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editor ia l

MIRELLA, CORRE AQUI_
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“Você sabe quem sou eu?”.
Não, não sou Natasha Caldeirão, mas esse editorial é pra tentar entender “o que que tá
acontecendo?”!!
Há um mês foi lançada a primeira edição da revista_ duas cabeças. Entre armários
escancarados, cores e neon, quisemos sentipensar um pouco o que é se “assumir”,
quais são nossos armários e como são os inícios. O lançamento de uma primeira edição
produzindo memória sobre o lançamento de um Coletivo da Diversidade Sexual e de
Gênero.

Continuamos nessa trilha. Dessa vez nos espaços públicos, na cidade e na rua com
Natasha Caldeirão, querendo saber...  “e aí bicha”, da onde? 
Que local que a gente tem? Como a gente ocupa o espaço público? Que cidades
estamos? Como os lugares fazem parte das nossas relações, das nossas memórias, das
nossas invenções? Como um Coletivo se entende local?
É sobre tudo isso e nada disso que escrevemos, filmamos, cantamos, dançamos.
Tudo isso bagunçado entre as mídias que conseguimos ocupar.

Nessa edição você encontra: pra começar, uma playlist daquele jeito para acompanhar
toda leitura; uma colcha de retalhos contando da relação do Coletivo Duas Cabeças com
o espaço público e uma galeria de fotos de como foi botar a cara no sol na cidade; um
relato daquilo que aprendi no coletivo; um perfil de ex-integrante dizendo das diferenças
de locais; um trecho da conversa de como Juiz de Fora trata questões de gênero e
sexualidade e diversidade; uma conversa na íntegra sobre uma pesquisa de afetações e
memórias na cidade; um cover de Forgive Me por OMAR, no convida; um relato de uma
pesquisa em construção; uma dica acadêmicaH de leitura sobre desobediência e
ocupações; um livro em poesia marginal que a gente indica; uma resenha inventiva do
novo ep de Lau e Eu; um novo teste capricho pra você saber tudo o que dá pra fazer no
teu local; além de uma reflexão entre parênteses sobre comédias românticas e locais.
Tudo isso entre fotografias e ilustrações do editor.

E, pera aí, quem é você que vem aqui na rua e tá dando uma de policial? Quem é você
pra falar assim comigo? Quem é você pra falar assim comigo, “e aí bicha”, querida?
A gente tá que nem Natasha Caldeirão, ATENTA aos movimentos da rua e não vamos
deitar pra lgbtqiafobia.
O espaço é todo nosso.

Já sabendo que se der treta, MIRELLA, CORRE AQUI.
A gente tá lançada. A gente tá na rua.

Vem com a gente, vem!
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play l i s t

COM LOCAL_

a playlist dessa edição foi montada por Thamara Selva, Atriz do
Grupo de Teatro @morroencena, professora e Poeta Marginal.
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Flutua – Johnny Hooker e Liniker

BROWN SKIN GIRL – Beyoncé 

Sujeito de Sorte – Belchior 

AmarElo – Emicida, Majur, Pabllo Vittar

A Mulher do Fim do Mundo – Elza Soares

Downers – Greentea Peng

Do alto do morro – Marquim D’Morais

Feliz pra cachorro – 5 a seco

Amor marginal – Johnny Hooker

Carta de Amor – Maria Bethânia

Nessa Cidade – Vanguart

Labirinto – Jeferson Gouveia

Como Nossos Pais – Elis Regina

Causa Mor – Douglas Din

Blue Lights – Jorja Smith

Muderno – Diego Moraes

Meu sol – Vanguart 

Foguete – Maria Bethânia

Na rua, na chuva, na fazenda – Kid Abelha

Favela – Marquim D’Morais e Douglas Din

Flamingos – Baco Exu do Blues e Tuyo

Você não vai – Karol Conká

Let Go – Aaron Mays

Acesse a playlist em:

https://open.spotify.com/playlist/0XT0DWVInSxYRzL58FiBuw?
si=y0xNXHLqTsWrQJOB7Z0nLQ

https://music.apple.com/br/playlist/coletivo-com-local-procura/pl.u-vxy6kp5uWKJgmVm
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colcha  de  reta lhos

“A GENTE NÃO QUERIA
FICAR RESTRITO A UMA
SALA”_

na colcha de retalhos dessa edição você descobre a relação do Coletivo
Duas Cabeças com o espaço público e a Cidade através das narrativas
costuradas de César Dornelas, Guilherme Freire, Marina Cápua, Bruna

Leonardo, Michell Marques e Juber Pacífico.
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Depois daquilo a gente marcou uma reunião na Ágora. Aí já começamos a fazer reunião
na Ágora, apesar de que nesse tempo a gente também fez reunião no ICH.
(Juber)

Isso, inclusive, era uma preocupação nossa. Em vários momentos alguns professores
viam as nossas demandas e falavam: “olha, vocês quiserem a gente tem um espaço
aqui, uma sala que a gente pode doar pra vocês utilizarem”. Mas a gente não queria,
sabe. A gente não queria ficar restrito a uma sala. Que isso eu acho que ia muito
institucionalizar o Coletivo como uma coisa da UFJF. E a gente foi meio que expandindo.
A gente foi conhecendo pessoas de outros lugares. E isso ia acabar limitando. Então a
gente falou: “não, a gente vai se reunir na Ágora, porque a Ágora é um espaço aberto,
quem tiver passando e vê o que a gente tá falando, escutar e quiser participar, é um
lugar que todo mundo pode entrar. Não é um lugar que vai limitar a entrada de outras
pessoas”. Isso não era só uma percepção, mas era uma preocupação nossa.
(Guilherme)

Outra marca legal foi de que nossas reuniões terem sido sempre ao ar livre. Eu acho que
isso foi uma contribuição bacana pros outros. Depois eu vi no ICH outros coletivos
surgindo com essa ideia. Na época eu não lembro de outros coletivos que se reuniam ao
ar livre assim, que as pessoas passavam e perguntavam: “que que tá acontecendo aí?
Que que é isso? É reunião do que? Posso participar?”. Antes, não. Era muito fechado.
Era: “ah vamos marcar em tal lugar específico”, que geralmente era fechado. E eu acho
que isso foi uma marca que veio nos outros coletivos hoje. Ser aberto, ao ar livre, para
as pessoas poderem participar, se sentirem mais livre pra agregar.
(Juber)
Qualquer pessoa pode chegar. Isso que eu esqueci de falar: as pessoas começaram a
chegar. As reuniões do Coletivo a gente via as pessoas. As pessoas viam a gente lá e
chegavam. As pessoas perguntavam: “ah a gente pode sentar?”. Ou a gente falava: “Ah,
senta aqui, vem cá, pode participar”.
(Bruna)

Umas demandas da cidade sempre batiam no Coletivo. Porque era um lugar que as
pessoas iam buscar ajuda. Teve alguma coisa de Faculdade, um caso homofobia. Não
da UFJF, acho que foi no Vianna. Eu lembro do Coletivo se posicionando.
(Michell)

Isso é até um ponto positivo também. Não tô falando da visão moralista. Mas é porque a
gente vê o discurso das pessoas né. Muito que falam contra a gente é isso: “ah, que são
imorais, não tem escrúpulos”. E às vezes essas pessoas não tem oportunidade né, de
ver a gente naturalmente. A gente vivendo mesmo, como todo mundo.
A gente ta ai, vivendo naturalmente, como todo mundo.
(Bruna)
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E a gente tinha umas ações específicas. O Matheus, por exemplo, foi convidado pra
participar de uma Parada, se eu não me engano, lá em Muriaé. E aí ele participou lá,
falou sobre o Coletivo. Sempre que a gente tinha a oportunidade de participar de alguma
ação em outra cidade a gente ia.
(Guilherme)

A gente tinha um blog que era muito bem acessado, a gente escrevia os artigos. No
Facebook a gente era muito ativo. 
(Juber)

Essas coisas estavam ocupando não só a academia, mas também as articulações
dentro dos núcleos de estudantes.
(Marina)

Eu acho que o período que vai da criação do Coletivo em 2014 até mais ou menos 2017,
que é o fim mesmo, eu acho que é um período de protagonismo do Coletivo na cidade
de Juiz de Fora. Eu não lembro de outro movimento que teve o espaço que a gente teve.
A gente era convidado pra estar em audiência pública. A gente estava na Câmara. A
gente era convidado pra discursar, pra estar nos eventos da prefeitura. A gente tava na
TV. A gente tava na rádio. A gente tava no jornal.
A Bruna, teve um determinando momento que todo dia a Bruna tava na TV, no jornal e
na rádio. O pessoal começou a brincar: “TriBruna de Minas”.
(Juber)

Então, o Coletivo acabou que eu acho que ele ganhou muita visibilidade. A mídia em si
passou a respeitar muito. As matérias eram sempre muito respeitosas. Eles eram muito
respeitosos com a gente. Sempre entrando em contato com a gente. Sempre quando
surgia alguma matéria sobre lgbtifobia, eles procuravam o coletivo, sabe! Sempre muito
respeitosos, sempre com muito cuidado. 
(Bruna)

Outras pessoas lgbt que são de Juiz de Fora e não são universitárias conhecem o
Coletivo Duas Cabeças, mesmo ele não existindo mais na sua composição que é.
Mesmo não estando ligado na Universidade o tempo todo, não estando frequentando a
Universidade, sabem que na Universidade existe um respeito e um apoio a questão da
diversidade. 
Eu vejo muito disso. A cidade tem reflexos disso.
(César)
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Quando eu fui pra Juiz de Fora, eu vi meninos de mãos dadas andando na rua. E,
“nossa, que legal”. Sabe, assim? E os meus amigos, a maioria não tinha saído do
armário ainda lá em Alegre. Depois saíram tudo de uma vez, uma beleza. E eu nesse
intercâmbio também. Não só com o Coletivo, mas com o Mudd*se também.
(Marina)

Juiz de Fora é uma cidade de turismo gay. Gay. Não lgbt. É gay. Porque quem gosta de
ir nos eventos é um público bem específico que a gente conhece e que a gente tem
críticas. E é uma galera que encabeça as suas ações, que leva suas ações pensando
primeiro na letra G. E não é essa a realidade que precisa de atenção.
(César)

Essa ideia de se expor enquanto lgbt dentro de um espaço público, dentro da
Universidade, e reiterar aquelas identidades, é assim, eu acho que isso se deve muito ao
Duas Cabeças. Sabe, de “vamos levantar a bandeira aqui mesmo, vamos ficar reunidas
aqui até tantas horas”. Isso é muito bacana também de ocupar os espaços.
(Marina)

E aí é uma análise que eu faço. A importância dele naquele momento foi de revitalizar o
movimento de diversidade em Juiz de Fora. Depois disso, surgiu um monte. Um monte
de gente participando. Hoje tem aqui um monte de Coletivos que discutem várias
questões, não só as questões lgbt, mas questão racial. Mas naquele momento eu não
via. Pode até ser que tinha um monte também. Mas eu não via que o espaço com o
espaço que a gente tinha.
(Juber)

É uma ruptura. Mas é uma ruptura também que o incômodo causa reflexão. Causa o “pô,
eles estão aqui igual a gente!”. E aí cai naquele negócio que eu comentei, naquela ideia
do normativo. De algumas identidade são mais aceitas que outras nesses ambientes
também. 
(Marina)

Que é uma relação com o espaço. Uma relação de pertencimento mesmo. Os alunos da
Universidade estavam ocupando um espaço ali de pertencimento. E teve pessoas de
fora da Universidade, que começaram a se sentir também. 
(Juber)

Geralmente a gente que é lgbt, a gente que é do vale, lgbtqia+, acaba socializando em
boate. Boate. Aí tem o tal do banheirão. Lugares e tal. E ali era um local de socialização
também. Um local mais tranquilo, pra conversar, escutar as pessoas e tal. E até para as
pessoas de fora verem que a gente é igual todo mundo também. A gente quer sentar
também, bater um papo, escutar uma música. A gente às vezes quer ficar agarradinho
com o crush, com o namorado ou a namorada. Só de boas.
(Bruna)
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galer ia

VEM PRA RUA_

na galeria dessa edição você vai poder ver as fotos de algumas ações do
Coletivo Duas Cabeças realizadas nos espaços públicos da cidade: 1)
reunião e confecção de cartazes na Ágora da UFJF; 2) o integrante do
coletivo, Matheus das Dores, (de amarelo, no canto esquerdo da foto)
participando de um debate no dia 26/11/14 no evento Muriaé Pride; 3)

intervenção na Dobra Cultural de Juiz de Fora contra o preconceito em
18/11/15; e 4) intervenção artística na praça Armando Toschi em 23/05/16
com fotos da exposição "O nosso afeto te afeta?" de Bárbara Mendonça, e

outras.
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aprendi  no  co let ivo

“A PENSAR, REFLETIR,
EXIGIR”_

O aprendi no coletivo dessa edição traz a narrativa de Bruna Leonardo, um
dos principais e mais especiais nomes do Coletivo Duas Cabeças que

conta algumas coisas que aprendeu naquele espaço.
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Foi muito, muito importante.
O Coletivo em si, ele me ensinou muita coisa. Ele expandiu minha militância, abriu meus
horizontes. Ensinou a lutar por direitos. A pensar, refletir, exigir. Nossa, ele fez toda
diferença na minha vida.

Quando eu vi no Facebook o chamado, ah “Chamado pra primeira reunião...”. Primeira
reunião, não. “... pra palestra de inauguração do Coletivo”. Eu li aquilo, não entendi o que
era, não perguntei pra ninguém. Deixei passar em branco.

Eu nunca tinha ouvido falar, por que eu não sou da Universidade. Nunca fui. Então
assim, eu não fazia ideia do que era. Fui fazer ideia quando eu fui na reunião. Aí fui
entender o que era assim, mais ou menos. O Coletivo era aberto pra pessoas que não
eram estudantes, era aberto pra comunidade. Então eu pude fazer parte também . E isso
é muito importante, muito bacana.

Eu acho que o Coletivo foi muito importante para as pessoas saírem do armário. Ali nas
ocupações que tiveram na UFJF, nas ocupações que tiveram no João XXIII. As pessoas
lgbt da cidade sabiam que em Juiz de Fora tinha um Coletivo que quando tem uma
matéria sobre lgbtfobia é chamado pra dar uma entrevista. Então assim, “por que eu não
posso sair do armário? Por que eu não posso fazer isso?”. Eu acho que quando o
Coletivo tava atuando, ele foi muito importante pra encorajar as pessoas a se
assumirem, a terem mais coragem de lutar pelos seus direitos, sabe! É meu ponto de
vista.

Eu acho que o legado, pra mim, enquanto militante e ativista, fica num aprendizado. Eu
aprendi muito. Aprendi a lutar, a reagir, a ver a vida de outra forma. Aprendi a enxergar a
vida de outra forma. Ficou a amizade. Muitas pessoas que eu conheço aqui de Juiz de
Fora é devido ao Coletivo. O Força Trans acaba que eu acho que só aconteceu por que
eu tive esse aprendizado do Coletivo. E depois o Resistência Trans.

E o meu próprio trabalho, né. Eu fui chamada pra lá porque eu fui convidada pra fazer
um cine-debate. Aí eles ficaram sabendo da minha história, ficaram sabendo que eu não
trabalhava. E me chamaram pra trabalhar.

Eu falo que eu sou muito grata à minha militância porque o meu próprio trabalho foi um
presente dela.
Então assim, amizade, pessoas conhecidas. Eu fiquei muito conhecida, a minha
militância aumentou muito de ativismo, por cauda do Coletivo. Isso é muito importante. 

Foi muito importante pra mim esse legado.
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perf i l

“É UMA OUTRA DINÂMICA O
ESPAÇO E ISSO INFLUENCIA
COM CERTEZA”_

O perfil dessa edição traz a narrativa de Terra Assunção que conta como
foi seu processo de chegada ao Coletivo Duas Cabeças, sua participação

anterior em coletivos e como os espaços podem ajudar a pensar essas
experiências.
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Acho que falar sobre o Coletivo pra mim, na minha vida, parte de um outro parâmetro.
Porque eu vinha já de um outro coletivo, na Rural (UFRRJ). O Coletivo Pontes. E no
Pontes, na Rural, eu tinha uma participação bem ativa. Foram uns três anos. Então
participei de vários eventos, frequentava as reuniões, que eram no alojamento né. Então,
lá nesse coletivo, a gente tinha uma coisa muito legal: o fato de muitos morarem no
alojamento. E existia realmente uma questão ali de que qualquer caso de lgbtfobia que
acontecia naquele espaço, a gente tinha uma união. Mesmo que com divergências.
Lógico, porque sempre há. As pessoas têm correntes de pensamento político diferentes.
Mas acho que isso faz parte de um coletivo assim. Então eu chego aqui com essa
vivência. 

Quando eu cheguei teve aquela coisa de chegar meio “ah, quero conhecer as pessoas e
tal”. Aí eu pensei “ah vou procurar, ver se tem algum coletivo”. Pela internet mesmo eu
descobri que tinha o Duas Cabeças. Não me lembro se eu cheguei a mandar
mensagem, se não foi. Mas eu lembro assim bem da primeira reunião que eu fui, que
acontecia na Ágora. Ali na UF(JF), no jardim. Aí foi no intervalo da aula que eu fui parar
lá.

Foi todo um processo até eu entender como que funcionava o Coletivo aqui. Foi meio
que cair de paraquedas.

Quando eu cheguei aqui, eu via que as coisas funcionavam de maneira mais lenta. Que
não era a mesma união assim que eu esperava, sinceramente. Mas aí parte desse
princípio da minha vivência anterior. Então eu tive que entender como funcionava aquela
nova configuração. Comecei a frequentar as reuniões.
Porque como a maioria do pessoal do Pontes morava no alojamento, só isso já faz uma 
 diferença muito grande. A gente meio que convivia assim. 

Acho que até por uma questão do espaço geográfico. Isso foi uma coisa difícil pra mim
me costumar aqui. É uma outra questão você estar em Minas, no interior de Minas e
você estar na Baixada Fluminense. Até pela quantidade de pessoas negras, que lá
obviamente é maior. Mas também pela questão cultural. Existe, acho que aqui em Minas
tem um outro trato. Eu acho que vem de uma coisa de proximidade, de jeitinho
carinhoso. Mas ao mesmo tempo existe um distanciamento. Acho que uma coisa cultural
do Rio de Janeiro, já é uma coisa mais “ah, vamos lá, vou na tua casa e tal”. Por
exemplo, aqui tem pessoas que eu conheço há, sei lá, quatro anos que eu tô aqui e eu
nem sei onde a pessoa mora. Eu não faço a mínima ideia e também não tem a menor
pretensão de me convidar pra ir na casa dela. E eu entendo assim, ninguém é obrigado.
Mas acho estranho eu conhecer a pessoa e não saber nem onde ela mora.

É uma outra dinâmica o espaço e isso influencia com certeza.
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trecho

“OS ESPAÇOS PÚBLICOS,
AS RUAS, AS PRAÇAS
AINDA SÃO ESPAÇOS EM
QUE O PRECONCEITO
EXISTE”_

O trecho dessa edição traz um fragmento da conversa com
Roney Polato, professor da Faculdade de Educação da

UFJF. Falamos sobre a cidade de Juiz de Fora, seus
espaços, heterotopias as (des)ocupações da diversidade.
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[...]

Roney: Juiz de Fora de forma geral é muito resistente às questões lgbt. Nós tivemos
durante algum tempo um movimento social que era um pouco mais presente, mais
atuante. Que era o MGM (Movimento Gay de Minas). Que promovia as Paradas do
Orgulho, e que promovia o Rainbow Fest — que eram alguns eventos artísticos,
culturais, palestras, seminários. Inclusive os seminários com o tempo fora acabando e
foram ficando só as festas e a Parada. Depois a Parada deixou de acontecer também.
Isso foi se perdendo. O próprio MGM foi diminuindo as suas ações, de modo que hoje
tem uma ação bastante reduzida na cidade. Já trabalhei em alguns momentos em
parceria com o MGM, em algumas ações de formação de professores especialmente.
Mas isso depois não teve continuidade. O MGM pautava alguns das suas ações de
formação e até essa em relação à Semana Rainbow e à Parada, em editais do Ministério
da Saúde, do Ministério do Turismo e depois esses editais foram se restringindo, foram
ficando cada vez mais restritos. Então os eventos deixaram de acontecer.

O que acontece é que a Parada e a própria Lei Rosa, que é a lei que institui o combate à
discriminação em determinados ambientes da cidade, cria uma aura, uma ideia de que
Juiz de Fora é uma cidade que acolhe as pessoas lgbt. O que quem mora aqui há muito
tempo como eu e atua nessas frentes, como eu faço, questiona um pouco essa ideia.
Mas temos uma cidade que é relativamente pouco inclusiva em relação a essas
questões. Fato é que, por exemplo, não vemos nenhuma política específica municipal
para pessoas lgbt. Não temos um Conselho, não temos nenhum documento, não temos
nenhuma política voltada para a promoção da cidadania lgbt. E a própria Câmara
Municipal já demonstrou em vários momentos que é resistente às pautas lgbt. 

Em Juiz de Fora, em relação aos espaços públicos abertos à diversidade, eu não vejo
que haja um lugar específico onde isso aconteça. Os espaços públicos, as ruas, as
praças ainda são espaços em que o preconceito existe. Os espaços institucionais,
também: escolas públicas, a própria Universidade, outros espações públicos. 

Mas acabam sendo espaços de certa heterotopia, como dizia o Foucault. Ou seja
espaços onde os usos que são pensados pra eles acabam sendo pensados de outros
modo. Acho que especialmente as praças. A Praça Antônio Carlos, por exemplo, que é
um espaço de encontro. E outros. A gente vê, por exemplo, os jovens se reunindo
próximos a determinados bares de Juiz de Fora. Eu vejo isso especialmente no Centro
da cidade. E ali concentra uma diversidade que não é necessariamente só de pessoas
lgbt. Pessoas heterossexuais também, pessoas cisgêneras. Mas que, de certo modo,
traz alguma diversidade. A gente tem alguns lugares que são consideramos um pouco
mais, digamos, inclusivos. Não sei. Talvez eu não diria inclusivos. São alguns bares,
algumas boates. Historicamente vem acolhendo essa pessoas, vem nos acolhendo E
tentando manter um clima de diversidade

[...]
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conversa

"A CIDADE NÃO PARA"_

 A conversa dessa edição é com Gláucia Carneiro, professora da
escola pública de Minas Gerais, doutora em Educação e amiga.
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Trocamos em conversa sobre sua tese que traça um currículo de errância
pela cidade com o atravessamento performático de Ed Marte.

Ouça na íntegra a conversa:
 
https://soundcloud.com/fio-solto/a-cidade-nao-para
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convida

OMAR_

o convida dessa edição é com OMAR: cantor e compositor de Belo
Horizonte.
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OMAR em com o cover da música Forgive Me (Chloe x Halle).

Assista no link abaixo:

https://www.youtube.com/watch?v=bgzcSzow99s&ab_channel=OMAR
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em construção

ÁGUAS, SABERES, CIDADE_

em construção dessa edição é Matheus das Dores, ex-integrante do
Coletivo Duas Cabeças e agora mestrando em  Programa de Pós

Graduação em Ciências Sociais da UFJF, que relata um pouco da sua
pesquisa e seus processos de investigação.
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Com a preocupação de entender as demandas da atualidade sobre as questões
ambientais, muitas pesquisas das humanidades têm voltado seu olhar para essa
problemática. Não deixando de observar os movimentos das sociedades humanas em
articulação com outros elementos naturais, sejam eles bióticos ou abióticos essas
pesquisas procuram entender de forma ampla e diversa os caminhos que são
construídos através da relação constituída a partir de um meio especifico. É sempre
importante delimitar esse espaço com intuito de verificar que cada relação possui suas
especificidades, mesmo que elas possam entregar ideias de um todo. Minha pesquisa se
encontra nessa vertente de relações, especificamente entre humanos e a água. 

Buscando entender os processos que produzem experiências, o olhar sobre o fenômeno
da água problematiza as diversas relações que possuímos como sociedade humana
com este recurso hídrico. Por isso, está pesquisa se dá um bairro da periferia de Juiz de
Fora, onde se encontra uma abundancia de águas e nascentes, já que o local é propicio
para esse fenômeno natural/social. No meio do bairro possui uma nascente, e essa é
reconstituída historicamente através das narrativas das pessoas que ali vivem como
importante artefato da memória coletiva.

Para além do engajamento das pessoas ao resgate da memória, a experiência entre a
agua e os moradores produziu importantes questionamentos sobre nosso uso estatal
desse fenômeno, destacando que a água é recurso escasso. Ela jorra nas torneiras de
casa, e só nos damos conta da sua importância quando seca. Uma alternativa
encontrada no bairro são os diversos poços artesianos e a própria água da nascente,
que em muitos momentos foi o único recurso hídrico para alguns moradores. Sendo
usados, inclusive, como principal fonte de renda, já que muitas mulheres vendiam sua
mão de obra lavando roupas para algumas famílias da cidade de Juiz de Fora. Em
outros casos, a água da nascente era usada para regar as plantações e matava a sede
dos animais, que em muitos casos era a principal refeição dos moradores.

Por ser um bairro de periferia, como é sabido, os recursos públicos é na maioria das
vezes escassos, então o lapso temporal, não mudou a relação que essas pessoas
possuem com a água (apesar que em algumas casas os moradores preferiram fechar os
poços artesianos). A época que eu iniciei a pesquisa era um longo período de chuva e
em muitas cidades do Brasil os principais reservatórios de abastecimento das grandes
cidades diminuíram drasticamente, e Juiz de Fora, foi fortemente atingido por esse
fenômeno natural. A água da nascente passou a ser a principal fonte hídrica do bairro.
Ao longo da pesquisa, à medida que a situação hídrica ia se estabilizando, os usos da
mina d’água não diminuíram já que muitos moradores, não só do bairro, utilizam a mina
para lavar seus carros, algumas crianças para brincar em tempos de calor e ciclistas e
transeuntes para matar a sede e se refrescar. Por fim, um lava jato foi construído de
forma precária ao lado da mina se aproveitando de sua água, já que um dos jovens
moradores do bairro estava com dificuldade de conseguir um emprego.
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A relação que nós seres humanos temos com água é muitas vezes balizada pela
mediação do estado, e quando encontramos mesmo em uma realidade simultânea uma
relação diferente, que coloca o aparato estatal com seus métodos e padrões de
realização de politica pública em questionamento. Percebe-se que nossa relação com a
natureza é estabelecida antropocentricamente, desconsiderando que os fenômenos
naturais, a fauna, a flora e os demais seres abióticos, produzem relação direta com a
nossa forma de ser e estar no mundo, e essa experiência produz cultura. Longe de
determinar que a geografia e a biologia defina o comportamento humano, a reflexão é
mais no sentido de perceber que somos seres relacionais e vivemos, produzimos e
somos produzidos pela vida, mesmo inserido em contexto urbano.
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acadêmicaH

DESOBEDIÊNCIA
(PISEAGRAMA)_

no acadêmicaH dessa edição nós indicamos a edição 13 da
revista piseagama.
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Como está na sua descrição, a Piseagrama “é uma plataforma editorial dedicada aos
espaços públicos – existentes, urgentes e imaginários –  e além da revista semestral e
sem fins lucrativos, realiza ações em torno de questões de interesse público como
debates, micro-experimentos urbanísticos, oficinas, campanhas e publicação de livros.”

Em sua décima terceira edição, ela traz artigos e outros materiais tendo como temática
central a DESOBEDIÊNCIA. 

E, aqui, selecionamos duas indicações.
A primeira: ÉTICA BIXA. Um texto de Paco Vidarte acompanhado da série de bandeiras
“Profecias” de Randolpho Lamonier. O texto é diz de “uma ética solidária, que forja
sujeitos comunitários, voltada para as necessidades daqueles que estão com a bunda de
fora. Excertos do livro de mesmo título lançado em 2019 pela editora n-1.”
https://piseagrama.org/etica-bixa/

A segunda: SE ESSA RUA FOSSE MINHA TAMBÉM. Texto e fotografias de Adriana
Galuppo. Que questiona: “como ganhar território e existir sem medo em cidades que
oprimem e matam quem desvia da norma? Como fazer uma cidade queer?
https://piseagrama.org/se-essa-rua-fosse-minha-tambem/

A edição completa você acha aqui:
https://piseagrama.org/cat/13-desobediencia/
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indica

POESIA MARGINAL_

o que a gente indica nessa edição é o livro Ócios no Ofício
(Venas Abiertas, 2020).
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O livro é uma antologia poética organizada por Karine Oliveira, que também assina a
produção gráfica e a apresentação (ao lado de Leandro Zere).

Conta com mais de 50 poetas e 6 ilustradoras de Belo Horizonte e Região Metropolitana.
Adquirir um exemplar é estimular a produção de poesia marginal no estado.

“Um pouco mais além das ruas de asfalto quente da fria capital mineira cercada por
montanhas. Um pouco mais além; sentido oeste. Sentimento à cada centímetro feito
prece nas bocas dos poetas. Quarta sempre foi nosso dia de oração. Nos bares e
botecos do Velho Barreiro o que se ouvia se assemelhava com uma revolução e era...”

Veja no site:
www.venasabiertas.com.br

ou no instagram das poetas (já parceiras da revista_):
@thamaraselva
@omaritmo
@giulikegiu
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resenha

EU E LAU E EU: O FUTURO
ESTÁ (MESMO) DISTANTE_

feita a partir do ep “o futuro está distante” de Lau e Eu.
(https://youtu.be/D71dgdb15NE)
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Eu conheci o Lau e Eu há alguns anos, provavelmente por alguma indicação algorítmica
do YouTube. Eu assisti primeiro Macabéa (e Eu ficava cantarolando por aí: café frio
ninguém quer, café frio ninguém quer...). Depois Eu ouvi o lançamento do Selma (em um
momento que Eu estava a descobrir os motivos para estar vivo). E, neste mês, Eu
esperei pela estreia d’O futuro está distante.

Eu não sou um escritor da música.

Lau e Eu, é.

Mas queria, Eu mesmo, tentar fazer uma resenha.

Um ep que se lança com um manifesto e um curta, me pede isso.

Ou Eu peço isso a um álbum.

Poderia citar Goethe em uma irritante comparação que parece ter virado moda nesse 
tipo de escrita. Dizer que, em “Os sofrimentos de Jovem Werther”, o autor escreve que
“Acontece com a distância o mesmo que acontece com o futuro: um todo imenso, e
como que envolvido por uma neblina, estende-se diante de nossa alma; nosso coração
ali mergulha e se perde, da mesma forma que nossos olhos, e ardentemente aspiramos
anos abandonar por completo, deixando-nos impregnar de um sentimento único,
sublime, delicioso...”

Mas fica pequeno!

Mais que resenha, o que Eu consigo fazer com Lau e Eu é me inspirar a criar em uma
co-composição.

Mais que apresentar, tentar sentipensar e praticar isso que Lau e Eu faz com os sonhos,
as palavras, os tempos e os espaços.
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01. Trans-Parente Como Sempre Foi
para te dizer que
não há dúvidas que está
não há dúvidas que começa no instante que falamos sobre isso
não há dúvidas que é tão longe quanto o passado
não há dúvidas que seria preciso atravessar o atlântico em linha reta e demorar alguns
tantos marcadores de tempo para nos darmos conta de toda essa distância e poder
sentir um pouco melhor que antes
não há dúvidas disso que não nos pode tocar
não há dúvida do rastro

do resto
é só questionamento se distante pra dentro ou pra fora

02. Se O Nosso Amor Fosse São Paulo
amor
sobre os questionamentos
temos aqui o problema da distância
daquilo que está entre nós
da barreira de cinza e concreto entre nós
do espaço que vem acumulando
e temos ainda esse teu jeito de falar
esse teu irritante e provocante jeito de usar os dentes
eu odeio esse teu jeito de tirar uma ofensa da boca
eu odeio esse teu jeito de tirar uma navalha da boca
eu odeio esse teu jeito de tirar um rifle da boca
eu odeio esse teu jeito de tirar um uma mensagem não respondida às 3h47min da
madrugada da boca
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03. Você seria o Tietê
mas que droga,
você me faz parecer aqueles desenhos animados de sábado cedo
que a gente acordava
e nunca nada acontecia

04. Fiquei ali pensando
que às vezes é melhor ser breve
e
tentar
encurtar
as distâncias
cansar dessa coisa
de distante
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05. Seu corpo vermelho de sol
o cotidiano tem cores
mesmo aqueles
das noites frias

o cinza também uma cor
as relações cinzas também são relações

06. O Futuro está distante
sentipensar uma história de um passado
sentipensar um futuro
inventar possíveis
contigo
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07. Ontem à noite eu tava muito mal
ou aquilo que podemos criar enquanto lutamos para não cochilar em uma linha e no
balanço de uma linha. ou aquilo que nossos cochilos nos dizem enquanto estamos a
caminho. ou aquilo que acontece quando nos perdemos e buscamos informações em
corpos de uma cor só. ou aquilo que as luzes e o piscar ritmado das luzes quando a
noitece nos postes podem significar em código morse. ou aquilo faço enquanto te
espero. ou aquilo que sai pelo ralo quando pintamos o cabelo no banheiro da escola com
material de secretaria. ou aquilo que atravessa minha afinação. ou aquilo que se dá do
nosso (re)encontro.

08. O Futuro está chegando Pt2
você está muito à frente
muito mais preparado que eu
para o que sei que vai acontecer
você se movimenta pelas notas
de uma forma que é invejável
de uma forma
que talvez só uma maré ia conseguir
ou uma pequena cantora mirim
você
com teu irritante jeito de ir embora
e encurtar a vida
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09. Amor Cê Me Fudeu
eu não ouso escrever mais nada
eu não preciso falar mais nada
eu não tenho a coragem de mais nada
sobre você
ou para você
e isso parece dizer muito de alguém que foi ensinado a vida toda a ter opinião sobre
tudo.

(Porra Lau e Eu, dessa vez cê me fudeu.)
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teste  capr icho

O QUE DÁ PRA FAZER NO
LOCAL QUE VOCÊ TEM?_

conte sobre seu local escolhendo entre essas opções que
vão aparecendo na sua tela e diremos o que dá pra rolar

nele.
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Anote qual a letra das suas escolhas e veja o resultado ao final!

1. quantas pessoas moram aí?
a) Moro sozinho
b) 2 pessoas
c) +ou- 4 pessoas
d) Uma comunidade
e) Uma multidão

2. qual utensílio tipicamente brasileiro você tem que mais gosta?
a) Copo lagoinha
b) Jarra de abacaxi
c) Capinhas de crochê
d) Eletrodomésticos que não funcionam
e) Gambiarra de fios

3. Qual o melhor meio de chegar aí?
a) ônibus
b) a pé
c) bicicleta
d) teletransporte
e) carro

4. Qual rolê mais aleatório que já aconteceu aí (ou que poderia acontecer)?
a) um culto
b) uma briga de família
c) um carnaval fora de época
d) um encontro pra assistir jogo da copa
e) uma serenata

5. Qual a vizinha tem aí que você mais gosta?
a) a cantora
b) a pelada
c) a fofoqueira
d) a beata
e) a promíscua
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6. O que tem na sua geladeira pra servir?
a) água
b) fruta
c) comida congelada
d) cerveja
e) nada

7. Qual sistema de refrigeração você vai usar nesse calor?
a) ventilador de teto
b) janelas abertas
c) ficar sem roupas
d) leque
e) a temperatura é psicológica

8. Qual cantinho gourmet você vai colocar quando fizer a reforma?
a) área da churrasqueira
b) banheira de hidro
c) bar
d) piscina com deck
e) banheiro com duas pias

9. escolha uma música da nossa playlist:
a) Flutua – Johnny Hooker e Liniker
b) BROWN SKIN GIRL – Beyoncé 
c) AmarElo – Emicida, Majur, Pabllo Vittar
d) A Mulher do Fim do Mundo – Elza Soares
e) Como Nossos Pais – Elis Regina

47

10. por fim, com qual local o teu mais se parece?
a) Casa da Barbie
b) Casa da árvore
c) Chão de taco e samambaia
d) Casa monstro
e) Casa do BBB
 



RESULTADO:
a) Se você marcou mais letras A:
no teu local a gente pode rolar...
um bola-gato

b) Se você marcou mais letras B:
no teu local a gente pode rolar...
de tudo

a) Se você marcou mais letras C:
no teu local a gente pode rolar...
um grupo de oração

d) Se você marcou mais letras D:
no teu local a gente pode rolar...
uma festa da árvore (só vai quem trepa)

e) Se você marcou mais letras E:
no teu local a gente pode rolar...
um surto
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entre  parênteses

PARA TODOS OS GAROTOS
QUE JÁ AMEI EM TODOS
OS WEEKENDS QUE EU JÁ
TIVE NO LUGAR CHAMADO
NOTTING HILL_

texto e ilustrações: neilton dos reis, editor.
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(Isso aqui é uma grande mistura de filmes)

Podemos começas com Para todos os garotos que já amei. (A comédia romântica jovem
que diz de cartas, amores antigos e a forma como podemos inventar mentiras e
paixões).
O filme dá vontade de escrever:
Querido rapaz que me encontrou (um tanto bêbado) (e de madrugada) nas ruas de
pedra de Paraty.
Boy que me mandou uma mensagem dizendo que dava pra entrar na encolha pela porta
da garagem.
Menino que tentou me levar para os fundos da escola na hora da aula-vaga.

(E como sua protagonista diz: “Não são cartas de amor no sentido mais estrito da
palavra. Minhas cartas são de quando não quero mais estar apaixonada. São cartas de
despedida. Porque, depois que escrevo, aquele amor ardente para de me consumir.
Posso tomar o café da manhã sem me preocupar se ele também gosta de banana com
cereal; posso cantar músicas românticas sem estar cantando para ele”).

Uma vez escrevi ao cara que mora longe e que eu terminei de escrever no ônibus,
dizendo que minhas cartas ganhavam certo tom de despedida. (Engraçado que aquilo foi
mesmo uma despedida).

(Mas por causa das despedidas, vou pular de uma comédia romântica à outra).

Que maldito romântico.
Em um quarto que cabem não mais que catorze pessoas muito apertadas, ou duas um
pouco mais cômodas assistindo qualquer coisa, alguém assiste um filme.
Em uma das últimas cenas de Weekend, os dois protagonistas se encontram em uma
estação de trem no clímax mais aguardado do filme. Glen vai fazer a viagem da sua vida
e Russell vai lá se despedir.

“- Então esse é o nosso momento Notting Hill?
- Sabe que nunca vi esse filme, nunca.
- Nem eu, mas eu imagino que haja uma declaração de amor e todos aplaudam.
- Sim
- Acha que isso aconteceria conosco?
- Não sei. Você poderia tentar.”
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Não lembro se tem um beijo, mas lembro que não tem aplausos. Existe toda uma tensão
de um dos protagonistas pela questão de ser gay e o afeto no espaço público. Mas, em
um lugar diferente desse, existem as despedidas.

(Agora: imaginem um menino com duas malas grandes que atravessa uma estação de
trem duas vezes. Imaginem esse menino sorrindo, esperando outro menino. Imaginem o
peso das malas fazendo a mão ficar vermelha. O calor daquele peso rompendo o ar frio
vem de fora da estação).

Há qualquer coisa nas despedidas que quando a gente é mais jovem achamos que são
definitivas e estão encerradas em um espaço. Talvez em alguma forma de pensar mais
filosófica sejam (já que no reencontro o Menino-Outro será outro Menino-Outro, e o
Menino-Eu será outro Menino-Eu). Mas no plano daquilo que fica registrado na
vermelhidão das mãos, bom... parece não ser definitivo.

(Em um quarto de 9m² um menino assiste um filme que termina com uma despedida).

Um dos meninos, do filme, dá um sorriso. O outro também sorri. O primeiro é como se
fosse:
“Você é um cretino por vir aqui. Que foda!”.
O segundo só sorri em concordância.
O som é cortado e o menino que assiste o filme não sabe o que aconteceu. Não sabe se
vai se identificar mais com um sorriso ou com outro. O vermelho das mãos não machuca
mais. 
“Que maldito romântico”, ele ouve.

(Sorri).

Sorri transportado para outro filme. Início dos anos 2000 (final dos 1990?). Hugh Grant.
Julia Roberts. Notting Hill.
É, “não esqueça que eu sou apenas uma garota, parada na frente de um rapaz pedindo
a ele que a ame!”.
Depois disso, só precisamos mesmo ficar parados no lugar que estamos.
(Ouvindo isso ou dizendo isso).

E aí, movimentar.
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internacional

QUEERING THE MAP

no internacional dessa edição nós indicamos
a plataforma colaborativa: queering the map.
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O Queering the Map é uma plataforma online e colaborativa baseada na comunidade, na
qual os usuários, qualquer pessoa, enviam suas experiências pessoais lgbtqia+
marcando locais específicos em um único mapa coletivo.

Acesse e colabore em:
https://www.queeringthemap.com/

54



55




