 

manutenção do status quo, de dominação. Mas ainda escapam ao movimento 

feminista os caminhos para uma sororidade legítima e para a escuta de narrativas 

de vida. Nas frestas de estatísticas e de pesquisas de cunho quantitativo podem 

escapar essas histórias que a etnografia enfoca, por se dispor a se aproximar do 

sujeito, que é muito mais complexo do que se possa suspeitar ou traduzir. Bené nos 

contou o seguinte: 

 

[...] Um dia me perguntam o que é ser feminista...Ser feminista para mim é 
um projeto de vida e eu luto pela mulher: negra, indígena, pobre, branca, e 
luto pelos homens (dependentes químicos que são vulneráveis) a minha 
relação é cósmica com o outro ser humano. Eu não entro no mérito de 
vertentes e também não sou contra quem tem a sua. Se eu sou feminista é 
por uma questão social de acreditar numa sociedade mais harmoniosa, com 
respeito [...] (Benedita Nascimento/Trecho da entrevista realizada em: 14 
fev. 2018). 
 
 

 A artista Harpa tocou em questões como luta de egos nos coletivos: “reuniões 

em que as pessoas já sabem o assunto...fica na disputa de quem sabe mais...e no 

fundo é como querer pregar o evangelho para um evangélico”. Sobre esta realidade, 

entendemos que, numa primeira fase, seria necessário que o coletivo estudasse, 

criasse grupos de estudos, porém expansão para a periferia é trabalhar com 
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subalternizações maiores, com contextos de violências físicas bem mais recorrentes 

e falta de acesso. É o “ser feminista por uma questão social”, de não aceitação da 

desigualdade que nos assola tanto. 

 Na narrativa da Harpa, a música ganha transcedência em relação a tudo, até 

a própria religião. Para ela, a música é uma cura física e mental, transformadora de 

mundos. Ela resiste a composições com viés político, convicta de que a mensagem 

chega até as pessoas, aquece suas vidas, sem que se adicionem os protestos e a 

militância. Percebemos que é um lócus enunciativo importante e com 

fundamentação.  

 

 

3.1.2 Entrevista 2 - Melodía 

 

 

Krishna, Zeus, Amom e Allah 
Cristo, Gaia e Iemanjá 

 
Shiva, Buda e Oxalá 
Adonay, Tupã e Rah 

 
Pedi a benção a Krishna e o Cristo me abençoou, 

Orei a Cristo e foi Buda que me atendeu, 
Chamei por Buda e Khishna me respondeu.  

(ADONAY/Melodía) 

 

A segunda cantora entrevistada, Melodía, é compositora, instrumentista e 

produtora cultural na cidade de Porto Velho. Devido aos projetos musicais dos quais 

participa, já nos conhecíamos. Temos amigos em comum, também artistas locais. 

Em 2018, recebemos o convite da Melodía para compor a equipe de produção do 

Sonora - Festival Internacional de Compositoras, pela primeira vez acontecendo na 

Região Norte do país.  

Melodía enviou mensagem e perguntou se a entrevista (relativa ao Mestrado) 

poderia ocorrer naquela noite, uma vez que viajaria a trabalho. Marcamos em um 

café da cidade, e apesar de nos conhecermos me pareceu menos relaxada e 

bastante focada desde o começo da gravação. Apresentou-se, dizendo ser 

manauara e morar em Porto Velho há 8 anos. Em 2016, estreou no Canta Mulher, 

no show temático em homenagem a Mercedes Sosa, todo em Espanhol. “O show 

por si só já representa uma mulher que tem uma mensagem muito grande para a 
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América Latina, de paz, de revolução da mulher e da própria cultura, né? Então, foi o 

primeiro presente que o Canta Mulher me deu”.  

O papel de produtora ressaltou, durante o diálogo, o lado agregador, que é 

uma forma de ativismo experienciado na coletividade. Melodía pensa projetos na 

perspectiva de trazer mais e mais mulheres, como que uma abertura para elas num 

espaço onde os homens ainda tomam a cena, em especial no que se refere a tocar 

e compor, sabendo que mulheres intérpretes têm aceitação maior em relação a 

instrumentistas ou compositoras.  

 

 

 

Entrevista: 

 

Sobre o início como cantora: 

Melodía: [...] Sempre fui tímida e, apesar de sempre ter desejado estar ali cantando 

na igreja, nunca cheguei a esboçar essa vontade, então sempre fiquei nos 

bastidores. E aí, já no Ensino Médio, com a possibilidade de amigos me 

acompanharem, é que eu comecei a participar dos primeiros festivais de calouros e 

festivais de composições autorais, e daí eu comecei a receber um estímulo para que 

eu continuasse. Eu vi que as pessoas estavam gostando e que ali eu me 

completava, eu me sentia à vontade em estar no palco. 

Janaina Leite: Já apresentando o autoral? 

 
[...] Primeiro start na minha vida profissional foi no Ensino Médio e a partir 
dali com vários incentivos, você começa a conhecer os músicos, conhecer 
produtores, começa a se inteirar sobre o que rola nessa outra esfera, né? É 
como se fosse uma bolha, então quando você começa a entrar numa bolha 
e a se enturmar, a falar: não, eu vou começar a fazer um projetinho; vamos 
montar um repertório; e dali crescem as parcerias e não para mais. 

 

Melodía: Já apresentando o autoral! Então foi no primeiro festival que participei, que 

na época não era mais escola técnica, era centro tecnológico que hoje é IF, né? e foi 

o primeiro festival de música dentro da Instituição, no Ensino Médio. Eram só 

composições autorais, o que me possibilitou também ser premiada com a 

melhor letra, houve ainda a gravação dos premiados daquele festival, então foi 

o primeiro start na minha vida profissional e a partir dali com vários incentivos, 

você começa a conhecer os músicos, conhecer produtores, começa a se 
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inteirar sobre o que rola nessa outra esfera, né? É como se fosse uma bolha, 

então quando você começa a entrar numa bolha e a se enturmar, a falar: não, 

eu vou começar a fazer um projetinho; vamos montar um repertório; e dali 

crescem as parcerias e não pára mais. 

[...] uma mulher que toca algum instrumento, ela se destaca, ela tem os olhares 

voltado para ela porque é mínima a participação e eu vejo também que é um 

nicho mais fechado entre eles [...] 

 

Sobre o Feminismo:  

[...] Melodía: A palavra feminismo é muito recente, posso dizer que tem um ano 

e meio que eu entrei nessa bolha; o conceito falou que isso que você faz é um 

ativismo, vem do feminismo, é como se os conceitos começassem a ser 

rotulados naquilo que já era uma prática, então tudo fez um sentido de cara, 

né? E aí, depois que você descobre, tem mais vontade de colocar em prática 

aquilo que sempre teve vontade; eu por exemplo, sempre senti essa 

deficiência de mulheres na música porque é um ambiente muito masculino, e 

isso desde quando eu comecei, principalmente no instrumental. Então uma 

mulher que toca algum instrumento, ela se destaca, ela tem os olhares voltado 

para ela porque é mínima a participação. Eu vejo também que é um nicho mais 

fechado entre eles, né? Então não rola uma parceria, então é muito raro ter um 

cara ali que fale: não, vamos fazer troca; vou te ajudar; você está só e tal. Então 

você ver que existe pessoas legais, mas ainda existe uma cobrança maior quando 

é uma mulher ali tentando adentrar nesse nicho, é mais comum como cantora, 

pois você não tem tanta resistência em estar ali, porque como cantora é como 

se fosse a cerejinha da banda, então a maior parte das mulheres na música 

estão como cantora; as instrumentistas já é uma porcentagem muito menor, 

então elas não tem muito espaço, né? 

Janaina Leite: Você pode falar com propriedade que tanto em Manaus quanto em 

Porto Velho este fato ocorre? 

Melodía: Sim, mas hoje em dia, com certeza, em Manaus o cenário já é melhor, por 

exemplo, a questão do Sonora, que é voltado para as compositoras, 

instrumentistas, mulheres, sis e trans, que trouxemos para Porto Velho. 

Quando me acometeu de conhecer o Sonora, eu já tinha ouvido falar de ações 

que já estava acontecendo em Manaus que é um Festival o “SomAS”, um 
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festival só para mulheres, onde a programação é feita por mulheres também, 

voltado para o ramo da música, então mulheres cantoras, artistas e minas do 

áudio visual e artes plásticas. Elas recebem palestras, oficinas e capacitações, 

voltados para a área artística e para o movimento, para cena cultural inclusiva, 

referente as mulheres. Ali recebem a chance de fazer uma rede de contatos e 

colocar o trabalho delas para acontecer ou então se descobrir. Tem um projeto... 

“Hysteria Music”, que é o da “Mulher Artista Resista” de São Paulo, e aí é uma mina 

que trabalha com o ativismo voltado para DJs, né? Então uma formação de 

mulheres DJs, que é um espaço restrito, voltado mais para homens do que para 

mulheres nessa área, então é uma forma também de ativismo a inclusão de 

mulheres na cena cultural, né? 

Janaina Leite: Voltando para questão do Canta Mulher. Que contribuições você 

enxerga que o evento traz para o empoderamento da cantora daqui de Porto Velho? 

Melodía: [...] para quem está começando é um meio para o start para que essa 

pessoa siga em frente no projeto musical próprio e para quem já está na estrada é 

uma prazer porque o público é muito receptivo; o público do Canta Mulher já é 

cativo, é um espaço de fala para você jogar, por meio da música, a sua 

mensagem seja de ativismo ou seja de amor. Então ali é o momento que você sai 

do seu papel, da sua função social como mãe, secretária ou então doméstica e ali 

você é artista; ali você é o alvo. O palco é seu! 

Janaina Leite: O palco é seu e além da interpretação também há possibilidade de 

fazer algo ali que você decidiu fazer naquele momento? 

Melodía: Sim. Ali você é protagonista, né? Então até o espaço que a banda dá, a 

autonomia para intérprete desenvolver a sua atuação, e isso permite que até 

aquela que é muito tímida possa se desenvolver no palco de uma forma 

brilhante. 

Janaina Leite: Certo! A outra pergunta, de forma mais velada ou menos velada. A 

misoginia pode ser percebida em relação a mulheres cantoras e compositoras no 

contexto de Porto Velho? 

Melodía: No contexto de Porto Velho? Acho que o cenário... eu não sei se seria 

misoginia em si, eu posso falar que o machismo sim; misoginia dá um certo 

peso maior. Existe sim o machismo na música.  

Janaina Leite: Seria mais a palavra machismo [...] Vou até repensar [...]. Então seria 

o machismo, mas isso é velado ou mais escancarado? 
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Melodía: Eu acho que sutil; sutil em alguns momentos e às vezes, quando é 

escancarado, nem sempre é interpretado como se fosse, entendeu? Então assim, as 

vezes é sutil, no sentido quando o cara... o outro artista joga uma piadinha para 

você, quando está tocando a música, sobre a qualidade do teu som, joga uma 

indiretazinha e tal. E às vezes é uma coisa mais escancarada no sentido de deixar, 

por exemplo, o som de forma desajustada para você; “não deixa eu ver como 

ela se vira lá”, entendeu? então assim, é escancarado, mas se você não interpretar 

aquilo, se você não souber que aquilo ali é uma forma dele te testar, tu não sabe 

que aquilo é do machismo, então tem essa coisa, né?  

Janaina Leite: Deixa desajustado como se.... 

Melodía: É, deixa ela se virar talvez se fosse outro cara estaria lá ajustando, mas 

como é uma mina, “deixa lá, vamos ver como ela se sai” [...] Então mulheres artistas, 

elas são mais testáveis. É logico que existe a rivalidade ali entre homens, mas 

quando há uma mulher, por mais que chame mais atenção, que cause assim, não 

sei se a palavra é hipnose ou admiração por ser uma artista mulher; uma beleza, 

uma atração, ao mesmo tempo rola também umas coisas nos bastidores. Então nos 

bastidores rola umas coisinhas sutis. 

Janaina Leite: Quais são as características do ativismo das cantoras e 

compositoras do Canta Mulher? Quais seriam essas características? Qual é a 

bandeira ali que você identifica mais? A gente sabe, pelo menos enquanto 

expectadora, que nem todas tem a bandeira do ativismo [...] 

Melodía: Realmente nem todas tem, eu não sei se todas que entram para o projeto 

identificam que é de feministas, né? Não sei se sabem que tem essa vertente, né? 

do empoderamento da mulher por meio da cultura, da música, mas eu acredito 

que todas elas entendam a função e que o empoderamento acontece, e 

aquelas que são ativistas mesmo, a principal característica que eu vejo é pela 

ocupação das mulheres na música, que as mulheres ocupem mesmo, que por 

meio da música passem essa mensagem quanto a gênero, sexo, função social 

das mulheres, a questão da violência contra mulher também nas músicas, por 

exemplo, a Carol Aguiar, cantou ano passado aquela música da Elza Soares que é 

contra a violência relacionada à mulher. 

Janaina Leite: Com qual vertente do feminismo você mais se identifica? tem alguma 

vertente? 

Melodía: eu sou do interseccional. 



86 

 

Janaina Leite: Você acredita que a arte tenha potencial empoderador? Ou 

transformador? 

Melodía: Sim, eu acredito tanto, que acredito no “Sonora” e outros projetos 

que penso em tirar do papel; eu acho que a gente é carente de muita coisa e 

cada vez que adentramos nisso conseguimos ver a importância de colocar as 

mulheres para atuarem, serem protagonistas em várias esferas. Você vê as 

mulheres no artesanato, na música, na pintura e porque não a mulher fazendo 

serviços mecânicos, por que não a mulher mexendo com áreas que a gente só vê 

homens, por que não? Por que é tão difícil o acesso? E também tem a questão 

social dessa mulher que muitas vezes não consegue dissociar a função dela 

enquanto mãe, para poder se dedicar a essas outras atividades, né? Eu acredito 

com certeza que a arte possa empoderar e revelar os talentos que elas já têm, 

né? E daí criar novas perspectivas para elas. Isso vai desde a questão dela se 

achar realmente segura em fazer algo só, sem a dependência de alguém. 

Janaina Leite: No Canta Mulher, especialmente no que diz respeito aos últimos 

quatro anos [...] É possível ver algumas rupturas ou um pensamento mais crítico em 

relação à esfera social e política? 

Melodía: Eu acho que cada vez mais! Porque conforme a gente faz contato [...] meu 

contato com o feminismo é recente, então com certeza isso aí vai modulando um 

pouco da mensagem que eu quero passar, né? Eu tenho um momento de fala ali, 

quero esse momento para falar o que eu estou vivendo [...] A gente está vivendo um 

nível de ativismo muito forte, poderia até se chamar de uma nova onda feminista, no 

Brasil inteiro, então a gente nunca teve em rede tão forte; as mulheres se 

reunindo, para montar seus grupos de estudos, de leitura, suas feiras, seus 

festivais e é isso. A gente que está se mobilizando para fazer, não estamos 

esperando o poder público tomar as rédeas e ver “ah, tem essa demanda então 

vou lá fazer pra elas”. Então nós estamos sendo protagonistas, estamos sendo 

produtoras e também participantes desse movimento. Eu acho que estamos 

ficando cada vez mais em movimento [...] apesar de que o projeto já é uma crítica, já 

é voltado para empoderar, já tem esse viés a mais. 

Janaina Leite: Nestes últimos quatro anos me parece que está ficando mais forte e 

assim uma pegada política por parte das cantoras. Como você define ser feminista e 

qual seria o seu lugar de fala?  



87 

 

Melodía: Como que eu [...] Ser feminista pra mim é enxergar a necessidade de 

haver ainda feminismo. Ser feminista é enxergar que existe a diferença entre 

gêneros, existe a diferença entre cores, né? Eu vejo que enquanto houver 

essas diferenças, enquanto não houver igualdade, há a necessidade de ser 

feminista, então a luta ela é existente porque ainda existe essa desigualdade. 

[...] Enquanto eu vejo que uma mulher negra tem menos chance de ter sorte na 

vida do que eu, então eu vejo que represento o feminismo; se eu vejo que o 

homem tem mais chance de se sair bem em uma coisa que eu estou tentando 

também, então é preciso do feminismo. Então, para mim, ser feminista é lutar por 

igualdade entre os gêneros e entre as classes sociais e políticas que existe dentro 

do grupo de mulheres. 

Janaina Leite: E sobre a questão do lugar de fala? 

Melodía: O lugar de fala [...] eu acho que o meu lugar é de mulher, parda e 

nortista, então esse é o meu espaço. E artista! sendo mulher, artista e nortista. 

Dentro do seguimento da arte, eu também trabalho com pesquisa cientifica, 

né? Como é ser mulher pesquisadora também. Eu trabalho com pesquisa 

ambiental [...] Esses nichos, né? E como é ser uma mulher nortista em relação 

ao resto do Brasil, já que sua localização também influencia, né? 

Janaina Leite: E o que você tem a falar sobre a mulher nortista? 

Melodía: Falar sobre a mulher nortista? Tipo o quê? 

Janaina Leite: A mulher nortista, a cantora nortista, no caso, se você for comparar a 

cantora nortista em relação as outras? O norte em relação aos... 

Melodía: Eu acho que a gente inicialmente é isolada, territorialmente, né? Mas 

eu acredito que há uma grande receptividade quando a gente consegue chegar 

ao sul, sudeste, e com esses movimentos mais forte de rede de mulheres e 

com esses festivais. Eu conheci recentemente os Sarais das Minas, então tem 

feira das minas, sarais das minas, tem o Sonora, o Soma, tem o festival 

“Manas”, que é no Pará. 

Janaina Leite: O Sarau das Minas é onde? 

Melodía: Em São Paulo. Então cada vez mais estão surgindo como se fossem 

ilhas que recebem mesmo outras mulheres, entendeu? Mulheres chamando 

outras mulheres. 

o Após a vinda para Porto Velho, Melodía destacou que: 
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Melodía: Depois de quatro anos eu conheci uma figura e essa figura abriu a bolha 

da cultura para mim e eu pude emergir e conhecer desde o teatro, música e a 

poesia. Eu vi as figurinhas que estavam ali nos bastidores, às margens, 

produzindo cultura, né? porque até o cenário de cantar em barzinho é uma 

esfera, uma camada da arte sendo produzida na cidade, a outra camada é da 

galera que está produzindo os espaços culturais [...] 

Janaina Leite: No barzinho é basicamente interpretação, em cena o lado da 

intérprete, mas às vezes a própria pessoa que está no bar é compositora, mas não 

tem o espaço e teria que existir um outro caminho [...] Quem foi essa figura? 

Melodía: Foi o Elizeu Braga. Conheci a Casa Arigóca e aí eu conheci o Elizeu, e 

quando eu conheci o Elizeu, ele disse: se apresenta aí, canta para a gente e tal. 

Depois veio os saraus na própria Exclusiva, né? E dali não parou mais. Eu conheci 

meus parceiros do grupo 3Dnós. 

Janaina Leite: Você pode citar todos os seus projetos? Porque eu sei que são 

muitos...  

Melodía: Depois que surgiu o 3Dnós, tem um projeto que atualmente está parado, 

né? Duas das integrantes saíram em turnê, são atrizes e a outra está fazendo o 

Mestrado; então está [...] que é o Fulô de Saia, que é um quarteto que tem esse 

intuito de mostrar também que a mulher também faz música, que também toca, 

mulher canta, toca... e faz, né? 

 

Análise da entrevista: 

 

No vastíssimo e compartimentado vocabulário que permeia os estudos sobre 

gênero e sobre os feminismos, se não ficarmos com a atenção bastante focada, com 

certa facilidade podemos confundir algum conceito. Fizemos questão de manter na 

fala da entrevistada a referência a machismo no lugar de misoginia porque, a partir 

deste momento, passamos a utilizar o termo mais adequado. Michel Foucault 

geralmente associa poder a relações de poder e, dentro deste seguimento, Deleuze 

(2008, p. 112) afirma que: 

  
O poder é precisamente o elemento informal que passa entre as formas de 
saber, ou por baixo delas. Por isso ele é dito microfísico. Ele é força, e 
relação de força, não forma. E a concepção das relações de forças em 
Foucault, prolongando Nietzsche, é um dos pontos mais importantes de seu 
pensamento. 
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Em sociedades patriarcais, a presença da misoginia e do machismo são 

recorrentes, porém a primeira é algo ainda mais violento, se consideramos uma 

escala. Molina (2013) define o termo misoginia como sendo de origem grega: 

  
O sufixo miseo, quer dizer odiar, depreciar e gyné, significa mulher ou 
feminino. Então o misógino tem desprezo e crítica pela mulher. Ele idealiza 
a mulher, mas não admite que a mulher real seja diferente desse modelo 
por ele fabricado, como se fosse uma divindade. Por isso o misógino tem a 
concepção da mulher real como débil, inferior sem moral. [...] por isso os 
misóginos devem exercer o poder e a dominação sobre elas.  
 

O machismo, em sua complexidade, é altamente presente em nosso 

cotididiano e por vezes passa desapercebido. Segundo Marina Catañeda (2006), o 

“machismo invisível” se constitui de práticas presentes no ambiente familiar, no 

trabalho, nas instituições educacionais e nos espaços públicos e, muitas vezes, não 

são passíveis de repreensão do ponto de vista legal, mas afetam significativamente 

a qualidade de vida de inúmeras mulheres. Em uma de suas facetas, o machismo 

restringe as oportunidades de trabalho por parte das mulheres ou determina, por 

exemplo, que compor, tocar, produzir, ser multi-instrumentista, sonoplasta sejam 

tarefas para os homens.  

O caráter invisível está atrelado ao que, nos estudos de Bourdieu (1999), 

aparece na condição de naturalizado, legitimado e conformado no cerne das 

relações sociais. É a cultura patriarcal rotineira que nos envolve, são as violências 

do campo simbólico, invisíveis aos menos vigilantes: 

 
Violência simbólica, violência suave, insensível, invisível as suas próprias 
vítimas, que se exerce essencialmente pelas vias puramente simbólicas da 
comunicação e do conhecimento, ou, mais precisamente, do 
desconhecimento, do reconhecimento, ou em última instância, do 
sentimento. Essa relação social extraordinariamente ordinária oferece 
também uma ocasião única de apreender a lógica da dominação, exercida 
em nome de um princípio simbólico conhecido e reconhecido tanto pelo 
dominante quanto pelo dominado [...]. (BOURDIEU, 1999, p. 7-8). 
 

 Em versão mais atualizada destes estudos, em sua 15ª edição, o autor afirma 

ainda que: 

  
A dominação masculina encontra assim reunidas todas as condições de seu 
pleno exercício. A primazia universalmente concedida aos homens se 
afirma na objetividade de estruturas sociais e de atividades produtivas e 
reprodutivas, baseadas em uma divisão sexual do trabalho de produção e 
de reprodução biológica e social, que confere aos homens a melhor parte, 
bem como nos esquemas imanentes a todos os habitus: moldados por tais 
condições, portanto objetivamente concordes, eles funcionam como 
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matrizes das percepções, dos pensamentos e das ações de todos os 
membros da sociedade como transcendentais históricos. (BOURDIEU, 
2019, p. 61-62). 

 

Melodía, sendo conhecedora dos espaços ou “nichos” do universo musical, 

captura exemplos de machismo com base na divisão sexual do trabalho, apontada 

pelo autor. Ela citou exemplos (os que lhe vieram à mente no momento da 

entrevista) de machismo presentes no meio musical. (Tais exemplos são reprisados 

no Quadro 2). Etimologicamente, a palavra “machismo”, provém do latim masculus e 

está associada ao exercício da masculinidade no sentido de comparação e mesmo 

oposição ao feminino. 

Podemos afirmar que as duas entrevistas de Harpa e Melódia dialogam, uma 

vez que, logo nas primeiras respostas, Melodía utiliza a metáfora da bolha para 

explicar quais os mecanismos para fazer parte do grupo: “É como se fosse uma 

bolha, então quando você começa a entrar numa bolha e a se enturmar”. A análise 

da primeira entrevista expõe a dificuldade de inclusão e referencia um período 

recente em que, para entrar na bolha, “as mulheres que conseguiam se inserir ou 

era namorada de algum músico ou eram amigas”. Considerando os relatos, a 

empreitada por parte da mulher artista, em especial as com trabalho autoral, é árdua 

e requer aceitação por parte dos grupos. No contexto de Porto Velho, todos os 

projetos, que facilitarem o acesso da mulher, sobretudo por vias de análise dos 

trabalhos, devem ser incentivados. 

Nesse sentido, o ativismo, que trabalha na direção de estourar bolhas e criar 

ilhas culturais de inclusão (para aproveitar alguns dos vocábulos utilizados), pode 

desenvolver, aos poucos, uma cultura de empoderamento por meio da Arte: 

“mulheres trazendo mulheres”. Por outro lado, não são todas que possuem 

adaptação à ideia de grupo ou coletivo - porque a sororidade tem sua face 

opressora, ao não respeitar individualismos - e uma força considerável, por exemplo, 

voltada para o lado político. A socióloga Berenice Bento, uma das maiores 

referências nos estudos sobre transsexualidade, em entrevista ao Instituto 

Humanitas Unisinos, pondera que: 

 
Nos últimos 40 anos, houve uma proliferação de discursos no Brasil sobre 
os direitos das mulheres. Conseguiu-se avançar em políticas públicas com a 
criação de Secretarias municipais, estaduais e Nacional para as mulheres. 
Vimos também um considerável repertório de leis contra a violência de 
gênero. Essa discussão foi pautada pelo movimento feminista, ao 
reconhecer que gênero é uma categoria histórica e política. Mesmo assim, a 

http://www.ihu.unisinos.br/552379-mulheres-lutam-por-igualdade-mas-problemas-historicos-persistem
http://www.ihu.unisinos.br/558654-lei-maria-da-penha-completa-dez-anos-entre-comemoracoes-e-preocupacoes
http://www.ihu.unisinos.br/558654-lei-maria-da-penha-completa-dez-anos-entre-comemoracoes-e-preocupacoes
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violência não diminuiu, as mulheres continuam sendo agredidas e 
assassinadas. A pergunta que me coloco então é justamente esta: por 
que a violência não diminui? Porque houve uma priorização 
dos múltiplos movimentos feministas em torno do Estado, mas o 
campo da mentalidade, da cultura e do cotidiano não foi 
prioritariamente disputado (BENTO, 04 maio 2017. Grifo nosso). 
 

No campo da Arte Musical, por força do trabalho de artistas e ativistas que já 

estão com as portas abertas para seus trabalhos, aos poucos, ocorrem avanços, 

mesmo sem incentivos ou patrocínios do Estado. Harpa e Melodía citaram espaços 

culturais alternativos, onde conseguiram apresentar trabalhos autorais. São 

geografias da Resistência em Porto Velho, entre as quais citamos: Acústico Lo Fi, 

Casa Arigóca, Espaço Tapiri, Espaço Cujuba, Espaço Devaneio, Serenin e alguns 

eventos em cafés da cidade, como o Exclusiva e o Com café.  

A próxima entrevista nos reporta a outro espaço de resistência, sobretudo 

para compositoras: o sítio do samba. 

 

 

3.1.3 Entrevista 3 - Cadência 

 
 
 
 
 

Mulher compondo samba surgiu 
da forma como nunca se viu 

A “frágil” nesta cadência tão linda 
Escreveu poesias e logo explodiu 

 
Epahei! Iansã 

Nossa santa é Bárbara 
Epahei! Iansã 

Nossa jóia rara 
 

(Pra você que plantou/Cadência) 

 

À terceira cantora e compositora entrevistada atribuímos o nome “Cadência”, 

numa tentativa de preservar (minimamente) o sujeito da pesquisa. Nunca havíamos 

conversado, até aquele momento, ao menos frente a frente. Conseguimos o contato 

e marcamos em um café, conforme as entrevistas anteriores. Ficou a impressão de 

relaxamento, nos apresentamos e, em seguida, falamos brevemente sobre nossa 

pesquisa de Mestrado, mostramos o documento de aprovação por parte do Comitê 

de Ética e buscamos criar um clima de conversa, de forma que pudéssemos tratar 
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das perguntas contidas no questionário, sem que ficássemos seguindo uma “receita 

à risca”. 

Logo no início, Cadência relatou que desde 1989 estava na escola de samba 

Asfaltão. Estamos falando de uma representante do samba, que em acordo com o 

que habitualmente ocorre, desde a infância era cercada por este universo. No ano 

em que entraram para a escola com os respectivos cônjuges (1989), que são 

músicos e receberam o convite, começaram um envolvimento de forma direta, 

fazendo fantasias, indo para o barracão, até assumir a direção da escola. Em 

paralelo, as cinco componentes começaram a “fazer a cozinha”, ou seja, ficar ao 

redor dos sambistas, cantando. Esta narrativa (entrevista) traz nomes de lugares e 

pessoas que efetivamente fazem parte da história cultural da cidade. O poeta 

Ernesto Melo nomeou o quinteto de mulheres da escola de samba Asfaltão como As 

Pastoras da Asfaltão. Entre 1993 ou 1994 ocorreu o primeiro show das Pastoras na 

“tábua do Cacique”, espaço em que, segundo Cadência, “pairava certo preconceito 

em relação ao local por ter sido um “puteiro” (é o que dizem)”. Aos poucos, a 

“cozinha” ficou pequena e o quinteto foi ganhando destaque, circulando por outros 

espaços. Espaços “destinados” aos homens até então. 

 

Entrevista: 

 

Cadência: Em 2007, teve um concurso de samba e eu falei: vamos fazer? Eu 

sempre gostei muito de escrever. Sete sambas foram selecionados. Só fera! Ernesto 

Melo, Bainha, Mávilo Melo, Oscar [...] uma galera de nome e nós ficamos em terceiro 

lugar. [...] Na segunda vez, ficamos em segundo lugar e na terceira vez nós fomos 

campeãs do concurso. [...] A partir de 2014, nós organizamos um projeto chamado 

“samba autoral” e já vai para 40ª edição e nós temos algumas composições dentro 

deste projeto também que vai desde o samba dolente, samba canção etc. 

 

[...] Existe uma certa resistência eu não sei se é resistência, exatamente, eu 
vou falar em “corporativismo” por parte dos homens. 

 

Janaina Leite: Eu ia pedir para você falar sobre essa história de vocês no samba, 

mas você já fez isso e já nos ambientou [...] Como é a atuação feminina no samba 

aqui em Porto Velho? Além das Pastoras, há outras mulheres? 
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Cadência: Olha, atuando assim como a gente não. E agora eu vou ter que fazer um 

desabafo. Existe uma certa resistência eu não sei se é resistência, exatamente, 

eu vou falar em “corporativismo” por parte dos homens. Temos um grupo de 

WhatsApp para o projeto do samba autoral e quando uma de nós cinco fala é a 

mesma coisa que nada, todo mundo fica mudo, mas entre eles, a “macharada” 

interage. Quando a gente começa é aquele silêncio, como se ninguém existe, se 

ninguém tivesse falando. Olha, às vezes me dá uma raiva! Até nas rodas mesmo, 

quando tem esse concurso do samba autoral, os músicos (os homens) ficavam 

todos numa mesa e até que um dia eu falei: Vamos ficar na mesa também! 

Vamos ocupar nosso espaço! Porque a gente ficava isolada numa mesinha 

separada... agora não! A gente fica lá junto com eles também e as outras mulheres 

compõem também (as outras quatro). Atuamos diretamente no samba, de vez em 

quando, a gente pega o microfone e fala e tem voz. [...] Com o projeto do samba 

autoral, por minha conta própria, eu fui fazer um certo levantamento para saber 

sobre outras mulheres, porque as Pastoras aparecem cantando diretamente, mas há 

outras pessoas como no caso da Dona Inês, uma senhora tão conhecida, 

inclusive é uma das fundadoras da Diplomatas e ninguém fala nela. A Dona 

Inês costurava as fantasias e tudo da Diplomatas, mas se você for ver, só 

aparece o nome dos homens. Outro nome é o da dona Marise Castiel, que foi a 

presidente da Caiari. Tem umas considerações a respeito dela, mas ainda é 

pouco! As pessoas pouco falam! Ninguém diz o que a Dona Inês foi de fato para a 

Diplomatas e o que de fato foi a figura da Marise Castiel para a Caiari. 

Janaina Leite: Então, já percebeu comportamentos machistas por parte dos 

homens sambistas da cidade? 

[...] teve um jornalista e não só esse jornalista como outras pessoas 
(compositores) que disseram que os nossos maridos estavam compondo e 
dando o nome para as pastoras, porque três pastoras são casadas também 
com compositores [...] 

 
Cadência: Nos quatros primeiros anos que a gente estava se arriscando a compor, 

teve um jornalista, e não só esse jornalista como outras pessoas (compositores), 

que disseram que os nossos maridos estavam compondo e dando o nome para as 

Pastoras, porque três Pastoras são casadas também com compositores. E aí, é isso 

que eles falavam. Assim entre eles, né? Alguns! No primeiro ano que que eu venci 

como compositora, eu fiz um discurso desabafo e pedi que nos respeitassem, 

porque a gente só queria somar. A gente nem queria chegar no nível deles de 
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composição. Isso repercutiu no meio. Pelos bastidores tinha gente que falava 

que aceitava perder para qualquer um menos para essas Pastoras e é 

doloroso. Desde 2007 que a gente compõe, mas às vezes ainda ouve [...] não 

como antes!  

Janaina Leite: E no caso do Canta Mulher, de algum modo, o projeto ajudou vocês? 

ajudou a torná-las mais conhecidas? 

Cadência: E como! Nos tornou mais conhecidas e a gente pesquisa mais e se 

prepara para o Canta Mulher. Nos falam o tema e a gente prepara tudo e como o 

projeto tem esse objetivo, de através da arte refletir e contribuir para as questões da 

mulher, a nossa responsabilidade é muito grande. 

OBS: Ela não tinha ainda informações a respeito do que seria o lugar de fala...neste 

caso houve uma rápida explicação da minha parte. 

Cadência: Eu não conhecia esse conceito, mas quem é feminista tem que tomar 

bastante cuidado para não dividir demais. Sabemos que pode ter um peso maior 

para algumas do que para as outras, como o exemplo do racismo, mas é bom tomar 

um certo cuidado com as divisões. Pode ser que eu esteja falando besteiras por 

não saber dos meandres das situações, mas às vezes certas atitudes acabam 

gerando outras formas de discriminação. Temos que ter cuidado ou é a 

Cadência que precisa se informar mais. 

 

Análise da entrevista: 

 

A terceira entrevistada antecipa questões relacionadas aos papéis permitidos 

às mulheres, no que diz respeito à atuação no campo musical, antes que a pergunta 

fosse feita. Obtivemos, desta forma, o “desabafo”. Cadência externaliza situações 

que, há algum tempo, são confirmadas por pesquisas relacionadas a mulheres 

compositoras. A socióloga Núbia Regina Moreira, na segunda seção da sua tese de 

doutorado, intitulada A Mulher no mundo do samba, afirma que: 

  
As representações dos papéis atribuíveis ao feminino na dimensão mais 
ampla da sociedade estão em consonância com as posições das mulheres 
no universo da música popular brasileira [...] confirmando a hipótese 
apontada na pesquisa de que a inserção das mulheres no campo musical é 
orientada para o exercício da interpretação [...] A tardia escolarização, 
aliada a orientação educacional para atividades restritas ao mundo 
doméstico, foram levantadas como um dos vetores explicativos para a 
tímida e lenta profissionalização das mulheres no universo musical. No 
reduto sambístico a situação era ainda mais perversa, pois se foi tardia a 
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escolarização das mulheres brancas e das classes médias, no caso das 
mulheres negras ainda persistia a marca do analfabetismo funcional e do 
analfabetismo completo. (MOREIRA, 2013, p. 60). 

 

Culturalmente, no Brasil, é destinada às mulheres uma posição secundária no 

rol de compositores (as). Na “bolha” há espaço para Elas, porém quando tomam 

para si a tarefa de se impor, a tarefa de romper com padrões, saindo da cozinha 

para assumir e desempenhar novos papéis “[...] Existe uma certa resistência eu 

não sei se é resistência, exatamente, eu vou falar em “corporativismo” por 

parte dos homens” (Cadência, 2019). Para além de um acordo (corporativismo), 

consciente ou não, entre os homens, a entrevistada toca no assunto da invisibilidade 

de figuras importantes no espaço do samba, por vezes esquecidas ou pouco 

mencionadas 

 
[...] as pastoras aparecem cantando diretamente, mas há outras pessoas 
como no caso da Dona Inês, uma senhora tão conhecida, inclusive é uma 
das fundadoras da Diplomatas e ninguém fala nela. A Dona Inês costurava 
as fantasias e tudo da Diplomatas, mas se você for ver só aparece o nome 
dos homens (CADÊNCIA, 2019).  
 

Sobre essa ausência, Moreira (2013, p. 61) afirma que: 

 
Pastoras, tias, intérpretes são as posições designadas às mulheres no 
samba; posições derivadas do imaginário de que as mulheres, negras ou 
não negras, são mais habilitadas a desenvolver atividades ligadas ao 
cuidado e ao doméstico, quando no mundo público, no campo da produção 
musical o protagonismo masculino se evidencia em detrimento das posições 
assumidas pelas mulheres. 
  

É interessante que apontamentos já realizados pela historiadora francesa 

Michelle Perrot, pela própria Núbia Regina Moreira e tantas outras leituras, frutos de 

pesquisas diversas sobre diferenciações motivadas por gênero, somam-se aos 

relatos da entrevistada. Cadência, de forma espontânea, nos fornece exemplos que 

não apenas problematizam o dualismo hierarquizado “Compositor versus 

Compositora”, mostrando uma posição de superioridade masculina, como também 

cita mulheres que figuram por detrás dos holofotes. A despeito do “esquecimento” 

em relação a essas mulheres, elas são indispensáveis para o universo do samba.  

No Rio de Janeiro do início do século XX, a comunidade negra, marginalizada 

pelo regime do pós-escravatura, teve como arrimo de família as mulheres, “tias 

baianas”. Segundo Velloso (1990, p. 5), 
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Por meio do trabalho doméstico, da culinária e dos mais variados biscates, 
que as mulheres conseguiam garantir, mesmo que em bases precárias, o 
sustento dos seus. Era comum que as crianças tivessem apenas mãe. A 
figura do pai, quando não era desconhecida, tinha pouca expressividade. 
Nesse contexto, cabiam sempre à mulher as maiores responsabilidades e 
encargos. Geralmente, era ela que assegurava a teia de relações do casal, 
cujo rompimento põe em risco a própria sobrevivência do homem. Não é à 
toa a música de João da Baiana, Quem paga a casa pra homem é mulher 
(1915). Malandragens à parte, essa era uma realidade ... Nas camadas 
populares não se sustentava o modelo burguês de família que delega à 
mulher o espaço do lar, a criação dos filhos e a submissão, e ao homem o 
trabalho, a subsistência da família e o poder de iniciativa. 
 

Essas mulheres fortes, que iam para o espaço público numa batalha pela 

sobrevivência, não eram, na época, consideradas como capazes ou capacitadas 

para compor. Seus papéis eram definidos. Por isso, 

 
Nessa expressão popular na qual a mistura entre segmentos provenientes 
de lugares diferentes, se tornou o motor para o seu desenvolvimento, as 
referidas mulheres desempenhavam, diferentemente de outros ramos 
artísticos, a exemplo das belas artes e da música erudita, espaço nos quais 
as mulheres eram consideradas intelectualmente inferiores para o exercício 
da composição (CARVALHO, 2010), no reduto do samba papéis 
tradicionalmente concernentes à imagem da mulher como protetora, mãe e 
tias. Persiste nesse universo a representação iconográfica da mulher negra 
que imprime na consciência cultural coletiva a ideia que a mulher negra está 
no planeta principalmente para servir aos outros (MOREIRA, 2013, p. 73). 
 

 Até certo ponto, no espaço sambístico, essa mentalidade foi reproduzida e 

chegou a outras realidades, inclusive ao norte do Brasil. As mulheres pioneiras na 

arte de compor sambas, no Rio, Janeiro são: Dona Ivone Lara e Leci Brandão 

(desde os anos 70). “Em épocas anteriores persistia o discurso que o fazer samba 

não era coisa para mulher, a posição ocupada por elas era o da cozinha” 

(MOREIRA, 2013, p. 74). A partir da segunda metade dos anos 1990, elas alcançam 

maior destaque, com uma geração de mulheres compositoras, como Teresa Cristina 

(1968), Nilze Carvalho (1969), Mart‟nália (1965), Telma Tavares (1965), Ana Costa 

(1968), dentre outras que já haviam iniciado suas carreiras em épocas anteriores, 

como Adorina Guimarães Barros, mais conhecida como Dorina (1959) que, tal qual a 

baluarte D. Ivone Lara, dividia suas atividades musicais com a função de radialista 

na Rádio Viva Rio e na Rádio Nacional (AM). (MOREIRA, 2013). Com isso, ocorre 

uma abertura dos espaços que, historicamente, estavam reservados aos homens. 

 Em sua pesquisa de Pós-Doutorado, denominada Cartografias da canção 

feminina: compositoras brasileiras do século XX, Murgel (2018) frisou apagamento 
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da atuação das mulheres compositoras. Citamos, abaixo, algumas das situações 

analisadas pela pesquisadora: 

 
Os apagamentos também acontecem quando escutamos uma música de 
que gostamos muito sem nos perguntar quem são seus compositores, ou 
ainda quando as rádios dizem que a canção é só de um dos autores ou do 
intérprete – um exemplo disso é Anastácia, que fez as letras de muitas 
canções extraordinárias musicadas por Dominguinhos, como “Só quero um 
xodó”, “Tenho sede” e “Contrato de separação”. As duas primeiras, mais 
conhecidas, são quase sempre atribuídas somente a Dominguinhos ou 
eventualmente a Gilberto Gil, que gravou ambas. “Contrato de separação”, 
gravada por Nana Caymmi, é uma das mais belas letras da compositora, 
em que sugere se separar da saudade. Isso ainda acontece. Alice Ruiz me 
contou sobre como é comum suas letras serem atribuídas somente a seus 
parceiros musicais, como Itamar Assumpção e Arnaldo Antunes, por 
exemplo. A canção “Socorro” (Arnaldo Antunes e Alice Ruiz), por exemplo, 
é eventualmente interpretada em verso pela poeta, e já foram algumas 
vezes que o público apontou como é “linda a interpretação do poema de 
Arnaldo”. 
Outra forma de apagamento que pude perceber na pesquisa é em relação 
aos direitos autorais das compositoras. Uma das fontes encontradas, o 
catálogo digital do Ecad, reafirmou esse apagamento. Ao comparar as 
obras nas discografias com os registros do Ecad, notei que grande parte 
das compositoras sequer tem registro, incluindo as que iniciaram sua 
produção no século XXI, o que foi bastante surpreendente. Muitas delas 
tiveram seus nomes suprimidos por seus parceiros ou intérpretes no 
momento do registro – estão nos discos, mas desaparecem no momento da 
arrecadação de direitos autorais [...] (MURGEL, 2018, p. 7). 

  

Além dos apagamentos exemplificados, o fato relatado por Cadência durante 

a entrevista também traz registros, dado que o machismo que é uma das heranças 

do patriarcado. De acordo com ela, “um jornalista e não só esse jornalista como 

outras pessoas (compositores etc.) disseram que os nossos maridos estavam 

compondo e dando o nome para as Pastoras”. Entre outros casos análogos, 

relembramos o livro pioneiro e precursor da literatura de horror e ficção científica, 

Frankenstein ou o Prometeu Moderno, da autora inglesa Mary Shelley, para que 

fosse publicado (em 1918) foi exigida a retirado dos créditos da autoria, por Mary ser 

mulher. Passando para o campo da escultura, registramos que a francesa Camille 

Claudel planejava e esculpia as obras juntamente com Auguste Rodin e seu nome 

sequer era citado. A arte produzida por ela foi, dessa maneira,  

 
[...] eclipsada pelo reconhecimento de Rodin, assim como pelo machismo 
vigente, que impedia que uma mulher pudesse ser vista como uma gênia da 
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arte em igual grandeza ao homem, e pelo juízo moral com que a sociedade 
condenou Camille em sua condição de amante do escultor.

20
 

 

E Rodin é considerado como o “pai da escultura moderna”. Algo do passado 

(fatos históricos) ainda pode ser percebido nas ações machistas do campo da Arte; 

ainda que tenhamos mudanças resultantes das lutas feministas, isso ainda é comum 

e perceptível aos olhares mais atentos. 

 Nos momentos finais da entrevista, perguntamos sobre o lugar de fala da 

Cadência. Com franqueza, ela nos disse desconhecer o conceito. Buscamos 

explicar e, na sequência, ela arriscou comentar: 

  
Eu não conhecia esse conceito, mas quem é feminista tem que tomar 
bastante cuidado para não dividir demais. Sabemos que pode ter um peso 
maior para algumas do que para as outras, como o exemplo do racismo, 
mas é bom tomar um certo cuidado com as divisões. Pode ser que eu esteja 
falando besteiras por não saber dos meandres das situações, mas às vezes 
certas atitudes acabam gerando outras formas de discriminação e temos 
que ter cuidado ou é a Cadência que precisa se informar mais (CADÊNCIA, 
01 mar. 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4 Entrevista 4 - Performance 

 

Escrava da sua colheita eu sou da cor 
Que dá azar no gato 
Engraxa seu sapato 

Eu sou da cor 
Do humor que incomoda eu sou da cor 

Eu sou da cor  
Que morre “por engano” eu sou da cor 

Da magia que te mata eu sou da cor 
Da fome e da pobreza eu sou da cor 

(Voz & Performance) 

 

Posteriormente ao evento de nossa qualificação no Mestrado, em conversas 

com a orientadora, Dr.ª Sônia Sampaio, decidimos que realizar duas novas 

                                                           

20
 Paiva, Vitor. Ofuscada por Rodin e pelo machismo, finalmente Camille Claudel ganha seu 

próprio museu. Disponível em: https://www.hypeness.com.br/2017/04/ofuscada-por-rodin-e-pelo-
machismo-finalmente-camille-claudel-ganha-seu-proprio-museu/ 
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entrevistas, a fim de obter novos lugares de enunciação, bem como a escuta de 

duas artistas politicamente engajadas. Essa artistas fazem parte do grupo de 

mulheres que pensou e cunhou o coletivo feminista Mina Livre, cuja faixa foi 

levantada durante um dos shows do Canta Mulher, em 2018, como forma de dizer: 

Nós existimos! Nós ocuparemos os mais diversos espaços! Performance e Voz 

(nomes fictícios) são casadas e combinaram para que eu fosse ao apartamento em 

que residem. Devido ao nosso pouco contato, no princípio, estávamos tímidas. 

Começamos a falar sobre a proposta, sobre algumas perguntas no roteiro etc. As 

duas foram receptivas, ofereceram um lanche e, pouco a pouco, a conversa ficou 

mais natural e obtivemos verdadeiras narrativas a respeito da história de cada.  

Na primeira parte da entrevista, as perguntas foram direcionadas a 

Performance. Sua relação com a música começou na Igreja Presbiteriana 

(fundamentalista, na época), onde avó e tias faziam parte do coral. Para ela, música 

fortalece, preenche. Relacionar música e militância “faz com que eu veja sentido no 

que faço”.  

 

Entrevista: 

 

Janaina: Que contribuições para o empoderamento da mulher, o Canta Mulher traz? 

Performance: Primeiramente, contribui com relação à estrutura mesmo, pois se 

você é uma cantora que não tem condições para contratar uma banda ou alugar um 

espaço para ter uma sonorização bacana, iluminação... Só de ter essa estrutura e 

esse espaço, já contribui demais para visibilidade do trabalho da mulher 

enquanto, cantora, compositora e/ou intérprete. Contribui também para a 

expressão. É um espaço não só para cantar [...] é espaço para músicas com 

mensagens para a sociedade, para as mulheres. Não é só Arte, não é só a 

beleza das coisas, mas uma forma de resistir e de falar sobre coisas que as 

pessoas não estão dispostas a ouvir de outra forma. A música, ao longo da 

história se mostra muito forte nesse sentido. 

 

Breve relato sobre militância:  

Performance: Iniciou no Ensino Médio, quando aluna do IFRO. Fiz o Ensino Médio 

integrado e lá conheci um movimento de esquerda: o MEPR (Movimento Estudantil 

Popular Revolucionário), uma parte do MEPR, que era do movimento secundarista. 
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Tive contato com outras histórias, outros pontos de vista, outras situações, 

enfim...realizei muitos estudos, participei de projetos, de protestos, de congressos, e 

essa militância iniciou com relação à luta de classes. A questão da raça veio 

depois...as questões relacionadas à mulher e à raça são de uns três anos para cá.  

Janaina: Em Porto Velho, de forma mais velada ou menos velada, é possível 

perceber atitudes machistas relacionadas a mulheres cantoras e compositoras? 

Você teria exemplos? 

Performance: Com certeza! Existe o machismo velado e não velado por parte 

de músicos, donos de restaurantes e locais onde nos apresentamos e por 

vários outros lugares. A gente acaba tendo que ser mais dura ou firme com 

relação ao tratamento. Até mesmo músicos que a gente convida para trabalhar 

com a gente, as vezes não respeitam muito aquilo que falamos, assim nós 

precisamos nos colocar dessa maneira mais firme para que possamos tomar 

posições. Particularmente, um exemplo maior, eu não recordo agora. Porém isso 

do cara fingir que você não está falando, falar que você não é boa, ter receio 

de que você tome o espaço dele nos locais da noite (bares, restaurantes) e sair 

falando coisas negativas a seu respeito [...] Quanto a lutar por espaço, nós 

sempre precisamos fazer isso porque sabemos que nesse meio já existem as 

“panelinhas” ou pessoas que estão entrelaçadas e que já sabemos que não 

tem como entrar alí. Está tudo subentendido, existe uma galera que se fecha 

entre si e você só entra nesses espaços [...]. 

Janaina: Essa turma que está fechada é uma turma masculina?  

Performance: Com certeza! Galera do Rock, galera do Samba... 

Janaina: E os músicos da banda do Canta Mulher? 

Performance: O machismo não deixa de ser uma percepção subjetiva...às 

vezes para mim pode ser uma atitude machista e para a pessoa não ser. Para a 

gente, que sofre na pele, já entende o que é você opinar sobre a sua apresentação e 

não ser ouvida, e nem darem importância pra você. No segundo ano do Canta 

Mulher, eu cheguei com postura mais firme e falei da forma mais clara 

possível. Os músicos do Canta Mulher, foi até uma experiência tranquila pra 

mim... se formos comparar com músicos de outros locais... é bem diferente. 

Bem melhor! 
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Janaina: Você se considera ativista então... Quais as características do ativismo do 

Canta Mulher? Sabemos quem nem todas as cantoras e/ou compositoras são 

ativistas... 

Performance: No Canta Mulher o ativismo por parte das cantoras e compositoras é 

muito tímido, né? Poderia ser mais presente, porque muitas mulheres lutam por 

espaço há bastante tempo. 

Janaina: Com qual vertente do feminismo você mais se identifica? 

Performance: Interseccional, porque considera muitas questões em relação à 

mulher. Questões que envolvem raça, orientação sexual, classe, problemas 

relacionados à cidadania, pessoas de outros locais e culturas. Sabemos que o 

Brasil é muito diversificado... com as divisões, a gente perde um pouco da 

força, mas o feminismo interseccional acaba ajudando nesse sentido. 

Janaina: O que a música representa para você em relação ao combate ao 

machismo? 

Performance: Claro que música não é só isso. Mas ela ajuda, sim, a mostrar que 

conseguimos cantar, tocar, compor tanto quanto os homens. Infelizmente 

muitas pessoas ainda não conseguem reconhecer ainda que seja passado 

pensar que as mulheres não são capazes, não podem fazer tão bem quanto os 

homens, ou melhor do que eles. “Mulher não nasceu pra isso”... 

Janaina: Como você define ser feminista e qual o seu lugar de fala? 

 

[...] Esse é o meu lugar de fala; de uma mulher que sabe o que está 
acontecendo e que hoje; em Rondônia, em Porto Velho, as pessoas não 
querem ter consciência da verdade em relação as mulheres e sejam estas 
quais forem: indígena, a negra, a pobre, a rica. [...] Verdades estão aí para 
quem se dispor, elas estão sendo ditas o tempo todo (PERFORMANCE). 

 

Performance: Ser feminista é lutar por igualdade de oportunidade. 

Oportunidades iguais! Meu lugar de fala, enquanto mulher que veio da periferia, 

negra, bissexual. É de quem precisa lutar para ser ouvida, né? Hoje, eu sou 

casada com uma mulher, temos uma filha, sou cantora e precisamos lutar para 

ser levadas a sério. Hoje eu consigo sustentar a vida que eu levo, mas não é 

fácil. As pessoas olham para você e [...] eu por, exemplo, sempre fui 

hiperssexualizada e isso é histórico na nossa sociedade...isso fez com que eu 

tivesse uma certa atitude de recuo em relação a tudo, mas não deixei que 

impedisse de correr atrás dos meus sonhos.... agora eu vejo que o meu lugar 
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de fala é o lugar de uma pessoa jovem ainda, com pensamento jovem e que 

luta para que as verdades e lucidez do nosso tempo, do contemporâneo, sejam 

implantadas na sociedade, assim como as mentiras foram. Estas verdades 

estão aí para quem se dispor, elas estão sendo ditas o tempo todo. O feminismo 

difere sim, de mulher para mulher. A mulher branca, por exemplo, nunca vai 

saber o que eu passei ou minha mãe passou porque enquanto ela estava 

pensando no cursinho de inglês que ela ia fazer, ou na faculdade que ela ia 

fazer, a minha mãe estava limpando casa, a mãe da minha mãe também estava 

limpando casa... é histórico. A minha avó é bisneta de escravos e de indígenas 

também e isso reflete na minha situação hoje. É claro que eu tive muitas 

oportunidades, não iguais às de um homem, mas tive oportunidades que, 

associadas a esforço/dedicação, eu consegui coisas mais, se comparado com 

as meninas que cresceram comigo e que eram do mesmo bairro e da mesma 

igreja que eu congregava. Essas meninas não tiveram acesso a uma educação 

sexual, educação financeira. Esse é o meu lugar de fala, de uma mulher que sabe 

o que está acontecendo e que hoje, em Rondônia, em Porto Velho, as pessoas 

não querem ter consciência da verdade em relação às mulheres e sejam estas 

quais forem: indígena, a negra, a pobre, a rica, enfim... 

Janaina para Performance e Voz: Vocês hoje coordenam o coletivo Mina Livre e a 

minha pergunta é: Como surgiu a ideia? Vocês foram as primeiras na cidade a 

formar um coletivo de mulheres? 

Voz: O coletivo “Filhas do boto nunca mais” já existia antes do “Mina Livre”, porém 

uma parte do nosso grupo é composta por pessoas com maior acesso a mídias. 

Performance estudou jornalismo e eu, enquanto cantora, tenho acesso midiático 

mais fácil. Uma das coordenadoras é atriz; já a Géssica, que estava com a gente no 

início, é dona de uma produtora, a Gabriê é cantora, enfim [...] isso deu uma 

visibilidade ao Coletivo que, inclusive, fez a primeira aparição no Canta Mulher. A 

gente cantou música de força, música feminista e levamos literalmente a bandeira 

do Mina Livre [...] não somos o primeiro, mas o alcance e a visibilidade foi maior, 

entendeu? A gente foi meio que as primeiras a falar pra todo mundo: Olha, existe! 

 

*A partir de então...passamos para o momento de entrevista com Voz, que traçou 

um histórico sobre o coletivo Mina Livre (disponível na íntegra nos anexos):  



103 

 

OBJETIVOS: “O Mina Livre surgiu não só pensando em eventos, mas com intenções 

de promover grupos de estudos, palestras, justiça financeira (por meio da feira Mina 

Livre, onde as mulheres se beneficiam financeiramente), justiça social. A ideia era 

levar mais conhecimento, inclusive falando sobre vertentes do feminismo e várias 

outras coisas. [...]”. 

DIVISÃO DE DEMANDAS DO COLETIVO: “temos o grupo do whatsapp e por quase 

um ano umas dez mulheres ficaram na diretoria (digamos assim) para que 

pudéssemos dividir as tarefas. Uma organizava o grupo de estudos, outras 

organizavam a feira, outras o festival e tarárá... A maior dificuldade de todas, quando 

buscamos trabalhar com questões sociais, é que vem muita demanda. Mas muita 

demanda mesmo! Eu já passei horas e horas lendo mensagens e ouvindo áudios de 

mulheres que queriam “desabafar”. Só vêm coisas pesadas, as energias ficam 

pesadas... ninguém vai entrar em contato porque a vida está perfeita... Nós 

tentamos ajudar mulheres que estavam sofrendo violências por parte do marido, 

algumas trancadas (cárcere) [...] são só problemas... e cada vez crescia e crescia 

mais o número das que precisavam [...] Quer queira quer não, a gente também tem 

os nossos problemas, eu sou mãe, sou autônoma, a Performance é autônoma, a 

gente enfrenta muitas situações [...]”. 

 

3.1.5 Entrevista 5 - Voz 

 

A quinta entrevistada, Voz, ao se apresentar, contou que parte de sua família 

vem do Acre e a outra parte do Ceará. Ela nasceu em Porto Velho e a música 

sempre fez parte da rotina familiar: “minha mãe canta, o meu pai tocava violão, meu 

avô tocava bandolim; primos tocam [...] minha família toda é muito musical. Eu 

comecei a tocar profissionalmente com 16 anos, fazendo trilha sonora de teatro na 

Universidade Federal de Alagoas, em Maceió/UFAL”. Entre as profissões que teve, 

trabalhou como: garçonete, secretária de consultório odontológico, em marmoraria 

“carregando pedras”, porque “eu queria poder comprar as coisas pra minha filha”. 

Em relação aos engajamentos políticos, afirmou que: “Ninguém vira militante do 

nada, à toa; para você entender uma dor, provavelmente você passou por essa dor”. 

 

 

Entrevista: 
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Ser militante não é apenas postar uma frase de efeito em rede social, ser 
militante demanda tanta coisa. Ninguém vira militante do nada, a toa, para 
você entender uma dor provavelmente você passou por essa dor (VOZ). 

 

Janaina: Bom, agora vamos passar para aquela parte em que você se apresenta 

(Risos) e fala um pouco sobre a relação com a música...e de onde você vem, sua 

descendência etc. 

Voz: Massa! Minha família vem do Acre e do Ceará. Eu nasci em Porto Velho 

mesmo e minha relação com a música é desde sempre. Minha mãe canta, o meu pai 

tocava violão, meu avó tocava bandolim e foi propulsor de várias coisas aqui. Ele 

tocou na banda “Piolho de cobra”, gravou CD e assim minha família é bem musical 

[...] Eu comecei a tocar profissionalmente com 16 anos. Comecei fazendo trilha 

sonora de teatro, na Universidade Federal de Alagoas, em Maceió. Então, o pessoal 

fazia as peças e eu fazia a trilha bem do ladinho (com voz e violão) e de algumas 

peças eu participei como personagem. Foi assim que eu comecei a cantar na frente 

das pessoas. Nessa época, eu conheci dois produtores incríveis: Júnior Almeida e o 

Tonny. O Tonny era ex-produtor da Daniela Mercury e o Júnior Almeida é um 

compositor maravilhoso que escreve música e tem parceria com Ney Mato Grosso e 

outras pessoas. Eles me viram em uma das peças e, por algum motivo, gostaram de 

mim. Eu fui com eles em estúdio para conhecer como funciona a produção de CDs e 

ver mais de perto. Eles me incentivaram e tiveram papel importante junto com a 

minha mãe. 

Janaina: Quanto à questão do machismo em Porto Velho... 

Voz: Na verdade, com os homens tem o lance da “brotheragem”. Eles são brothers! 

Com relação a mim, sempre era encarada como uma possível paquera. Os caras 

dão em cima ainda que você não esteja disponível, sabe? E a gente fica sempre na 

defensiva. Às vezes a gente cresce com o machismo e só vai se dar conta mais 

tarde que algumas coisas não eram corretas. Quando eu formei a primeira banda, 

aqui em Porto Velho, era dois caras e eu. E eles só concordavam entre eles, eu não 

era brother [...] quando passou o frenesi, porque em Porto Velho as novidades 

lotam, lugares novos lotam por um tempo e tal. Quando eu deixei de ser novidade, 

aquele “Ah temos hoje uma cantora nova lá de Maceió”, percebi que quando eu ia 

nos lugares a dona falava assim “deixei teu telefone aí e qualquer coisa a gente te 

liga, mas não temos agenda”. Os caras da minha banda começavam a cobrar: “e aí 
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Carol, quando vamos tocar?”. E eu pensei: Vamos fazer um teste! [...] Descolem uns 

lugares pra gente! Que tal? E eles: “mas você é a nossa frontwoman”. Eu sei, mas 

eu levo vocês nos lugares e então alguém aí fala com o dono, decidam quem! [...] 

Visitamos os mesmos locais em que eu levava o “Não” e quando foi um cara da 

nossa banda perguntar se poderíamos tocar, acabamos conseguindo quatro locais 

em um dia só. Cara, entre eles, acabavam engatando uma conversa e 

conseguíamos lugares para apresentação e, pelo fato de eu ser mulher, não rolava 

quando eu falava com os donos dos lugares. A partir daí eu comecei a observar 

melhor essas questões. Sempre rola a validação entre brothers [...] Um último 

exemplo que cito é que, num ensaio recente, estavam dois músicos de harmonia 

discutindo qual era o meu tom, sendo que eu toco violão, aí eu falei o meu tom é tal 

e um deles “não esse tom é muito alto” e aí ele me deu uma palestra sobre os tons 

“blá blá blá blá blá” aí eu: tudo bem! Vamos tentar e se ficar feio a gente muda e não 

terá problemas. Aí eles tocaram! Nessa hora eu usei todas as técnicas que eu 

conhecia e quando finalizei os outros músicos aplaudiram, pessoas filmaram e esse 

cara ficou “puto”, nem falou mais comigo. “Masculinidade” pode ser algo muito frágil, 

né? (Risos). 

Janaina: Como você define ser feminista e qual o seu lugar de fala? 

Voz: Ser feminista é lutar para ter voz e dizer quem você É e Ser. O meu lugar de 

fala é esse: de cantora que é feminista. Algumas vezes, ainda que de alguma forma 

me prejudique postar ou dizer algo referente à política, por exemplo, eu prefiro dizer, 

prefiro ter voz. Por exemplo, eu sabia que, se eu dissesse que era contra o 

Bolsonaro, poderia perder alguma possibilidade de emprego e possíveis locais para 

tocar, mas eu prefiri dizer. Eu penso assim, vai doer de qualquer jeito, então se é 

para doer, que seja resistindo. 

Janaina: Nos conversamos aqui sobre cantar e tocar na noite, em Porto Velho […] 

Que locais sobram para os trabalhos autorais? […] Se você disser, agora eu vou 

contar e tocar o que eu fiz, a minha composição… 

Voz: Você usou uma boa palavra: o que “sobra” e é bem isso mesmo. Bom, o ano 

passado tivemos o Sonora, que foi um evento Maravilhoso! E apresentamos 

músicas que fizemos juntas a Performance e eu, mas é um evento. Se eu quiser 

fazer isso todas as semanas, não rola. Tem um projeto que é do “Samba Autoral” e 

agora eu participo às vezes, né? Consegui entrar neste nicho após um ano tocando 

samba lá no projeto da Roda de samba, aos sábados, no Quintal Gastronômico.  
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Por ser alguém tocada pela Arte e que planeja passar a vida toda próxima das 

produções artísticas e das pessoas, com empatia, simpatia e amor por estas 

expressões, é nosso intento organizar um banco de dados com letras compostas 

pelas mulheres compositoras de Rondônia. Esclarecemos que, nesta dissertação, 

trabalhamos apenas com uma das canções, Fruto Estranho, de autoria de 

Performance e Voz. 

Nos Quadros 2, 3, 4, 5 e 6, a seguir, compactamos as falas das compositoras 

entrevistadas, separando-as por conteúdos que denotam: atitudes machistas no 

cenário local; a concepção feminista de cada uma; a concepção de arte; o lugar de 

fala; singularidades de passagens narrativas.  

 

OBS: Parte da análise relacionada às entrevistas de Performance e Voz está no 

Quadro 2 e outra parte foi utilizada para a análise da canção Fruto Estranho, de 

autoria das duas cantoras/compositoras.  

 

 

 

 

 

 

Quadro 2 - Atitudes machistas no cenário local21 
 

 

                                                           

21
 Em itálico estão as falas das compositoras entrevistadas. Acrescidas a essas passagens estão 

nossas interpretações, a partir da análise com base no dito e em leituras sobre História da 
Mulheres (PERROT, 2017) e Violências Simbólicas (BORDIEU, 2019). 
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Fonte: Elaboração da autora.

 

Artistas 

 

Comentários 

 

Harpa 

- Ausência de escuta por parte da banda, que é formada por homens. 
- Ao olhar masculino a cantora, instrumentista ou compositora é amadora.  
- Por vezes, o olhar de inferiorização é internalizado. 
- Acesso a bandas de rock locais condicionado a ter amizade ou namoro com 
algum integrante. 
- Não abertura para validação do trabalho da mulher compositora. 
- Ser colocada na condição de complemento “para dar um UP na banda” 

 

Melodía 

- Espaço musical enquanto nicho mais fechado em relação a Mulher  
- [...] é mais comum adentrar como cantora pois você não tem tanta 
resistência porque é como se fosse a cerejinha da bana.  
- Ocorrências de piadinhas sobre a qualidade do teu som. 
- Deixar propositalmente o som de forma desajustada como mecanismo de 
teste para a instrumentista. 

 

Cadência 

- Resistência à saída das mulheres da “cozinha” do samba 
- Corporativismo do silêncio sempre que uma mulher dá sugestões ou emite 
opinião em grupos whatsapp 
- Silenciamento a respeito de mulheres fundadoras de escolas de samba. 
Fala-se raramente; há “esquecimento”. 
- Atribuição da autoria de canções ao homem, no caso, cônjuge, num 
processo de duvidar das capacidades de criação da mulher. 
- Rivalidade e não aceitação que a primeira posição num concurso de sambas 
autorais pertença a mulheres. 

 

 

Performance 

- Há machismo velado e não velado em atos como: fingir que a 
cantora/compositora não está falando, falas pejorativas sobre Elas no âmbito 
da música. 
- “Panelinhas” ou entrelaçamentos da galera do Rock e Samba, de maneira 
subentendida são espaços destinados em primeiro lugar; aos homens. 

 

 

Voz 

- Eles são brothers! E eu sempre era encarada como uma possível paquera. 
- Assédio (no sentido sexual) 
- Validação do homem pelo homem. 
- Colocar-se enquanto detentor dos conhecimentos musicais em detrimento 
delas. 
- Indisposição para escuta da voz (opinião) da mulher. 
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Quadro 3 - Concepção feminista 

 

  

Fonte: Elaboração da autora.

 

Artistas 

 

Comentários 

 

Harpa 

 
- Lutar por equidade sem massacrar quem não se identifica com o feminismo. 
- Pra mim é o entendimento que você tem um papel e os outros tem outros. 
 

 

Melodía 

- Ser feminista é enxergar que existe a diferença entre gêneros, existe a 
diferença entre cores, né? Eu vejo que enquanto houver essas diferenças, 
enquanto não houver igualdade, há a necessidade de ser feminista, então a 
luta, ela é existente porque ainda existe essa desigualdade. 

 
 

Cadência 

- O que extraí sobre a concepção feminista da Cadência é que, sem possuir 
vínculos com vertentes do feminismo, ela possui atuação característica do 
feminismo, no sentido de busca pelo reconhecimento histórico de mulheres 
esquecidas no âmbito do samba local e que foram cruciais para alguma 
escolas, como Dona Inês do Tacacá e Dona Marise Castiel. 
- Cadência precisou “arrombar algumas portas”, a exemplo de outras 
entrevistadas, para poder sair da “cozinha” do samba. 

 
 

Performance 

- Ser feminista é lutar por igualdade de oportunidade 
- Interseccional porque considera muitas questões em relação à mulher. 
Questões que envolvem raça, orientação sexual, classe, problemas 
relacionados à cidadania, pessoas de outros locais e culturas.  
- Sabemos que o Brasil é muito diversificado, com as divisões a gente perde 
um pouco da força, mas o feminismo interseccional acaba ajudando nesse 
sentido. 
- O feminismo, difere sim de mulher para mulher. A mulher branca, por 
exemplo, nunca vai saber o que eu passei ou minha mãe passou porque 
enquanto ela estava pensando no cursinho de inglês que ela ia fazer ou na 
faculdade que ela ia fazer a minha mãe estava limpando casa, a mãe da 
minha mãe também estava limpando casa...é histórico. A minha avó é bisneta 
de escravos e de indígenas também e isso reflete na minha situação hoje. 

 

Voz 

- Lutar para ter voz e dizer quem você É e Ser 
- Abdicar de algo importante quando assumir-se numa posição de resistência 
política “eu sabia que se eu dissesse que era contra o Bolsonaro, poderia 
perder alguma possibilidade de emprego e possíveis locais para tocar, mas eu 
prefiri dizer. Eu penso assim, vai doer de qualquer jeito, então se é para doer, 
que seja resistindo” 
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Quadro 4 - Concepção de Arte 

 

 

Fonte: Elaboração da autora.  

  

 

 

 

 

Artistas 

 

Comentários 

 

Harpa 

- Arte humaniza, propicia acesso à cultura, não no sentido puramente de 
inteligência, sabe? A música transforma mesmo.  
- Transcende o empoderamento porque a pessoa pode não se sentir 
empoderada e ter seu mundo, seu coração, autoestima e o seu entorno 
transformado. Ocorre transformação de: mundos, vidas, o interior... é como 
um quentinho no coração.  
- [...]Já sofri e ainda sofro preconceitos, mas não é algo que eu queira usar... A 
Arte fala mais por nós do que a cor da nossa pele, ou o tamanho do nosso 
corpo. 

 
 

Melodía 

- Empoderamento da mulher por meio da cultura, da música 
- Mulheres ocupem mesmo, que por meio da música passem essa mensagem 
quanto a gênero, sexo, função social das mulheres, a questão da violência 
contra a mulher também nas músicas 
- Ver a importância de colocar as mulheres para atuarem, serem protagonistas 
em várias esferas 
- Eu acredito com certeza que a arte possa empoderar e revelar os talentos 
que elas já têm, né? E daí criar novas perspectivas para elas. 

 
 

Cadência 

- Concepção de Arte enquanto criação coletiva, bem característica do samba. 
- Arte como Resistência também, sobretudo para quem é de Escolas de 
Samba de Rondônia e se vê esquecido (a) pelas políticas públicas que (não) 
valorizam a cultura do samba. 

 

Performance 

- Não é só Arte, não é só a beleza das coisas, mas uma forma de resistir e de 
falar sobre coisas que as pessoas não estão dispostas a ouvir de outra forma. 
- - A música, ao longo da história se mostra muito forte nesse sentido. 
- Música não é só isso. Mas ela ajuda sim a mostrar que conseguimos cantar, 
tocar, compor tanto quanto os homens. Infelizmente muitas pessoas ainda não 
conseguem reconhecer ainda que seja passado pensar que as mulheres não 
são capazes, não podem fazer tão bem quanto os homens, ou melhor do que 
eles. 

 
Voz - A concepção de Arte é enlaçada ao ativismo político. 

- Há um vínculo a vertente interseccional e canções autorais como fruto 
proibido, analisada na próxima seção, nos leva a esta conjuntura ideológico. 
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Quadro 5 - Lugar de Fala 

 

Artistas 

 

Comentários 

 

Harpa 

- Sensação de não ter lugar dentro dos espaços em que temáticas de cunho 
feminista são abordadas. 
- [...] às vezes eu penso ter um lugar e outras pessoas julgam que não.  
...se eu estiver em um local e o assunto for feminismo negro...é como se eu 

não tivesse um lugar de fala, não tivesse nada a acrescentar. Sabe? Eu acabo 

só ouvindo [...] se eu estiver num debate sobre racismo é porque tenho 

empatia, sensibilidade e gostaria sim de poder dizer algo e não me calar. 
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Fonte: Elaboração da autora.

 

Melodía 

- O meu lugar é de mulher, parda e nortista, então esse é o meu espaço. E 

artista! sendo mulher, artista e nortista. Dentro do seguimento da arte, eu 

também trabalho com pesquisa cientifica, né? Como é ser mulher 

pesquisadora também. Eu trabalho com pesquisa ambiental [...] Esses nichos, 

né? E como é ser uma mulher nortista em relação ao resto do Brasil, já que 

sua localização também influencia, né? 

 

Cadência 

- Pode ser que eu esteja falando besteiras por não saber dos meandres das 
situações, mas às vezes certas atitudes acabam gerando outras formas de 
discriminação temos que ter cuidado ou é a Cadência que precisa se informar 
mais. 

 

Performance 

- Meu lugar de fala, enquanto mulher que veio da periferia, negra, bissexual. É 
de quem precisa lutar para ser ouvida, né? Hoje, eu sou casada com uma 
mulher, temos uma filha, sou cantora e precisamos lutar para ser levada a 
sério. Hoje eu consigo sustentar a vida que eu levo mais não é fácil. 

- O meu lugar de fala, de uma mulher que sabe o que está acontecendo e que 

hoje, em Rondônia, em Porto Velho, as pessoas não querem ter consciência 

da verdade em relação as mulheres e sejam estas quais forem: indígena, a 

negra, a pobre, a rica, enfim... 

Voz - O meu lugar de fala é esse de cantora que é feminista. 
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Quadro 6 - Singularidades 

 
Artistas 

 
Comentários 

 
Harpa 

- Arte enquanto transformação de: mundos, vidas, o interior[...]A música é uma cura 
para o físico e o mental. Transcende a religião 
- Crítica à falsa sororidade: a tal da sororidade que as pessoas pregam muito que é 
você ajudar a levantar outra mulher [...] as pessoas pregam tanto, porém as vezes 
usando o rótulo do feminismo acabam rebaixando outra mulher por ela de repente 
não se dizer feminista. [...] pra mim um sistema de inclusão se não tomar o devido 
cuidado se torna excludente...eu espero que ninguém pense com isso que eu quero 
vir com história de racismo reverso porque eu sei que isso não existe e não é disso 
que estou falando. 
- Cada ser é único, temos que parar para escutar a história das pessoas antes de 
formar qualquer opinião ou dizer que ela não tem lugar de fala. 
- Que tal levar isso (discussões de temáticas do feminismo) para as periferias? Para 
uma quadra pública...O que é mais urgente? Expansão porque reuniões em que as 
pessoas já sabem o assunto...fica na disputa de quem sabe mais...e no fundo é 
como querer pregar o evangelho para um evangélico 

 
Melodía 

Metáfora da bolha e articulação:  
- É como se fosse uma bolha, então quando você começa a entrar numa bolha e a 
se enturmar [...] crescem as parcerias e não para mais. 
- Uma mulher que toca algum instrumento, ela se destaca, ela tem os olhares voltado 
para ela porque é mínima a participação. 
- A gente que está se mobilizando para fazer, não estamos esperando o poder 
público tomar as rédeas [...]estamos sendo protagonistas, estamos sendo produtoras 
e também participantes desse movimento. 
- Há uma grande receptividade quando a gente consegue chegar ao sul, sudeste, e 
com esses movimentos mais forte de rede de mulheres  
Metáfora das ilhas: 
- Cada vez mais estão surgindo como se fosse ilhas que recebem mesmo outras 
mulheres, entendeu? Mulheres chamando outras mulheres” 
O olhar para a produção autoral: 
- Vi as figurinhas que estavam ali nos bastidores, as margens, produzindo cultura, 
né? porque até o cenário de cantar em barzinho é uma esfera, uma camada da arte 
sendo produzida na cidade; a outra camada é da galera que está produzindo os 
espaços culturais. * A resistência de Melodía está em produzir, em ser produtora e, 
ao mesmo tempo, artista autoral. 

 
Cadência 

- Dona Inês, uma senhora tão conhecida, inclusive é uma das fundadoras da 
Diplomatas e ninguém fala nela. A Dona Inês costurava as fantasias e tudo da 
Diplomatas, mas se você for ver só aparece o nome dos homens. Ninguém diz o que 
a Dona Inês foi de fato para diplomatas e o que de fato foi a figura da Marise Castiel 
para Caiari. 
- Um jornalista e não só esse jornalista como outras pessoas(compositores) disseram 
que os nossos maridos estavam compondo e dando o nome para as Pastoras 

 
Perfor- 
mance 

- O machismo não deixa de ser uma percepção subjetiva...as vezes para mim pode 
ser uma atitude machista e para a pessoa não ser. 
- Sempre fui hiperssexualizada e isso é histórico na nossa sociedade...isso fez com 
que eu tivesse uma certa atitude de recuo em relação a tudo, mas não deixei que 
impedisse de correr atrás dos meus sonhos 
- Agora eu vejo que o meu lugar de fala é o lugar de uma pessoa jovem ainda, com 
pensamento jovem e que luta para que as verdades e lucidez do nosso tempo, do 
contemporâneo sejam implantadas na sociedade assim como as mentiras foram. 

 
Voz 

- Resistência em ter na Música a única fonte de renda;  
- Arrombamento de portas para entrada em espaços dantes essencialmente 
masculinos (bares noturnos, projeto com roda de samba) 
- Ativismo demarcado + planejamento e criação do coletivo feminista. 
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Fonte: Elaboração da autora
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3.2 Música e Resistência 

 

  

Ela desatinou, desatou nós, vai viver só.22 

  

Nets subseção, propomos uma abordagem, ainda que sucinta, a respeito de 

Arte (Musical) e Resistência. Na sequência, concluímos com a análise interpretativa 

da canção Fruto Estranho, das compositoras Performance e Voz, que participaram 

da pesquisa etnográfica A existência de ambas é palpável em aspectos como: 

trabalhar exclusivamente com música, apresentando-se na noite de Porto Velho, são 

artistas demarcadamente feministas e coordenam um coletivo de mulheres; além 

disso, são mulheres negras que vivem um relacionamento homoafetivo. Em 

consonância com os escritos de Spivak, “A questão da mulher parece ser a mais 

problemática num contexto de subalternidade. Evidentemente, se você é pobre, 

negra e mulher está envolvida de três maneiras” (SPIVAK, 2010, p.85). É como 

multiplicar por três as opressões que atingirão (atingem) o sujeito, ou seja, a mulher. 

Os movimentos musicais, a exemplo dos movimentos literários, tendem (no 

Brasil) a manter ou apresentar traços de determinado período socio-histórico. 

Quanto mais características autoritárias os governos apresentarem, a 

motivação/inspiração/transpiração artística se delineia de forma contestadora. O 

quarto ciclo feminista (ou quarta “onda”), claramente, traz para o espaço da Arte o 

engajamento político e, como mencionado na entrevista da Performance, a música, 

ao longo da história, mostra-se forte no sentido de não eleger apenas o estético ou a 

beleza das coisas; contudo protestar ou, numa acepção mais atual, Resistir. 

De acordo com Santos23 (2015, p.13), “A arte ativista atinge a tarefa de 

assimilar configurações estéticas sobre o simbólico e reconfigurá-la através da 

subjetividade [...] a partir de demandas sociais, almejando mobilização popular 

acerca de determinado assunto ou demanda”. A Arte, em amálgama com o ativismo, 

carrega a ideologia de mudar cenários sociais e políticos tiranos que produzem 

desigualdades. 

                                                           

22
 HOMBRE, Francisco El. Triste, Louca ou Má. 2016. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=lKmYTHgBNoE. Acesso em: 21 jul. 2019. 
23 Santos, Leandro Henrique Brasilio dos. A arte ativista enquanto meio de comunicação radical. 

Disponível em: https://paineira.usp.br/celacc/sites/default/files/media/tcc/artigo_leandro_-
_versao_final_1.pdf. Acesso em: 20 jul. 2019. 
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À época do período ditatorial dos anos sessenta, estavam em voga as 

canções de protesto e, paralelamente, muitos outros “movimentos” que, a priori, não 

eram adeptos da politização musical, ou de relacioná-la à problemática político-

ideológica, numa concepção da Arte um tanto quanto associada ao que observamos 

no discurso da compositora Harpa. É uma percepção da Arte enquanto 

transcendência humana, em que a experiência estética, por si mesma, já é um 

instrumento individual e social revolucionário, causador de transformações 

inimagináveis.  

As narrativas biográficas de cada compositora, as interações pelas quais 

cada uma passou e as ideias que as tocaram com maior intensidade certamente as 

induzem quanto à adoção de Resistência Política, na expressão da Arte que 

produzem, ou da Resistência, em relação à expressão artística com viés político. 

Sendo esta uma discussão que não é novidade e um caminho repleto de bifurcações 

(caminho este que, até o momento, nós, enquanto sujeitos que escrevemos poemas 

e não opiniões definitivas ou convictas), optamos por seguir nos reportando à letra 

de Fruto Estranho, visto que a compreendemos como uma canção de Resistência, 

em concordância com a passagem já referenciada anteriormente: “Se a mulher é 

subalterna, a mulher preta é duas vezes subalterna e se não estiver no padrão 

hétero normativo essa subalternização é ainda maior” (SPIVAK, 2010).  

Tal fruto não pode ser bendito. Trata-se de um maldito fruto, que não atende 

ao que a sociedade espera e legitima. Percebemos que, desde o título, assumiu-se 

a posição de “Outro”, de exótico ou “estranho no ninho”. Quase ao término da letra, 

“Não sou o fruto estranho que você pendurou, mas sou o filho daquela colheita”, 

remete-se ao lugar de onde se fala, o lócus de enunciação. Nessa enunciação é 

nítida a consciência de que o povo preto tem as marcas do processo de escravidão. 

A história do Brasil é profundamente inscrita por subalternizações, violências físicas, 

violências simbólicas, genocídios e Resistências. A parte em negrito da letra traz o 

pesado fardo da estrutura de dominação imposta pelos colonizadores brancos, 

europeus, homens, “detentores da verdade”, do idioma, do léxico, que, inclusive, 

atribuiu à cor negra ou preta tudo o que há de pejorativo e de opositor ao que é tido 

como bom, belo, límpido, angelical, superior, do bem, sendo o preto a treva, dentro 

dessa lógica perversa. 
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FRUTO ESTRANHO 
 

Dissabores de uma canção 
Tocada século após século após século após 

Dores penduradas em Minh„alma por meus ancestrais 
Carrego tudo é meu fardo é pesado 

Pesado demais 
Sou preta 

 
Escrava da sua colheita eu sou da cor 

Que dá azar no gato 
Engraxa seu sapato 

Eu sou da cor 
Do humor que incomoda eu sou da cor 

Eu sou da cor 
Que morre “por engano” eu sou da cor 

Da magia que te mata eu sou da cor 
Da fome e da pobreza eu sou da cor 

Do cara que toca tambor 
Eu sou da cor 

Canonizaram o diabo ooh ohhh 
Meteram tudo no meu Ohhh Ohhhh 

 
Mas eu não voto – Nele não 
Eu sou Frida e não me Kahlo 

Eu sou da cor 
Mais respeito rapaz 

Não é assim que se faz 
Sou preta 

Mas não sou preta da paz 
 
 

Sou preta que quer ver justiça 
Até pra quem não sabe ler 
Sou preta que quer vida 

Vida boa pra LGBT 
 

Eu vou à luta é pelas minas 
Tu quer ver? 

Despertaram a força revolucionária das mulheres, bebê! 
Eu sou da luta pelos pobres e desabrigados 
Terra pra camponês e não pra latifundiário 
Se tu não sabe do que eu tô falando mano 

Lê! 
Nosso Brasil é bem maior do que o teu olho rico vê 

Sou pela voz das crianças e dos animais 
Pela voz das aldeias 

 
Sabe do que mais? 

Quem morreu pelos meus não foi crucificado, 
Morreu no tronco, de chibatada 

e os netos dele hoje são os teus empregados. 
 

Não sou o fruto estranho que você pendurou 
Mas sou o filho daquela colheita(4x) 

 
Mais respeito rapaz 

Não é assim que se faz 
Sou preta 

Mas não sou preta da paz 
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Nossa proposta de análise enxerga três momentos enunciativos distintos, que 

deslocam nossa reflexão ora para as dores e consequências de um sistema de 

opressão que se processa em múltiplos espaços (primeiro momento), ora para a 

postura de insubmissão, rebeldia, resistência (segundo momento). A parte 2 do 

texto, e mais adiante, nos revela não ser (ela/ele) o fruto estranho, porém fazer parte 

desse fruto, no sentido de pertencimento (e ancestralidade) daquela colheita de 

frutos marginalizados. Retornando à segunda parte, para Brasil (2014) a resistência: 

 
[...] Sempre se definiu em torno da convicção de uma correlação de forças 
adversas – a ditadura é o inimigo mais forte e que se impõe. Resistem os 
que sobraram ou optaram por lutar; por isso, essa é uma prática política que 
se sustenta num exercício de esperança – assume uma derrota e, 
simultaneamente, declara uma esperança de vitória. Sua prática incluiu um 
conjunto significativo de compartilhamento de valores do mundo público 
como esperança e prudência; e, sobretudo, coragem política.  

 

“Sou preta, mas não sou preta da paz”, revela que, em contextos subalternos, 

há necessidade de forjar ou tecer caminhos para auto representação; “sou Frida e 

não me Kahlo” (sofrida sim, porém silenciada não). O termo “subalterno” é retirado 

dos escritos de Antônio Gramsci e, por meio da retomada do conceito por Spivak, 

passa a ser utilizado em termos de classe, gênero, raça e cultura, denunciando a 

não escuta de vozes suplantadas pela relação de dominação implementada pelo 

eurocentrismo e patriarcalismo.  

A passagem “Quem morreu pelos meus não foi crucificado/ Morreu no tronco, 

de chibatada/ e os netos dele hoje são os teus empregados” traduz o que Avtar Brah 

afirma: “independente das vezes que o conceito é exposto como vazio, a „raça‟ ainda 

atua como um marcador aparentemente inerradicável de diferença social” (BRAH, 

2006, p. 331). A população negra ocupa, na maioria das vezes, os postos de 

trabalho mais inferiores, com salários mais baixos, e fica na condição de 

subordinação em relação aos brancos. Quando o texto fala em crucificação, 

percebe-se que a crítica se dirige ao colonialismo, no sentido religioso, e demarca o 

não sentimento de pertencimento ao catolicismo.  

Ao concluirmos, é importante lembrar que “até recentemente, perspectivas 

feministas ocidentais, como um todo, deram pouca atenção aos processos de 

racialização do gênero, classe e sexualidade” (BRAH, 2006, p. 344), de maneira que 

estes foram visibilizados e priorizados apenas nas discussões dos grupos feministas 

racialmente discriminados. 
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CONSIDERAÇÕES 

 

 

 Quem traz na pele essa marca 
possui a estranha mania 

de ter fé na vida 
(Milton Nascimento e Fernando Brant - 1978) 

 

Neste trabalho buscamos investigar possíveis indícios de machismo 

(violências simbólicas, sutis ou não) no meio musical local, balizar o conceito de 

sororidade, propor um olhar mais cauteloso, por parte dos estudiosos de gênero, um 

olhar que considere a história da região amazônica e o processo de colonização 

sofrido, alertando para equívocos que se formam quando importamos uma teoria e a 

aplicamos sem a devida investigação de cunho local. Além disso, buscamos 

descrever alguns atos de Resistência das compositoras locais, historicizar o 

movimento feminista a partir da memória de membros do Fórum Popular de 

Mulheres e lançar-nos numa pesquisa etnográfica, com o contato efetivo, que 

também se desdobrou em investigações via redes sociais. 

Após percorrermos a trajetória tensa da pesquisa, é chegada a hora de 

fazermos algumas reflexões acerca do que foi construído até aqui. Já conformadas 

com o fato de que a pesquisa não se encerra com a entrega da dissertação. 

Tivemos a sensação de carregar o mundo nas costas, quando imaginamos ter o 

dever de entregar algo acabado e ímpar. Hoje, estamos conscientes de que se trata 

de uma, entre múltiplas possibilidades de exploração dos assuntos tratados.  

Tal qual as compositoras entrevistadas, compartilhamos, neste espaço, parte 

da nossa história de criança e adolescente ribeirinha, com pai e avós seringueiros. 

Um adendo à História local é o texto de reconhecimento do nosso lugar de fala, a 

partir da Amazônia, de Rondônia, de Porto Velho. E qual a motivação para inserí-lo 

nas considerações? Após tantas leituras de livros e de mundos, arriscamos afirmar 

que falta-nos, em Porto Velho, aprofundamento nos escritos e discursos sobre 

gênero ou sobre mulheres, no sentido de escritos que partam da nossa realidade 

local. São enormes as contribuições das teóricas norte-americanas para o estudo da 

interseccionalidade, por exemplo. Entretanto, a base é composta por históricos 

locais. A História é essencial e basilar para sermos mais fidedignos em nossos 
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dizeres, sejam eles escritos ou falados. A seguir, trazemos nosso relato, destacado 

em itálico: 

Um adendo sobre a história local 

 

Valorizo os relatos de experiência e a importância de uma boa prosa que 

dissipe possíveis leituras superficiais em contextos peculiares como o da região 

amazónica, sem desmerecer, é claro, determinadas falas da militância negra local 

ou outras militâncias com discursos reativos, tendente à formação de guetos que, 

inclusive, são geradores de reatividades. Então, tomando como base o que analisei 

nas entrevistas, analiso também uma experiência pessoal nossa, apresentada neste 

texto, que realmente enxergo como um adendo.  

Após um período em contato com muitas teorias, aquisição de variados livros, 

profundo mergulho por vertentes feministas por meio de documentários, cafés 

filosóficos, músicas, séries, canais do YouTube, conversas com amigas pessoais, 

que são feministas intersseccionais, conversa com colega de Mestrado, que é trans 

e desenvolve uma pesquisa valiosa, conversas com quem não é feminista, 

acompanhamento de perfis feministas no instagram, participação em Seminário 

Internacional referente aos Estudos sobre Gênero, ocorrido na Universidade de 

Brasília (UNB), penso em uma possibilidade de contribuição, no espaço dos estudos 

sobre Gênero e Feminismos, sem que eu seja guiada por falta de sororidade, por 

defesas da branquitude ou algo similar. Lembro que meu foco é a violência 

simbólica, por saber dos meus limites emocionais para lidar com violência física, 

feminicídios e outras similares. 

 Recentemente, estive em um evento que visava, entre outras questões 

importantes para as pautas em âmbito nacional, diálogos a partir dos estudos sobre 

interseccionalidade. Abro aqui um parêntese sucinto sobre o dito por uma das 

artistas e ativistas que protagonizavam esse momento relevante para o movimento 

feminista, de modo abrangente: “Os negros que foram escravizados no Brasil eram: 

reis, rainhas, da realeza, a melhor linhagem; já os brancos? Eram o resto, refugo, 

marginais, presidiários, em outras palavras, a escória” (Grifo meu). Naquela tarde, 

em que fui para escuta e observação, percebi que não ocorreu uma 

contextualização mais cautelosa. Entre variações para mais ou menos força nesses 

discursos, não se aprofundavam ou relacionavam à região em que moramos e 

exercemos ações de militância ou não. 
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Proponho uma reflexão a respeito do cenário em que eu (assim como poderia 

ser outrem com suas identidades ou identificações), como pesquisadora iniciante 

(primeira vez que cursamos um Mestrado), que escolhi me afiliar aos estudos sobre 

Gênero (mesmo ciente da atual conjuntura do país e, provavelmente, por este 

motivo), feminista (sem vinculação com uma vertente única, porém com inclinação 

para estudos históricos sobre invisibilidades), de esquerda (sem vinculação 

partidária, contudo por afinidade ao pensamento inclusivo, entre outras motivações 

de cunho ideológico afim), sem uma religião específica (vivendo uma espécie de 

hibridismo, que abarca rezar o pai nosso, invocar a divina mãe Kundalini da gnose, 

visitar o culto evangélico com amiga, fazer leituras budistas, acompanhar 

virtualmente a monja Coen etc), senti o impacto negativo, o impacto de ser o “outro”, 

naquele instante, ainda que faça parte da minha construção fazer trânsitos sem 

fixação. 

Quanto a este adendo referente à região Amazônica, é permeado por uma 

narrativa sobre minha própria família, que é ribeirinha por parte de pai e mãe. 

Utilizando um termo feminista, seria este o MEU lugar de fala? É uma pergunta que 

ainda não sei responder. Cabe-me complexificar, afinal, em Porto Velho, 

trabalhamos com termos do sudeste, os quais não estou convicta de que atendam 

às nossas especificidades. 

Não consta dos livros de História a narrativa dos meus antepassados. São 

micro narrativas de resistência, que apenas exercícios etnográficos ou metodologias 

que lidam com o contexto mais particular podem registrar. Faço referência apenas 

aos familiares com os quais convivi e/ou convivo, por desconhecer as características 

étnicas, éticas ou não éticas, de benevolência ou não dos demais. 

Meu pai, tios e avô foram todos seringueiros. Nascidos em um lugarejo com o 

nome Carapanatuba, na região ribeirinha do município de Humaitá, Amazonas. O 

meu pai começou a cortar seringa com o meu avô, Nilo Chaves, nascido em 1921, e 

com os irmãos. Ele tinha seis anos de idade. Sempre às 19:00 horas já estavam 

todos recolhidos para dormir, porque levantam-se em torno de 1:00 hora da 

madrugada para ir trabalhar no seringal. A vida se desenrolava de forma 

extremamente simples e dura, tanto que, como uma espécie de reparação, a 

aposentadoria dos “soldados da borrava” equivale a dois salários mínimos, no lugar 

de um.  
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Hoje, Pedro (meu pai) está com 65 anos e estudou mais ou menos o 

equivalente ao terceiro ano do Ensino Fundamental. Na época, a professora, que 

sabia ler e escrever até determinado limite, não vislumbrava qualquer perspectiva de 

diploma, pois, por estas bandas de cá, o distanciado Norte do país, a primeira 

Universidade criada é datada de 1957, a então Universidade Federal do Pará 

(UFPA).  

A professora - geralmente apenas uma atuava nessas localidades – era, 

reconhecidamente, a pessoa mais sábia do lugar, a detentora de algo que não havia 

na época, que é a habilidade ler e escrever, alfabetizava as crianças para fins 

básicos que pudessem auxiliar nas práticas do cotidiano: reconhecer dinheiro, fazer 

uma pequena lista de compras, anotar compras em cadernos de fiado etc.  

Dentro de um conhecimento ainda por construir (da minha parte, que venho 

da área de Letras) sobre as questões históricas da exploração que envolve os 

seringais, ouso dizer que, na Amazônia, a escravização não ocorreu somente com 

os negros e que as crianças, independentemente da cor, já trabalhavam. Os homens 

trabalhavam nos seringais, pescando, caçando, roçando, plantando, ou seja, fora do 

espaço doméstico e as mulheres nas tarefas dentro do espaço da casa.  

Minha mãe, que tinha olhos mais claros que os meus, e pele clara, aos oito 

anos de idade lavava a roupa da família numa prancha, agachada, com o sabão 

Tuchaua (ainda o encontramos pelos supermercados), fazia comida e outras tarefas 

dentro do espaço doméstico destinado às mulheres, lá em Carapanatuba, por volta 

do ano de 1965.  

Fato bastante comentado durante a minha infância é que nos dias em que a 

roupa chegasse encardida para a avaliação da minha avó, Dolarice de Sá Gomes, 

ela atirava a trouxa do alto da casa erguida por jirau, fazendo com que minha mãe, 

no caso, tivesse que lavar toda a roupa novamente. Relato desta maneira, porém 

houve confirmação. Minha mãe faleceu tão logo completou 44 anos, acometida, 

desde os 36, por doença autoimune comum nesta região. Minha avó está com 85 

anos, dos quais 52 foram vividos em Carapanatuba, cuja cidade mais próxima é 

Humaitá/AM. Conversamos e eu prometi gravar o relato de vida dela, numa visita 

para o café.  

Desse modo, percebo que as pesquisas relacionadas aos estudos sobre 

gênero, feminismos, história das mulheres, deveriam ampliar os olhares. A 

historiadora Mary del Priore, nas muitas entrevistas, facilmente encontradas no 
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Youtube, e com uma obra de mais de 40 livros na área de História, sugere que o 

termo correto seria Brasis no lugar de Brasil, o que, inevitavelmente, exige-nos 

cuidado e empatia nas relações de alteridades, nos mais variados espaços deste 

país.  

Em artigo intitulado O norte apagado: algumas formas de materialização 

discursiva do silenciamento do indígena e do caboclo da amazônia brasileira, 

Martins (2005, p. 2), afirma que: 

 
Tomando como base apenas algumas campanhas do Governo Federal, 
podemos perceber como o indígena, o caboclo e a região Norte - como 
também parte da região centro/noroeste do Brasil que os representa - são 
silenciados e apagados, não bastassem, na mídia nacional, telenovelas, 
concursos e programas que fingem abarcar representantes do Brasil inteiro 
em seus quadros, telejornais que excluem outros rostos, outras notícias, 
enfim, toda sorte de produção cultural que constrói a unidade brasileira, 
impondo alguns elementos em detrimento da base racial, por assim dizer e 
por me faltar termo mais propício, sobre a qual se construiu essa nação. 
[...]. 

 

Trazendo para o âmbito do feminismo, em especial o interseccional, o 

conceito de raça é adotado sempre - de forma sociológica e não biológica - para 

deixar marcadas (expostas) as opressões, que são múltiplas e devem ser 

lembradas, principalmente, nas agendas das políticas públicas de um país 

escravocrata, colonizado e que ainda possui uma narrativa falsa. Daí o vocábulo 

“mito”, que aparece na expressão “mito da democracia racial”, que não 

aprofundaremos neste espaço, porém que as intelectuais feministas de diversas 

áreas do conhecimento “derrubam” e talvez também me falte um termo melhor para 

expressar. Citando novamente Martins (2005, p. 2), entendo que: 

 
Essa disjunção entre um Brasil que aparece e outro que é calado, 
silenciado, emudecido, apagado, ignorado tem suas raízes não claramente 
definidas nas relações que historicamente se estabeleceram entre a 
província do Grão-Pará, a Corte e a colônia brasileira. 
 

É um tanto quanto óbvio o que escrevo agora pois, em termos geográficos, as 

opressões, marginalizações e apagamentos também têm as suas dinâmicas. Uma 

forma para que os estudos sobre gênero, em Rondônia, possam levantar novas 

possibilidades, é considerar o processo histórico da colonização que se processou e 

se processa por aqui. Numa tentativa de fechar um adendo com possibilidades de 

desenvolvimento, para tornar-se algo maior, volto ao relato que traz um pouco da 

minha história ribeirinha. 
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Desde muito cedo, os meus pais me ensinaram a valorizar os alimentos, 

comendo o que havia para o dia: peixes, caças do mato (veado, anta, porco do 

mato, tatu, cutia, pato do pato, macucau), conserva enlatada, sardinha enlatada, 

feijão com charque, etc. Hoje, consigo almoçar em qualquer restaurante da cidade 

de Porto Velho, e não importa qual seja, desde que tenha peixes... eu como as 

cabeças, sem nenhum recato de trazer a “cuia” de farinha para perto, como meus 

antepassados ribeirinhos, caboclos amazônidas preferem, e os povos originários, de 

comunidades indígenas (penso). Na infância e adolescência fui tímida ao extremo, 

porém hoje sinto-me à vontade para falar, travar bons diálogos. As “autoridades”, 

enxergo como pessoas e ponto. A escala valorativa em relação ao lidar com o outro 

segue o estímulo ao respeito, isto é, eu respeito você, pois suas ações me inspiram. 

Intimamente gostaria de inspirar também. 

Minha referência de irmã é negra (minha prima). Nós jamais nos olhamos com 

distanciamento ou superioridade uma em relação à outra. A colega de trabalho mais 

próxima, conhecedora das minhas fragilidades, de questões íntimas, parceira de 

viagens e de todas as horas, incluindo conversas na madrugada via whatsapp, é 

negra e não nos vemos com olhar distante. Minha orientadora é negra e, como ela 

costuma dizer, nascida em Xapuri-AC. Penso que ela sinta que o meu olhar não é 

distintivo ou de superioridade com base em cor da pele. Com os meus pais não foi 

isso que aprendi, embora tanto eles quanto eu tenhamos nossas falhas em outras 

esferas possíveis (talvez muitas…). 

Mas, naquela tarde, num evento feminista valioso, sobre um assunto que 

venho cautelosamente estudando e defendendo, olhei para mim e me vi: branca, 

escravocrata, sinhá, patroa, elitizada, descendente do refugo da sociedade, sem 

importância alguma... Aliás, por que estar ali? É como se a pele clara e os olhos 

claros contassem uma trajetória de privilégios que apenas os que me conhecem na 

intimidade acompanharam até determinado ponto. Dores e perdas encobertas pela 

minha exterioridade, dores transmutadas em muitos poemas que preferi que se 

perdessem e, enquanto fruto artístico, eles não me representam mais. Descortinei 

outros campos, horizontes e estradas...  

 

Dessa forma, com a síntese da nossa narrativa de cunho histórico/pessoal 

somada à análise das entrevistas, podemos dizer que, no país em que vivemos, o 

olhar macro é urgente. É questão de existência, resistência, reexistência e 
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sobrevivência. Porém, se ajustarmos os binóculos e chegarmos ao olhar micro - 

olhando para as histórias individuais, que também não estão nos livros - apenas um 

olhar não viciado em encontrar privilégios em toda e qualquer mulher branca poderá 

ver. É necessário estender esse olhar mesmo para as amazônidas, em suas 

riquezas de cores e culturas: um olhar „de dentro‟, que poderá criar lugares de 

escuta para esses tantos adendos que talvez nunca daremos conta de perceber.  

 

 

Os feminismos mudaram o mundo! Simone de Beauvoir, em 1949, foi gigante 

e ainda o é nos dias de hoje. Butlher não é do feminismo interseccional e, no 

entanto, como revolucionária, deslocou o olhar para os chamados corpos abjetos tão 

esbofeteados, indesejados e estigmatizados dos seguimentos LGBTQIA+, que 

sabemos ser abraçados pela interseccionalidade. Percebemos que existe uma 

inegável identificação entre os escritos de Butler e as autoras que a “traduzem”, no 

sentido de tornar mais fácil o emaranhado tão importante quanto complexo da sua 

teoria. 

 A Interseccionalidade do Feminismo Negro é uma lição para o mundo, 

contudo, tenhamos empatia por todas as mulheres e homens que se colocam na 

posição de Resistência contra o sistema estrutural de opressões. Bourdieu já dizia 

que ao homem também é computado os papéis de virilidade e dominância. A 

sociedade como um todo é dirigida por pseudos sistemas de lógica que impõem, 

com sutilezas de naturalidade, maneiras de pensar, agir, crer e enunciar. Por isso, 

as energias desprendidas por nossos discursos (escritos ou orais) ganham maior 

alcance quando direcionadas para o mesmo sentido, aspirando a equidade e a 

emancipação. A metáfora do não soltar as mãos pode ser associada ao ato de 

criticar nossos próprios enunciados (exercício de autocrítica), quando excedentes ou 

insociáveis em demasia. Desse modo, ficaremos menos fragilizados diante das 

encruzilhadas. 

O caminho de uma pesquisadora é caminhar e convidar a toda gente para o 

movimento da busca do conhecimento. O momento atual nos convoca a estarmos 

unidas, inclusive aos homens que veem o patriarcado como herança negativa e, de 

algum modo, se juntam à Resistência contra a estrutura de exclusão e violências 

múltiplas. 
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Reconhecemos que não conseguimos abordar apenas o movimento 

feminista, a história das mulheres ou os estudos sobre gênero e, assim, o estudo se 

desenhou como transdisciplinar, envolvendo autores circunscritos nas áreas da 

História, Sociologia, Antropologia, Estudos Culturais, Pós-Colonialismo, Ciências 

Políticas, Arte etc. Nossos estudos futuros terão como delimitação a História das 

Mulheres de Porto Velho, de Rondônia. 

 A noção de gênero, numa perspectiva pós-colonial permitiu-nos entrever as 

assimetrias decorrentes do sistema estrutural de relações hierarquizadas no campo 

da Arte, que confia que a mulher deva desempenhar apenas o papel de intérprete; 

na realidade confina-a dentro de um papel menos importante que o do homem ou 

que requer a presença de um homem com maior conhecimento e reconhecimento 

entre os pares. Trocando em miúdos, papéis secundários, que não torna a mulher 

visível. 

A perspectiva escolhida, consequente da empatia pelos autores que 

elegemos, resultou em diálogo produtivo, que germinou a ideia de que, sendo capaz 

de escrever uma dissertação, poderemos, pouco a pouco, ir construindo, junto a 

outras pesquisadoras, um lugar de fala a partir da Amazônia, com conhecimento 

científico e empírico, uma vez que, desde a geração das nossas avós, nossa família 

reside por estas terras.  

Ao encerrar este ciclo, esta escrita, as conclusões a que chegamos é que 

devemos ler e reler, com olhar autocrítico, reconhecendo que todo trabalho se finda 

de modo incompleto e sempre pré-disposto aos adendos de outros olhares e de 

outras perspectivas. Traçamos planos para entrevistar maior número de 

compositoras e observar seus gestos, atos, discursos, composições músicas, 

projetos artísticos, performances no palco. O espaço artístico, ou melhor, os 

espaços da artista amazônida tornaram-se convite para a etnografias urbanas e para 

estudos a longo prazo, até em virtude do ineditismo. 

Vislumbramos, neste trabalho, uma contribuição ou, antes disso, uma 

provocação para gerar discussões e aprofundamentos, a fim de que possamos 

promover debate futuros dentro e a partir das nossas especificidades. A 

complexidade das muitas questões levantadas do campo epistemológico 

transdisciplinar, e que a cada momento se compartimenta mais e mais, exigiu-nos 

um esforço intelectual nunca antes experimentado. Por outro lado, sendo muito 

afeitas ao diálogo, a realização das entrevistas, o contato por meio da linguagem de 
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modo presencial, olhos nos olhos, nos enriqueceu enquanto pessoa, enquanto 

alguém em movimento, em processo de desconstruções e construções. 

Durante o processo de análise, procuramos construir um debate às margens 

de um olhar eurocêntrico ou subalternizante, no que pensamos ter obtido sucesso, 

com o apoio do referencial de autores com esse alinhamento. Percebemos que no 

campo da Arte de Porto Velho já há experiências nos espaços do teatro, da música 

e das artes visuais e áudio visuais que já trilham por esses caminhos das 

identidades amazônidas. Ficam nossos votos para que os estudos de gênero e arte 

engajada estabeleçam essas ligações, enlaçadas também ao universo local. 

Urgente é valorizar a escuta no interior das tantas formas de viver o feminismo, 

promover a visibilidade dos discursos e práticas na contramão da ideologia dos 

colonizadores, construindo novos parâmetros, num processo emancipatório e 

inclusivo. 

Em adição, associamos nossa voz às vozes das mulheres às quais tivemos a 

oportunidade de entrevistar, pois percebemos a necessidade do coletivo e das mãos 

entrelaçadas para a conquista de espaços, a promoção do movimento capaz de 

impulsionar a passagem das mulheres para mulheres descolonizadas, donas de si.  

Nossas ações não serão homogêneas, contudo são complementares e 

solidárias. E que não envelheça a nossa capacidade de Resistir sem perder a 

Afetividade. “A vida é amiga da arte, é a parte que o sol me ensinou”24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

24 Referência a Força Estranha, composta por Caetano Veloso (1978). 
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APÊNDICE A - Entrevista com Benedita Nascimento (14/02/2019) 

 

  

Bené: [...] O Fórum popular tinha como pauta principal a questão da violência contra mulher 

que na década de 80 era um tabu, né? Mulher apanhava e era morta, mas ninguém queria 

falar sobre. No caso, a gente já tinha uma concepção feminista e tivemos que pensar as 

estratégias para trazer a sociedade pro nosso lado e pautar políticas públicas de 

enfrentamento à violência contra a mulher. Então, a gente se ancorou na Arte para fortalecer 

a nossa voz. Não estávamos procurando por artistas feministas, porque a violência está em 

todos os lugares, então a gente deve falar a todos e todas sobre isso. Para mim não importa 

se tenho uma freira falando contra a violência ou se alguém do feminismo negro, feminismo 

liberal...eu quero é que a gente possa trazer esse fenômeno para a mesa da sociedade. 

Então, pra isso, a gente tinha que ocupar todos os espaços: a igreja, a imprensa, o palco, as 

praças tudo e nós fizemos isso. Tudo! nós fomos pra praça, pra igreja, pro circo, pra 

delegacia e fizemos oficinas para os policiais, entendeu? Tudo o que estamos fazendo hoje, 

nós já fizemos na década de 80, 90 até 2006, porque aí foi quando a gente assumiu o 

governo municipal (PT) ...que aí, é claro que a gente assume outras frentes. O fórum ficou 

pra atuar mais nesse universo da discussão dentro dos governos...a gente conseguiu várias 

coisas ou várias conquistas públicas. Agora que estamos aqui no governo, a gente quer que 

as ações se transformem em políticas públicas e fizemos isso. Se acabou, não fomos nós 

que acabamos.  

[...] então é isso, a ideia de ir para o campo da Arte era principalmente pautar a questão da 

violência (tabu). Daí, depois a gente vai conseguindo conquistar os espaços, porque imagina 

você fazer algo assim no sistema FECOMÉRCIO: SESC. Tu tens uma sociedade 

conservadora, preconceituosa, provinciana, mas com o “Canta Mulher” a gente conseguiu 

fazer discussão sobre a mulher, mulher sindicalista, mulher no trabalho, mulher negra; falar 

sobre o aborto, direitos humanos, igualdade. A gente conectava o tema da violência com a 

questão dos direitos humanos. Fizemos manifestos, atos pela paz, fomos para assembleias, 

sabe? Ocupamos os espaços. 

...O Canta Mulher foi se tornando um espaço (como que eu digo?...) um espaço de 

encantamento, né? A gente já sofria com as dores das mulheres que eram vítimas de 

violência (era mulher morrendo, era mulher espancada), a gente ia para delegacia, IML, 

então a gente já vivia essa dor...as dores das mulheres vítimas. E aí o “Canta” acabava 

sendo um espaço onde a gente trazia outras coisas né?  

Falava da condição feminina no aspecto da pobreza, da violência e da desigualdade. Mas 

falava também da beleza, do canto, da música. Trazendo compositores que destacavam a 
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importância da mulher na sociedade, compositores que falavam da Paz (comentário dela: 

Gonzaguinha tem muito disso), que falavam de uma sociedade mais justa e mais equânime. 

A gente ia por esse campo e colocava sempre para as artistas que não tem música 

depreciativa contra a mulher e da mesma forma a gente falava para a banda: olha, não rola 

assédio, soberba com relação às cantoras...a banda é com homens porque nós tínhamos 

dificuldades de encontrar mulheres instrumentistas, né? Agora que a gente tem no cenário.  

Então, a gente tinha esse cuidado em falar com a banda: olha, o espaço aqui é delas. A 

cena é das mulheres. E assim a gente foi conquistando aliados: Bado, Binho, não sei quem, 

não sei quem...que é tanta gente. Então o “Canta Mulher” cresce. Vai crescendo e passa a 

ser um evento de expressão cultural na cidade. As mulheres também vão se deslocando, 

tomando consciência e vendo outras coisas. Por isso a gente conseguiu colocar na pauta a 

questão da violência, manter um projeto que não tem recurso financeiro, que tem uma linha 

política sim, que defende os direitos das mulheres...claro, com esse suporte do SESC. O 

fato é que o projeto ideológico e se mantém ideologicamente. E ainda tem mais: no “Canta 

Mulher” não se canta qualquer música... “Ah são ativistas, militantes e tal mostram qualquer 

coisa” Não! Vamos produzir! É com qualidade! As pessoas precisam olhar...nós somos 

mulheres e produzimos e produzimos bem. A artista canta no bar, mas ela faz o show ...O 

“Canta Mulher” é tudo isso e se torna esse espaço dinâmico, interativo, produtivo. Eu tenho 

uma tese de que as mulheres do “Canta Mulher”, quando estão no palco...elas tem o 

domínio total...elas se encontram em uma outra dimensão no palco. Então, imagina que às 

vezes tem artistas que não fazem show o ano todo, mas se estiver na cena do “Canta 

Mulher”...a gente vai acompanhando ensaio, movimentação, a correria delas com a 

imprensa, vão ao salão e não sei pra onde, não sei pra onde e é um embelezamento total e 

eu penso que isso é tão formidável. É o que chamo de reapropriação da nossa alma, do 

nosso corpo, da nossa vida, sabe? Aquele quadrado daquele palco é meu, faço o que eu 

estiver a fim...vou me despir de tudo e todos sabe? O palco, ele se torna isso e é por isso 

que ele é tão contagiante. E é por isso que todas elas querem estar no palco, né?  

Uma coisa importante é que nos 25 anos do projeto a gente comemorou com todas as 

honras e trazendo todo mundo que participou... a sociedade sentiu a importância do projeto, 

Porto Velho e tal. Bom, e aí, depois disso...nos 26 anos, quando terminou o show, eu vim 

direto pra casa e foi nesse ano que tivemos a presença de algumas meninas Carol, Gabriê, 

Sarah...não sei mais quem. E aí cara, e aí sim, elas representaram ali, nesse “Canta” dos 26 

anos, uma construção ideológica marcadamente feminista, né? Que a gente trouxe para o 

projeto o tempo todo, mas como houve uma iniciativa espontânea dessas meninas, e eu 

digo meninas porque pra mim elas são! E são também dessa nova frente de ativismo. Eu 

vim pra casa e disse pra mim: acabou o “Canta Mulher” porque a nossa missão foi 

cumprida. Do Fórum e do “Canta”...Tu tá entendendo a grandiosidade do Fórum e do 
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“Canta” pra nós? Que foi ver... as meninas...essas meninas jovens dizendo: Olha, estamos 

aqui! Nós vamos pra cima! Nós queremos nossa autonomia, nosso direito de ir e vir, nosso 

direito a fala, a voz, ao nosso corpo, de tomar nossas decisões...e então, cara, no dia 

seguinte, o Fórum se encontrou: A Ida, a Mara, a Joaninha e etc... e todas empolgadas a 

gente falou: Olha, a nossa missão está cumprida. É aquela história do agente multiplicador. 

A construção de algo assim não se dá em uma década...acontece em décadas. O “Canta 

Mulher” está chegando na terceira década e agora a gente já consegue ver o retorno, ou 

seja, o saldo desse projeto. Como eu já disse, nós nunca condicionamos a artista ir para o 

palco a ser ligada ao feminismo (ativismo). O que sempre colocamos é que as canções não 

poderiam depreciar as mulheres e temos também o cuidado em relação a outras questões, 

como vestimenta, porque o “Canta Mulher” tem um público e esse público pode ser 

composto por: padres, crianças, putas, freiras e por aí vai. Sempre buscamos evitar também 

determinados estereótipos (a mulher já é fudida mesmo, ainda mais quando se cria 

determinados estereótipos). Isso pode parecer conservadorismo, porém eu vejo como um 

cuidado mesmo. Nós vivemos numa sociedade que é conservadora. Porém isso nunca 

também foi impedimento...cara, vai conforme tua alma...conforme você se sente... mas não 

chegamos até aqui com ações agressivas não, e principalmente agora...não penso que seja 

o momento de descontruirmos laços. Nós precisamos de aliados, isso sim, de fortalecimento 

de laços. A pergunta que faço é: Será que nós já fizemos a devida avaliação do porquê que 

nós perdemos aliadas nesse processo (eleitoral)?. Qual é a linguagem então? Que 

linguagem precisamos para dizer: Olha, todas somos vítimas de um patriarcado?... Bicho, a 

gente discute isso desde as décadas de 80, 90 e começo dos anos 2000... então... Como é 

que agora, a gente vê tantas mulheres, inclusive, desvalorizando tudo aquilo que a gente 

(enquanto movimento feminista) conseguiu. Em algum momento da nossa caminhada, nós, 

de certa forma, falhamos mesmo com tantas questões que conseguimos pautar...nós 

falhamos.  

O FPM, Janaina, sempre teve essa perspectiva ideológica e de militância e, de certa forma, 

isso também foi para o “Canta Mulher”, até porque o “Canta Mulher” se tornou uma forma ou 

um veículo de comunicação e publicização das nossas questões ideológicas. Temos que 

continuar com esse espaço...é um espaço que não podemos perder. 

Janaina: E quais seriam os parceiros? 

Bené: Todos os sindicatos, as ONGs, SESC, algumas empresas como a UNIMED...O SESC 

oferece toda infraestrutura e logística... não temos outros parceiros fixos...corremos atrás do 

patrício e apresentamos projetos. Não temos sequer uma conta, porque tudo é pago direto 

pelo produto, ou para cantoras...a gente não tem a conta, mas a gente presta contas (rsrs.) 

Quando vamos atrás do patrocinador já temos a ideia do produto a ser patrocinado: cenário, 
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algo para o camarim, material gráfico, cachê de alguma cantora e já é pago direto pelo 

produto.  

Janaina: Bom, há algumas perguntas inclusive tem umas já respondidas... mas, de forma 

breve, como iniciou o Fórum? 

Bené: Há 27 anos nós já erámos militantes do PT e com nossas leituras feministas, algumas 

eram de ONGs (no meu caso CEAP), jornalistas, pessoas das universidades, igrejas e por 

aí vai. O “Canta Mulher” é do mesmo ano. O CEAP trabalhava com movimentos sociais 

urbanos e a gente atuava nos bairros, na periferia entendeu? O meu primeiro trabalho foi ir 

acompanhar uma ocupação urbana: União da Vitória, na época. O CEAP foi uma ONG que 

durou uns 25 anos e era também relacionado à educação popular. Teve um dia em que a 

gente estava numa reunião e chegaram gritando: corre, corre que fulano tá matando a 

mulher dele... Foi quando eu acompanhei a turma e quando chegamos lá... Ele estava 

batendo a cabeça da mulher na porta (fechava e abria a porta com a cabeça dela sendo 

machucada), pra você ver o grau de violência... desse dia em diante eu disse: chega! 

Foi quando nós começamos a tratar desse tema dentro do CEAP e a maior parte das 

pessoas que iam para o CEAP eram justamente as mulheres. O CEAP começou a 

desenvolver oficinas e, para chegar no tema da violência, nós começamos a abordar a 

saúde da mulher e acabamos convidando pessoas do teatro e já havia jornalistas, 

professoras, enfim...não demorou muito surgiu a ideia de criação do Fórum Popular de 

Mulheres, mesmo para funcionar como rede de articulação, e foi juntando lideranças: 

sindicatos, universidades, negras e de vários locais. Cada um dentro da sua atuação...do 

seu espaço. E a violência, quanto mais a gente trabalhava, mais ocorria. Era realmente um 

cenário latente. Como Fórum, não havia aquela história de reunião o tempo todo...cada uma 

sabia o que era pra fazer e a gente trabalhava, trabalhava e ia fazendo dentro da sua 

atuação ou da sua área. Em 2012 ou 2013, fomos percebendo quebras na nossa conquista 

no âmbito nacional e local. Os conselhos, eles aparelham e criam um monte de instâncias. 

Com lideranças políticas feministas indo para os governos...foi de certa forma dando um 

vazio nos movimentos e, quando a gente foi percebendo isso, acabamos voltando. Na 

verdade, a gente nunca parou, mas a questão é que a gente vai envelhecendo, adoecendo, 

os filhos pra criar e todas as outras funções que temos né, mana? Mas desde o ano 

passado que estamos reescrevendo a atuação nas comunidades rurais e pra gente é difícil, 

porque nos autossustentamos e é no carro de uma e da outra... nessas circunstâncias, mas 

a gente faz, né? A gente vai fazendo. 

Janaina: Bené, e as bases ideológicas do início? 

Bené: Cara, eu sempre fui do PT e principalmente do movimento social... todas as nossas 

leituras [...] e nós tivemos muita, muita formação mesmo nesse sentido. Era latente no 

próprio partido, por mais que tivesse, e sempre tem, gente machista pra caramba... isso é 
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uma frente do próprio partido. O pessoal chama de Feminismo Liberal essa luta pela 

igualdade de direitos. Um dia me perguntam o que é ser feminista... Ser feminista para mim 

é um projeto de vida e eu luto pela mulher, negra, indígena, pobre, branca e luto pelos 

homens (dependentes químicos). A minha relação é cósmica com o outro ser humano. Eu 

não entro no mérito de vertentes e também não sou contra quem tem a sua. Se eu sou 

feminista é por uma questão social de acreditar numa sociedade mais harmoniosa, com 

respeito e onde a gente consiga comungar da democracia. Agora, a nova geração fala na 

interseccionalidade. Eu, pelo menos, sempre trabalhei pensando no todo. O conceito de 

sororidade, por exemplo, pra mim ele é bem importante, porque sempre teve a cultura de 

dizer que nós mulheres brigamos entre nós e que somos fofoqueiras e arengueiras e então 

essa discussão é importante para descontruir isso aí. Mas, pra mim, tem que incluir os 

homens também em todo esse processo. Agora realmente é o momento de ninguém largar 

a mão de ninguém e inclusive dos nossos companheiros... afinal, a sororidade vem para o 

não à soberba, à animosidade, à opressão de um contra os outros e isso abrange a todos.  

Janaina: Que contribuições para o empoderamento da cantora a participação no “Canta 

Mulher” traz? 

Bené: Empodera totalmente. Todos os anos vão cantoras que sobem ao palco pela primeira 

vez... acredito que, como elas sempre gostam de participar, criou-se o sentimento de 

pertencimento.  

Janaina: E você acredita que de forma velada ou não...ocorre misoginia em relação às 

cantoras aqui em Porto Velho? 

Bené: No começo do “Canta Mulher”, a gente percebia mais essas situações. Que no fundo 

eu não sei até que ponto é misoginia ou a ver com o gênero. Eu percebia que tinha muita 

relação com o conhecimento... o cobrar para que a apresentação seja a melhor possível... 

eu faço isso e inclusive para quebrar aqueles estereótipos de “não ficou tão bom por ser 

mulher” ou “ficou delicado e arrumadinho demais por ser mulher” [...] Deve ser mais ou 

menos assim: Ficou bom porque eu sou boa e capaz... não por ser mulher ou por ser 

esposa de fulano ou parente de não sei quem... você está entendendo? Sobre o que está 

relacionado ao conhecimento musical... Isso é inerente ao ser humano...uma questão de 

soberba. Soberba também pode existir de mulher para mulher. Nas sociedades cristãs, as 

coisas tomaram um rumo maniqueísta: isso é bom ou ruim, é bem ou mal, é santa ou 

pecadora... e por aí vai. Muitas vezes eu pego bastante no pé para que a gente mantenha o 

nível de qualidade e com os músicos, e muitos estudaram mesmo, isso também ocorre. 

Bom, pode ter ocorrido também, mas nós sempre tivemos as conversas com a banda, que é 

toda formada por machos (homens) e qualquer coisa que ocorrer elas podem vir até nós 

para falar. Da nossa parte, também sempre falamos com elas no sentido de fazer o melhor e 

ir melhorando e estudando. Por se tratar de 27 anos... deve ter acontecido.  
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Janaina: Nos últimos quatro anos dentro do evento houve rupturas, ou melhor, a crítica 

ficou mais aguçada nas cantoras? o ativismo...enfim? 

Bené: Sim. Ah inclusive tem todos os credos. Nós temos evangélicas, budistas zen, 

espíritas [...] A ideia é incluir. No grupo de whats há discussões e a turma participa... “o pau 

fica comendo” eu não comento para não influenciar. Ou seja, o “Canta” já cumpriu o papel 

dele. 

Janaina: Como você enxerga Porto Velho com relação ao que é produzido no restante do 

país pelas mulheres? 

(Bené ficou em dúvida quanto ao registro e depois disse para eu ficar à vontade) Cont. 

Bené: Eu penso que é possível melhorar e avançar muito mais. A maior parte das cantoras 

ficam na noite, com repertório de barzinho que todas já sabemos como é... são talentos que 

podem ser melhor aproveitados. Outras como a Izabela Lima, por exemplo, se envolve em 

vários projetos, todos com qualidade, onde você percebe o autoral e inclusive ela trouxe o 

Festival Internacional para Porto Velho, né? Então é isso. Algumas poucas vão por 

caminhos diferentes e a maioria toca na noite e nós sabemos que quem toca à noite fica 

com os horários complicados para as tarefas do dia e produção dos projetos.  
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APÊNDICE B - Entrevista com Mara Regina da Silva Oliveira Araújo (23/01/2019) 

 

 

Ao ser chamada por Mara Valverde, ela esclareceu qual é o seu nome e disse que 

após a morte do ex Deputado Federal Eduardo Valverde (com quem era casada) ela aceitou 

(a agregação ao seu nome) como uma forma de memória, de lembrança... ser chamada 

pelo sobrenome dele, uma vez que foi o grande amor da sua vida.  

Mara: Desde a década de 90 que começamos a atuação no Fórum: Bené, Fátima Cleide (ex 

Senadora de Rondônia), Elenir, Fernanda Kopanakis, Edineide Arruda, Miriã Saldanha, 

Risonele, Angela Cavalcante, Ida Pérea etc. No começo, pensava-se que as mulheres que 

começavam a se articular não tinham o que fazer e, pelo contrário, todas éramos muito 

ocupadas, mas estávamos solidárias com outras mulheres. Foram muitos anos lutando. Os 

próprios governos não tinham esse olhar. Quando o Lula assumiu como presidente, a 

Fátima Cleide como Senadora, Eduardo Valverde como Deputado e Roberto Sobrinho como 

Prefeito foi que nós conseguirmos colocar questões relacionadas a mulher na condição de 

políticas públicas. O Roberto criou, por meio de leis, a Coordenadoria de Mulheres. Quando 

fui gestora, consegui também algumas ações: criação do Centro de Referência que atende 

mulheres vítimas de violências, devido a esta demanda que a cidade precisava, né? O 

Fórum trabalha sempre também com prevenção e por isso as questões das oficinas, 

palestras, reuniões. Nós já trouxemos a Rose Marie Muraro, Silvia Pimentel [...] A principal 

frente do Fórum é o combate a violência. A Lei Maria da Penha 11.340, de 2006, lembro que 

na época nós trouxemos a Maria da Penha em Porto Velho, na verdade ela veio pela OAB e 

chegou a ir na Câmara dos Vereadores para falar para mulheres. Na época em que estive 

trabalhando na prefeitura, sempre fazia questão de fazer com que eles pensassem que a 

mulher deveria estar inserida em tudo e em todas as programações e na pauta das políticas 

públicas. Uma das bandeiras do fórum ainda é a criação da Delegacia 24h, porque sabemos 

que a violência não tem dia e nem hora para acontecer e infelizmente no mundo as 

manchetes fala sobre isso, sobre os casos de violências. Hoje estou aqui no Sindicato, mas 

quando estou na Assembleia, que é meu órgão de origem, ou qualquer outro local, sempre 

tentamos falar sobre uma cultura de paz, né? E na valorização das mulheres... estamos 

sempre pontuando essas questões. 

Janaina: Na segunda pergunta, eu gostaria de saber quais foram as bases ideológicas em 

que o “Canta Mulher”, que é uma das ações do Fórum Popular de Mulheres, foi criado. Em 

pesquisas que fiz... há relações com os partidos de esquerda. 

Mara: Exatamente... Mas hoje os movimentos sociais e as situações que envolvem a mulher 

transcendem os partidos. Claro que eu tenho o meu partido e as ideias que me fazem sentir 
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bem. Mas, independente de quem está no governo, a luta não para e nós temos que nos 

preparar agora em 2019 mais ainda...nessa atual conjuntura.  

Janaina: Indo para o campo da Arte, que será nosso foco principal, neste trabalho... Que 

contribuições para o empoderamento da mulher (cantora/compositora) a participação no 

“Canta Mulher” traz? 

Mara: É uma vitrine, né? Elas podem mostrar também trabalhos autorais. A imprensa 

sempre foi parceira e elas são vistas, elas se encontram e isso acaba sendo um grande 

encontro entre cantoras, músicos. Temos a Gabriê, que foi para o The Voice Brasil, a Carol 

Aguiar tem um grupo de samba, a Izabela tem as parcerias com outros artistas e se 

apresentam na Universidade e outros espaços... enfim. 

Janaina: A temática é decida pelo Fórum e depois repassam para as cantoras? Qual é o 

procedimento quanto a isso? 

Mara: Nós conversamos entre o fórum, mas as ideias são decididas e trocadas com as 

cantoras convidadas. No ano passado, novembro ou dezembro, nós fizemos 

confraternização e reunião e falamos de todo o projeto, que este ano homenageia a diva 

Dona Ivone Lara, né? É feito bem antes, para podermos repassar ao SESC. 

Janaina: Em Porto Velho, de forma mais velada ou menos velada... ocorre misoginia 

relacionada às cantoras ou compositoras? No “Canta Mulher”, por exemplo, é perceptível? 

Mara: Não. O “Canta” é justamente para a valorização das mulheres. É uma vitrine, na 

verdade, e não tem preconceito e nem competição. Nós buscamos músicos que já trazem 

alguma afinidade, né? Pode ser que eles não tenham a mesma compreensão sobre gênero, 

mas respeitam. E o microfone fica aberto para elas falarem, elas podem trazer músicos da 

própria banda (caso tenham). Tudo o que buscamos é a equidade. 

[...] 

Em 2018... acho que 2017 nós fomos homenageadas na câmara pela Vereadora Ellis 

Regina... foi bem bacana. E também já conseguimos que o “Canta Mulher” faça parte do 

calendário relacionado aos eventos da cidade. Fim de 2018, era um sonho nosso podermos 

realizar uma cantata de Natal com algumas das cantoras e deu certo. Não sabemos se 

continuará, porque sempre esbarramos em questões financeiras também. O recurso que 

conseguimos é muito pouco. Somos todas muito solidárias... as cantoras enfim...Nós 

sonhamos em ir para os distritos, porém é bem complicado. Outra conquista foi do programa 

de rádio na transamazônica FM. Por alguns meses a Bené apresentou e pode até repassar 

as informações direito. Mas nossas ações são geralmente do bolso... uma boa parte.  

Janaina: Você é feminista? 

Mara: Sou feminina e feminista... sou vaidosa desde criança, mas com a consciência de 

lutar e tentar melhorar o universo, o lugar onde a gente mora. 
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Janaina: Dentro dessa postura feminista, você se identifica com alguma das vertentes do 

feminismo? 

Mara: Desde da década de 90, a gente sempre trabalhou com várias frentes, né?... e inclui 

todas as diferentes mulheres. O Fórum sempre foi agindo desse modo... era trabalho e lutas 

referentes a mulheres: ribeirinhas, juventude, sindicalistas, da cultura. Mas hoje, quantos 

coletivos que surgiram... há uma nova geração e isso é muito bom. Eu preciso desacelerar, 

nós precisamos (Fórum) ... já são muitos anos de luta e num feriado eu quero poder almoçar 

legal, curtir minha casa, tomar um banho de rio [...] A gente fica feliz com a nova geração e 

os movimentos evoluindo. Pela Assembleia é mais fácil eu poder contribuir, por já conhecer 

as pessoas e como funciona e tal [...] 

Janaina: Você acredita que a música ou a Arte pode representar um combate ao 

machismo? 

Mara: Com certeza, porque a música é linguagem que toca. E quanto mais letras falarem de 

Paz, Amor, de Viver bem o presente, da Gratidão e do Feminismo também é melhor. 

Infelizmente, muitas pessoas não põem atenção nem no que estão cantando ou ouvindo [...]  

Janaina: Nos últimos quatro anos é possível vermos rupturas nas esferas social e política 

em relação ao preconceito relacionado a mulher?  

Mara: Sim. Mas agora nesse novo governo a gente não sabe como vão ser as coisas. Em 

sala de aula essas temáticas deveriam ser trabalhadas, porém não se sabe como será. O 

que sabemos é que estaremos lutando enquanto for preciso. 

Janaina: Como você enxerga a Arte produzida aqui ou a Arte Musical em relação a outros 

lugares do Brasil? 

Mara: Nós temos muitos talentos. Talentos têm, mas precisamos de mais espaço e 

recursos. Por isso a importância do “Canta Mulher” estar no calendário de eventos da 

cidade. Tem que colocar tudo no orçamento. Nós gostaríamos de levar o “Canta” para o 

Teatro Estadual, mas tudo esbarra na burocracia e na falta de recursos. 
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APÊNDICE C - Solicitação de Autorização para pesquisa - FPM e Canta Mulher 
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ROTEIRO PARA ENTREVISTA ESTRUTURADA 

 
 
1- Para além do Projeto Canta Mulher, que outras ações o Fórum Popular de 
Mulheres promove ao longo do ano? Como foi a gênese do Fórum Popular de 
Mulheres em Porto Velho?  
 
2- Em que bases ideológicas o Canta Mulher foi criado?  
 
3- Que contribuições para o empoderamento da cantora a participação no evento 
traz?  
 
4- O evento possibilita ou dá abertura para apresentações com composições 
autorais? Em caso negativo, já levantou-se essa possibilidade?  
 
5- Em Porto Velho, de forma mais velada ou menos velada, a misoginia pode ser 
percebida em relação a Mulheres Cantoras e Compositoras? Exemplos...  
 
6- Quais são as características do ativismo das cantoras/compositoras do Canta 
Mulher?  
 
7- Como acontece a escolha do tema do evento? Quantos meses se trabalha para 
que em março o evento possa ocorrer?  

8- Com qual vertente do Feminismo você mais se identifica?  
 
9- Você acredita que a Arte tenha potencial empoderador? Por quê?  
 
10-O que a Música representa para você em relação ao combate ao Machismo?  
 
11- No Canta Mulher, especialmente ao que diz respeito aos arquivos dos últimos 4 
anos, é possível entrever rupturas, pensamento crítico em relação às esferas social 
e política se processando?  
 
12- Como você define ser feminista e qual o seu lugar de fala?  
 
13- Como você enxerga Porto Velho em relação à Arte Musical produzida por 
mulheres em relação a outros lugares do Brasil?  
 
14- Na sua opinião, no que se refere ao contexto da Arte e do Gênero, tem ocorrido 
mudanças ao longo dos anos? O que é mais urgente nesse processo?  

 
 



144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 

 

ANEXO 1 - Histórico do Coletivo Mina Livre 

HISTÓRICO DO COLETIVO MINA LIVRE 

De como surgiu a ideia para criar o coletivo: 

Janaina: Vocês foram as primeiras na cidade a formar um coletivo de mulheres? (Pergunta 

feita para as criadoras do coletivo, Voz e Performance, cantoras e compositoras militantes). 

Voz: O coletivo “Filhas do Boto nunca mais” já existia antes do Mina Livre, porém uma parte 

do nosso grupo é composta por pessoas com maior acesso a mídias. Sarah estudou 

jornalismo... Eu, enquanto cantora, tenho acesso midiático mais fácil, uma das 

coordenadoras é atriz; já a Géssica, que estava com a gente no início, é dona de uma 

produtora [....], a Gabriê é cantora, enfim [...] isso deu uma visibilidade ao Coletivo que, 

inclusive, fez a primeira aparição no Canta Mulher. A gente cantou música de força, música 

feminista e levamos literalmente a bandeira do Mina Livre [...] não somos o primeiro, mas o 

alcance e a visibilidade foi maior, entendeu? A gente foi meio que as primeiras a falar pra 

todo mundo: Olha, a gente existe! 

OBJETIVOS DO COLETIVO: O Mina Livre surgiu não só pensando em eventos, mas com 

intenções de promover grupos de estudos, palestras, justiça financeira (por meio da feira 

Mina Livre, onde as mulheres se beneficiam financeiramente), justiça social. A ideia era 

Levar mais conhecimento, inclusive falando sobre vertentes do feminismo e várias outras 

coisas. [...]  

DIVISÃO DE DEMANDAS DO COLETIVO: Temos o grupo do whatsapp e por quase um 

ano, umas dez mulheres ficaram na diretoria (digamos assim) para que pudéssemos dividir 

as tarefas. Uma organizava o grupo de estudos, outras organizavam a feira, outras o festival 

e tarárá... A maior dificuldade de todas, quando buscamos trabalhar com questões sociais é 

que vem muita demanda. Mas muita demanda mesmo! Eu já passei horas e horas lendo 

mensagens e ouvindo áudios de mulheres que queriam “desabafar”. Só vem coisas 

pesadas, as energias ficam pesadas... ninguém vai entrar em contato porque a vida está 

perfeita... Nós tentamos ajudar mulheres que estavam sofrendo violências por parte do 

marido, algumas trancadas (cárcere) [...] são só problemas e cada vez crescia e crescia 

mais o número das que precisavam [...] Quer queira quer não, a gente também tem os 

nossos problemas, eu sou mãe, sou autônoma, a Sarah é autônoma, a gente enfrenta 

muitas situações [...] 

 

“Ser militante não é apenas postar uma frase de efeito em rede social, ser militante 

demanda tanta coisa. Ninguém vira militante do nada, a toa, para você entender uma 

dor provavelmente você passou por essa dor”. 
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ANEXO 2 - PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

 

Título da Pesquisa: ARTE MUSICAL E RELAÇÕES DE GÊNERO: UM ESTUDO SOBRE ATIVISMO E LUGAR DE 
FALA NUM RECORTE DOS ÚLTIMOS QUATRO ANOS DO PROJETO “CANTA MULHER” 

Pesquisador: JANAINA KELLY LEITE CHAVES 

Área Temática: 

Versão: 1 

CAAE: 03247418.3.0000.5300 

Instituição Proponente: Universidade Federal de Rondônia - UNIR 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 3.085.674 

Apresentação do Projeto: 

Trata-se de projeto de pesquisa apresentado por JANAINA KELLY LEITE CHAVES, referente à pesquisa de 
mestrado desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, Mestrado Acadêmico 
em Letras da Universidade Federal de Rondônia – UNIR. Orientadora: Profa. Dra. Sônia Maria Gomes 
Sampaio. O estudo será realizado em Porto Velho, tendo como participantes a representante do Fórum 
Popular de Mulheres que é coordenadora geral do Canta Mulher e quatro mulheres declaradamente 
feministas partícipes do evento, que serão submetidos à entrevista. 
O(a) pesquisador(a) apresenta o desenho do estudo "Trata-se de um estudo proposto e aprovado no 
âmbito do Mestrado Acadêmico em Letras da Universidade Federal de Rondônia-UNIR, como 
requisito para obtenção do título de Mestre em Letras. A Proposta é realizar pesquisa acerca das 
relações de gênero, ativismo e lugar de fala no contexto do evento cultural "Canta Mulher" que ocorre 
há 26 anos na cidade de Porto velho tendo como foco mulheres cantoras. A pesquisa se dará por meio 
de: Pesquisa documental e entrevistas com representantes do Fórum Popular de Mulheres e Cantoras 
partícipes que se auto declaram feministas. Quanto à abordagem, será de cunho qualitativo (que tem a 
pesquisa descritiva como método)”. 
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Continuação do Parecer: 3.085.674 

 

 Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo Primário: 

Realizar pesquisa sobre ativismo feminino e lugar de fala no contexto dos últimos quatro anos do evento 

Canta Mulher. 

Objetivo Secundário: 

Historicizar o evento Canta Mulher por meio dos materiais arquivos disponíveis e da entrevista com a 

coordenadora do evento; Identificar as bases ideológicas, referentes às questões de gênero, em que o 

Projeto “Canta Mulher” foi criado e confrontar com as ideologias que existem hoje; 

Reunir dados sobre o empoderamento feminino e ativismo em cantoras/intérpretes que residem em 

Porto Velho; Verificar quais relações de poder que organizadores e patrocinadores exercem sobre as 

artistas envolvidas; Analisar e apresentar de forma analítica os resultados obtidos com a pesquisa. 

 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

A) Os riscos de execução do projeto estão claros e bem avaliados pelo pesquisador, sendo assim 

apresentados: 

Pode ocorrer de alguma pergunta causar incomodo ou falta de vontade em responder, no entanto não há 

obrigatoriedade em responder a todas as perguntas e ficarei a disposição para esclarecer qualquer 

dúvida que possa surgir afim de que as entrevistadas sintam-se a vontade. 

B) Os benefícios oriundos da execução do projeto justificam os riscos corridos, sendo assim 

apresentados: Quanto aos benefícios, tanto o Fórum Popular de Mulheres quanto o Projeto Canta 

Mulher terão registro, um estudo dentro da academia, e, em circulação por outros estados brasileiros. E 

as mulheres se sentirão ouvidas e prestigiadas pela Arte que desenvolvem e pela luta que travam por 

espaços, por igualdade, por (re) existência em muitos casos. 

 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Estruturação do projeto: 

(x) Bem estruturado 

(x) Permite análise adequada das questões éticas 
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Continuação do Parecer: 3.085.674 

( ) Não está devidamente instruído 

( ) Requer maior esclarecimento sobre:  

a) 
b) 
c).. 
Outras observações: Refere uso de dados secundários "Materiais de domínio público: Vídeos, fotografias, 

Matérias em jornais (online e escrito), Letras de canções." 

Pesquisa apresenta relevância social. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

a. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) – Presente e adequado 

b. Termo de Assentimento Esclarecido (TAE) – não se aplica 

c. Termo de Anuência Institucional (TAI) – Presente e adequada 

d. Folha de rosto – Presente e adequada 

e. Projeto de pesquisa completo e detalhado – presente adequado 

e. Outro (especificar) – 

Recomendações: 

Onde se lê no TCLE: "Em relação aos riscos (e as medidas mitigadoras), pode ser que você se sinta 

constrangido ou incomodado" UTILIZAR: o feminino já que se tratam de mulheres. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Recomendação de aprovação do projeto, com recomendação: 

1) Atualizar contato do CEP no TCLE, tendo em vista que o protocolo foi analisado pelo CEP 

UNIR:  

E-mail: cep@unir.br 

Telefone: 2182-2116 

2) Paginar o TCLE. 

Considerações Finais a critério do CEP: 

PROTOCOLO APROVADO 

1. De acordo com o item X.1.3.b, da Resolução CNS n. 466/12, o pesquisador deverá apresentar relatórios 

semestrais - a contar da data de aprovação do protocolo - que permitam ao CEP acompanhar o 

desenvolvimento do projeto. Esses relatórios devem conter as informações
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Continuação do Parecer: 3.085.674 

detalhadas - naqueles itens aplicáveis - nos moldes do relatório final contido no Ofício  Circular  n.  

062/2011: conselho.saude.gov.br/web_comissoes/conep/index.htm, bem como deve haver menção 

ao período a que se referem. Para cada relatório, deve haver uma notificação separada. As 

informações contidas no relatório devem ater-se ao período correspondente e não a todo o período da 

pesquisa até aquele momento. 

2. Eventuais emendas (modificações) ao protocolo devem ser apresentadas de forma clara e sucinta, 

identificando-se, por cor, negrito ou sublinhado, a parte do documento a ser modificada, isto é, além 

de apresentar o resumo das alterações, juntamente com a justificativa, é necessário destacá-las no 

decorrer do texto (item 2.2.H.1, da Norma Operacional CNS nº 001 de 2013). 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 
 

Tipo 
Documento 

Arq
uivo 

Postagem Aut
or 

Situação 

Informações 
Básicas 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO
PROJETO_1225274.pdf 

17/11/2018  Aceito 

do Projeto  22:38:42  

Projeto 
Detalhado / 

Projeto.pdf 17/11/2018 JANAINA KELLY Aceito 

Brochura  22:36:10 LEITE CHAVES  

Investigador     

Outros Autorizacao.pdf 13/11/2018 JANAINA KELLY Aceito 
  22:43:18 LEITE CHAVES  

Outros Roteiro.pdf 13/11/2018 JANAINA KELLY Aceito 
  22:37:43 LEITE CHAVES  

Outros Anuencia.pdf 13/11/2018 JANAINA KELLY Aceito 
  22:22:32 LEITE CHAVES  

TCLE / 
Termos de 

TCLE.pdf 13/11/2018 JANAINA KELLY Aceito 

Assentimento /  12:09:21 LEITE CHAVES  

Justificativa de     

Ausência     

Folha de 
Rosto 

Folha_rosto.pdf 13/11/2018 JANAINA KELLY Aceito 

  12:03:35 LEITE CHAVES  

 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 
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UF: RO 

CEP: 76.801-059 
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Continuação do Parecer: 3.085.674 

 

PORTO VELHO, 14 de Dezembro de 2018 

 

 

 

Assinado por: 

Elen Petean Parmejiani (Coordenador(a)) 
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ANEXO 3 – Declaração de autorização: Benedita Nascimento 
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ANEXO 4 – Declaração de autorização: Mara Regina da Silva Oliveira Araujo 

 

 

 

 

 


