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Resumo 

 

Abuso sexual infantil – uma cartografia parte das fissuras do corpo da autora, apresentando 

seus próprios dilaceramentos, decorrentes de abusos sexuais vividos durante a infância. Este 

percurso atravessa as questões do silenciamento, do testemunho, do ressentimento, do 

esquecimento e, por último, leva – como um nascimento que se faz através do útero da terra – 

ao amor fati. É uma pesquisa que busca ir além da dicotomia vítima-agressor, para pensar a 

complexa trama que se estabelece invisivelmente e possibilita a incitação e a continuidade dos 

abusos sexuais, principalmente no âmbito familiar. Além disso, ressalta as modalidades de 

invenção vital a partir do insuportável, excessivo e cruel, e a arte como possibilidade de 

resistência e criação de novos modos de existência. 

 

Palavras-chave: abuso sexual infantil, cartografia, silenciamento, testemunho, esquecimento, 

corpo, vida, arte, resistência.   
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Abstract 

 

Child sexual abuse – a cartography starts from the author’s body fissures, presenting her 

own lacerations due to sexual abuses experienced during childhood. This path goes through 

the issues of silencing, testimony, resentment, forgetfulness, and, lastly, lead – like a birth 

made through the womb of the earth – to the amor fati. It is a research that aims to overcome 

the victim-aggressor dichotomy, in order to discuss the complex web that invisibly establishes 

itself and enables the incitement and the continuity of the sexual abuses, mainly in the family 

scope. Furthermore, it highlights ways of life invention from the unbearable, excessive and 

cruel, and art as a possibility of resistance and creation of new ways of existence.  

 

Key-words: child sexual abuse, cartography, silencing, testimony, forgetfulness, body, life, 

art, resistance.  
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INTRODUÇÃO  

 

Inicio esta pesquisa por uma inquietação causada pelo silenciamento em torno do abuso 

sexual infantil e, aos poucos, ela me direciona à rede de silenciamento que se instaura diante 

de um acontecimento insuportável. As entrelinhas carregam uma questão: como assumir a 

presença de um acontecimento que nos arremessa para fora dos trilhos e rompe nossa 

confortável linearidade sem silenciá-lo? 

Quando criança, tive o corpo dilacerado por esta violência, por isso esses passos percorrem 

linhas escondidas do próprio corpo, meu corpo e seus contornos pessoais, expondo suas 

feridas (não) cicatrizadas. Essas feridas foram uma porta de entrada, fendas por onde poderia 

acessar as turbulências da carne. Não mais meu corpo, mas um corpo intensivo, indefinível e 

incontornável. Abrir-me aos meus próprios silenciamentos me lançou a uma terra não 

colonizada, selvagem, fértil. Percorrer esses silenciamentos me lançou a gritos por vir, vozes 

silenciadas que preenchem o vazio, sem corpo, sem boca, sem ouvidos, sons que pedem 

passagem. Vulcões em estado de pré-erupção.  

O abuso sexual infantil porta uma carga excessiva, cruel, tosca, do qual o “homem civilizado” 

buscou se afastar. Ao mesmo tempo, este abuso é incitado, provocado, desejado por esta 

mesma “civilização”. Habitar esta terra selvagem é sustentar uma inquietação, até que se 

possa dizer algo. 

Senti as estatísticas do abuso sexual na carne viva. Ao me expor, novos pontos começaram a 

surgir dessa rede invisível. Vozes outras, silenciamentos outros. Como sustentar, visibilizar 

estes excessos que determinada forma de manter a convivência – ou melhor, a conveniência – 

omitiu? É preciso aproximar do corpo os excessos da vida, para que eles não se tornem 

monstruosidades próprias de alguns seres desviantes, ora marginais, ora doentes. Para que o 

excesso não escorra como sujeira entre os canos, ali onde ninguém mais enxerga. Coisa que, 
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quando irrompe, o corpo não dá conta de sustentar e, por isso, não se deixa envolver, 

tumultuar, perturbar. 

Vou te arrebentar até nunca mais você ousar falar isso de seu tio. Seu avô não estava só te 

abraçando? Você não confundiu as coisas? Seu irmão jamais faria isso com você! Como 

sustentar o acontecimento que descarrilharia dos trilhos do ideal familiar? Ideal construído na 

base de um chão limpo, da roupa lavada, da comida fresca, do bolo preparado para a visita, 

dos almoços de domingo, das crianças brincando no quintal. Como sustentar o movimento 

destrutivo que arrasta os corpos numa direção imprevista?  

Até alguns anos atrás, tinha guardado isso nos recônditos de meu corpo. O abuso sexual 

infantil se escondia numa rede silenciada, mas não silenciosa. Percorrer estes silenciamentos 

se tornou uma viagem não ao íntimo de minha história pessoal, mas por trajetos que me 

levavam a outros esconderijos, em outros corpos, outras vozes, outras invisibilidades. Entre 

um corpo e outro, entre um batimento cardíaco e outro, entre uma respiração e outra, o espaço 

se abre para invisíveis. Espaços vazios, prenhes de mundos por vir. Para habitar esta rede de 

silenciamentos, o corpo se desmancha, cria novos contornos e se torna via por onde o 

invisível se expressa, escorre. Ali onde parece não haver nada – embaixo da cama, atrás da 

porta, em cima da mesa... – na visível distância entre um corpo e outro, entre uma forma e 

outra, habita algo que nos une ao mesmo tempo que nos singulariza. Percorrer os 

silenciamentos em torno do abuso sexual infantil foi descobrir a inexperiência de nossos 

corpos em lidar com os excessos que nos atravessam, a incapacidade de assumir a crueldade 

que nos habita. 

* * * 

As palavras desta pesquisa persistem numa gagueira, ainda que nem sempre aparente. Há uma 

inevitável perturbação acoplada às palavras ditas e escritas que buscam explicar a afirmação: 
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minha pesquisa consiste em cartografar os processos de silenciamento em torno do abuso 

sexual infantil. Inquietação causada pelo meu não distanciamento do tema. Eu, que também 

tive o corpo dilacerado por esta violência, não poderia deixar de expressar minhas próprias 

marcas (não) cicatrizadas.  

Proponho uma pesquisa que desdobre uma pergunta que meu corpo carrega e, assim, 

cartografo os convites que ele me faz diante dos questionamentos que me atravessam. 

Epistemologia e metodologia se entrelaçam num movimento em que conhecimento e 

caminho, juntos, germinam algo que me autorizo aos poucos produzir. Eis uma cartografia e 

sua bússola ética, orientada pela vida que pede passagem. O método cartográfico implica que 

a pesquisadora, mais que investigadora de um objeto, busque percorrer processos, paisagens, 

evidenciando o caráter não estático e apriorístico da realidade1. 

O cartógrafo percorre os entres de um processo, de maneira que, ao invés de ir de uma coisa a 

outra, ele arrasta ambas numa direção perpendicular, uma e outra para um imprevisível, um 

movimento transversal. O cartógrafo realiza o percurso ao mesmo tempo que constrói um 

mapa com seu traçado. “O mapa é aberto, conectável em todas as suas dimensões, 

desmontável, reversível, suscetível de receber modificações constantemente”2.  

O mapa é parte do rizoma, um sistema cuja característica é ter múltiplas entradas, ser 

conectável por alianças, compor diversas conjunções de elementos heterogêneos, sem 

começo, meio ou fim. O rizoma é então a natureza da multiplicidade, já que sua constituição é 

esta subtração do uno, em que todas as partes são passíveis de conexão e interação, sem 

hierarquia ou totalização3. 

                                                           
1 Cf. ROLNIK, Suely. Cartografia Sentimental da América: produção do desejo na Era da Cultura Industrial. 

Tese (Doutorado em Psicologia Social) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 1987. 
2 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Introdução: Rizoma. In: Mil Platôs: Capitalismo e Esquizofrenia. Vol. 

1. São Paulo: Ed. 34, 1995, p. 22. 
3 Cf. Ibidem.  
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Para o cartógrafo, nesse sentido, todas as entradas e saídas são possíveis, e serão construídas 

no decorrer do percurso.  

A cartografia realiza uma reversão do método. O modo tradicional de produção do 

conhecimento científico concebe a necessidade de, primeiramente, estabelecer as metas pré-

fixadas que orientarão o caminho em direção ao conhecimento. Na cartografia, por sua vez, há 

um primado do percurso, sendo ele quem irá orientar as metas; ou seja, propõe a composição 

das metas conforme é realizado o caminho da pesquisa e segundo as reverberações deste 

percurso no pesquisador4. 

Neste sentido, não há uma maneira correta para realizar uma pesquisa, mas aquelas que se 

constroem no próprio trajeto. Deste modo, afirmar que não busco ir ao encontro de uma 

verdade indica um posicionamento diante do campo científico, qual seja, de que o objetivo do 

cartógrafo-pesquisador não é revelar algo, descobrir, no sentido de uma verdade encoberta da 

qual é preciso retirar o véu que a esconde, mas criar maneiras de as intensidades encontrarem 

expressão, deixando-as passar.  

Investigar ou percorrer processos apresentam uma importante diferença sobre o modo de 

proceder diante da pesquisa, uma vez que o investigador busca revelar uma verdade já 

estabelecida a priori em algum lugar, e que precisa ser encontrada, enquanto o cartógrafo 

busca participar e dar passagem às intensidades que atravessam os corpos nos encontros que 

realiza, possibilitando construções de realidade à medida que faz este percurso5.  

O método, portanto, se constrói neste caminhar. E apresentar o método é apresentar o 

percurso trilhado numa pesquisa num determinado momento – aqui circunscrita pelo período 

de um curso de pós-graduação. Se a pesquisa termina neste tempo? Não, pois o tempo da 

                                                           
4 Cf. PASSOS, Eduardo; BENEVIDES, Regina. A cartografia como método de pesquisa-intervenção. In: 

PASSOS, Eduardo; KASTRUP, Virgínia; ESCÓSSIA, Liliana (org.). Pistas do Método da Cartografia: 

Pesquisa-Intervenção e produção de subjetividade. Porto Alegre: Sulina, 2010. 
5 Cf. ROLNIK, Suely. Cartografia Sentimental da América: produção do desejo na Era da Cultura Industrial. 

Tese (Doutorado em Psicologia Social) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 1987. 
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demanda do pesquisador implicado com uma questão transborda esta exigência acadêmica, 

mas pode-se, sim, delimitar/expor os passos construídos e apresentá-los no fim de uma etapa. 

O que importa aqui é o processo no qual o pesquisador está implicado, mais que as 

considerações finais que ele ofereça – pois esta é apenas uma linha de chegada aparente de 

algo em que o inacabamento é uma condição. 

A cartografia busca romper com a dicotomia sujeito-objeto, já que “[...] essa vertente convoca 

a imanência, a exterioridade das forças que atuam na realidade, buscando conexões, abrindo-

se para o que afeta a subjetividade”6. Trata-se de saber “o que fala através de nós”7, mais 

ainda, o que nos atravessa por meio destes acoplamentos maquínicos onde novos universos 

são criados e a vida se expande. Traçar este percurso consiste em dar visibilidade às 

demandas impostas pela própria vida que atravessa o cartógrafo-pesquisador, em que a 

construção do conhecimento se torna inseparável desse processo. 

O mergulho profundo na ferida é em direção às superfícies inabitadas. A profundidade 

abismal é de uma rasura estonteante; quanto mais afundo, mais estendo o plano onde se 

desenham as linhas invisíveis que se compõem num emaranhado silencioso e complexo. Nada 

além ou aquém, tudo aqui, apesar de insuportavelmente doloroso de ser percebido, sentido e 

visibilizado.  

Esta pesquisa derrama dúvidas e inquietações, em que preciso sustentar o não saber antes de 

qualquer criação. Deixar saltar em palavras o testemunho em sangue era uma ideia difícil de 

sustentar até que encontrasse aliados para tornar isso possível. A escrita convoca corpos que 

se afetem com o meu e juntos façam saltos, maquinem possíveis antes impossibilitados. Sem 

estes cúmplices – com suas próprias dores, inquietações, anseios, desejos, abismos – minha 

                                                           
6 ROMAGNOLI, Roberta C. A cartografia e a relação pesquisa e vida. Psicologia & Sociedade; v. 21, 2, p. 166-

173, 2009, p. 170. 
7 GUATTARI, Félix apud PELBART, Peter P. O avesso do niilismo: cartografias do esgotamento. São Paulo: n-

1 edições, 2013, p. 20. 
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garganta não ganharia o tônus necessário para entoar qualquer canto. Lembro-me de Clarice 

Lispector, quando fala de seus possíveis leitores de A paixão segundo G.H.: 

 

Este livro é como um livro qualquer. Mas eu ficaria contente se fosse lido 

apenas por pessoas de alma já formada. Aquelas que sabem que a 

aproximação do que quer que seja, se faz gradualmente e penosamente – 

atravessando inclusive o oposto daquilo que se vai aproximar. Aquelas 

pessoas que, só elas, entenderão bem devagar que este livro nada tira de 

ninguém. A mim, por exemplo, o personagem de G.H. foi dando pouco a 

pouco uma alegria difícil; mas chama-se alegria.8 

 

Os pensamentos dos autores e autoras também se tornam aliados, e não suportes onde talvez 

eu pudesse me apoiar. Pouco importa se consigo reproduzir o que eles exatamente querem 

dizer, mas sim o que disparam, quais novos mundos eles ajudam a criar, em quais 

movimentos me lançam. Entre conversas entusiasmadas e calorosas, apontam um caminho 

percorrido; roubo suas ideias, misturo às minhas e possivelmente as deturpo. Trata-se de 

amizade. Não seria essa a função de aproximar-se de um pensamento? Dar a ele vida e 

movimento? Deixá-lo atravessar o corpo? 

 

  

                                                           
8 LISPECTOR, Clarice. A paixão segundo G.H. Rio de Janeiro: Rocco, 2009, p.5. 
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Tudo se resumia ferozmente em nunca dar um primeiro grito - um primeiro 

grito desencadeia todos os outros, o primeiro grito ao nascer desencadeia 

uma vida, se eu gritasse acordaria milhares de seres gritantes que 

iniciariam pelos telhados um coro de gritos e horror. Se eu gritasse 

desencadearia a existência - a existência de quê? A existência do mundo.  

 

Clarice Lispector. A paixão segundo G. H. 
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I. SILENCIAMENTO: se ninguém quer ver, isso existe? 

 

. 

. 

. 

. 

. 

 

Ela. Nasceu menina. Nasceu com horizonte. Nasceu com cor preferida. Não sabia o que era 

rosa. Nem que rosa se guarda com pernas fechadas. Sem seio, sem pelo, precisa usar calcinha. 

Modos, menina. Esconde a periquita. Tão querida, cor-de-rosa. Nasceu menina. Nasceu com 

horizonte. Entre as pernas, tão querida. Por ti, muita cobiça. Modos-menina. Desconhece as 

fendas do corpo e tem gente querendo entrar. Vai brincar, senta direito. Não sabe o que 

guarda. Nem parece que é menina. Não sabe o que lhe aguarda. Um dedo fez um furo. 

Ontem. Entre as pernas. Rasgou a pele. Deu a ela uma vagina. Fez buraco ali, no horizonte 

desconhecido. Ela não quer os seus buracos. Ele não sabe parar. Ontem, enquanto dormia, 

acordou com ele sobre o corpo. Em cima da cama. As mãos exigiam silêncio, era pra ela não 

gritar. A rosa é feita de segredos. Não deixa ninguém entrar. A rosa é feita de buracos. Se 

entrar, não conta pra ninguém. Quem mandou ficar de pernas abertas, brincando na rua como 

menino. Naquela noite, ela pegou um saco com carne, dentro da geladeira. Saco com carne 

que a mãe comprara para o almoço do dia seguinte. Correu se trancar no banheiro. Abriu as 

pernas. Abriu as pernas de um jeito que ela nunca deveria abrir. Naquela noite, o sangue fizera 

de seu corpo mulher. Nessa hora, ela conheceu o horizonte que escreveria seu caminho. 

Deram-lhe um buraco, silêncio e sexo. Naquela noite, ela teve tanto medo. Teve tanto medo 

que nem medo mais tinha. Abriu o saco, abriu as pernas, e tacou a carne naquele buraco. 

Buraco em carne viva.  

 

. 

. 

. 

. 

. 
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Fazer uma cartografia do silenciamento em torno do abuso sexual infantil consiste no desafio 

de percorrer um ruído que atravessa a vida quase mudo e invisível, um grito abafado que não 

conseguiu alcançar a potência de se fazer ouvir. Há algo que sufoca este grito, forças que o 

silenciam e impedem o socorro. 

Este silenciamento faz parte de uma rede invisível, pois se trata de uma violência bastante 

omitida que acontece principalmente no âmbito familiar9. A infância logo me mostrou o que 

significa ter os limites do corpo violado, quando meu avô passou a me abusar sexualmente. 

Inicialmente, era mais uma entre as brincadeiras, não percebia que acontecia somente na 

ausência de outros adultos. Mas, algo no corpo começou a sentir o estranhamento daqueles 

gestos, da aura sigilosa que os acompanhava. Um sinal que transformou brincadeira em 

náusea. E os anos transcorreram naquela náusea. Sentia-me cúmplice por nunca ter evitado ou 

escapado. Só restava o grito suspeito nos olhos, de um corpo que se inventava entre ruínas. 

Mas, ninguém enxergou em meus olhos este grito abafado, nem no meu corpo as marcas 

invisíveis que seus dedos deixavam. Seus toques pararam antes que eu tivesse coragem de 

denunciá-los, anos depois, quando tentei contar a outras pessoas e descobri que era 

insuportável para elas escutar o que meu corpo expunha em carne viva.  

No decorrer dos anos, encontrei outras histórias e descobri que mais e mais gritos 

atravessavam nesta frequência imperceptível para os ouvidos da maioria – as frias estatísticas 

se apresentavam em carne. Por isso, percorrer os caminhos do abuso sexual infantil decorreu 

de uma história pessoal, mas também coletiva. Falo numa composição de múltiplas vozes 

com rostos que apontam algo em comum: uma sociedade surda em relação a este sofrimento. 

                                                           
9 O abuso sexual é o segundo tipo de agressão mais comum contra crianças de 0 a 9 anos no Brasil, conforme 

dados publicados em 2012 pelo Ministério da Saúde, com base no sistema de Vigilância de Violências e 

Acidentes (VIVA). Na maioria dos casos, trata-se de alguém conhecido, como pais ou familiares, e na própria 

residência da criança. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sistema_vigilancia_violencia_acidentes.pdf>. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sistema_vigilancia_violencia_acidentes.pdf
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O grito abafado do abuso sexual infantil expõe alguns ruídos: o cuidado não é imanente à 

família, o carinho não é imanente ao toque, a inocência não é imanente à infância.  

O fanzine Bendita10 denuncia: “minha boca muda grita em tua orelha surda”, sobre as 

violências que vivenciam diversas mulheres, tanto na infância quanto na vida adulta; e nisso 

se expressa tanto uma dificuldade em narrar o insuportável (minha boca muda) assim como 

escutá-lo (em tua orelha surda). 

O ditado popular nos orienta que em briga de marido e mulher, não se mete a colher, sendo 

este também o sobreaviso para os conflitos familiares de modo mais amplo, tal como se 

estivéssemos atravessados por uma regra de etiqueta social: não nos envolver no âmbito 

privado, domínio particular do outro. Regra que condena a esfera privada ao silêncio, pois 

“tudo é ordenado de tal forma que só o público apareça como fato relevante [...]. O privado 

está por definição condenado ao esquecimento e ao anonimato”11. Desconstruir essa lógica 

consiste em pensar o plano da política como espaço de produção da vida que atravessa toda a 

existência, não se dividindo em público e privado. 

Nesse sentido, minha experiência – pensada para além de uma esfera privada – não foi apenas 

um ponto de partida da pesquisa, mas parte integrante da problemática estudada. Como 

refletir sobre o silenciamento em torno do abuso sexual infantil sem dar voz ao grito que 

atravessa este corpo? Se o silenciasse, estaria também surda à própria pesquisa.  

 

 

 

 

                                                           
10 Bendita foi um fanzine online e impresso organizado por alguns coletivos feministas. Nele eram agrupados 

diversos depoimentos anônimos de mulheres que sofreram violências e não conseguiram encontrar formas de 

serem ouvidas, com o objetivo de mostrar como estas violências são rotineiras, possibilitando a aproximação 

desta discussão com a comunidade. Ainda é possível acessá-los no site: <http://benditazine.tumblr.com/> 
11 RESTREPO, Luis Carlos. O direito à ternura. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998, p. 11. 



21 
 

As relações de poder e a incitação da sexualidade  

 

Ao entrar no mundo acadêmico, conheci o debate realizado no campo científico sobre o abuso 

sexual infantil. Nós, enquanto profissionais e pesquisadores psi, esquadrinhamos a pedofilia e 

construímos transtornos para a vítima e o agressor. A sexualidade de ambos é assim rastreada 

e, com uma lente que amplia o histórico familiar, cada minúcia vai sendo tomada para que 

possamos descobrir – ou construir – uma ponte do passado ao presente que os expliquem. 

Assim, neste percurso, deparei-me com escassa teorização que refletisse sobre a pedofilia 

como imersa em tramas sociais agenciadas no cotidiano, para além do enfoque vítima-

agressor. É preciso caminhar pelos entres deste binômio, enxergar a rede que possibilita sua 

existência. Por isso a necessidade de ir além do olhar sobre o agressor e/ou vítima e dos 

desequilíbrios mentais, e percorrer os processos em que o silenciamento se produz e 

multiplica esta violência.  

Foucault, em seus estudos sobre a história da sexualidade12, aponta que uma constante 

produção de saber e poder funcionou como incitação aos discursos sobre o sexo. Isso 

configurou o que o autor designou de “dispositivo de sexualidade”, produzindo a noção de 

normal e patológico, vítima e agressor, público e privado, através de uma massiva observação 

e análise do sexo. Assim, a ciência penetrou o prazer cotidiano, produzindo um amplo saber 

do sexo e multiplicando o poder em torno da vida dos indivíduos. Segundo Vilela13, este 

poder reduziu cada singularidade à condição de objeto abstrato, instaurando paradoxalmente 

um mutismo da experiência singular do corpo, como se verá mais adiante. Nesse processo, 

constituiu-se uma ciência da sexualidade que funcionou como um poder produtivo, positivo, 

ao invés de repressivo e negativo, que igualmente penetrou o prazer cotidiano, com efeitos 

                                                           
12 Cf. FOUCAULT, Michel. História da sexualidade I: A vontade de saber. Trad. Maria Thereza da C. 

Albuquerque e J. A. Guilhon Albuquerque. Rio de Janeiro: Graal, 1988.  
13 Cf. VILELA, Eugénia. Silêncios Tangíveis: corpo, resistência e testemunho nos espaços de abandono. 

Portugal, Porto: Afrontamento, 2010. 
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que podem ser de recusa e bloqueio, mas também de intensificação e multiplicação de seus 

domínios:  

 

O essencial é bem isso: que o homem ocidental há três séculos tenha 

permanecido atado a essa tarefa que consiste em dizer tudo sobre o seu sexo; 

que, a partir da época clássica, tenha havido uma majoração constante e uma 

valorização cada vez maior do discurso sobre o sexo; e que se tenha 

esperado desse discurso, cuidadosamente analítico, efeitos múltiplos de 

deslocamento, de intensificação, de reorientação, de modificação sobre o 

próprio desejo. [...] censura sobre o sexo? Pelo contrário, constituiu-se uma 

aparelhagem para produzir discursos sobre o sexo, cada vez mais discursos, 

susceptíveis de funcionar e de serem efeito de sua própria economia.14  

 

São amplamente divulgados os perigos que o sexo contém e a necessidade de desbravar seus 

domínios através de relatos envolvendo seus mínimos detalhes. O sexo se torna algo que não 

se deve mais condenar, mas gerir, regular e fazer funcionar por meio de discursos úteis e 

públicos, através da medicina, da pedagogia e da justiça. O que aparece como um 

silenciamento faz parte desta nova maneira de produção do discurso em torno do sexo: 

reorganizando quem pode falar, como, onde e para quem. “Não existe um só, mas muitos 

silêncios e são parte integrante das estratégias que apoiam e atravessam os discursos”15. 

Assim como são organizados os espaços de fala, inicia-se também um governo do silêncio, 

surgindo os espaços de mutismo: 

 

Através de estruturas de vigilância disseminadas por todo o espaço social e 

individual, o poder disciplinar e normalizador desenvolveu um sistema de 

reconhecimento entre lícito e ilícito que partiu a figura do humano em 

mesmo e outro: o louco internado, o doente como objeto para ser olhado, o 

delinquente enquanto corpo a ser tornado dócil e normalizado. Todos eles 

concretizam a figura do estranho, aquele a quem são retiradas as condições 

de reconhecimento legítimo do seu sofrimento, do seu corpo e da palavra 

viva. Deste modo, a análise das práticas e dos discursos que tomam como 

                                                           
14 FOUCAULT, Michel. História da sexualidade I: A vontade de saber. Trad. Maria Thereza da C. Albuquerque 

e J. A. Guilhon Albuquerque. Rio de Janeiro: Graal, 1988, p. 29. 
15 Ibidem, p. 34. 
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objecto a loucura, a doença, o crime ou o prazer, faz emergir uma forma 

silenciada de sofrimento16. 

 

Se esta ciência da sexualidade, aparentemente, apresentava maneiras de combater a incidência 

das relações classificadas como desviantes e anormais, Foucault nos mostra que isso fazia 

parte da hipocrisia reinante, que trabalhava a serviço de um gozo em torno dos saberes que 

construía; uma vontade de saber entrelaçada ao poder: 

 

Desde o século XVIII o sexo não cessou de provocar uma espécie de 

erotismo discursivo generalizado. E tais discursos sobre o sexo não se 

multiplicaram fora do poder ou contra ele, porém lá onde ele se exercia e 

como meio para seu exercício; criaram-se em todo canto incitações a falar; 

em toda parte, dispositivos para ouvir e registrar, procedimentos para 

observar, interrogar e formular. Desenfurnam-no e obrigam-no a uma 

existência discursiva [...]. Talvez nenhum outro tipo de sociedade jamais 

tenha acumulado, e num período histórico relativamente tão curto, uma tal 

quantidade de discurso sobre o sexo.17  

 

Na família, assim como nas instituições escolares e psiquiátricas, há esta explosão sexual 

através de “infinitas linhas de penetração”. “A sociedade ‘burguesa’ do século XIX e sem 

dúvida a nossa, ainda, é uma sociedade de perversão explosiva e fragmentada”18. Assim, 

Foucault afirma que há uma implantação das perversões através da proliferação e 

entrelaçamento do poder com o sexo: “o crescimento das perversões não é um tema 

moralizador que acaso tenha obcecado os espíritos escrupulosos dos vitorianos. É o produto 

real da interferência de um tipo de poder sobre os corpos e seus prazeres”19.  

A hipótese repressiva – uma perspectiva de negação dos prazeres – é uma visão pobre sobre o 

poder, pois desconsidera seu aspecto produtivo e positivo, multiplicador daquilo que aparenta 

proibir. Longe de o poder reprimir o sexo, de funcionar apenas pela potência do não e da 

                                                           
16 VILELA, Eugénia. Silêncios Tangíveis: corpo, resistência e testemunho nos espaços de abandono. Portugal, 

Porto: Afrontamento, 2010, p. 151.  
17 FOUCAULT, Michel. História da sexualidade I: A vontade de saber. Trad. Maria Thereza da C. Albuquerque 

e J. A. Guilhon Albuquerque. Rio de Janeiro: Graal, 1988, p. 39.  
18 Ibidem, p. 54.  
19 Ibidem, p. 55.  
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imposição de limites, ele apresenta uma imensa riqueza estratégica, uma positividade e uma 

eficácia produtiva; “[...] nessa sociedade que, sem dúvida, foi mais inventiva do que qualquer 

outra em mecanismos de poder sutis e delicados, por que essa tendência a só reconhecê-lo sob 

a forma negativa e desencarnada da interdição?”20.  

O poder não funciona através da sujeição de pessoas ou grupos, muito menos é exercido de 

forma central, verticalizado e soberano, capaz de atingir o restante do corpo social. Ele é “o 

suporte móvel das correlações de força que, devido a sua desigualdade, induzem 

continuamente estados de poder, mas sempre localizados e instáveis”21; sua onipotência se 

caracteriza pela capacidade de se produzir a todo o instante em diferentes pontos e entre um 

ponto e outro: é estratégico e funciona em rede. Deste modo, ele se desloca por desigualdades, 

sem que haja um ponto único, central e estático de “Poder”. Entendê-lo como um poder 

soberano é perder de vista sua fluidez, permeabilidade e multiplicidade; ou seja, não se trata 

de 

  

[...] procurar quem tem o poder na ordem da sexualidade (os homens, os 

adultos, os pais, os médicos) e quem é privado de poder (as mulheres, os 

adolescentes, as crianças, os doentes...); nem quem tem o direito de saber, ou 

é mantido à força na ignorância. Mas, ao contrário, buscar o esquema das 

modificações que as correlações de força implicam através de seu próprio 

jogo. As ‘distribuições de poder’, e as ‘apropriações de saber’ não 

representam mais do que cortes instantâneos em processos [...].22 

 

Por isso, abordar a problemática do abuso sexual infantil pela perspectiva da psicopatologia 

e/ou do binômio vítima-agressor significa permanecer nas amarras de uma ciência que, 

enquanto afirma adentrar um terreno obscuro em busca de clarificá-lo, na verdade ambiciona 

produzir aquilo que diz desvendar, e multiplicar o que afirma impedir. Mantém-se o mutismo 

                                                           
20 Ibidem, p. 96.  
21 Ibidem, p. 103.  
22 Ibidem, p. 109.  



25 
 

da singularidade daquele que vivencia um sofrimento, que serve apenas como objeto atraente 

para a disseminação do poder sobre a vida. 

 

Família: manutenção de uma trama indigesta 

 

Desde a infância, percebi que o silenciamento em torno dos abusos sexuais, ao invés de conter 

e refreá-los, configurou-se numa rede por onde meu avô pôde agir sem que ninguém o 

contivesse. Sentia-me parte de algo do qual não conseguia escapar. Esta rede funcionou como 

grande aliada deste avô, pois permitiu que nada sobre os abusos viesse à tona até seus últimos 

anos de vida. Os abusos corriam pelos cantos, participavam de linhas invisíveis. Enquanto a 

família fingia a inexistência daquilo que parecia intolerável a ela, os pontos se intensificavam, 

e esta rede de silenciamento se fortalecia. Linhas invisíveis, pois dentro do âmbito familiar, 

atravessado por múltiplas forças que se movimentam por relações de poder, algumas linhas 

ganham presença e legitimidade, enquanto outras permanecem invisíveis, silenciadas, por 

dispositivos que soterram sua existência.  

Segundo Foucault23, a família se torna um “ponto privilegiado de eclosão” da sexualidade, 

pois se configura como um “suporte permanente” onde esta forma de poder se fixa e 

dissemina. Se parece um terreno construído na base da repressão – que reduz e centraliza a 

sexualidade na relação marido e mulher –, na realidade, a família se torna um espaço de 

intensificação: surgem múltiplos pontos que se caracterizam por relações móveis e dispersas, 

onde se disseminam jogos de poderes e saberes que implantam uma sexualidade não conjugal, 

nem heterossexual ou monogâmica. A separação entre adultos e crianças, assim como entre 

meninos e meninas, a criação de cômodos particulares, as normas em relação aos cuidados 

                                                           
23 Cf. FOUCAULT, Michel. História da sexualidade I: A vontade de saber. Trad. Maria Thereza da C. 

Albuquerque e J. A. Guilhon Albuquerque. Rio de Janeiro: Graal, 1988. 
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dos bebês e à vigilância da sexualidade das crianças fizeram nascer perigos, medos e segredos 

que tornaram esta rede complexa e saturada.  

Em minha vida, sempre existiu outra narrativa que extrapolava a ideia de família como espaço 

protegido, casto e isento de violências. Estas duas linhas que seguiam se costurando foram 

traduzidas por Foucault como dispositivos de aliança e dispositivos de sexualidade. O 

primeiro designa uma operação do “sistema de matrimônio, de fixação e desenvolvimento dos 

parentescos, transmissão de nomes e bens” que legitimam esse espaço imaculado da casa 

(circunscrevendo a sexualidade apenas na união heterossexual entre famílias distintas); e o 

segundo constituído pelas “técnicas móveis, polimorfas e conjunturais de poder”24 que 

produzem a hiperssexualização da família.  

A disseminação do dispositivo de aliança junto ao dispositivo de sexualidade na família 

permite perceber a complexidade que se tornou a relação incestuosa. Diferentemente das 

sociedades nas quais a família se constituía apenas pelos dispositivos de aliança, em que sua 

interdição tinha uma função útil, com o surgimento dos dispositivos de sexualidade, o incesto 

é recusado, ao mesmo tempo em que requerido e incitado: 

 

Pode ser muito bem que, nas sociedades onde predominem os dispositivos 

de aliança, a interdição do incesto seja uma regra funcionalmente 

indispensável. Mas, numa sociedade como a nossa, onde a família é o foco 

mais ativo da sexualidade e onde são, sem dúvida, as exigências desta última 

que mantêm e prolongam sua existência, o incesto, por motivos inteiramente 

diferentes, e de modo inteiramente diverso, ocupa um lugar central; é 

continuamente solicitado e recusado, objeto de obsessão e de apelo, mistério 

temido e segredo indispensável. Aparece como altamente interdito na 

família, na medida em que representa o dispositivo de aliança; mas é, 

também, algo continuamente requerido para que a família seja realmente um 

foco permanente de incitação à sexualidade.25  

 

Isso significa que há uma retroalimentação do incesto em nossa sociedade, onde estas técnicas 

de poder, polimorfas e móveis, concomitantemente negam aquilo que incitam a produzir. “Por 
                                                           
24 Ibidem, p. 117.  
25 Ibidem, p. 120.  
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sua penetrabilidade e sua repercussão voltada para o exterior, ela [a família] é um dos 

elementos táticos mais preciosos para esse dispositivo”26.  

Assim, na medida em que Foucault problematiza e questiona a hipótese repressiva sobre o 

sexo, ele não a nega e a contrapõe à hipótese da incitação. Ambas se entrelaçam e se 

intensificam, são produtivas. Apesar de, aparentemente, os lares remeterem apenas à 

repressão do sexo, na verdade, continuamente, esse espaço tratou dele, criando maneiras de 

regulá-lo e intensificá-lo, desde a arquitetura das casas e disposição dos cômodos até a 

pedagogização dos corpos infantis e adultos. 

Este modo de gerir a vida produz e multiplica perversões. O silenciamento, os jogos de poder 

que produzem o que pode ser dito e o que deve ser silenciado, onde pode ser falado e de que 

maneira, apenas incitam sua continuidade, não produzindo maneiras de transformar essa 

realidade. O silenciamento existente no âmbito familiar não reprime, mas instiga a 

multiplicação das sexualidades periféricas. Facilita a continuidade de violências como o abuso 

sexual infantil, na medida em que finge sua inexistência. Foucault problematiza como este 

saber-poder esmiuçou e classificou a relação sexual entre o adulto e a criança – peço licença 

para trazer na íntegra o exemplo que ele apresenta sobre a relação entre um trabalhador 

agrícola e uma criança: 

 

Num dia de 1867, um trabalhador agrícola da aldeia de Lapcourt, de espírito 

um tanto simples, empregado sazonalmente de um canto a outro, alimentado 

aqui e acolá por um pouco de caridade e pelo pior dos trabalhos, morando 

em granjas ou estábulos, sofre uma denúncia: nas fímbrias de um roçado, 

havia obtido algumas carícias de uma menina, como já havia feito, como 

tinha visto fazer, como faziam em volta dele os moleques da aldeia; é que na 

orla do bosque ou nas valas da estrada que leva a Saint-Nicolas, brincava-se 

familiarmente de “leite coalhado”. Ele foi portanto, delatado pelos pais ao 

prefeito da aldeia, denunciado pelo prefeito à polícia, por esta apresentado ao 

juiz, inculpado por este e submetido inicialmente a um médico, depois a 

outros peritos que, após elaborarem seu relatório, publicam-no. O que é 

importante nesta história? Seu caráter minúsculo: que o cotidiano da 

                                                           
26 Ibidem, p. 122.  
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sexualidade aldeã, os ínfimos deleites campestres tenham podido tornar-se, a 

partir de um certo momento, o objeto não somente de uma intolerância 

coletiva, mas de uma ação judiciária, de intervenção médica, de um atento 

exame clínico e de toda uma elaboração teórica. O importante está em que 

dessa personagem comum, até então parte integrante da vida camponesa, se 

tenha tentado medir a caixa craniana, estudar a ossatura facial e inspecionar 

a anatomia, na busca de possíveis sinais de degenerescência; que o fizessem 

falar; que o interrogassem sobre seus pensamentos, gostos, hábitos, 

sensações, juízos. E que se decidisse, finalmente, isentando-o de qualquer 

delito, fazer dele um puro objeto de medicina e de saber – a ser enfurnado, 

até o fim de sua vida, no hospital de Maréville, mas a ser revelado ao mundo 

científico através de uma análise detalhada.  Pode-se ter por certo que, na 

mesma época, o professor primário de Lapcourt tenha ensinado às crianças 

da aldeia a policiar a linguagem e a não mais falar de todas essas coisas em 

alta voz. Mas, tratava-se, sem dúvida, de uma das condições para que as 

instituições de saber e de poder pudessem encobrir esse pequeno teatro do 

dia-a-dia com seu discurso solene. Nestes gestos sem idade, nesses prazeres 

pouco mais que furtivos, que os simples de espírito trocavam com as 

crianças espertas, foi que nossa sociedade – sem dúvida, a primeira da 

história – investiu todo um aparelho de discurso, de análise e de 

conhecimento.27  

 

Foucault realiza a crítica, certamente apropriada, sobre a incitação e a produção da 

sexualidade por um poder positivo que se emaranhou no espaço cotidiano, de modo que os 

prazeres cotidianos foram investidos por uma engrenagem de saber e poder que os tornou 

foco de análise e objeto de interesse psiquiátrico e jurídico. Contudo, ao nomear no trecho 

acima uma relação sexual entre um adulto e uma criança como “prazeres pouco mais que 

furtivos, que os simples de espírito trocavam com as crianças espertas”, não perderia ele de 

vista as relações desiguais de poder que atravessam essa relação? Ao desconsiderar a faixa 

etária entre esse trabalhador e a menina, não amenizaria a violência existente neste e outros 

episódios?  

A compreensão de que este episódio consiste em gestos furtivos sem idade ignora que a 

relação sexual entre um adulto e uma criança, em nosso contexto histórico, contém um apelo 

sigiloso implícito que o adulto impõe à criança, além da desigual possibilidade de avaliação 

da situação. Ao desconsiderar esse sigilo e a capacidade avaliativa, validamos uma relação 

                                                           
27 Ibidem, p. 37-38. 
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desigual que se estabelece pela diferença etária entre ambos. O adulto, ao saber que o 

acontecimento precisa se manter escondido aos olhos dos outros adultos e da sociedade de 

modo geral, instaura nesta “relação” a presença da proibição; algo com que a criança somente 

lidará na idade adulta (ainda que esta seja uma reflexão sobre os casos de abusos sexuais em 

que a criança não percebe o cunho violento desses gestos desde o princípio e é seduzida pelo 

adulto). Será que algum dia esta desigualdade poderia ser de fato superada? Parece-me que o 

movimento a favor da pedofilia28 considera uma sociedade demasiado utópica e ideal, em que 

os adultos seriam capazes de completo gesto ético para que houvesse um “sinal verde” para a 

relação sexual entre o adulto e a criança, negando as distinções existentes entre o universo 

infantil e o adulto.  

Uma situação é a relação complacente entre pessoas que sabem a dimensão de sua ação 

transgressora, acolhem o desejo desta transgressão e criam uma relação potente, mesmo que 

aos olhos dos demais possa ser valorado como errado do ponto de vista moral. Outra é a 

relação entre um adulto e uma criança que desconhece uma série de implicações desta relação, 

que, pelo contrário, passa a fazer parte de uma cumplicidade perversa, de algo cuja dimensão 

desconhece, deixando gravado em seu corpo as marcas futuras da culpa. Aos dois, cinco, sete 

anos, uma criança não tem a capacidade de avaliar o desejo de participar de relações sexuais 

com um adulto, sendo brincadeiras que aos poucos vão se tornando estranhas e 

constrangedoras, na medida em que consegue avaliar o jogo ao qual está submetida. Jane 

Felipe associa os números alarmantes de crianças vítimas de abuso sexual infantil, 

principalmente no âmbito familiar, a relações de poder e de gênero:  

 

                                                           
28 O ativismo pedófilo, apesar de se posicionar contrário à violência para a obtenção de prazer sexual com uma 

criança, entende que é natural haver envolvimento sexual entre pessoas, independentemente da idade, desde que 

haja consentimento mútuo. Por isso, este movimento luta pelo direito à pedofilia e contra sua criminalização, 

buscando a abolição ou diminuição da maioridade sexual. Sites de ativismo pedófilo:  

<http://www.nambla.org/> 

 <https://modernblmag.org/> 
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Este último fato remete-nos ao debate do quanto as relações de gênero estão 

envolvidas em relações de poder não somente entre homens e mulheres, mas 

entre adultos e crianças e o quanto estas se acirram quando se trata da 

própria família, na medida em que os homens se sentem no direito de abusar 

das mulheres e meninas de sua própria casa, como se estas fossem sua 

propriedade.29 

 

Durante a infância, senti que houve uma violência bastante sutil, já que nunca foi preciso falar 

nada para que eu entendesse que tinha que me manter quieta sobre os abusos que eram 

cometidos. Entre os gestos de meu avô estava contida a necessidade de sigilo. Ressalto que 

também busco escapar da patologização que se criou ao redor destas relações, mas isso não 

oblitera o caráter desigual de poder. Tornar branda esta violência parece, mais uma vez, 

silenciar a experiência singular de um corpo que sofre. 

 

Voltemos nosso olhar para esses momentos silenciados [...]. Perguntemo-nos 

pelos espaços onde abundam as violências sem sangue, aquelas que não 

provocam contusões no corpo que possam ser detectadas pelos legistas, mas 

que nem por isso deixam de provocar sofrimento e morte.30 

 

Da política à poética do silêncio 

 

Entrelaçada ao emaranhado que silencia as experiências insuportáveis, como um pensamento 

indispensável, relembro que não há poder sem resistência31. Nos estudos sobre o que 

denomina como espaços de abandono, Eugénia Vilela busca “tocar o silêncio daqueles que 

foram desapossados da sua voz [...]”32. A autora afirma que o silêncio é instrumento de poder, 

mas também possibilidade de resistência. Como instrumento de poder, pensa uma política do 

silêncio que controla os espaços de voz e mutismo, já o silêncio como resistência é pensado 

                                                           
29 FELIPE, Jane.  Afinal, quem é mesmo o pedófilo? Cadernos Pagu (26), janeiro-junho de 2006: p.201-223. 

(p.209-210) 
30 RESTREPO, Luis Carlos. O direito à ternura. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998, p. 11.  
31 Cf. FOUCAULT, Michel. História da sexualidade I: A vontade de saber. Trad. Maria Thereza da C. 

Albuquerque e J. A. Guilhon Albuquerque. Rio de Janeiro: Graal, 1988.  
32 VILELA, Eugénia. Silêncios Tangíveis: corpo, resistência e testemunho nos espaços de abandono. Portugal, 

Porto: Afrontamento, 2010, p. 19. 
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sob uma perspectiva do corpo como algo capaz de apresentar a si mesmo, mostrar seu próprio 

testemunho. Um diálogo com a autora, numa intersecção com Michael Foucault, ajuda a 

traçar uma linha para pensar o silenciamento em torno do abuso sexual infantil como parte 

estratégica de um biopoder que controla os corpos e a vida, mas também como possibilidade 

de testemunho e resistência.  

Como vimos com Foucault, o poder passou a ser exercido como um domínio sobre a vida 

através do sexo. Os discursos sobre o sexo alargaram os seus perigos, criando um contexto 

repressivo e permeado de silêncios, mas também propulsor e multiplicador destes mesmos 

discursos; assim, “o objetivo da noção de biopoder não é a denúncia de um poder que aliena 

ou reprime algo que existe, mas sim a descrição de um poder que produz novos objectos”33. 

Esta concepção positiva de poder, produtiva e intensificadora dos discursos, desenvolveu uma 

ampla nomenclatura que tornou corpos concretos em “corpos abstratos de linguagem”. Esta 

forma de poder sobre a vida organizou os espaços de fala, assim como os espaços de silêncio, 

de modo que a dimensão da singularidade de um corpo é abafada, lá “[...] onde o sangue já 

não corre nas formas de enunciação política, administrativa, jurídica ou médica”34. Ou seja, a 

singularidade dos corpos se torna resíduo desta política, criando os espaços de abandono, 

onde o que resta é o mutismo daquilo que não pôde se converter em voz: 

 

Assim, a partir da análise de práticas e discursos que se exercem sobre o 

corpo, o pensamento de Michel Foucault faz emergir uma forma silenciada 

de sofrimento: o sofrimento daqueles a quem são retiradas as condições de 

reconhecimento legítimo do seu sofrimento. Desenvolve-se, então, um modo 

de aniquilamento que se sustenta numa forma particular de dominação sobre 

os corpos: a marcação de um silêncio perspectivado enquanto mutismo. Essa 

figura do silêncio está intimamente ligada àquilo que designamos como 

políticas do silêncio. Sob a sua disseminação, os seres humanos são objecto 

de um poder que, implodindo a sua condição de sujeito, reduz cada ser 

singular a mero objecto. Isto é, essa figura do silêncio aniquila – no corpo e 

                                                           
33 Ibidem, p. 73.  
34 Ibidem, p. 50. 
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na palavra – a dramática essencial da condição humana. Em todo este 

cenário o abandono possui diferentes rostos.35  

 

Com esta política do silêncio, como emudecimento da voz de corpos concretos, o que se perde 

é a dimensão singular de um corpo que sofre. Na produção de categorias que se instauram 

sobre este corpo, no caso do abuso sexual infantil, a construção da pedofilia faz parte da 

produção destes corpos abstratos de linguagem em que se mantém silenciada a existência 

concreta dos corpos singulares, de sua dor de existir inserido num acontecimento terrível e 

agenciado numa trama social mais complexa e sutil do que os léxicos são capazes de captar. 

Estas políticas do silêncio produzem figuras abstratas, sem reconhecimento do seu sofrimento, 

seu corpo e sua palavra. O sangue, a pulsação, os afetos que mantêm vivos os corpos são 

relegados ao abandono. 

Entretanto, além do silenciamento, há o silêncio de um corpo que resiste à sua absoluta 

aniquilação como corpo abstrato. “Porque pensar a resistência? Talvez porque o ser humano 

luta indefinidamente contra o mutismo do mundo e contra a ausência de sentido da sua 

existência singular”36. Este silêncio – que não é o mutismo instaurado sobre a experiência 

singular do corpo – testemunha a si mesmo como gesto que escapa ao poder e cria condições 

de produzir a vida como uma existência artística, em que o corpo produz a si mesmo como 

obra de arte37.  

Esta resistência é da ordem do acontecimento, pois o corpo testemunha uma ferida que habita 

o contra-tempo e rompe o sentido linear da história, “[...] a sua existência confronta-nos com 

                                                           
35 Ibidem, p. 169-170.  
36 Ibidem., p. 201.  
37 Cf. DELEUZE, Gilles. A vida como obra de arte. In: Conversações. Trad. Peter P. Pelbart. São Paulo: Ed. 34, 

1992. 



33 
 

um movimento onde se fende o território sedentário da narrativa histórica”38. Resistir é a 

irrupção do acontecer no corpo. Mas como dizer o acontecimento?  

 

[...] o discurso narrativo implica um relato sempre fracassado. No fundo, o 

testemunho é uma narração impossível: surge para poder dizer o que 

aconteceu e, ao mesmo tempo, configura a dificuldade em poder encontrar 

uma linguagem própria para dizer o vivido. Todo o testemunho tem uma 

dimensão de ficção; ou seja, ele implica uma plurivocidade: uma 

multiplicação e uma deslocação do sentido de realidade atribuído à vivência 

do real. O testemunho constituí, assim, um gesto que é, em si mesmo, 

matéria dessa vida que o diz; esforço de enunciação e compreensão dos 

acontecimentos que nos constituem [...] vontade simultânea de partilha e de 

luta contra o abandono. Nele, a infinidade de vozes que nos habitam cruzam-

se materialmente.39 

 

O testemunho esbarra naquilo que é impossível dizer, o que não significa um estado de 

mutismo, mas um ato poético em que os significados definidos são fraturados e a palavra 

silenciosa rompe a linearidade da história e inaugura um novo tempo. Consiste numa abertura 

ao impossível: “rasgando os enunciados conceptuais, o silêncio – que os testemunhos (nas 

suas diferentes formas) desencadeiam – realiza uma subversão da linguagem: diz o indizível a 

partir da textura da dor”40. O testemunho como uma resposta singular ao acontecimento se 

configura num ato poético capaz de inaugurar caminhos no desconhecido.  

Escutar as vozes do testemunho é tocar o invisível, acessar as vozes silenciadas que resistem à 

morte em vida. Vozes que operam rupturas e possibilitam traçar linhas de fuga nos espaços 

onde o poder havia capturado a vida. Assim, a política do silêncio cria abstrações do corpo e 

deixa à margem os corpos concretos, mas um silêncio resiste como impossibilidade de ser 

completamente capturado. “O silêncio de um corpo que resiste é, assim, uma forma de 

                                                           
38 VILELA, Eugénia. Silêncios Tangíveis: corpo, resistência e testemunho nos espaços de abandono. Portugal, 

Porto: Afrontamento, 2010, p. 33. 
39 Ibidem, p. 549. 
40 Ibidem, p. 553. 
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testemunho que se constitui como linguagem nua na qual se manifesta a força poética do 

acontecimento”41.  

Mesmo na escrita testemunhal, o corpo resiste no silêncio que atravessa as palavras. Nelas, 

entre elas, habita o impossível que rasga o tempo, que nos insere no acontecimento. 

Testemunhar, então, é a possibilidade de ruptura do mutismo que se instaura sobre a voz de 

um corpo. Na escuta do silêncio destes corpos é possível habitar um sentido por vir. “Desse 

modo, aquele que escuta entra num mundo que supõe participação física – uma incorporação 

– nas vozes múltiplas que percorrem cada acontecimento”42.  

 

 Compartilhar o vivido 

 

A expressão do zine Bendita, Minha boca muda grita em sua orelha surda, fala da 

impossibilidade de muitas mulheres expressarem a violência sofrida e de encontrar escuta 

atenta deste insuportável. Há uma necessidade de que o abuso sexual ganhe uma dimensão 

pública, mas seu caráter quase intransponível impede sua publicização. A rede de 

silenciamento mantém sua invisibilidade e quando os abusos tentam vir a público, tendem a 

se apresentar de maneira anônima e distante daquele que presencia seu testemunho.  

Edson Teles43, ao falar do silêncio que marcou o processo de redemocratização no Brasil, diz 

que a ausência de reconhecimento, numa esfera pública, do sofrimento vivido pelas vítimas da 

ditadura militar, produziu a falta de responsabilização da sociedade pelos crimes ocorridos e 

ressentimento naqueles que sofreram a violência deste regime. Nascida na década de 1980, no 

terreno silenciado de uma sociedade que não assume o sofrimento de modo público, vivi o 

fruto do ressentimento de quem atravessou quase sozinha o insuportável.  

                                                           
41 Ibidem, p. 560.  
42 Ibidem, p. 562. 
43 Cf. TELES, Edson. Democracia e Estado de Exceção: transição e memória política no Brasil e na África do 

Sul. São Paulo: FAP – Unifesp, 2015.  
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O ressentimento ganha intensidade na medida em que o sofrimento não é reconhecido e 

compartilhado numa esfera pública. “O sofrimento pelo qual passamos em nossa existência 

somente pode ser absorvido e transformado em experiência se pudermos conceder-lhes 

publicidade, ou seja, partilharmos do vivido como uma existência pública”44. Teles afirma que  

 

Toda estrutura de poder possui uma linguagem. A fala e o silêncio 

constituem um tipo de poder com potência para constranger o outro, impor 

significações. Faz parte também dos sistemas hierárquicos um controle do 

discurso, exercendo ação restritiva sobre o silêncio. Não podemos esquecer 

que toda nação moderna nasceu sob o silenciar de suas violências originárias 

e fundadoras. [...] Para que se possam construir os elementos nacionais – 

mito de origem, documentos ancestrais comuns, heróis, folclore etc. –, com a 

produção de uma narrativa histórica, as violências têm de ser esquecidas, a 

fim de que não haja risco à institucionalização do sentimento de unidade 

nacional. Essa região de segredo, alimentada por banhos de sangue, 

instrumentaliza com eficácia um imaginário que torna mais verossímil a 

autoridade do Estado e das instituições.45  

 

Esta passagem me leva ao silêncio das violências originárias e fundadoras de uma instituição 

familiar, dos segredos que ameaçam seu sentimento de união, como os episódios de abusos 

sexuais. Esta rede de silenciamento se configura por ações de obscurecimento de traços do 

vivido, “como se uns e outros, reunidos possivelmente em torno da mesma mesa, vivessem, 

entretanto, em duas dimensões separadas da realidade, empregando uma linguagem 

diferente”46.  

Quando o testemunho não é acolhido numa dimensão pública, uma nova violência é 

instaurada diante da ausência de recepção desse sofrimento47. As estatísticas que relatam as 

ocorrências de abuso sexual no Brasil – ocorridas, principalmente, no âmbito familiar – não 

criam dispositivos para uma aproximação afetiva desses dados, e mesmo os relatos das 

vítimas continuam a ser tratados com distanciamento, gerando apenas compaixão e piedade – 

                                                           
44 Ibidem, p. 49.  
45 Ibidem, p. 99.  
46 LE BRETON apud TELES, Edson. Democracia e Estado de Exceção: transição e memória política no Brasil e 

na África do Sul. São Paulo: FAP – Unifesp, 2015, p. 102.  
47 Cf. TELES, Edson. Democracia e Estado de Exceção: transição e memória política no Brasil e na África do 

Sul. São Paulo: FAP – Unifesp, 2015, p. 102. 
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valores que instituem o rebaixamento vital da vítima, mantendo sua condição de 

passividade48.  

A manutenção do silêncio impossibilita acessar os aspectos produtivos que estes testemunhos 

acrescentariam à transformação dos laços sociais. Mas, exatamente pela potência de 

transformação da ordem estabelecida, é que certos não ditos continuam obscurecidos pela 

dissimulação daqueles que sustentam um segredo: 

 

É segredo o que sela o silêncio, o que é calado de maneira deliberada para 

salvaguardar uma reputação, evitar o desgosto ou a decepção, impedir a 

descoberta de fatos embaraçosos ou a indicação de um culpado, dar uma 

força a uma organização clandestina etc. Mesmo se ele continua na sombra, 

o segredo impregna as relações sociais pela ignorância de uns e a 

duplicidade daqueles que se empenham em nada comprometerem de sua 

dissimulação.49  

 

Esta dissimulação mantém a separação de duas dimensões que não se encontram, sustentando 

o segredo, para que ele não irrompa no discurso dominante. “A condição da existência dos 

bons é a mentira –: expresso de outra maneira, o não-querer-ver a todo preço como a 

realidade é no fundo constituída [...]”50. Mesmo aqueles que “não sabem” também participam 

desta rede de silenciamento, pois de alguma maneira escolhem não querer saber ou fazer parte 

da realidade que se impõe; por isso, também carregam a responsabilidade daquilo que não é 

revelado.  

Quanto ao ressentimento, ele é fruto do sofrimento que não é assumido numa dimensão 

pública, “[...] surge do impedimento imposto às expressões de dor no coletivo e dos 

                                                           
48 Cf. NIETZSCHE, Friedrich. Ecce Homo: como alguém se torna o que é. Trad. Paulo César de Souza. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2008, p. 26.  
49 LE BRETON apud TELES, Edson. Democracia e Estado de Exceção: transição e memória política no Brasil e 

na África do Sul. São Paulo: FAP – Unifesp, 2015, p. 104. 
50 NIETZSCHE, Friedrich. Ecce Homo: como alguém se torna o que é. Trad. Paulo César de Souza. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2008, p. 104. 
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sentimentos de frustração como amargura, rancor e hostilidades impotentes”51 – aumentando 

o ruminar da vingança. Incapaz de agir na esfera pública, entrelaçada à rede de silenciamento 

imposta a seu sofrimento, a pessoa ressentida remói o passado que não pode ser digerido. O 

ressentimento, então, está menos ligado a disposições individuais do que coletivas, pois está 

relacionado à ausência de reconhecimento da singularidade do vivido no âmbito público. 

O reconhecimento e compartilhamento do sofrimento na esfera pública é um momento de 

invenção, pois instaura a possibilidade de transformações políticas e recomposição do laço 

social. Esta recomposição do laço social não significa adaptação ao discurso dominante, mas, 

sim, a necessidade de transformação destas relações. A importância do reconhecimento 

coletivo reside num posicionamento que entende que o passado só pode ser elaborado quando 

assumido como responsabilidade social no tempo presente, em vias de um futuro que possa 

refazer os laços sociais assumindo a violência que o envolve. Este compromisso numa esfera 

social visa substituir a roda da vingança que se produz quando não se assume este passado. 

As narrativas que buscam abrir uma fenda na barreira do silêncio precisam ser reconhecidas 

por alguém que compartilhe o vivido, para que se possa escapar ao ressentimento e à condição 

de vítima. Pensar a política como a esfera em que o sofrimento é reconhecido e compartilhado 

como público rompe com uma concepção de distanciamento entre o público e privado. “Se 

houve um tempo em que se pensava que o individual vivia separado do coletivo, ou melhor, 

que o privado não influenciava o público, e este não interferia nos assuntos íntimos, na 

contemporaneidade tal postura não é mais viável”52. Assim, precisamos nos perguntar sobre 

como assumir os excessos que atravessam nosso cotidiano e põem em xeque a ilusão de uma 

vida linear e segura. 

 

                                                           
51 TELES, Edson. Democracia e Estado de Exceção: transição e memória política no Brasil e na África do Sul. 

São Paulo: FAP – Unifesp, 2015, p. 107. 
52 Ibidem, p. 35. 
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Festa de Família 

 

Ao rever o filme Festa de Família, foi impossível não querer apresentar Christian53 nestas 

linhas. É festa do 60° aniversário de seu pai Helge e, durante o jantar, diante de seus irmãos e 

dos demais convidados, Christian – o filho primogênito – propõe um primeiro brinde. Em seu 

discurso, o filho agradece os estupros que seu pai cometia durante a infância com ele e sua 

irmã já falecida:      

 

Eu era muito pequeno quando mudamos para cá. Para nós, foi uma total 

mudança. Tínhamos todo o espaço que queríamos e todas as travessuras que 

pudéssemos inventar. Naquela época, esta sala era um restaurante. Nem sei 

quantas vezes, minha irmã Linda, já falecida, brincando ali, colocando coisas 

na comida das pessoas, sem que percebessem. Então, nos escondíamos. E ela 

começava a rir. Seu riso era o mais contagioso que se pode imaginar. Logo, 

ríamos de não aguentar mais. Éramos descobertos, claro, mas nada acontecia 

conosco. Era muito mais perigoso quando papai tomava banho. Não sei se 

lembram, mas papai sempre estava tomando banho. Ele levava Linda e eu 

para o escritório e tinha uma coisa que ele precisava fazer primeiro. Ele 

trancava a porta e baixava as persianas. Tirava a camisa, as calças e nos fazia 

tirar também. Aí ele nos deitava no sofá verde que já jogaram fora e nos 

estuprava. Abusava de nós. Trepava com seus filhinhos. Há alguns meses, 

quando minha irmã morreu, me dei conta que Helge era asseado com tantos 

banhos. Quis compartilhar essa lembrança de família. Banho de verão, 

inverno, outono e primavera, de manhã e à noite. Helge é muito asseado. 

Queria que soubessem, já que estamos celebrando seu 60º aniversário. Que 

homem! Imaginem viver uma vida longa e ver seus filhos crescerem! E seus 

netos! Mas não vieram me ouvir falar. Viemos festejar a festa de Helge e 

vamos à festa! Obrigado por todos aqueles anos. Feliz aniversário!54 

 

Este primeiro discurso gera desconforto entre os convidados, que se entreolham sem qualquer 

palavra, até que um deles se levanta para um segundo brinde, trazendo outra história para 

dispersar a anterior e assim seguir a festa. Durante o filme, novos brindes são feitos e a cada 

tilintar das taças, o desconforto aumenta, assim como a vontade dos convidados partirem. 

Contudo, os funcionários da casa escondem as chaves dos carros, para que não possam 

                                                           
53 Personagem protagonista do filme Festa de Família. Direção de Thomas Vinterberg e roteiro de Thomas 

Vinterberg e Mogens Rukov. Dinamarca: produtora Nimbus film, distribuidora Versatil Home Video, 1998. 

DVD, 106 min, NTSC, colorido, Dolby Digital 2.0. Título original: Festen. 
54 Ibidem. 
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escapar daquilo que está sendo exposto. Os convidados procuram entre os cômodos, mas não 

as encontram; a emboscada feita pelos empregados mantém a vivacidade da mansão e as 

vozes camufladas entre as paredes durante os anos ganham presença.  

Helge chama o filho para conversar, examinar se está bem e o que houve, pois não se lembra 

de nada que foi mencionado por ele naquele discurso. Após Christian dizer que devia ter se 

confundido, pois estava trabalhando muito, o pai diz para voltarem à festa, pois “é preciso 

mais do que aquilo para abalá-los [os convidados]”. O pai mantém a situação controlada, pois 

sabe que aquilo não seria capaz de perturbar a relação de conveniência existente entre ele e os 

convidados. O brinde de sua mãe torna o depoimento de Christian uma invenção, explicando 

que este sempre tivera dificuldade em diferenciar realidade de ficção. Após agradecer os trinta 

anos ao lado de seu marido e mencionar seus outros filhos, diz sobre seu primogênito:  

 

E agora, você, Christian. Sempre foi especial. Uma criança com imaginação. 

As histórias que Christian contava quando era pequeno! Sempre pensei que, 

algum dia, seria um ótimo escritor. Para quem não sabe, quando Christian 

era pequeno ele tinha um amiguinho chamado Snoot. Ele não existia, mas 

Snoot e Christian eram inseparáveis. Se Snoot não gostava de algo, Christian 

também não gostava. Se você era o alvo do ressentimento, não haveria nada 

que pudesse fazer. Mas, querido Christian, é tão importante poder distinguir 

fato de ficção. Você sempre teve problemas neste aspecto. Pode se zangar de 

seu pai, também me zango, às vezes. Mas roupa suja se lava em casa. Contar 

histórias como as que contou hoje. Mesmo sendo emocionantes, e foram, 

talvez seja um pouco demais. Christian, Snoot estava com você hoje. 

Francamente, vocês entristeceram papai. Seria adequado se você levantasse, 

deixando Snoot na cadeira e pedisse desculpas ao papai. Não há vergonha 

em pedir desculpas. Não há o menor problema. Pode se levantar agora, 

Christian.55 

 

Nenhuma das pessoas ali dispostas entre a grande mesa de jantar rompe a rede de 

silenciamento em torno daquela verdade doméstica, nem mesmo sua mãe – que Christian 

afirma já ter presenciado os abusos do marido com os filhos – ou sua outra irmã, que no início 

da festa encontra uma carta deixada por Linda antes de cometer suicídio, na qual conta dos 
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abusos do pai e dos fantasmas que voltaram a assombrá-la através de pesadelos. O 

silenciamento faz com que Linda e Christian precisem sustentar sozinhos esta realidade, pois 

os outros não são capazes de compartilhá-la. Para Linda, esta solidão torna insustentável seu 

sofrimento, fazendo da própria morte o único caminho possível, como escreve na carta que 

acaba sendo lida pela irmã: 

            

Quem quer que encontre esta carta deve ser meu irmão ou minha irmã, 

porque é bom no ‘Tá quente, tá frio’. Sei que deve ser triste me encontrar 

numa banheira cheia de água, mas para mim, não é tão triste. Sei que meus 

irmãos e minha irmã são pessoas felizes, radiosas e eu amo vocês. Acho que 

não deviam ficar pensando em mim. Christian, meu adorado irmão que 

sempre esteve ao meu lado, obrigada por tudo. Não quero meter você nisso. 

Amo-o demais para lhe aprontar. E você Helène, e você, Michael, é claro. 

Seus malucos. Papai começou de novo a me comer. Em meus sonhos. Não 

aguento mais. Eu vou embora. Provavelmente já deveria ter ido. Sei que isso 

encherá sua vida de trevas, Christian. Tentei te telefonar, mas sei que anda 

ocupado. Só quero lhe dizer para não ficar triste. Acho que há luz e beleza do 

lado de lá. Para ser sincera, anseio por elas. Mesmo que, é claro, tenha um 

certo medinho. Medo de partir sem você. Amo-o para sempre, Linda.56 

 

Helge busca mais uma vez contornar a situação quando a filha termina de ler a carta deixada 

pela irmã, mas desta vez o desconforto ganha potência e as pessoas ali não podem mais 

escapar do que se impõe a elas. O silêncio toma conta do espaço e o patriarca percebe que 

colapsa a rede de silenciamento que o protegia. As linhas invisíveis, marginais, começam a se 

conectar e fazer com que estes planos coexistentes se enfrentem...   
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II. TESTEMUNHO: cartografia da ferida (não) cicatrizada.  

 

Ao invés de tomar a palavra, gostaria de ser envolvido por ela e levado bem 

além de todo começo possível. Gostaria de perceber que no momento de 

falar uma voz sem nome me precedia há muito tempo: bastaria, então, que 

eu encadeasse, prosseguisse a frase, me alojasse, sem ser percebido, em 

seus interstícios, como se ela me houvesse dado um sinal, mantendo-se, por 

um instante, suspensa. Não haveria, portanto, começo; e em vez de ser 

aquele de quem parte o discurso, eu seria, antes, ao acaso de seu 

desenrolar, uma estreita lacuna, o ponto de seu desaparecimento possível. 

 

Michel Foucault. A ordem do discurso 

 

Cabe uma vida em uma pesquisa? 

 

Este corpo gesta algo. Sons que não conseguiam passar pela garganta agora produzem algum 

cantarolar e palavras jamais ditas surgem em forma de escritura. Testemunhar um abuso 

sexual infantil é apresentar-se como um espectador da própria história, que conta o que viu de 

uma perspectiva-outra, não daquela que lhe foi colocada, de vítima. 

É preciso se ligar a uma potência impessoal para dizer de um acontecimento, um neutro, de 

modo que uma suspensão do Eu possibilite acessar o indefinido. As vozes que me atravessam 

dizem mais que uma vida em particular; não se trata de minha história, de minha vida, mas de 

uma vida que atravessa meu corpo, que me lança em direção a um imprevisível; trata-se de 

alcançar com o corpo um estado de delírio, que possibilite estrangeirar a língua natal e acessar 

vozes silenciadas que falem através desse corpo57. Na língua costumeira, só me cabe ser a 

vítima de uma história, tento, então, escapar-lhe para descobrir o que existe além dela, uma 

escrita estrangeira de mim mesma.  

O corpo começa a agir sobre essas camadas que mantinham seu próprio silenciamento. Não se 

sabe que som existe numa garganta antes sufocada nem nas palavras sempre silenciadas. 

                                                           
57 Cf. DELEUZE, Gilles. A literatura e a vida. In: Crítica e clínica. Trad. Peter P. Pelbart. São Paulo: Ed. 34, 

1997.  
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Quantos fantasmas são evocados por esse corpo, o que emerge daí? As vozes passam através 

das feridas expostas que nunca cicatrizaram, e dela uma ação começa a se desdobrar, a agir 

sobre as forças que atravessam esse corpo. 

 

Se posso abrir a boca, é porque fui visitado pela grande ruptura. É apenas 

quando desaparece a cadeira em que um homem sentou ou quando some a 

forma na qual ele se manteve toda-uma-vida que se tem o direito de começar 

a falar e a expor. Antes de qualquer visita dessa ordem, um homem é apenas 

uma ilusão ambulante e se ele se põe a falar e a narrar, logo percebemos que 

sua narrativa já se encontra inteiramente narratizada e que, ela e ele, 

narrativa e homem, pertencem apenas ao mundo e não à turbulência da 

verdade.58 

  

A grande ruptura emerge quando as próteses que constituíram um corpo não são mais 

suficientes para as turbulências que o atravessam, e as camadas começam a se desmanchar. 

Elas não mais conseguem sustentar as falhas que constituem este corpo, e a pessoa se vê 

lançada ao abismo. Falha que, no sentido dramático, significaria uma falta, e no sentido da 

vida é aquilo que possibilita passagem, ventilação e a vulnerabilidade entre eu-outro. Falha é 

o trânsito entre os contornos, vulnerabilidade necessária para movimentar-se sem se 

desmanchar completamente nem erguer barreiras impermeáveis.   

Mas então, esta visita inesperada que atravessa o corpo o põe em movimento e câmbio. Ou 

seja, trata-se de uma visita singular, mas não pessoal, visto que sua porosidade impossibilita 

pensá-la como particularidade de um indivíduo. 

Meu corpo foi visitado por uma pergunta que nunca o desacompanhou, desde que meus 

contornos ainda iniciais foram se desenhando pelas mãos de meu avô.  

Quando lanço a pergunta “Cabe uma vida em uma pesquisa?”, pareço tratar de uma história 

em particular – “Cabe minha vida nesta pesquisa?”. Mas o mergulho numa história 

aparentemente pessoal e particular – uma neta, um avô, um abuso – é atravessado por algo 

                                                           
58 PESSANHA, Juliano. Heterotanatografia. In: Certeza do Agora. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2006, p. 60.  
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que dilacera estes contornos, e a escrita se torna sobre um abuso qualquer, uma criança 

qualquer e um adulto qualquer.  

Deleuze delineia em seu último texto a ideia de uma vida como imanência, plano constituído 

de singularidades pré-individuais, virtualidades que ainda não se atualizaram num sujeito ou 

em um objeto59. Estas singularidades não são anteriores à produção do indivíduo e sim o 

atravessam continuamente.  

Esta ideia nos exige acessar o neutro que atravessa nosso próprio corpo, para que a vitalidade 

deste pensamento não seja uma abstração. Ela provoca uma torção das perspectivas, talvez, 

por isso mesmo, sua força de nos tirar do eixo.  

 

O que é a imanência? uma vida... [...] há um momento que não é mais do que 

aquele de uma vida jogando com a morte. A vida do indivíduo deu lugar a 

uma vida impessoal, mas singular, que despreende um puro acontecimento, 

liberado dos acidentes da vida interior e da vida exterior, isto é, da 

subjetividade e da objetividade daquilo que acontece. Homo tantum do qual 

todo mundo se compadece e que atinge uma espécie de beatitude. Trata-se 

de uma hecceidade, que não é mais de individuação, mas de singularização: 

vida de pura imanência, neutra, para além do bem e do mal, uma vez que 

apenas o sujeito que a encarnava no meio das coisas a fazia boa ou má. A 

vida de tal individualidade se apaga em favor da vida singular imanente a um 

homem que não tem mais nome, embora ele não se confunda com nenhum 

outro. Essência singular, uma vida...60 

 

Singular e impessoal se entrelaçam: o individual dá lugar a uma vida. Assim, o testemunho 

que atravessa toda esta pesquisa não consiste na narrativa de uma história privada e 

individual, com tonalidade confessional. É preciso que o sujeito-de-um-corpo saia de cena 

para que uma vida emerja.  

“Essa vida indefinida [...] não sobrevém nem sucede, mas apresenta a imensidão do tempo 

vazio no qual vemos o acontecimento ainda por vir e já ocorrido, no absoluto de uma 

                                                           
59 Cf. DELEUZE, Gilles. A imanência: uma vida... Trad. Tomaz Tadeu. Revista Educação & Realidade, v. 27, n. 

2, p. 10-18, jul./dez. 2002. 
60 DELEUZE, Gilles. A imanência: uma vida... Trad. Tomaz Tadeu. Revista Educação & Realidade, v. 27, n. 2, 

p. 10-18, jul./dez. 2002, p. 12-14.  
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consciência imediata”61. É disso que se trata, de um tempo outro, aqui e agora, em que 

passado e presente não se distinguem, nem mesmo sujeito e objeto, vítima e agressor. Trata-se 

de suspender os nomes a favor de uma vida que pede passagem, um impessoal que nos 

atravessa e constitui. 

A ferida me venta. É através da porosidade dos contornos que habito mundos outros. Não 

desejo cicatrizá-la, nem preencher seu vazio, mas sim que ela ganhe velocidade com a 

ventania. É da perspectiva da ferida que a pesquisa trata, por ela irrompe o impessoal. “Uma 

ferida se encarna ou se atualiza em um estado de coisas e em um vivido; ela própria, 

entretanto, é um puro virtual sobre o plano de imanência que nos transporta em uma vida. 

Minha ferida existia antes de mim...”62.  

 

Nas ruínas da narrativa 

 

A ferida (não) cicatrizada, nesta pesquisa, dá rosto e intimidade àquilo que só quer ser visto 

com distância apropriada – o abuso sexual infantil, entendendo que a inquietação gerada pela 

aproximação sem cautela com a ferida é que tem potência para produzir algo. Mas, o 

testemunho abriga uma contradição irredutível: a urgência de narrar o inenarrável.  

A língua do testemunho nasce de uma lacuna, do indizível de um acontecimento, “[...] o 

testemunho vale essencialmente por aquilo que nele falta; contém no seu centro algo de 

intestemunhável [...]”63. Esta narrativa do inenarrável nasce da impossibilidade de falar, do 

que restou de um acontecimento; não como aquilo que sobrou, mas de um espaço onde a 

língua não assimilou o traumático e a ferida lateja como produção no caos.  Benjamin afirma 

que a impossibilidade de compartilhar experiências intercambiáveis, “[...] impele a partir para 

                                                           
61 Ibidem, p. 14.  
62 Ibidem, p.16.  
63 AGAMBEN, Giorgio. O que resta de Auschwitz: o arquivo e a testemunha (Homo Sacer III). Trad. Selvino J. 

Assmann. São Paulo: Boitempo, 2008, p. 43.  
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a frente, a começar de novo, a contentar-se com pouco, a construir com pouco, sem olhar nem 

para a direita nem para a esquerda. Entre os grandes criadores sempre existiram homens 

implacáveis que operaram a partir de uma tabula rasa”64. A pobreza de experiência gerada por 

um acontecimento traumático expõe o fracasso de uma época: “[...] não se deve imaginar que 

os homens aspirem a novas experiências. Não, eles aspiram a libertar-se de toda a experiência, 

aspiram a um mundo em que possam ostentar tão pura e tão claramente sua pobreza externa e 

interna, que algo de decente possa resultar daí”65.  

O testemunho decorre deste fracasso, não é contar uma história, narrar um episódio, mas 

deixar a própria ferida lançar-se em uma direção imprevisível, mas necessária; é uma 

narrativa que escapa à finalidade tradicional de transmitir a tradição, pelo contrário, é “[...] 

uma narração nas ruínas da narrativa, uma transmissão entre os cacos de uma tradição em 

migalhas”66.  

É possível testemunhar o insuportável? Escrevo margeando uma experiência, sabendo que 

não irei alcança-la como um todo com as palavras, havendo algo de inenarrável que 

permanecerá entre os esboços de escrita. 

 

O paradoxo consiste em afirmar que não pode haver nem verdadeira 

testemunha nem verdadeiro testemunho [...]. Consiste em declarar que o 

testemunho do sobrevivente somente repousa sobre essa impossibilidade de 

autenticidade e sobre o reconhecimento dessa impossibilidade, sobre a 

consciência aguda de que aquilo que pode – e deve – ser narrado não é 

essencial, pois o essencial não pode ser dito.67  

 

 

                                                           
64 BENJAMIN, Walter. Experiência e Pobreza. In: Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e 

história da cultura. Vol. 1. Trad. Sérgio Paulo Rouanet. 7. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994, p. 116.  
65 Ibidem, p. 118.  
66 GAGNEBIN, Jeanne Marie. Memória, história, testemunho. In: Lembrar escrever esquecer. São Paulo: Ed. 

34, 2006, p. 51.  
67 GAGNEBIN, Jeanne Marie. Apresentação. In: AGAMBEN, Giorgio. O que resta de Auschwitz: o arquivo e a 

testemunha (Homo Sacer III). Trad. Selvino J. Assmann. São Paulo: Boitempo, 2008, p. 15-16. 
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A experiência (im)pessoal  

  

Testemunhar é atravessar o pessoal em direção ao impessoal. Ali, onde minha infância se 

torna a infância do mundo, é que podemos liberar uma vida. O impessoal é visitado através de 

uma porta, a princípio pessoal. Mas à medida que atravessa esta porta, desemboca em sua 

própria destruição. Uma experiência que vai ao limite do sujeito até que a escrita, neste curso, 

destitua aquele que escreve da autoria do texto: 

 

Todo o desafio está em conciliar o fato de que um livro parte de uma 

experiência pessoal, mas não constitui o relato dessa experiência, já que o 

livro é em si mesmo uma experiência em um sentido mais radical, a saber, 

uma transformação de si, e não a reprodução da experiência vivida “tal como 

ela ocorreu” e que estaria na origem dessa escrita, nem sua transposição 

direta.68   

  

O testemunho tem um caráter de invenção que desata a escrita de seu prolongamento com 

uma história pessoal. Manoel de Barros, ao dizer que é do baú da infância que tira suas 

poesias, mostra como brinca entre os gradis do tempo e reinventa suas memórias: “Tenho uma 

confissão a fazer: noventa por cento do que escrevo é invenção. Só dez por cento é mentira”69. 

O testemunho reside nesta criação, fabricação de poesia que libera a vida antes aprisionada 

em uma perspectiva única, em um só sujeito, uma história, uma verdade.  

Durante a participação em um Grupo de Trabalho sobre Testemunho e Arte70, chamou-me a 

atenção que, após minha fala, um dos proponentes do GT disse ter ficado intrigado ao longo 

de minha apresentação, questionando-se se eu havia sofrido os abusos sexuais ou não, 

imaginando se aquilo se tratava de uma ficção ou de algo realmente vivido. E não seria esse o 

ponto, liberar a fala daquele que o diz? Ou liberar a escrita de seu autor? A literatura e o ato 

                                                           
68 PELBART, Peter P. O avesso do niilismo: cartografias do esgotamento. São Paulo: n-1 edições, 2013, p.209. 
69 Só Dez Por Cento é Mentira. Direção de Pedro Cezar e produção de Pedro Cezar, Marcio Paes e Kátia Adler. 

Brasil: estúdio Biscoito Fino, produção Artezanato Eletrônico e co-produção Vite Produções, 2009. DVD, 81 

min, NTSC, colorido, 5.1 Dolby Surround. 
70 XVIII Encontro Nacional da ABRAPSO: Psicologia Social e os atuais desafios ético-políticos no Brasil. 

Fortaleza-CE, 2015. 
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de escrever, para Deleuze, “[...] não tem nada a ver com o problema pessoal de cada um. Não 

disse que não se deve investir toda a sua alma. A literatura e o ato de escrever têm a ver com a 

vida”71. Talvez aqui eu ainda insista que, sim, importa expor esta visitação pessoal, mas que 

tal exposição se torne um testemunho da vida e a favor dela: esse é o ponto que a afastaria de 

uma escrita autobiográfica. O testemunho busca liberar a vida no homem e do homem, liberar 

uma vida mais do que pessoal, enquanto a autobiografia se mantém refém deste homem. 

Primo Levi testemunha a vergonha de ser homem, por ter sobrevivido, enquanto outros 

morreram. Há uma urgência, uma necessidade vital, que envolve a escrita testemunhal: a 

necessidade de tornar os outros participantes. Conta que seus livros haviam nascido mesmo 

antes de escapar aos Campos de Extermínio, pois, antes e depois da libertação, uma 

necessidade acompanhava os prisioneiros, de impulso imediato e violento, e que competia 

com outras necessidades elementares: assim como respirar, havia essa “necessidade de contar 

‘aos outros’, de tornar ‘os outros’ participantes”72. O testemunho é esta agitação que impele a 

carne a virar dos avessos e apresentar a vergonha de ser um homem. A criação de novos 

modos de vida advém da vergonha de ser um homem.  

 

A vergonha de ser um homem significa: como alguns homens puderam fazer 

isso, alguns homens que não eu, como puderam fazer isso? E, em segundo 

lugar, como eu compactuei? Não me tornei um carrasco, mas compactuei 

para sobreviver. E uma certa vergonha por ter sobrevivido no lugar de alguns 

amigos que não sobreviveram. É um sentimento muito complexo. Acho que, 

na base da arte, há essa ideia ou esse sentimento muito vivo, uma certa 

vergonha de ser homem que faz com que a arte consista em liberar a vida 

que o homem aprisionou. O homem não pára de aprisionar a vida, de matar a 

vida. A vergonha de ser homem... O artista é quem libera uma vida potente, 

uma vida mais do que pessoal. Não é a vida dele.73 

 

                                                           
71 Abecedário de Deleuze: I de Infância s/p. Disponível em:  

<http://stoa.usp.br/prodsubjeduc/files/262/1015/Abecedario+G.+Deleuze.pdf> 
72 LEVI, Primo. É isto um homem? Trad. Luigi Del Re. Rio de Janeiro: Rocco, 1988,  p.8.   
73 Abecedário Deleuze – R de Resistência – s/p. Disponível em:  

<http://stoa.usp.br/prodsubjeduc/files/262/1015/Abecedario+G.+Deleuze.pdf> 
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A vergonha de ser um homem não se refere a sermos culpados ou responsáveis, mas de 

compactuarmos com a produção deste homem. Qual homem? O homem que aprisiona a vida. 

Criar é ir além deste homem e testemunhar é liberar outros modos de vida. Não é o 

testemunho daquele que se coloca como terceiro de uma situação, que se vê de fora e por isso 

pode julgá-la; mas sim de quem “[...] atravessou até o final um evento e pode, portanto, dar 

testemunho disso”74. Primo Levi não seria um terceiro, ele não pode se colocar como 

imparcial no estabelecimento e julgamento dos Campos, e talvez nem fosse isso o que mais 

interessava. Importava-lhe “[...] apenas o que torna impossível o julgamento, a zona cinzenta 

em que as vítimas se tornam carrascos, e os carrascos, vítimas”75. Testemunhar, aqui, consiste 

em experimentar a vergonha de ser um homem, embrenhar-se no território infame que 

aproxima carrasco e vítima.  

Os sobreviventes atravessaram o insuportável, mas não sucumbiram, e agora têm a urgência 

por escutas sensíveis que testemunhem esta experiência. Diante do querer do testemunho, 

emerge o pesadelo que Primo Levi e outros prisioneiros já pressentiam nos Campos: a 

impossibilidade de escuta. Questiona “porque o sofrimento de cada dia se traduz, 

constantemente, em nossos sonhos, na cena sempre repetida da narração que os outros não 

escutam?”76. Aqui, a testemunha não é somente aquela que participou diretamente de uma 

situação, como Primo Levi, mas também aquela que não vai embora diante do testemunho 

insuportável que o outro apresenta. Escuta de quem consegue ficar e assentir a presença do 

insuportável. Essa é a potência do testemunho: tornar também o outro participante da 

experiência daquele que atravessou o insuportável e sobreviveu para contar. 

                                                           
74 AGAMBEN, Giorgio. O que resta de Auschwitz: o arquivo e a testemunha (Homo Sacer III). Trad. Selvino J. 

Assmann. São Paulo: Boitempo, 2008, p.27.  
75 Ibidem, p.27. 
76 LEVI, Primo apud GAGNEBIN, Jeanne Marie. Memória, história, testemunho. In: Lembrar escrever 

esquecer. São Paulo: Ed. 34, 2006, p.55. 
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Mas como assentir essa presença insuportável dos Campos, de uma guerra, de um desastre ou 

de um abuso sexual? É possível assumir nas vísceras – deixar-se atravessar pela porosidade 

do corpo – as forças que desestabilizam nossa sustentação ou manteremos a experiência com 

o outro, afastadas de nosso corpo blindado?77 Romper com o silenciamento consiste em 

sermos testemunhas diretas da experiência insuportável que o outro nos apresenta, para que 

essa vergonha de ser homem nos convoque, numa experimentação artística, a necessidade de 

reinventar outros modos de vida. 

 

Transbordamento de um corpo vazio 

 

É sempre bom lembrar 

Que um copo vazio 

Está cheio de ar. 

É sempre bom lembrar 

Que o ar sombrio de um rosto 

Está cheio de um ar vazio, 

Vazio daquilo que no ar do copo 

Ocupa um lugar. 

É sempre bom lembrar, 

Guardar de cor que o ar vazio 

De um rosto sombrio está cheio de dor. 

 

Gilberto Gil. Copo vazio 

 

Desfaço as camadas de silenciamento postas sobre meu corpo e afirmo o lugar do roubo de 

minha inocência. Meu corpo parece sincronizar com a ferida, um corpo-testemunho, como 

gesto para a ferida tornar-se outra coisa, matéria germinativa ainda sem destino determinado. 

Gesto um vazio prenhe de tudo.  

Sustento a inquietação produzida até que eu possa dizer algo; é possível sentir que a vida está 

em processo de transbordamento. Algo convoca a ser testemunhado, mesmo que ainda não 

esteja clara a maneira de fazê-lo.  

                                                           
77 Cf. PESSANHA, Juliano. Certeza do Agora. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2006.  
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Este algo me atropela e necessariamente me torna outra. A escrita, neste instante, nada mais é 

do que um traçado desta trajetória em curso. Não há outra possibilidade a não ser seguir 

adiante, mesmo que não se saiba ainda a força disso que pede passagem nem a direção na qual 

é lançada.  

Arranco uma casquinha que se manteve sempre ali, quase cicatrizada, para desfazer a forma-

ferida e dar a ela nova configuração. Testemunhar exige que se saiba o tempo de silêncio até 

que se possa dizer algo – esse silêncio povoado de afetos desorganizados é o caldeirão de 

onde emerge a coisa testemunhada, agitação da maré quebrando na pele ferida. Terra fértil de 

algo. 

A marca (não) cicatrizada da experiência traumática é uma trinca por onde escorre a vida, 

rachaduras no corpo-blindado-em-dor-estagnada. A trinca se alastra e o corpo se depara com 

algo que não pode recuar. Isso – porque ainda indefinido – pede passagem, convoca uma 

decisão. Você está à altura deste pedido? Testemunhar é não recuar diante desta convocação, 

é sustentar sua travessia no corpo em desconfortável alegria pelo movimento do que se achava 

antes estancado. Posso sentir o pulsar na garganta, pois a escrita nada mais é do que aquilo 

que precisava ser dito.  

Escrever através desta ferida não diz respeito a realizar uma confissão, visto que o ato 

confessional está atravessado por uma culpa encravada na própria exigência de se fazer falar. 

Contrariamente, eu tive que elaborar a culpa que carreguei durante anos ao acreditar que havia 

sido cúmplice desta violência. Ressalto que ir além da dicotomia agressor-vítima é um 

posicionamento que não exime o agressor da violência cometida, mas busca adentrar o lodo 

que se forma e torna ambos indistinguíveis.  
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Tirei pouco a pouco a corda que me estrangulava, continuo sentindo suas marcas, mas um 

gesto quase imperceptível prepara a possibilidade do testemunho. Testemunhar é convocar a 

própria ferida a “apresentar sua versão dos fatos”.  

As cicatrizes são provenientes de abusos sexuais feitos pelo meu estranho-familiar – modo 

como nomeio este quem primeiro me ensinou que família não significa necessariamente 

cuidado. Ele amarrou desde a infância meu pescoço até o ponto em que a vida se suspendesse 

por um fio e o único som que escapasse da garganta fosse um grito abafado. Dedos enrugados 

e cheirando a naftalina mantiveram a corda apertada com toques de familiaridade e 

estranhamento. Talvez eu tenha que criar um vocabulário novo para escrever o incômodo do 

meu corpo diante da intrusão de seus dedos e de sua boca.  

A corda se desmanchou com o tempo, mas seus toques continuam ecoando de todas as 

direções, sendo difícil discriminar uma origem. Desde muito tempo se exerce um 

silenciamento que impossibilita explicitar a dor. Silenciamento é o nome que melhor encontro 

até o momento para descrever esta força que se exerce sobre meu corpo, mas ressalto que já 

não existe um sujeito que produz o silenciamento, mas algo que ecoa por todos os cantos do 

corpo. Força da qual já nem se reconhece uma origem, mas as reverberações continuam sendo 

produzidas por todos os lados.  

Para conseguir sentir este insuportável, precisei romper com uma barreira de indiferença que 

se instalou diante desta experiência como modo de não mais sofrer.  

Queria ter sido parida em direção às próprias entranhas de minha mãe, caso soubesse que ao 

ser lançada para o mundo, ia cair nas mãos do abjeto. Minha escrita traz o tom de urgência, é 

o desdobramento de uma pergunta que meu corpo carrega, só consigo escrever a partir de um 

rasgo. Costumo fazer rabiscos no breu da madrugada, em meu quarto e, às vezes, me pergunto 

se a folha continua em branco. Minha garganta criou um calo agudo pelas palavras que ora 
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não foram ouvidas, ora não conseguiram emitir qualquer som, a ponto de recear que talvez 

nem o papel agora queira me escutar.  

Minha pele é suscetível às minhas fragilidades, junção imperfeita de cacos tentando sustentar 

uma vida. Por este corpo, atravessam intensidades que só podem passar porque há uma 

fratura. Um corpo frágil é um corpo potente porque em seus contornos de tecidos permeáveis 

há a constante coexistência com o fora. A fragilidade me fez conectada, e talvez uma mínima 

camada fina, possibilitou-me ainda sustentar uma noção de si e não me abrir/perder 

completamente com o mundo. 

Fundir-se. Eu ando com a constante sensação de um pé no abismo, como só um corpo frágil 

pode experimentar. Mantive-me como pude, e essa foi a medida necessária para sentir a vida 

atravessando os poros. Meus pés margearam o abismo, sentiram algo a tempo de poder voltar 

e contar. É uma constante negociação com a vida, vê-la sem se perder. Minha pele tem 

buracos que respiram um caos incompreensível.  

Meus poros me impossibilitam sair ilesa do encontro que realizo invisivelmente com outros 

corpos, sair às ruas tem o preço de eu nunca voltar a mesma, e, por vezes, é imprescindível 

passar um tempo compondo-me quieta, até que se rearranjem os novos contornos. Estes 

frágeis contornos são a própria condição de viver para além de mim mesma – sustento todos 

os dias a tensão de um mundo organizado com seu imanente caos. O corpo lagrima o 

insuportável vivido na carne, e a carcaça-visível-biológica que se restaurou com o tempo teve, 

a partir de então, em seus contornos, uma marca-sempre-presente do insuportável que cravou 

a pele. Minha escrita é uma questão de saúde.  

 

* * * 
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Carta ao avô 

 

Sorocaba, 03 de julho de 2014. 

Querido avô, 

 

Da sala onde a lembrança de você mais transborda, te escrevo. Olho para a janela e o sofá e 

eles têm um formato que ninguém mais enxerga, do meu corpo com o seu – eu-você-sofá – 

formando um estranho conjunto do qual, violentamente, você me fez participar. Nesta 

composição, eu vejo meu rosto infantil sem expressão, indiferentemente olhando o horizonte 

da parede branca, esperando que você termine de passar a língua entre o vão de minhas 

pernas.   

O espaço privado foi onde tudo pôde acontecer sem ninguém te incomodar. Nesta vila de 

Dogville, as casas e cômodos foram todos separados por marcações de giz, ao invés de paredes. 

Cegueira de quem enxerga, mudez de quem fala. Ninguéns ouviram e viram cenas violentas das 

quais um frágil – porém suficiente – giz desviou-os da ação.  

A janela da sala também me envolve, e eu me recordo do dia nublado em que o insuportável 

rasgou minha pele ainda por se desenhar, quando seus dedos tocaram outras crianças diante de 

meus olhos também cegos – eu que também não agi a tempo, desenvolvi a peste nas vísceras. 

Você me violentava os contornos do lado de fora e a peste consumia meus órgãos por dentro. 

Demorei tanto para me livrar das malditas dores de cabeça e distúrbios gastrointestinais, que às 

vezes ainda retornam como se uma rota inscrita no corpo jamais viesse a ser demolida. Hoje a 

carta acaba aqui, a sala já não me cabe mais. Aprendi o limite com o qual margeio o 

insuportável. 

Mas você volta. Por alguns instantes, entre os barulhos dos carros lá fora, escuto um som de 

rede de balanço em meu quarto. Não sei se escuto o apartamento de cima ou você se 

balançando, após o almoço e antes de me procurar. Todos os dias, depois do almoço, quando 

eu retornava da escola, ia para a sala e você logo depois viria, sentaria ao meu lado – também 

olhando a televisão –, colocaria as mãos entre minha camiseta do SESI e percorreria meus 

peitos, enquanto um silêncio apático – pois eu já esperava todos os dias sua visita – se 

instaurava no espaço. Você me fez descobrir que meus peitos cresciam e cabiam em suas mãos. 

Em seus deslimites, eu criava os contornos do meu corpo. Agora, ainda aos sons da rede 

balançando, enxergo as marcas de um corpo construído nas bases de um desejo perverso. Se 
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meu corpo não experimentou em seu início contornos protegidos, minha pele se transformou 

em campo de batalha e minhas alergias em consequências da guerra. O que se forma a partir 

do olhar de quem não te enxerga? Diante do teu olhar, ficou o vazio em mim. 

Você também sabia que nada te impedia; podia terminar seus almoços e vir até mim, tendo a 

fria certeza de que seu ritual não seria descoberto. Quando eu virei meu corpo do avesso, 

deixei as marcas que nunca cicatrizavam falar e te denunciei, descobri que ninguém queria 

ouvir o insuportável.  

Um constante desenho me toma a mente: o jogo ligue os pontos. Quando meu corpo sentiu 

que não tinha mais que sustentar sozinho este sofrimento, conheci mais histórias suas. Olhares 

e abraços constrangedores, insinuações desagradáveis, assim como outros relatos de abusos. Os 

pontos estiveram ali, sem que alguém os conectasse.  

Durante muito tempo, não entendi o silêncio de meus pais e outros familiares diante de você, a 

trama é complexa demais e seu aliado, o silenciamento, criava mais violência. Você se serviu de 

uma cumplicidade invisível, costurou todos nesta trama complexa com uma linha tênue, porém 

resistente. Produção de circuitos silenciosos.  

Mas ele não estava só te abraçando? Tem certeza? Não é sua culpa, se isso aconteceu também 

com meus filhos, prefiro nunca saber, você acha que ninguém mais passou por isso? Não 

conte, ela não irá suportar, eu falei pro seu pai denunciar, eu falei, mas ele não sabia o que 

fazer, tinha medo de machucar as outras pessoas, eu sinto tanta culpa, ele mexeu com a minha 

amiga, mas ela era adulta, jamais imaginei que ele poderia fazer isso com uma criança, eu sabia 

que alguma coisa difícil tinha acontecido em sua vida, só não sabia o que, eu tenho tanta 

vergonha... Pode escrever no seu trabalho: eu tenho muita vergonha.  

Você nunca precisou dizer nenhuma palavra para me calar, meu corpo crescia a partir do 

segredo que nos costurava. A carta que te escrevo não termina aqui, é preciso ir além, perfurar 

o silêncio com minhas palavras.  

Eu estava ali. 

Eu vivi aquilo, e agora é urgente que eu fale. 
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III. ESQUECIMENTO: abrir passagens para o vento. 

 

Terei de morrer de novo para de novo nascer? Aceito. 

 

Clarice Lispector. Água viva.  

 

Ressentimento: nas amarras do silenciamento  

 

Durante a infância, estive atada a um segredo que acreditava ter ajudado a construir, vendo-

me cúmplice desses abusos que não só participava como testemunhava. O sobrevivente “não 

pode deixar de falar”78, ainda que o que tenha a dizer seja da ordem do inenarrável. Ser 

testemunha talvez tenha me ajudado a sobreviver, falar se tornou uma urgência. Primo Levi 

conta que a escrita sobre os campos de concentração se tornou tão imperiosa quanto outras 

necessidades vitais, de maneira que seu texto seguia uma “ordem de urgência” e não uma 

“sucessão lógica”79. 

Assim também, a urgência em contar sobre os abusos sexuais, aos poucos, se tornou mais 

intensa que as amarras deste segredo, mesmo com “[...] a consciência aguda de que aquilo que 

pode – e deve – ser narrado não é essencial, pois o essencial não pode ser dito”80. Por muitos 

anos, eu pouco conseguia dizer sobre o que havia ocorrido, pois era difícil expor em palavras 

os toques de meu avô atravessando meu corpo (somente consegui narrar alguns dos abusos no 

início da graduação, em uma carta para minha psicóloga), mas também porque algo era 

inenarrável e somente no silêncio poderia ser capturado. Meus pais e eu tentávamos nos 

comunicar, mas a linguagem era insuficiente. Na época, em torno de meus treze anos, 

desconfiava que eles pudessem não estar acreditando naquilo que eu lhes dizia. Hoje sinto que 

compartilhavam comigo o terror vertiginoso de olhar o abismo. Nada conseguiam dizer. 

                                                           
78 AGAMBEN, Giorgio. O que resta de Auschwitz: o arquivo e a testemunha (Homo Sacer III). Trad. Selvino J. 

Assmann. São Paulo: Boitempo, 2008, p.36. 
79 Cf. LEVI, Primo. É isto um homem? Trad. Luigi Del Re. Rio de Janeiro: Rocco, 1988,  p.8. 
80 AGAMBEN, Giorgio. O que resta de Auschwitz..., op. cit.,, p.16. 
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Mas havia uma urgência em tornar os outros participantes e essa necessidade vital, 

desacompanhada, se tornou a fórmula de meu ressentimento. Era urgente que essa experiência 

fosse compartilhada, que ela fosse reconhecida em uma dimensão pública. Contudo, sua 

atmosfera de terror impossibilitava essa ação.  

Não há corpo que suporte tal violência, por isso o refrão que se repete ao longo desta 

cartografia é a pergunta: como assentir a presença do insuportável, para que a saída não seja 

fingir sua inexistência? Não se trata de conseguir suportar, mas assumir o insuportável. 

A rede de silenciamento mantinha meu corpo paralisado. Seu emaranhado cria amarras e mais 

amarras e, num pesadelo terrível e sem fim, estende-se aquele instante em que precisamos 

correr e gritar, mas o corpo não responde a essa necessidade. O sonho que mais me perseguiu 

até a adolescência foi de homens entrando em casa, durante a noite; eu tentava procurar ajuda 

e o máximo que conseguia, num esforço imensurável, era abrir a boca na tentativa de um 

pedido de socorro que nunca saía. Variavam os homens, os muros, a casa, mas sempre tinha 

um contorno (violado) e um grito (abafado). O ressentimento me acompanhava dia e noite.  

Diante da ausência de escuta sensível aos pedidos de socorro, costurada à própria 

insuficiência das palavras, o que restava era um esquecimento forçoso. O ressentimento 

amarga a boca e acinzenta o estômago. Quanto mais me exigia esquecer, mais a memória se 

enrijecia. Mistura de querer o esquecimento e condená-lo: se eu esquecesse, nada aconteceria 

a meu avô. Para Kehl, “o ressentido não é alguém incapaz de se esquecer ou de perdoar; é um 

que não quer se esquecer, ou que quer não se esquecer, não perdoar, não deixar barato o mal 

que o vitimou”81.  

Carregava as pedras no estômago para que a indigestão fosse a certeza do acontecimento, 

mesmo que este fosse o único resquício que me sobrara. O esquecer – no sentido de ocultar, 

                                                           
81 KEHL, Maria Rita. Ressentimento. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2004, p.12. 
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mascarar, dissimular – apagava a dimensão singular de minha experiência e o reconhecimento 

de meu próprio corpo era posto em cheque. Beirava a vertiginosa loucura de quem não tem 

sua dimensão de realidade reconhecida por e compartilhada com o outro. 

“Ressentir-se significa atribuir a um outro a responsabilidade pelo que nos faz sofrer. Um 

outro a quem delegamos, em um momento anterior, o poder de decidir por nós, de modo a 

poder culpá-lo do que venha a fracassar”82. Apesar de em algum momento eu ter vivido a 

posição de vítima, mais tarde, sustentá-la como a razão de todo meu sofrimento passou a ser 

uma reação que eu não conseguia superar. A vitimização se tornou um modo de vida e a rede 

de silenciamento inviabilizava a criação de outras possibilidades para esta história. A surdez e 

a mudez compulsórias que se instalavam diante deste insuportável aumentavam as pedras no 

estômago e me mantinham incapaz de agir, apenas ressentir. 

A indignação e a raiva, impedidas de serem exercidas para fora, implodiam em meu corpo. 

Por anos, não soube o que era existir sem dores de cabeça, parecia um alívio que eu não 

poderia provar por inteiro, apenas em pequenas doses, pelo entorpecimento medicinal, ou na 

trégua do corpo cansado de tanto guerrear contra si mesmo.  

Esta implosão dos afetos mantinha um misto de mágoa contra o outro e culpa em relação a 

mim mesma. O ressentimento se alimentava de uma constante vingança imaginária contra 

todos aqueles que não conseguiram fazer algo sobre os abusos sexuais que meu avô cometia, 

enquanto a culpa advinha da sensação de que eu mesma deveria – e também não havia 

conseguido – agir a tempo. Remoía a culpa de nunca ter impedido meu avô de causar mais 

violências, apesar de ter fantasiado inúmeras vezes um modo de falar telepaticamente com 

minha irmã para que eu estivesse ao seu lado quando precisasse. 

                                                           
82 Ibidem, p.11. 
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A rede de silenciamento que se instaurava sobre os abusos mantinha invisível esta dimensão 

do vivido. O corpo, colérico pela incapacidade de encontrar escutas sensíveis, voltou contra si 

mesmo tudo que não explodiu para seu exterior. Eu alimentava uma profunda mágoa por não 

ver meu avô pagar por suas ações. Não conseguia agir, tampouco renunciar ao desejo de 

vingança. Contudo, nunca chegava este tempo de se vingar; “[...] no ressentimento, o tempo 

da vingança nunca chega. O ressentido é tão incapaz de vingar-se quanto foi impotente em 

reagir imediatamente aos agravos e às injustiças sofridos”83. Ele morreu por um câncer que se 

alastrou pelo estômago – e esta era a vingança que eu remoía no umbral que meu corpo 

afundara.  

Algo de vital era impossibilitado de se manifestar. Quando eu tentei, as redes de 

silenciamento operaram afastando do presente o insuportável que punha em xeque a noção de 

família e, mais que isso, do chefe e patriarca desta. “O ressentido, escreve Nietzsche, sofre de 

uma memória reiterada, de um impedimento a esquecer. O que ele não pode esquecer? O 

agravo. Por isso, não pode entregar-se ao fluxo da vida presente”84. Nem eu podia esquecer, 

presa ao dissabor da presença de meu avô ainda incrustada sob os domínios do corpo, nem 

eles, que mantinham a noção de união familiar, ao menos aparentemente, incólumes. Estavam 

em guerra os movimentos de conservação e destruição, próprios à vida. Contudo, a vontade de 

destruição se manifestava em meu corpo apenas como ressentimento e culpa. Aos poucos, 

conheci quem ficasse e isso passou a diminuir a força do silenciamento.  

 

Esquecimento ativo 

 

Começo aqui com uma pergunta que meu pai me fez quando expliquei, logo no início, a 

pesquisa de mestrado: mas filha, não é melhor você esquecer isso? Não vai te machucar 

                                                           
83 Ibidem, p.14. 
84 Ibidem, p.27. 
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mais? É interessante que esta sua dúvida comece e termine este percurso. Talvez seja porque, 

ao longo deste tempo, ela nunca tenha me abandonado. O que ele queria dizer, e que 

aprendera durante sua vida, é que a melhor maneira de deixar de sofrer é afastando-se daquilo 

que nos machuca.  

Quando mais nova, eu oscilava entre ódio desta exigência colocada (queria que meu avô 

pagasse por tudo que havia cometido) e a culpa pela dor que eu continuava a causar por não 

conseguir alcançar este pedido. Esquecer significava fingir a ausência de sofrimento, mas isso 

alimentava em nós dois uma imensa mágoa. Na tentativa de ocultar a dor, e seguir em frente, 

nos apegávamos ao passado dolorido. A memória estagnada embrulhava o estômago e 

causava indigestão, as feridas se tornavam pedaços rígidos de corpo (nada ali conseguia 

circular, ventilar, movimentar). 

Mas, diante daquela pergunta, no início do mestrado, conversamos sobre como ele continuava 

sofrendo e carregava um peso profundo em relação ao passado – mesmo tentando esquecer. 

Esquecer não era esconder entre nossos cantos o que nos faz sofrer, mas sim assumir este 

sofrimento até que as lágrimas consigam escorrer e secar. Afirmei que, ao esconder o 

sofrimento, abafando-o, silenciávamos algo tão sério como o abuso sexual, sustentando a 

manutenção desta trama. Nesse dia, ele entendeu.  

Porque fingir o esquecimento era tão imperioso? Não tínhamos corpo para sustentar a força 

do que o presente nos trazia. Presentificar os abusos, trazê-los à tona, implicava assumir um 

acontecimento, estar à altura daquilo que acontecia85. Nossa sociedade desaprendeu a lidar 

com o instante presente; no fundo, não sabemos esquecer, mas omitir, mentir, dissimular. 

“Para Nietzsche, não há vida sem esquecimento, e o peso dos mortos desgasta a existência dos 

                                                           
85 Cf. DELEUZE, Gilles; PARNET, Claire. Diálogos. Trad. Eloisa Araújo Ribeiro. São Paulo: Escuta, 1998. 
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vivos, exigindo liberar o futuro de seu passado. Há um tipo de esquecimento ativo garantindo 

a felicidade e o presente em um ato de sanidade[...]”86.  

O esquecimento ativo parece uma proposta quase impraticável para nós, seres de estômagos 

frágeis pela má digestão de um passado que sempre nos atormenta. Nietzsche diz que 

invejamos o animal, que vive a-historicamente, “[...] o homem diz: ‘eu me lembro’, e inveja o 

animal que imediatamente esquece e vê todo instante realmente morrer imerso em névoa e 

noite e extinguir-se para sempre”87. A criança também vive esse devir-animal, ela “[...] ainda 

não tem nada a negar de passado e brinca entre os gradis do passado e do futuro em uma bem-

aventurada cegueira”88. 

Retomo a pergunta: qual corpo consegue assumir as forças que emergem da apresentação de 

um abuso sexual na esfera familiar? Quem assumiria o risco de destruir a ilusória noção de 

família, presos que estamos à história que nos constituí? O excesso de história no homem fez 

dele alguém que olha o passado, a fim de compreender o presente, desejando intensamente 

um futuro. Todavia, o foco excessivo no passado enfraquece esse presente e desenraiza o 

futuro que tanto deseja. Nós nos esquecemos de esquecer, nos esquecemos de nosso devir-

animal e da ação em carne-viva exposta às ondulações do presente. Isso não significa 

descartar o passado, mas sentir como ele pode potencializar o presente:  

 

A serenidade, a boa consciência, a ação feliz, a confiança no que está por vir 

– tudo isto depende, tanto nos indivíduos como no povo [...] que se saiba 

mesmo tão bem esquecer no tempo certo quanto lembrar no tempo certo; que 

se pressinta com um poderoso instinto quando é necessário sentir de modo 

histórico, quando de modo a-histórico. Esta é justamente a sentença que o 

leitor está convidado a considerar: o histórico e o a-histórico são na mesma 

medida necessários para a saúde de um indivíduo, um povo e uma cultura. 89 

                                                           
86 TELES, Edson. Democracia e Estado de Exceção: transição e memória política no Brasil e na África do Sul. 

São Paulo: FAP – Unifesp, 2015, p. 44.  
87 NIETZSCHE, Friedrich. Segunda consideração intempestiva: Da utilidade e desvantagem da história para a 

vida. Trad. Marco Antônio Casanova. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2003, p. 8.  
88 Ibidem, p.8.  
89 Ibidem, p. 11.  
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O que Nietzsche afirma como a-histórico é a capacidade de agir desatrelados dos grilhões do 

passado. Nesse sentido, o animal não consegue dissimular, ele só pode agir plenamente 

conforme cabe no instante, ele é a-histórico90. Nós, contrariamente ao animal, somos 

construídos de camadas e mais camadas de civilização e história que nos afastaram deste 

presente. O passado indigesto rumina nossas entranhas, camadas de história depositadas sobre 

um corpo inviabilizam a ação no instante presente. O agir implica um devir animal, mas esta 

capacidade foi empobrecida em nosso processo civilizatório.   

Com a civilização, houve a domesticação da vida, através de um projeto moral de melhoria do 

humano, empobrecendo sua dimensão animal e vital; o homem atingiria o ápice de sua 

humanidade pelo distanciamento de sua condição animal. Mas, a condição de existência dos 

ditos homens bons, civilizados, é a dissimulação e a mentira91. Para contrapor a noção de 

civilização, Nietzsche cria uma concepção de cultura que busca ressaltar esta dimensão 

perdida do homem, seu devir-animal, propondo outra relação com o tempo, o esquecimento e 

a inocência92. 

A cultura, assim, está relacionada com a criação de formas de vida que não sejam formas de 

poder sobre a vida, recuperando a dimensão animal do humano e sua potência de 

esquecimento. A cultura é o cultivo desta dimensão de esquecimento animal, propulsora de 

formas de vida singulares, e não de formas que se imponham sobre a vida93. “A cultura só 

pode crescer e florescer a partir da vida [...]94”, e isto demanda um homem de ação, capaz de 

                                                           
90 Cf. Ibidem.  
91 Cf. NIETZSCHE, Friedrich. Ecce Homo: como alguém se torna o que é. Trad. Paulo César de Souza. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2008, p. 104. 
92 Cf. LEMM, Vanessa. La filosofía animal de Nietzsche: cultura, política y animalidade del ser humano. Trad. 

Diego Rossello. Chile, Santigo: Universidad Diego Portales, 2010. 
93 Ibidem. 
94 NIETZSCHE, Friedrich. Segunda consideração intempestiva: Da utilidade e desvantagem da história para a 

vida. Trad. Marco Antônio Casanova. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2003, p. 90-91. 
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se expor às forças do presente, se expor aos enfrentamentos entre forças humanas e animais 

que atravessam seu corpo no aqui-agora.  

Nesse sentido, esquecer significa assumir o instante presente, com os riscos desta exposição. 

Desfazer o peso da história que impossibilita agir no presente; no caso do abuso sexual 

infantil na esfera familiar, implica romper com as ilusões que fundamentam estas relações. O 

ocultamento, a dissimulação, mantêm a rede de silenciamento, porque não rompe com a 

história que o sustenta; somente o esquecimento ativo possibilita criar maneiras singulares de 

lidar com o imprevisível. 

Se existe uma resposta para um acontecimento terrível como o abuso sexual infantil dentro da 

esfera familiar? Infelizmente, ou felizmente (se assumirmos que é próprio da vida seu caráter 

imprevisível), acredito que manual algum ou teoria nenhuma podem dar qualquer receita 

genérica suficiente. Mas somente com a exposição, com uma escuta presente e pública (sem 

omissões e sigilos que mantenham a vítima no lugar de culpada) é que podem emergir os 

elementos para saídas singulares. 

Para esquecer é preciso expor a ferida, para que esta fissura no corpo ventile possibilidades 

outras de criar a vida além do ressentimento e da mágoa. Assumir a crueldade do presente, 

assumir as forças da vida que perturbam o corpo, pedem brechas, pedem rasgos, que arejem 

cantos intocados, que transtorne camadas enrijecidas de passado mal digerido. Mas isso 

implica um corpo exposto ao tempo presente, implica um devir-animal. 

 

Criação e resistência 

 

O silenciamento é a impossibilidade de devir e a cristalização da memória, é a dureza de uma 

lembrança que não consegue diluir-se no tempo. O esquecimento, como ocultamento, 
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impossibilita um devir-outro que arraste a dicotomia vítima-agressor para outro território, 

ainda desconhecido e até mesmo não inventado.  

 

Não se rompe com o esquema de arborescência, não se atinge o devir e nem 

o molecular, enquanto uma linha for remetida a dois pontos distantes, ou for 

composta de pontos contíguos. Uma linha de devir não se define nem por 

pontos que ela liga nem por pontos que a compõem: ao contrário, ela passa 

entre os pontos, ela só cresce pelo meio, e corre numa direção perpendicular 

aos pontos que distinguimos primeiro, transversal à relação localizável entre 

pontos contíguos ou distantes.95  

 

Para esquecer-se, há que desgarrar-se das correntes da história que aprisionam em uma única 

narrativa o vivido. "O devir é um movimento pelo qual a linha libera-se do ponto, e torna os 

pontos indiscerníveis [...]. O devir é uma anti-memória"96. O assentimento da experiência 

singular do vivido não é o esforço para manter no presente uma realidade única, cristalizada, 

fixa, fazendo os demais engolirem uma realidade sem qualquer digestão – esta é uma das 

grandes exigências ainda de um modo ressentido, assombrado pela própria história, que busca 

asfixiar o outro com aquilo que o asfixia; pelo contrário, é a possibilidade de romper com a 

estagnação da memória, de maneira que a experiência singular recoberta possa ventilar e criar 

realidades outras.  

Recobrir o vivido, encobertá-lo, mascará-lo, ocultá-lo, consiste na continuidade da história, 

enquanto assumir, presentificar a experiência vivida, é expor/apresentar o fracasso dessa 

história. Esta exposição possibilita a criação da vida, possibilita resistir. A exposição da ferida 

consiste em trazer à tona os fracassos da história encravados no corpo, para que essa ferida 

possa dissolver-se em uma vibração alegre e não mais enrijecer-se na dureza da memória 

estagnada.   

 

                                                           
95 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil Platôs: Capitalismo e Esquizofrenia. Vol. 4. São Paulo: Ed. 34, 

1997, p. 91. 
96 Ibidem, p. 92. 
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Não há ato de criação que não seja trans-histórico, e que não pegue ao 

contrário, ou não passe por uma linha liberada. Nietzsche opõe a história, 

não ao eterno, mas ao sub-histórico, ou ao sobre histórico: o Intempestivo, 

outro nome para hecceidade, o devir, a inocência do devir (isto é, o 

esquecimento contra a memória, a geografia contra a história, o mapa contra 

o decalque, o rizoma contra a arborescência) [...]. As criações são como 

linhas abstratas mutantes que se livraram da incumbência de representar um 

mundo, precisamente porque elas agenciam um novo tipo de realidade que a 

história só pode recuperar ou relocar nos sistemas pontuais.97 

 

Os desdobramentos de uma ferida: quando nasce um Sim (Amor fati) 

 

Como um artista à sua obra, nós é que atribuímos sentido à própria existência. E se eu 

estivesse condenada a viver a mesma existência, infinitas vezes, como me sentiria? Até alguns 

anos atrás, a possibilidade de viver esta mesma vida, novamente, significaria que uma grande 

maldição caiu sobre mim. Ressentida com minha família e com a vida por escolher-me para 

carregar tanto sofrimento, só queria que um dia eu pudesse livrar-me deste infortúnio de 

existir. Carregava um passado que não permitia enxergar o presente. Quanto mais senti o 

silenciamento em torno dos abusos sexuais, mais o desconforto cresceu em minhas entranhas. 

Antes de dormir, uma pergunta me acompanhava: porque eu? Meus pais imploravam que eu 

esquecesse, mas esta rede de silenciamento significava que, na verdade, eles pediam que eu 

ocultasse, assim como o teriam feito, tudo o que se passou. Também não sabiam lidar com o 

caráter imprevisível do acontecimento, e nós, presos ao passado, carregávamos 

silenciosamente este segredo familiar. Nietzsche afirma: “Minha fórmula para a grandeza no 

homem é amor fati: nada querer diferente, seja para trás, seja para frente, seja em toda a 

eternidade. Não apenas suportar o necessário, menos ainda ocultá-lo [...] mas amá-lo...”98. 

Porém, como amar aquilo que ainda se apresentava como uma maldição sobre mim e minha 

família? 

                                                           
97 Ibidem, p. 95. 
98 NIETZSCHE, Friedrich. Ecce Homo: como alguém se torna o que é. Trad. Paulo César de Souza. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2008, p. 49.  



67 
 

Desfazer as amarras das próprias entranhas, aliviar o mal-estar gerado pelos anos de 

ruminação de um passado indigesto, demandou romper com a rede de silenciamento que 

ocultava o vivido. Para dizer sim à vida, foi preciso assumir a violência que vivenciei desde 

cedo. Aceitá-la sem que quisesse desfazer qualquer lágrima, qualquer noite de pesadelos, 

qualquer dor calejada no corpo.  

 

Amor fati, querer o acontecimento, nunca foi se resignar, menos ainda 

bancar o palhaço ou o histrião, mas extrair de nossas ações e paixões essa 

fulguração de superfície, contra-efetuar o acontecimento, acompanhar esse 

efeito sem corpo, essa parte que vai além da realização, a parte imaculada. 

Um amor da vida que pode dizer sim à morte.99  

 

É esta minha vida, a que possibilitou ser quem sou. Se fosse qualquer outra, não seria a 

história que se escreve agora. Ela quem desejo. Somente ao amar o próprio destino foi 

possível assumir e desejar a vida em seus excessos, desfazendo os pesos que, incrustados no 

corpo, produziam ressentimento.  

O primeiro grande Sim se desdobrou do meu corpo quando senti pela primeira vez que, se 

houvesse a chance de escolher, seria esta mesma a vida que gostaria de viver. Neste dia, anos 

atrás, entre lágrimas que escorriam a alegria de sentir-me viva, lembrara-me do trecho de 

Nietzsche que reescrevo aqui: 

 

O maior dos pesos – E se um dia, ou uma noite, um demônio lhe aparecesse 

furtivamente em sua mais desolada solidão e dissesse: “Esta vida, como você 

a está vivendo e já viveu, você terá de viver mais uma vez e por incontáveis 

vezes; e nada haverá de novo nela, mas cada dor e cada prazer e cada suspiro 

e pensamento, e tudo o que é inefavelmente grande e pequeno em sua vida, 

terão de lhe suceder novamente, tudo na mesma sequência e ordem – e assim 

também essa aranha e esse luar entre as árvores, e também esse instante e eu 

mesmo. A perene ampulheta do existir será sempre virada novamente – e 

você com ela, partícula de poeira!”. – Você não se prostraria e rangeria os 

dentes e amaldiçoaria o demônio que assim falou? Ou você já experimentou 

um instante imenso, no qual lhe responderia: “Você é um deus e jamais ouvi 

coisa tão divina!”. Se esse pensamento tomasse conta de você, tal como você 

é, ele o transformaria e o esmagaria talvez; a questão em tudo e em cada 

                                                           
99 DELEUZE, Gilles; PARNET, Claire. Diálogos. Trad. Eloisa Araújo Ribeiro. São Paulo: Escuta, 1998, p. 79.  
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coisa, “Você quer isso mais uma vez e por incontáveis vezes?”, pesaria sobre 

os seus atos como o maior dos pesos! Ou o quanto você teria de estar bem 

consigo mesmo e com a vida, para não desejar nada além dessa última, 

eterna confirmação e chancela?100  

 

Sentia, pela primeira vez em minha vida, que a visita deste demônio não cairia como uma 

maldição sobre minha cabeça. Mas foi preciso dar um primeiro grito, um segundo e um 

terceiro, incansáveis gritos até que encontrasse abrigo em alguma escuta. Enquanto o 

ocultamento se sobrepunha à escuta, enquanto a rede de silenciamento impossibilitava o 

reconhecimento da experiência singular de meu corpo, o que se manteve foi o ressentimento e 

a mágoa. Neste caldo, só a vingança movimentava uma tentativa de agir. 

Manter a rede de silenciamento, ocultar o vivido pela impossibilidade de assumir o excessivo, 

alimenta o ressentimento daquele que participou de um acontecimento terrível. Testemunhá-lo 

e torná-lo público, mais do que compartilhar a dor, é assumir o vivido como possibilidade de 

criar um espaço vazio para um sentido por vir. É promover uma quebra no tempo. Já, 

sustentar o ocultamento é alimentar a rede de silenciamento que mantém os trilhos de um 

caminho perverso.  

É necessário inventarmos modos de existência em que caibam os excessos próprios à vida, 

que caiba a tão sofrida e incondicional destruição que arrasta as relações e exige 

recomposição e rearranjo do instituído. Cada ruído em minha família, cada sensação de 

estranhamento em relação a meu avô, se manteve oculto pela impossibilidade de assumir a 

inevitável ruína que se arrastaria daí. E enquanto persistiam ocultos os abusos sexuais, era 

meu corpo que se mantinha a sombra, impedido de assumir os caminhos que atravessava.   

Desejar a vida, esta vida, não é – em nenhuma interpretação perversa desta narrativa do 

impossível – uma apologia à violência, como se afirmasse que os abusos são necessários à 

                                                           
100 NIETZSCHE, Friedrich. A gaia ciência. Trad. Paulo Cesar de Souza. 1ª ed. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2012, aforismo 341, p. 205.  
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existência. Pelo contrário, a necessidade de assumir os excessos tem a ver com criar modos de 

vida capazes de lidar com o insuportável, com o acontecimento que põe ao avesso a 

linearidade de uma história.  

Não sei se existe um futuro qualquer em que encontraremos resposta para prevenir a 

ocorrência dos abusos sexuais infantis, mas é imprescindível a invenção de existências 

potentes o bastante para tomar para si este acontecimento, redimensionando-o, quando ele 

ocorre. É a maneira de não violentar mais uma vez aquele que teve seu corpo dilacerado, de 

criar relações capazes de assumir e inventar caminhos para além da dor e do ressentimento. 

As cartilhas e políticas públicas informando a necessidade dos pais e cuidadores ficarem 

atentos a possíveis abusos no âmbito familiar por uma pessoa próxima da criança se tornam 

insuficientes, por mais úteis que possam ser, se os modos de vida que reproduzimos em nosso 

cotidiano são os de seres de estômago frágil. Sustentamos a força com a qual um abuso sexual 

arrasta a família? Tirando a questão da esfera privada e devolvendo-a ao plano político, resta 

a pergunta: assumimos o instante em que o terreno estremece e demanda novos contornos ou, 

presos ao passado, soterraremos a força do presente? 
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O CORPO RESISTE (ou considerações finais) 

 

É vista quando há vento e grande vaga 

Ela faz o ninho no rolar da fúria 

E voa firme e certa como bala 

 

As suas asas empresta 

à tempestade 

Quando os leões do mar rugem nas grutas 

Sobre os abismos passa e vai em frente 

 

Ela não busca a rocha o cabo o cais 

Mas faz da insegurança a sua força 

E do risco de morrer seu alimento 

 

Por isso me parece imagem justa 

Para quem vive e canta no mau tempo 

 

Sophia Andresen. Procelária 

 

O invisível penetrava a casa, nas incontáveis visitas ao quintal, quando o vento e o sol e a 

terra viravam um deserto povoado de formas que só a gente via, e a goiabeira era um lugar 

cheio de passagens secretas que nos tornavam tão imperceptíveis quanto os seres que íamos 

descobrindo. Só os envolvidos conheciam esse mundo e os outros nunca saberiam o que 

acontecia ali...  

O invisível penetrava a casa, quando nos fechávamos no quarto para as provocações mais 

incendiárias que fazíamos pelo corpo, e as agitações e as conexões também criavam 

passagens secretas que nos tornavam tão imperceptíveis quanto os seres que íamos 

descobrindo. Só os envolvidos conheciam esse mundo e os outros nunca saberiam o que 

acontecia ali... 

O invisível penetrava a casa, quando eu sentava nos degraus da porta e ficava olhando uma 

imensa floresta de um metro quadrado, na entrada da garagem. Um dos troncos subia até o 

infinito do telhado, onde só com uma escada – que precisávamos pegar quando a bola caía lá 

em cima – dava para alcançar. Na vastidão entre o chão e o teto também havia passagens 
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secretas que me tornavam tão imperceptível quanto os seres que eu ia descobrindo. Só eu 

conhecia esse mundo e os outros nunca saberiam o que acontecia ali... 

O invisível penetrava a casa e numerosos mundos coexistiam no mesmo espaço. Em um 

deles, eu estive com meu avô. Nesse, diferente dos demais, passei a sentir culpa e desespero 

com o tempo. A diferença dos outros mundos é que, apesar das pessoas também nunca 

saberem o que acontecia ali, desse eu não participei da criação, muito menos pude sair por 

passagens secretas quando queria. Tentei contar para os outros que esse mundo existia, mas 

estavam desabituados ao invisível, não podiam ver. Esse não era um mundo silencioso, mas 

silenciado. Não era o invisível que inventa a vida no quintal de casa, mas a fogueira onde se 

queima qualquer possibilidade de vida.  

Este mundo me aprisionou, na memória e na história, não conseguia esquecê-lo.  

Mãos tocavam meu corpo durante o sono, quando homens sem rosto pularam o muro de casa 

e entraram pisoteando a grama, correndo pelos vasos sanguíneos. Mãos tocavam meu corpo 

enquanto eu voltava da faculdade, todos os dias do primeiro ano, depois de escurecer, depois 

daquela festa, festa com menina estuprada. Mãos tocavam meu corpo quando me chamavam 

de gostosa, latido de cachorro trepando e o medo da rua, quando eu saía com qualquer roupa, 

qualquer roupa que não me escondesse toda, da cabeça aos pés a carne crua. Mãos tocavam 

meu corpo quando o motoqueiro arrastou pela bolsa uma mulher no asfalto. Mãos tocavam 

meu corpo quando voltávamos de um passeio por caminhos desertos, no centro da cidade e 

ninguéns rasgavam minha pele. Mãos tocavam meu corpo quando acordei de madrugada, 

perto da rodovia, no meio do mato, sem saber para onde ir, enquanto dormia no colchão da 

sala. Mãos tocavam meu corpo quando eu ia dormir e enquanto eu estava acordada. Mãos 

com cheiros estranhos, texturas espessas e idades sem nascimento teciam minha pele e eu não 

aguentava mais. O terreno desmoronou e carregou as paredes da casa. Não sobrou homens, 

nem escuridão, nem medo, nem chão. Só a queda.  
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No colapso do corpo, tudo está para nascer.  

Eu tive tanto medo de ferir sua carne com minhas palavras nuas. Fui mãe antes de ter parido 

qualquer filho, desde cedo soube a dimensão do cuidar, cuidar acima de tudo. E cuidar pesa. 

Sobrevivi por cuidar. E quando você cresceu e o avô morreu, meu corpo colapsou. Este corpo 

só fazia sentido na imensa preocupação. Quando eu caí, a primeira vez que caí, o corpo se 

entregou à queda que há vinte anos fingia não ver. Só vi o abismo quando você saiu de perto. 

O que me mantinha firme e caminhando era você. Mas eu tinha que cair. O corpo em queda 

livre foi imprescindível para experimentar a morte.  

Quando um corpo colapsa e fracassam as possibilidades dadas de antemão, o que resta é um 

esgotamento de si e do mundo101. A terra, superfície do mundo, é o território que tamborila o 

corpo. E quando nada resta, o corpo é a própria terra. Desmancham-se os contornos que agora 

vibram uma outra necessidade. Só quando nada mais resta é que se experimenta o nascimento 

do mundo. É ali que algo resiste e habita a criação. A ferida venta e libera uma vida, agora 

artística. Não é alguém artista, mas uma vida que, desagrilhoada, pode fluir e criar modos de 

vida outros. É a invenção da própria vida que está em jogo quando o corpo se aprisiona 

apenas em uma realidade dada. Há que abrir levemente os braços, desemperrando as janelas 

do peito para respirar um novo ar. 

A gente esconde a morte que nos acompanha, mas é ao encará-la de frente que descobrimos 

algo inesperado, o nascimento no útero do mundo. Agora tenho coragem de te machucar, 

porque a morte não me assusta mais. Viver é uma dor insuportavelmente necessária e, minha 

querida, não sairíamos ilesas disso. Quando tudo fracassa, a poesia começa a germinar entre 

as frestas e, da impossibilidade de dizer, brota da terra uma vida outra. Nascimento às avessas, 

mergulho às vísceras. Se as fissuras na pele outrora faziam feridas, agora por elas passam 

sopros. Por estes rasgos, respiro. O que se descobre, ou inventa, é um corpo que venta. Nasci 

                                                           
101 Cf. PELBART, Peter P. O avesso do niilismo: cartografias do esgotamento. São Paulo: n-1 edições, 2013. 
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dando cambalhota sobre os desacertos e quando era para ter sido desgraça, o curso do corpo 

dobrou suas esquinas. Pelos tropeços, desato a vida. 

Em uma manhã qualquer, minha avó disse que quando detemos o olhar no horizonte, é no 

passado que repousamos. Estava sentada ao seu lado na cama e ela falava de quando meus 

pais me deixavam em sua casa para irem trabalhar, e dormíamos as tardes juntas. Seus olhos 

guardam a inocência daqueles dias. Noventa anos e eu não sei do que ela se lembra, nem o 

que ela viu. Minha avó me ensinou a esquecer e, acima de tudo, acho que ela sempre olhou 

para a frente quando enxergava o passado...  

Um pouco de possível, senão eu sufoco... 102 

  

                                                           
102 DELEUZE, Gilles. Conversações. Trad. Peter Pál Pelbart, Ed. 34, 1992, p. 131. 
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APÊNDICE 

 

As imagens que aparecem entre as sessões deste trabalho são de autoria do artista visual 

André Liza. Elas integram, juntamente com outras obras não apresentadas aqui, uma 

coletânea de foto-pinturas intitulada A família interrompida. O projeto, iniciado em meados 

de 2009, a partir de fotografias encontradas nos arquivos da família do próprio artista, se 

entrecruzou com as linhas desta dissertação e com o desejo de que algumas das minhas 

recordações de infância ganhassem novos tons e configurassem outra vida. Se muitas de 

minhas fotografias foram rasgadas na dor de quem não podia olhar para o passado, estas 

sobraram nos arquivos de família como um pedaço de carvão esperando ser queimado, cruel e 

vitalmente. Confiei tal ato ao trabalho de André. O texto abaixo, apesar de eu mesma ler como 

se encontrasse minhas próprias palavras rascunhadas, foi escrito por ele para o catálogo de sua 

exposição, quando ainda nem planejávamos a composição de trajetórias que coloriria alguns 

pontos desta cartografia.  

 

O silêncio dentro da família é sempre um campo fértil para introduzir 

os seus membros num caminho de culpa. A série de foto-pinturas em 

cima do álbum de família é uma tentativa de ressignificar a imagem da 

família que se perdeu dentro da casa. O silêncio excessivo fecha os 

quartos e deixa pistas de uma vida escondida e potente. O filho que se 

afasta da casa é aquele que suspeita que enxergou para além das 

paredes a força que a família precisa. Ele retorna à casa quando cria 

coragem de olhar para um longo caminho de culpa, deixando escapar 

ao mesmo tempo o seu grito de desmoronamento. 

 

 

 

 

 


