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Essa é a primeira Edição Especial da revista_ duas cabeças.
Especial porque diz de encontros.
Especial porque diz um projeto reprojetado.
Especial porque diz de muitos lugares: de escuta, de ação, de comunidade.
Especial porque diz de quatro pessoas falando português, español e portuñol.

La residencia artística de Neilton Reis sucedió entre los meses de septiembre y
noviembre de 2020. Se trata de la segunda experiencia remota que hacemos dentro de
nuestro programa, debido a las restricciones impuestas por la situación de la pandemia a
nivel mundial.

Colocándonos nuevamente desde una posición de escucha, comprendimos que este
proceso de investigación artística requería más tiempo del que habíamos concebido en
primera instancia, pero también que nos llevaría a una producción más elaborada de lo
que imaginábamos, llegando a materializarse en contenidos para la presente edición
bilingüe de la revista_ duas cabeças. 

Nesta edição, você encontra: pra começar, uma playlist pra você ouvir enquanto lê a
gente, feita por Cori, a tradutora; um entre parênteses com discussões do Bem Viver e
Inês Brasil; uma galeria para montar corpos e cenários; uma resenha clandestina de um
trecho de Love, Victor; um perfil geográfico; uma colcha de retalhos a ser construída em
máquina de fazer... ; uma ilustração para fazer voar enunciados; um convida direto de
Platohedro; e um indica para ampliar suas referências.

Este ha sido un año de muchas limitaciones y a la vez un tiempo de arriesgar,
experimentar y descubrir nuevos caminos. Si bien en un inicio Neilton se había
propuesto establecer un diálogo con la comunidad local de Platohedro, en torno a las
prácticas del Buen Vivir en la comunidad LGTBIQA+, nos dimos cuenta que para tener
resonancia, estos vínculos requieren de la construcción progresiva de confianzas
previas, y que, en nuestro contexto, esto sucede en tiempos más largos y por medio de
la presencia y la cercanía. 

Como esto por ahora no fue posible, la residencia pasó a centrarse en su proceso
personal en conexión con los colectivos de Brasil, con los que Neilton ya tiene una
historia previa,  así como en la reflexión poética en relación con la perspectiva del Buen
Vivir. 

Queremos, com tudo isso, provocar a construção de autobiografias comuns.
Autobiografe-se.
Em escritas, imagens, áudios, cotidianos, encontros... nessa especial!
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Los encuentros de acompañamiento se fueron transformando semana a semana en ricos
espacios de diálogo, intercambio de referencias, risas, un pensar juntas y en
colaboración, en un tiempo propio. En portugués, en español y en portuñol, se fue
gestando no solo el material producido para la edición de la revista, sino también
cercanía y afecto, junto con planes y desdoblamientos que están por venir. 

Vem!
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play l i s t

EU VENHO A TRAZER MEU
CORAÇÃO_

dessa vez, nossa playlist é elaborada por Cori, tradutora da
edição especial “provocações às autobiografias comuns”.
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Rita Indiana- Río Piedras.

https://www.youtube.com/watch?v=5POuWcsrEn0

 

Susana Baca- Yo Vengo A Ofrecer Mi Corazón -. A Capella

https://www.youtube.com/watch?

v=X4bog1uZhM0&list=RDX4bog1uZhM0&start_radio=1

 

iLe, Natalia Lafourcade - En Cantos.

https://www.youtube.com/watch?v=rtuzzVDvYYM

 

La Otra - Contigo (con El Kanka)

https://www.youtube.com/watch?v=2hrtObEhXUg

 

Kevin Fret- Soy Asi. 

https://www.youtube.com/watch?v=wZPpt-bXvZE

 

Libre, atrevida y loca - Miss Bolivia con Rebeca Lane y Ali Gua Gua

https://www.youtube.com/watch?v=c0jiE9I0ybE

Kevin Johansen - La Gente Más Linda

https://www.youtube.com/watch?v=3yjyu1onFpE

Acesse a playlist em:

https://open.spotify.com/playlist/4GBC1evMga5aWHchptJQTS?
si=4hBfiieKQ4SCV8wDQduCLA
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entre  parênteses

BEM VIVER OU
COSMOCONCIÊNCIA
MAKE LOVE

O entre parênteses dessa edição traz o texto autobiográfico de Neilton dos
Reis. Nele queremos pensar algumas possibilidades em cosmoconsciência

do bem viver quando tratamos de ações comuns entre lgbtqia+
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DA cena acontece em uma comunidade de jovens. Dentro de uma capela: a Nossa
Senhora da Conceição — pequena, à beira da praia. Estamos nós, jovens do bairro,
sentadas em roda no chão. No centro há uns tecidos coloridos, velas, flores, um livro e
água. Chamamos isso de “mística”. O que ritualizamos aqui é um Ofício Divino da
Juventude (ODJ), um ato celebrativo inspirado no Ofício Divino das Comunidades criado
pela corrente da Teologia da Libertação no Brasil depois do Concílio Vaticano II na
década de 1960. O ODJ é uma produção da Pastoral da Juventude e todas nesse círculo
somos pjoteiras. Olho para os lados e vejo concentração e ligação com o sagrado —
seja lá o que isso quer dizer para cada pessoa. Pra mim, sei que dizia de um cheiro de
incenso e ter motivos para abraçar e declarar amores. Aliás, o que dizemos querer e
construir aqui é a “Civilização do Amor”. O termo chega pra gente através dos
documentos, mas acreditamos que, sim, estamos vivenciando entre nós. Isto é,
acreditamos viver entre companheirismos, acolhidas, lutas em comum, partilhas e amor.
Eu olho para o lado e vejo o menino que se declarou para outro menino na outra
madrugada e me parece cada vez mais que vivenciamos, enquanto puxo o canto:
“viemos pra comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar /
comungar é tornar-se um perigo / viemos pra incomodar / com a fé e a união / nossos
passos, um dia, vão chegar”.

Na Pastoral da Juventude, partilhando com outras jovens, aprendi que a Civilização do
Amor queria dizer desse lugar: de comunhão, de vida digna (com voz, vez, lugar) e de
luta. Trabalhei com essa ideia durante alguns anos elaborando que estávamos em paz
na nossa pequena e única comunidade de bairro.

Foi em 2012 que mudou.

Transportamos a cena agora para São Paulo. Início de janeiro de 2012. Eu chego
sozinho à cidade e encontro com minha irmã e umas amigas às portas do Teatro TUCA
para participar do Curso de Verão do Centro Ecumênico de Serviços à Evangelização e
Educação Popular (CESEEP). O evento de uma semana se funda nos mesmos ideais da
Pastoral da Juventude e também utiliza o jargão da Civilização do Amor. Para além das
palestras pela manhã sobre a temática “Religiões construtoras da Justiça e da Paz” e
das oficinas na parte da tarde (que chamávamos de Tendas — a minha era de
Linguagem Fotográfica), tínhamos celebrações. Várias delas. Conduzidas por diferentes
denominações religiosas e até sem denominações. Celebrações feitas por gentes: de
todos os tipos de (quase) todo pensamento — eu me lembro de Douglas e uma outra
gay pintosa que ficaram hospedadas junto conosco e usavam lenços, maquiagens e
vestidos para ir ao curso e bater perna pelas ruas de SP. Aquelas gentes sabiam
vivenciar sua própria Civilização do Amor.

Foi ali no Curso de Verão que aprendi que “Civilização do Amor” são várias civilizações
de muitos amores.
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Minha reflexão aqui é: da mesma forma que percebi a Civilização do Amor da Pastoral
da Juventude multiplicada em várias civilizações de muitos amores, é como percebo a
ideia de bem viver como uma “cosmovisão” andina, mas que se aproxima (e se vê
multiplicada) de tantas outras ao redor do mundo e da história.
É isso? Os meus encontros me agitam em informações e discussões.
Antes de falar deles, é legal contar que o termo “bem viver” surge de uma tradução das
expressões: buen vivir e vivir bien — que, por suas vezes, são traduções em espanhol
para o sumak kawsay do Kichwas (território político equatoriano) e para suma qamaña
do aymara e ñande reko do guarani (ambos do território político da Bolívia). Bem viver é,
então, a tradução das traduções.
Então, sabendo que o termo vem de um lugar indígena e andino, eu me coloco num
questionamento do quanto é possível realizar essa aproximação. Me coloco em um
tensionamento, na verdade.

***

“Existe um Bem Viver também nas comunidades de afrodescendentes do Pacífico de
Colômbia ou de seringueiros ou castanheiros da Amazônia. Estes grupos vivem na
selva, mas não são indígenas nem afrodescendentes. Eles expressam uma intensa
mistura que culmina numa originalidade própria, onde seu próprio estilo de vida depende
da integridade de certos ecossistemas. Ainda mais. É necessário promover o debate
sobre o Bem-Viver em outros contextos, com outros atores. Qual seria o Bem-Viver a
que aspiram os vizinhos de uma favela no Brasil?” (GUDYNAS, 2011, p. 9)

***

 “(...) apresentamos o paradigma do Buen Vivir como um sincretismo de várias tradições
e certas correntes do pensamento moderno, como uma nova contribuição ao
pensamento crítico multicultural. Mas não a apresente como "Buen Vivir Andino". É mais
honesto e apropriado. E a partir daí começar a debater diferentes visões e concepções
para estabelecer acordos e respeitar a diversidade. Então, aprender a coexistir entre
diferentes complementos, tendo o equilíbrio e a harmonia como um eixo modular da
vida” (OVIEDO FREIRE, 2012, p. 58)

***

 “Dito de outra maneira, o bem viver é um conceito que serve para agrupar diversas
posturas, cada uma com sua especificidade, que coincidem no questionamento ao
desenvolvimento atual e na procura de mudanças substanciais apelando para outras
relações entre pessoas e com o ambiente” (GUDYNAS, 2016).
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Bem viver pode funcionar como uma rede que ajuda a denominar uma série de
“cosmovisões” que dizem de certos lugares, tempos, práticas, relações com e
entendimento de mundo e vida.
O questionamento passa a ser: o que une essas “cosmovisões” em torno da rede do
bem viver?

***

Antes de fazer um apanhado sobre as coisas que unem “cosmovisões” em torno do
mesmo termo bem viver, preciso explicar porque coloco aspas em “cosmovisões” (viu?
fiz de novo). Isso é por conta daquele meu encontro com Atawallpa Oviedo de frente
uma casa abandonada. Estávamos os dois tomando sol, sentados numa canga com
estampa de fitas do Senhor do Bonfim que comprei numa praia de Salvador em 2015.
Ele disse: “não estamos de acordo com a palavra ‘cosmovisão’ em referência ao andino,
uma vez que ‘visão’ envolve uma posição basicamente intelectual, racional, lógica,
interpretativa (pensamento); que se desliga do sensitivo, perceptivo, emocional, ritual,
artístico, mágico, vivencial (sentimento), que é o outro componente básico
complementário da vida. Em outras palavras, o conhecimento objetivo sobrepondo-se e
anulando o conhecimento subjetivo, para se considerar científico e, portanto, único e
válido.” (OVIEDO FREIRE, 2012, p. 51).
Meu corpo esquentado pelo sol lembra-se dessa relação entre pensamento e sentimento
quando experiencia e diz de práticas e vidas lgbtqi. Lembra-se daquilo que já viveu em
comunidade. Lembra-se do Curso de Verão. E também das conversas por aplicativo e
das festas. Lembra-se das leituras e dos encontros.
Concordo.
É necessário estranhar as palavras.
Mas, como falar então? — nós lgbtqi parecemos ter certo fetiche em “como vou
chamar?”.
“Cosmoconciência”, pela conexão e complementaridade entre a razão (pensamento) e o
coração (sentimento). Encarando consciência como uma forma de “saber, de
cosmocimento, de entendimento, de compreensão e de assimilação a partir do
intelectoperceptivo- espiritual-vivencial, no qual não há separação ou preeminência de
uma sobre outra” (idem).
(O cosmocimento é um conceito também proposto por ele para dizer de um lugar da
experiência, enquanto que o conhecimento poderia continuar sendo utilizado dentro do
paradigma ocidental).
Cosmoconciência não é uma disputa de termos ou invenção deliberada de formas de
falar. Ainda que, se fosse, eu não veria problemas e acharia divertido. Mas, não. Isto é a
criação de símbolos que consigam dizer, dentro do nosso sistema de comunicação
escrito, das experiências, processos e vidas não-ocidentais.
Com isso, não consigo deixar de lembrar, mais uma vez, o Curso de Verão de 2012: os
corpos, mentes e corações em atos celebrativos direcionados a tantos sagrados que se
podia imaginar naquele teatro. E, logo depois, chás e conversas em tendas de partilha
sobre comunidades e educação. Cosmocimento surgindo dos esbarros e forrós à hora
do almoço, comosconciências da Civilização do Amor.
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Aliás, foi ali no Curso de Verão que aprendi que “Civilização do Amor” são várias
civilizações de muitos amores. Já que falei sobre isso de novo, imaginem outra cena!
Teatro lotado no encerramento do Curso de Verão de 2014. Eu participo do ato
celebrativo em uma encenação curta: sair correndo entre as cadeiras até o palco,
microfone na mão e gritando: “Carol! Carol! Liga na rádio, a transmissão já vai começar!”.

Sim, podemos dizer que se compara a um papel de destaque numa estreia da broadway.
O que torna essa cena em especial: eu estava nos fundos, prestes a correr e gritar
quando o garoto se aproxima. Nós tínhamos nos beijado alguns momentos antes ali
perto das escadas da entrada. Ele está sorrindo e carrega uma bandeira nas mãos. Dá a
volta com ela no meu pescoço e amarra, deixando ficar como uma capa. “É uma
wiphala, entra com ela!”. Mais parecia uma bandeira quadriculada do arco-íris e eu
gostei disso. Me apaixonei naquele Curso de Verão, o terceiro que eu ia, por um homem.
Já havia acontecido antes, no primeiro e no segundo curso também. Sempre por
homens (ou garotos). Acho que foi daí que comecei a refletir: é preciso estar numa
civilização do amor para se apaixonar? 

“Make love!”, pensei envolto numa wiphala enquanto corria pelo teatro e gritava.

***

Sim, envolve amor. Aquilo que une as cosmoconciências em torno do mesmo termo bem
viver, sabe. Envolve amor e faz com que eu corra e grite entre os assentos até chegar ao
palco. Mas, mais também.

Por todos os encontros que venho fazendo acerca do bem viver — aqui, destaco Alberto
Acosta, Atawallpa Oviedo Freire, Eduardo Gudynas, Soledad Varea, Sofía Zaragocin,
Adriana Rodríguez Salazar — venho percebendo algumas dimensões que envolvem
essa rede. Posso colocar como um apanhado: a defesa da vida (de qualquer uma delas
e em todas as suas etapas); a noção de comunidade a que estas vidas estão intrincadas
— ou, mais em consonância com Floriberto Díaz Gómez (2004), comunalidade; o direito
(d)a natureza, em uma perspectiva de organização sociobiocêntrica (e não
antropocêntrica), de todas as vidas; a espiritualidade que se conecta com esse divino-
etéreo da natureza e com rituais que descolonizam mente-corpo; a ideia de ser uma
alternativa ao desenvolvimento e a toda essa narrativa de progresso ocidental; e a
produção de possibilidade de imaginar outros mundos.
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Eu poderia falar muitas “cenas lgbtqi” que dizem desse apanhado de bem viver e mesmo
de algo mais próximo à Civilização do Amor. De alguma forma, todas as cenas que
tenho falado ao longo dessa tese estão nesse mesmo lugar. Mas agora, fico com uma
específica: nós três, as gay da Virgulino João da Silva 155 bebendo cachaça barata
batida com suco Tang e passando lápis no olho na cozinha. É dia de festa no
estacionamento da Faculdade de Educação e, como sempre, as expectativas estão altas
— e a temperatura lá fora, bem baixa. Queremos nos esquentar, queremos beijar,
queremos transar e queremos esquecer qualquer merda que tenha acontecido durante a
semana. “Será que ele vai estar lá?” “Nossa, tomara que o outro não esteja!”. Passamos
no boteco da esquina pra comprar alguns cigarros no varejo e colocamos no bolso do
casaco. Encontramos com mais bichas e sapatão e travestis pelo caminho. Sim, sempre
andamos juntas. É um bonde, um bando. Nós rimos, bebemos, fumamos e já
percebemos que estamos bem colocadas. Passamos pela Reitoria, pelo Direito e pela
Comunicação. Chegamos na Faced e o barulho é de festa grande. Mais uns goles na
cachaça que trouxemos. Tem Cantina da Serra que alguém trouxe também. O barulho
aumenta e começo a reconhecer a música. Sorrio pensando que vamos chegar no auge
da festa. Está tocando Inês Brasil. “É Make Love!” “Simmm”. Apertamos o passo, a gente
ama essa música. Sim, estamos com as nossas, em comunidade, em outro espaço e
outro tempo. Praticamos nossa cosmoconsciência make love. E a noite só está
começando.

***
Assista Make Love - Inês Brasil
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galer ia

MONTE TODOS SEUS
CORPOS E SEUS
CENÁRIOS_

Na galeria dessa edição nós continuamos acompanhando as
ações do Coletivo da Diversidade Sexual e de Gênero Duas Cabeças, mas

de forma diferente. São colagens dessa vez, desmontando e remontando
nossos corpos com os cenários e as cores que queremos.

Composições.
O convite é deslocar o olhar, o corpo, as coletividades.
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resenha

QUEIRA SER VICTOR_

A resenha dessa edição é sobre um trecho de um episódio de uma série. O
menor do menor. O relance. A passagem. Pra gente ser quem a gente

quiser.
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Nas últimas semanas, duas coisas me impressionam na quarentena (bom, mais coisas,
mas quero destacar duas): a velocidade competência das pessoas que legendam de
forma não-oficial séries e filmes estrangeiros — isso sempre me chamou atenção, mas
agora fica mais forte porque é como se elas estivessem me dizendo: calma, nós ainda
estamos aqui, uma das poucas boas “instituições que ainda funcionam a todo vapor; e o
incômodo que meu corpo sente quando, assistindo a esses filmes e séries, vejo gente se
beijando, desconhecidas se cumprimentando com abraços, bares lotados e lugares pra
dançar. Meu corpo já aprendeu sente quase como uma ficção científica de 2020, mesmo
sendo apenas uma série de dramédia adolescente.

Essas duas coisas se encontraram comigo enquanto assisti o mais novo sucesso jovem:
Love, Victor (HULU, 2020). A série, que ainda não foi lançada no Brasil, mas pode ser
facilmente encontrada em sites piratas, conta a história de Victor, um garoto de 16 anos
que está no momento de tentar entender seus desejos e prazeres sexuais enquanto se
muda para uma cidade nova com sua velha família tradicional (católica e com casos de
traição e misoginia, bem tradicional mesmo). No seu processo, mesmo namorando uma
garota, ele procura entender se é gay e conta com a “orientação” via direct do Instagram
de Simon, um ex-aluno do seu colégio (saído diretamente do filme “Love, Simon” que
funciona como prequel da série).

Bom, no geral é isso e esse texto não pretende cativar novas expectadoras ilegais da
série. Quero me deter em um episódio, em uma cena.

Spoiler!

O episódio é o oitavo (da primeira temporada) e a cena é no finalzinho. Victor viajou para
Nova Iorque para ter uma “experiência gay” (sic). Mas a noite, quando está em uma
balada com novas amigas (e aqui meu corpo estremeceu por ver um local lotado, com
saudade de um bar às sextas-feiras a noite) ele descobre que Simon contou seus
segredos e histórias para toda elas. Sai do lugar puto da vida e encontra o próprio Simon
do lado de fora.

Daí acontece esse diálogo (agradecimentos à equipe InSanos pela tradução):
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VICTOR: Olhe, Simon, eu confiei em você. Achei que falaria e ficaria entre nós. Agora
percebi que o tempo todo estava sentado com seus amigo, rindo sobre minha vida idiota
e perturbada.
SIMON: Não, Victor, não foi isso que aconteceu. Eu juro. Quando você mandou a
primeira mensagem eu fiquei emocionado. De verdade, mas eu estava com medo. Sei
que quer que eu seja um guru que tem todas as respostas, mas a verdade é que não
tenho. Eu não queria te pressionar muito ou te dizer algo errado. Ou tornar sua vida mais
difícil do que já era. E, como disse em sua primeira mensagem, não somos iguais. Eu
nunca tive uma namorada. Mas Bram teve. E eu não tive pais tão religiosos, mas Justin
teve. Cada um dos meus amigos tinha um pouquinho a oferecer. Uma pequena peça do
quebra-cabeças. Não estavam por aí rindo da sua vida. Estavam do seu lado, ouvindo,
ajudando e torcendo por você. 
VICTOR: Por que iriam querer ajudar um completo estranho?
SIMON: Porque você não é um estranho. É um de nós. Pra mim, essa é a melhor parte
em tudo isso. Ter uma comunidade. Um grupo de amigos que abriram mão do fim de
semana para ajudar alguém que nunca viram só porque sabem que, de alguma forma,
todos nós passamos pela mesma coisa.

Minutos após, já de volta ao bar, Victor é chamado ao palco por uma drag queen e diz
que aquela está sendo a melhor noite da sua vida. (É, não posso julgar, se eu estivesse
em um bar com show de drag, entre amigas e flertando em 2020, também seria a melhor
da minha vida). E é aqui que eu queria chegar. Quero falar um pouco sobre comunidade
lgbtqia+.

Para fazer uma resenha, começo a lembrar de cenas associadas:

O ano é 2016 e a cidade é Juiz de Fora. O Coletivo de Diversidade Sexual e de Gênero
Duas Cabeças existe e a gente se encontra algumas vezes no mês no gramado da
reitoria da UFJF pra conversar sobre nosso jeito de ser e fazer política. Dia 08 de março
(ou uns dias antes, não lembro) me chamam pra ir numa manifestação em frente ao
Fórum, ali no Parque Halfeld. Eu vou.

Por que vamos pra lá? Por que foi marcado?

Beatriz está no meio de um processo judicial de retificação do nome de registro nos seus
documentos. Ela é uma mulher que tem na Certidão de Nascimento, RG, CPF e afins um
nome com o qual não se identifica e quer mudar (quer colocar neles o “Beatriz”).
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Bom, como vocês devem imaginar isso não é tão fácil nem tão barato, ainda que deveria
ser. Para além desses empecilhos comuns/esperado, o processo de Beatriz estava
sofrendo uma série de atrasos injustificados, perdas de dados e desinformação. Daí que
ela teve a ideia da manifestação.

E então trago o que identifico como prática para uma comunidade lgbtqia+:
sobrevivência. Entendo que Beatriz não entrou com processo de retificação do nome e
mesmo puxou uma manifestação por capricho ou distração, mas para sobreviver.

Usando a expressão de Daniel Veloso Hirata, sobreviver na adversidade. É certo que
Daniel estudou outras experiências de sobrevivência — a de pessoas pobres com
trabalhos informais em periferias de São Paulo —, ainda assim acompanho o sentido
trabalhado por ele entendendo que retificar o nome de registro (seguindo nosso
exemplo, mas não apenas isso) pode se inserir como movimento de sobrevivência
quando diz tanto do enfrentamento de uma economia da morte promovida pelo Estado
quanto da criação de dignidade para si. E daí, conseguimos imaginar (lembrar) de várias
situações: permanecer no armário para a família ou no emprego; se montar de acordo
com o gênero designado para sair à rua em certas situações; estudar sobre gênero e
sexualidade; ficar sem beber água na rua para não precisar usar banheiros públicos;
andar em grupo; escolher a hora certa de falar (e como falar); etc.

Práticas comunitárias, ou apenas comunidade, para nós lgbtia+ ali do Parque Halfed de
Juiz de Fora partiu desse princípio básico: sobreviver na adversidade. Não vou me
delongar. Concordo com Daniel, “as letras dos Racionais MC’s são uma fonte
praticamente inesgotável de compreensão das representações associadas às práticas
que ocorrem em torno do que chamei de sobreviver na adversidade” (HIRATA, 2010, p.
140). E acrescento, as letras de Linn da Quebrada e Liniker, também.
Por isso, como canta Emicida, Majur e Pabllo Vittar: “se isso é sobre vivência, me
resumir à sobrevivência é roubar o pouco de bom que vivi”.

Não é apenas sobre sobreviver. Digo, não é apenas um movimento do particular, do eu.
Existe, também, a promoção de vida para as nossas. Afinal, se no dia 08 de março
Beatriz chamou, o bonde foi. A gente chegou, se abraçou (gatilho), escreveu cartazes,
foi barrado na porta do Fórum, esperamos do lado de fora, fomos pra o escritório da
advogada, voltamos, tivemos notícias e então, todas juntas, pegamos de novo o 540
subindo para o São Pedro.

Entendo isso aqui como práticas comunitárias.
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Assim, o indivíduo que sobrevive na adversidade não fica só. A gay, lésbica, bi ou trans
passa para a experiência em comunidades lgbtia+ — que percebo como práticas de
promoção da vida exatamente por romperem com o isolamento de alguém que vive em
uma família, que frequenta uma escola e/ou que trabalha em um espaço exclusivamente
heterossexual, por exemplo. É experiência de comunhão, abraços, lutas e ônibus em
conjunto.

Para além desse compartilhar comum, comunidade me parece estratégia de defesa de
dignidades, direitos e práticas que não precisam dizer diretamente mim ou da minha
experiência. De novo, o romper do eu isolado. Ainda que essas demandas partam do
mesmo sistema de necropolítica que trata a todas nós como alvo, elas são diferentes.
A partir disso que trago outra prática comunitária lgbtia+: a união entre vizinhos. Esse
termo eu pego de Mauricio Phélan e Alejandro Guillén (2012) quando fazem um estudo
sobre bem viver e apontam a importância disso na construção de redes de apoio,
comunicação e materialização de obras e projetos — no meu entendimento, para a
defesa da vida.

Uma comunidade parece se estruturar também quando se conjuga a seus vizinhos em
ações coletivas. Sejam outras mulheres, grupos étnico-raciais (como pretas ou
indígenas), estudantes, religiões colocadas à margem, etc. Vizinhos que conseguem se
organizar e agir: ocupando um prédio, manifestando em frente ao Congresso,
defendendo a liberdade de expressão nas escolas, passando um café numa campanha,
conversando na porta de uma boate ou produzindo um episódio de série que fala sobre a
importância do compartilhar afetos.
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perf i l

LOCALIZE TEUS AFETOS_

O “perfil” dessa edição incentiva a localização geográfica dos afetos.
Neilton dos Reis experimenta mapear seu mundo bicha/queer através do

“queering the map” e incentivamos a fazer o mesmo.
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Alguns números: foram em umas 80 cidades, 13 países, 10 casas.
Um tanto de afetos.

Certa vez eu estava em um ônibus e ouvi falar que quando saímos de um lugar,
deixamos um pouco de nós nele. E, o principal, que só saberemos o que foi esse “pouco
de nós” quando a gente retorna.

Foi o Tim que me disse isso. Ele deixou muitos Tim’s em muitos lugares. Inclusive
naquele ônibus de madrugada que se aproximava, de quando em quando, do mar e de
uma ilha.

Tim deixou um pouco de Tim comigo. Eu deixei um pouco de mim com Tim.

Nunca mais nos encontramos, e duvido que o façamos. Mas fiquei na cabeça esse “ouvi
falar”. Esse de que alguma coisa de nós fica nesses lugares. Comecei a fazer as contas
e cheguei naqueles números.

Mas, pra além de números ou contas de instagram que se troca durante viagens, fiquei a
pensar que, talvez, esse pouco de nós que fica, sejam também o pouco dos nossos
afetos.

Quero retornar pra sentir de novo aquele afeto que me fez engasgar ao ouvir uma
declaração pela primeira vez; aquele afeto que eu chamava de migo; aquele afeto que
me ensinou como gritar em um protesto; aquele afeto que me fez entender que cuidar
das pessoas é muito importante; aquele afeto que me fez pensar no comum; aquele
afeto que...

Acontece que quero descobrir o que fica dos meus afetos. E pensei que uma das formas
de fazer isso, de ir pra fora de casa estando dentro de casa (ou, como disse Wagner,
trazer o fora para dentro) é construindo mapas.

Os mapas são operações lindas. Uma maneira toda especial (e complexa) de fazer
poesia.

Por exemplo, podemos construir o mapa de uma cidade. Ou o mapa de uma infância. O
mapa da nossa casa. O mapa astral. O mapa mental. O mapa conceitual. O mapa
político. O mapa daquilo. O mapa disso.

E logo descobri que podemos construir o mapa dos nossos afetos. Dos nossos afetos
que uma vez negaram que são afetos, que chamaram de pecado, crime, doença,
loucura. Então se é pra falar de mim, que seja localizando meus afetos em mapa — que
daí, talvez, eu encontre o que de mim não está mais em mim.
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colcha  de  reta lhos

CONSTRUA TUA
MÁQUINA_

A colcha de retalhos dessa edição especial é diferente. No lugar de
trazer relatos costurados, preparamos uma máquina-instalação para

você produzir seus próprios retalhos.
Inspirada nas obras de Teresinha Soares (artista brasileira), essa é

a: Máquina de fazer afetos OU Máquina de fazer poemas OU
Máquina de fazer mapas OU Máquina de fazer teletransportes

temporais instantâneos.
Siga as instruções e crie.
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Para construir seus versos/afetos/linhas/episódios.
0. Papel e caneta.
1. Corte o papel em tiras.
2. Comece com: “AQUI...” .
3. Preencha o restante da frase com um acontecimento.

Para operar a máquina.
Coloque as tiras preenchidas dentro da Máquina.
Deixe outras tiras em branco, disponíveis a quem quiser construir mais (seja você, seja
outra).
Misture as tiras dentro da Máquina.
Agora elas são versos e afetos e linhas e episódios;
Reserve por uns momentos. Segundos. Horas. Dias. Anos. O quanto precisar.
Retire os versos e afetos e linhas e episódios.

Vá lendo e reorganizando até que virem poemas e outros afetos e mapas e cenas para
as quais você se teletransportou temporalmente.
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i lustração

PIPAS_

A ilustração dessa edição é o conjunto de imagem + texto PIPAS,
de Neilton dos Reis. Queremos pensar junto em nossos tempos,

espaços e a enunciação dos afetos. Autobiografar nossas paixões
e fazê-las voar.
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Eu esperei cinco anos para expor que gosto de garotos. 

Lembro que desde o momento que eu entendi que era isso que estava acontecendo;
desde o momento que reparei nos garotos e me reparei e reparei no que acontecia no
meu corpo com esse encontro; desde o momento que cruzei os olhares com o garoto de
calça de uniforme da escola, sem camisa e suor do futebol; desde o momento que perdi
um pouco o fôlego e não sabia o que fazer com as mãos; desde aquilo até o momento
seguinte, da conversa na piscina, foram cinco anos.
Também lembro do dia na piscina. Sei que Isabelle estava. Lorena, Larissa, Paula e
Nayara também. Lívia eu não tenho certeza (provavelmente sim). Camilla com certeza
não estava. Ela andava sumida àquela época. E ainda anda.

A gente estava como qualquer comunidade de amigas naquele verão da cidade quente
em um dos anos mais quentes. Era 2012.

“Eu acho que ficaria com garotos”, foi o que disse. Depois de tanto ensaio, mesmo já
conhecendo aquelas meninas há cinco anos.

Essa cena se repetiu por anos.
Não a piscina.
Não as meninas.
Não o gosto do cloro.
Não a cidade.
Não a forma como a luz batia na água e ia refletir nos azulejos pra se alojar nos vitrais
da janela às 17pm (quase a hora do meu ônibus).
Não.

Mas o calor nas orelhas se repetiu.
A expectativa da resposta.
A vontade de rir, de nervoso.
O não saber o que fazer com as mãos.

“Eu acho que ficaria com garotos”
“Eu gosto de ficar apenas com garotos”
“Eu estou apaixonado por um garoto”
“Eu sou um garoto que ama outro garoto”
“Eu sinto tesão em garotos”
“Eu beijei um garoto”
“Eu transei com um garoto”
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E a forma como depois de falar o ar ficava um pouquinho preso na garganta seca e fazia
ventilar as cordas vocais dando vontade de engolir a seco.
Sim, isso se repetiu por anos.
Até não sei mais quando.
Talvez alguns anos depois. Cinco?

Eu estava em Salvador, Bahia. A viagem sozinho mais acompanhado que fiz em todos
os tempos. O primeiro evento acadêmico de sexualidade e gênero que participei na vida.
A festa do Caruru da Diversidade na rua que dava ao mar. O garoto de cabelo parecido
com o meu que sorria igual bobo.
É, eu me apaixonei há cinco anos atrás.
Eu estava na praia em Salvador e me apaixonei há cinco anos.

Teve alguma coisa sobre SMS e as conchas que a gente junta no bolso do short quando
está pelo litoral. Eu lembro dos shorts colando na pele e secando num sol de feriado
enquanto pensava se já tinha visto alguém tão relaxado usando alpercata antes. Eu acho
que nunca disse isso assim, mas lembro bastante do sorriso de moleque que sai do mar.
Parecia que nunca tinha visto o mar e ao mesmo tempo parecia que conhecia bem e que
tinha saudades. Eu lembro bem do sorriso de moleque que sai do mar sem perceber que
perdeu as conchas que catou no short. Devolveu. As conchas se perdendo entre linhas e
ondas. Fazendo flutuar bem devagar até o fundo. Se misturando com areia molhada. Se
devolvendo ao cascalho.

(E por falar em moleque que sorri e devolve, como você chama? Pipa? Papagaio? O
mais habilidoso empinador surpresa de raia com rabiolas que a Bahia já viu. Era
moleque que sorri e devolve. Sorri pro mar, devolve conchas. Sorri pro céu, devolve
pipas. Sorri pra gente, devolve em beijos. Sorri pra cerveja, devolve tampinha).

Não quero entrar na nostalgia do Tampinha. Não. Pensei mesmo em fazer um trabalho
manual. Me colocar entre tintas e pintar pipas, cores, rostos, cabelos, olhos fechadinhos
em tampinhas de cerveja.

Acho que me apaixonei porque eu estava deitado naquela canga.
Acho que deixei de engolir em seco porque eu estava empinando aquela pipa.
Acho que consegui falar sem fazer esquentar as orelhas porque eu estava naquela
comunidade.
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Enquanto estou sentipensando comunidade atualmente, alguns pontos parecem
atravessar o horizonte e cortar o ar arrastando gente e outros sentipensares.

(Alguns, mais antigos, já haviam feito esse movimento de pipa : a acolhida; a
identificação; as materialidade em segurança, saúde, moradia; as outras organizações
econômicas possíveis; a amizade; a ocupação do espaço).

Agora, a intimidade e a demonstração pública e enunciação de afetos atravessam o céu
azul de outra cidade quente. Cinco anos depois daquilo, ainda não aprendi que para
acessar a autobiografia de uma pessoa é preciso, no mínimo, uma cerveja no bar do
Tampinha e um apaixonar pelo encontro.

Então, reelaboro todo o sentipensar. Volto à Linda Smith e refaço minhas seis perguntas
de sempre: Quem? Pra quem? Por que? Pra que? O que? Como? Invento outros
desejos e outras formas de fazer a luz bater nos azulejos. Outras formas de produzir
intimidade. Outras formas de produzir enunciação pra atravessar o céu.

Talvez eu demore cinco anos.
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convida

PLATOHEDRO: A
EMERGÊNCIA DE FALAR
SOBRE A VIDA_

O “Convida” desta edição traz a narrativa de Maria Collado e Luciana
Freischman sobre a residência de Neilton Reis em Platohedro, 2020.
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A palavra - autobiografia vem de:
- authos: mesmx / mesmxs
- bio: vida /
- graphos: escrita /

Poderíamos dizer que a autobiografia é uma confissão que não necessita de mediação.
Escrever a história com sua própria voz é um exercício corajoso. A voz da narração
decide e afeta o contexto, tem a/efe(i)tos nos corpos, sentimentos e emoções.
Não é a autobiografia um exercício de reconhecimento, memória e afetação ou afeto?

Narrar é dialogar com a vida (e a morte), e falar sobre a vida é um exercício da
emergência (de emergir, sair, mas também da urgência que a palavra carrega consigo) e
da mesma necessidade de ser: estar com os outros, junto com os outros.

Refletir, escrever, desenhar, falar de si e partilhá-lo, permite-nos encontrar-nos entre
pares, entre outras entidades nas quais reconhecemos sentimentos, experiências,
cicatrizes. Falar de si mesmo é lembrar, procurar encontros com outras pessoas.
As memórias são um lugar onde reconhecemos, conectamos e geramos comunidade?

Por meio de cenas, comentários e passeios, os textos de múltiplos formatos que Neilton
produz são portas abertas, convites para se conectar. Aquele algo inexplicável que nos
conecta de que fala Neilton, que ainda não sabemos descrever: será talvez a essência
da comunidade? A multiplicidade da vida? Talvez o cosmo- (in) -consciência? Ou talvez
o principal alicerce para a busca do Bem Viver para todxs nós.
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indica

AMPLIE SUAS
REFERÊNCIAS_

O “indica” dessa edição é a Platoteca: uma plataforma de Platohedro para criação
de uma divulgação de conteúdos independentes e colaborações junto de artistas e

criadorxs.
E, ainda, um compilado de plataformas, artistas e produções que incentivam as

produções (auto)biográficas em gênero e sexualidade, que foi se construindo ao
longo da residência online em Platohedro. 
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PLATOTECA: https://platoteca.platohedro.org/ 

VIDEO TRANSFEMINISTA ANA LAFERAL: https://youtu.be/P2lCeJ70EUk

EUNUCA POSPORNO: https://eunuca.tumblr.com/

PLATAFORMA PAROLE DE QUEER: http://paroledequeer.blogspot.com/

PLATAFORMA QUEERING THE MAP: https://www.queeringthemap.com/

COLLAGES DE FEMINISMOS SOMBRÍOS. RECORTES DE ENUNCIADOS POLÍTICOS
QUE NO SON MUJER: https://platoteca.platohedro.org/?p=9527

CABARET NADIE SABE QUIEN SOY YO:
http://nadiagranados.com/wordpress/2017/12/09/cabaret-nadie-sabe-quien-soy-yo-2/

ESPACIO LIBRE DE ARTE PACHAQUEER: https://pachaqueer.com/ 
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