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SER LÉSBICA OU LÉSBIKA1 POLÍTIKA2 

por marian pessah3 

 

Ser lésbica, o lésbika? 

 

Uma das acepções do termo lesbianidade, refere-se a uma “opção” sexual 

em que uma mulher se une afetiva e/ou sexualmente a outra. A palavra lésbica 

se origina na ilha de Lesbos, junto com Safo, uma manhã de sol, e um pouco 

de vento. Safo foi uma poetisa rebelde que viveu na Grécia durante o século 

VII AC. Infelizmente a maior parte do seu trabalho foi queimado porque era 

uma contestadora e isso pouco agrada ao stablishment  de qualquer época. Os 

versos que sobreviveram nos deixam a primeira referência de uma mulher que 

amou/esteve sexo-eróticamente com outras mulheres. Para dar visibilidade a 

este lado da herstoria4, é que se opta por recuperar o termo.  

 

Brincando e fazendo trocadilho com as palavras, me dei conta que em 

inglês, o prefixo LESs significa SEM; em quanto que em português BI significa 

DOIS. Fiquei tentada em unir estes conceitos e voltar a olhá-los desde outro 

lugar, resignificando-os.  Essa primeira metade da palavra, a partir de agora, a 

chamarei sem dois.   

 

Como seria um mundo de existência sem dois?  

 

Imaginemos que não existisse a obrigatoriedade de escolher entre 

homossexual-heterossexual, feminino-masculino, gordx-magrx, brancx-negrx, 

homem-mulher. As mil opções que ficam  invisibilizadas e não pensadas desde 
                                                 
1
 Utilizo a letra K para marcar uma posição polítika, como o fazem xs anarkistas. Utilizo o K em 

substituição ao C ou Q com significado desestruturador e de forma rebelde a toda norma instituída. 

Procuro demonstrar que os conceitos e escritas são formações culturais, e como tal, temos o poder de 

desarmá-los e rearmá-los. É uma forma de tomar o mundo em nossas mãos.   
2
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a linguagem e a mente, é o que dará liberdade  e autonomia  à lesbianidade. 

Como nos fala Monique Wittig:  

“Devemos produzir uma transformação política dos conceitos-
chave, quer dizer, conceitos estratégicos para nós. Porque há 
outra ordem material, a da linguagem, e esta vai sendo 
elaborada com base nesses conceitos estratégicos. Esta 
ordem, por sua vez, está profundamente conectada ao campo 
político onde tudo o que concerne à linguagem, à ciência e ao 
pensamento, se refere às pessoas como subjetividade na sua 
relação com a sociedade. Não podemos deixar isso dentro do 
poder da mente hétero, ou seja, do pensamento baseado na 
dominação” (Wittig, 1980).  
 

Continuando com essa linha de pensamento pode-se afirmar que 

abandonando a mente BI poderíamos pensar em outras realidades e mundos. 

Eu sinto como se fosse um céu aberto, inúmeras possibilidades, montões de 

estrelas. Vejo-me deitada na grama, olhando e inventando novas formas de 

relações e de vidas. Sinto-me acariciando a Lua.   

Creio que é um passo necessário se dar conta que as sexualidades são 

muitas e variada. Não podemos criar categorias que, em lugar de nos 

libertarem, nos oprimam. Escuto seguidamente amigas e companheiras 

lésbicas que num dado momento se interessam por homens. Vamos questionar 

isto? Seremos as patrulhas da nossa própria ilha de Lesbos? Não podemos 

criar categorias “libertadoras” que nos oprimam.  

 

A lesbianidade polítika  

 

Fiz esta introdução para chegar ao ponto de onde quero me posicionar.  

O desafio consiste em construir uma consciência coletiva e 

revolucionária5.   

“O grande desafio não é apenas assumir que as posições de 
gênero e sexuais se multiplicaram e, então, que é impossível 
lidar com elas apoiadas em esquemas binários; mas também 
admitir que as fronteiras venham sendo constantemente 
atravessadas e – o que é ainda mais complicado – que o lugar 
social no qual alguns sujeitos vivem é exatamente a fronteira”. 
(Lopes Louro, 2004: 28) 

 

                                                 
5
 Nesta instancia não darei tanta importância à “vivencia corporal”, voltarei a esse ponto mais adiante. 
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Trago as palavras da Guacira Lopes Louro, com o intuito de mostrar que 

por mais que um sistema tente nos (re)enquadrar, sempre haverá quem não 

caiba dentro, quem felizmente (re)invente suas vidas, espaços, corpos e 

sexualidades. A fronteira é o lugar do não lugar, é possível se apropriar de um 

espaço assim? Pede mudanças e atenção o tempo todo, demanda equilíbrio e 

tensão. A fronteira é um terceiro lugar. Um terceiro olho onde se entrelaçam 

varias línguas. 

“Quijano [Aníbal] não consegue enxergar o genocídio contra as 
mulheres ou femicidio na Europa, que sucede paralelamente à 
expulsão dos judeus e mouros, e à colonização da América 
como semelhança da ideia de raça. Talvez seja isso o que as 
feministas africanas e indígenas intuem ao propor que o 
conceito de gênero imposto na colônia não existe como tal nas 
suas sociedades. O antecedente histórico do genocídio das 
mulheres o feminicidio que significou a caça de bruxas ao 
longo de vários séculos na Europa não tinha se dado ainda nos 
seus territórios. Isso daria mais tarde como efeito de 
colonização e a colonialidade de gênero que se desenvolve 
como parte da estrutura colonial”. (Mendoza, 2010: 24) 

 
É interessante observar nas palavras da Breny Mendoza, como existem 

varias hierarquias dentro das sociedades. Um homem tão inteligente como 

Aníbal Quijano pode compreender a colonialidade, a escravidão, lugares aos 

que os homens pertencem e estão incluídos na sua exploração, mas não deixa 

de se aliar com seus fraternos irmãos da classe homem, quando não 

reconhece nem consegue enxergar o primeiro feminicidio registrado na historia 

da humanidade. Neste tipo de “não visões”, é que se baseia Adrianne Rich 

(1985) quando escreve Heterossexualidade Obrigatória e Existência Lesbiana, 

dando não somente visibilidade, mas também EXISTÊNCIA a tantas lésbicas 

queimadas física e simbolicamente. A expressão existência lésbica é um grito 

que vem a mostrar o que outros têm tentado apagar e calar da historia oficial. 

A força do sem dois reVela reBeldia. 

Entendendo e combatendo as causas que produzem as diferenças de 

classe, raça, gênero e um único modelo de sexualidade ajudará a 

compreensão dos mecanismos hierárquicos e piramidais em que determinados 

grupos se posicionam e gozam de certos privilégios atropelando a liberdade do 

resto, da maioria da humanidade.  

Dado que essas desigualdades são construídas por seres que dividem 

para reinar, bem podemos atacar a “monarquia” desde sua raiz. Ou seja, ir à 
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matriz da sociedade e refazê-la em base a nossas vontades, rebeldias, 

necessidades e lutas. A maneira de desarmar este “império”, é primeiramente, 

entender como ele funciona para assim poder desestabilizá-lo e derrubá-lo. 

Por isso, a luta desde causas/bandeiras únicas ou específicas, fica na 

superfície e num certo individualismo. A libertação estará na imbricação de 

todas juntas, pois todas têm uma raiz socioeconômica comum, todas são “as 

outras” para o sistema. 

“a luta de sexos inclui a luta de classes, mas a luta de classes 
não inclui a luta de sexos. Poderíamos concluir que as 
feministas são genuínas lutadoras de esquerda. De fato, estão 
à esquerda do que chamamos tradicionalmente a esquerda 
política.” (Beauvoir, 2009:261) 
 

Unindo a ideia da Simone, junto com a posição de Virginie Despentes 

(APUD Preciado, 2011), onde ela diz que os feminismos dissidentes são o 

proletariado do feminismo, do que me interessa falar aqui são as lesbianidades 

dissidentes, como proletárias da lesbianidade hegemônica. Transcendendo o 

DOIS, o perceberemos imediatamente. 

 

Quem seria o sujeito da lesbianidade polítika?  

 

Acabamos de dizer que é necessário transcender o DOIS, assim como as 

imposições sociais do heteropatriarcado. Isto significa que uma mulher/lésbika 

pode escolher suas/seus companheirxs sexuais de forma livre de todo possível 

dogma. Se como dizia Monique Wittig (1980), “as lésbicas não são mulheres, 

como também não é nenhuma mulher que não esteja em relação de 

dependência pessoal com um homem”, essas mulheres que escolhem 

companheiros homens - seja de maneira conjuntural ou definitiva – mas não 

estão em relação de dependência com eles, bem podem ser lésbikas polítikas. 

Me parece importante chamar a atenção que não todas as mulheres que estão 

com homens hoje são dependentes deles.  

Embora não me proponha neste momento a fazer uma avaliação do 

movimento feminista, e os seus avanços e consequencias, desejo falar das 

realidades que habito quando vejo algumas companheiras independentes / 

autônomas dos seus companheiros, algumas de nosso próprio grupo Mulheres 

Rebeldes.  
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O que nos une a todas é o objetivo comum de libertação, a destruição / 

desestabilização / eliminação / desconstrução de uma sociedade hétero 

patriarcal capitalista e racista, estar em pensamento e em ação, não respeitar 

nenhuma sexualidade hegemônica, estar ativamente na luta antiracista, e por 

sobre todo, nos encontrarmos no climax, no prazer que sentimos em lutar, nos 

rebelando a este sistema opressor. 

 

Lesbianidade estará quebrando o sem dois, dado que não será nem 

heterossexual, nem homossexual. Poderíamos dizer que neste caso é outra 

opção, que vem a incomodar e desequilibrar. A questionar o já fixado.  Citando 

novamente a pensadora francesa Monique Wittig, vemos que:  

“Lesbianidade é o único conceito que conheço que está alem 
das categorias de sexo (mulher e homem), pois o sujeito 
designado (lesbiano) não é uma mulher, nem economicamente, 
nem politicamente, nem ideologicamente.” (Wittig, 2009:102) 
 

Sem dois não pretende estar dentro nem fora, a ideia é estar em 

movimento, em pensamento constante, fora de todo sistema normalizador. 

Dentro das lesbianidades e sexualidades polítikas não normativas. 

Uma mulher que escolhe os seus companheiros sexuais homens não 

macho6, também é uma lésbika polítika pelo fato de ser um grito ante tanta 

barbárie, a própria rebelião ao sistema instituído, um susto às pessoas bem 

comportadas, uma pancada às igrejas hipócritas. Decididas a romper com 

tantas estruturas impostas e valores torcidos de tanta moral negociada, muitas 

se vem refletidas em outras mulheres e lésbikas, e escolhem a companhia das 

bruxas, a sororidade como parte do cotidiano das experiências de vida. 

 

 Mas já se falava da lésbica política faz tempo.  

 

Vou fazer menção de só alguns casos sobre a utilização do termo lésbica 

política. Há mais, certamente, mas minha ideia neste momento é fazer um 

breve recorrido sobre alguns significados que se outorgam ao termo.   

                                                 
6
 Criei esta nova categoria de homem não macho, com o fim de reconhecer e visibilizar que não todos os 

homens são iguais. Há alguns que tem consciência antipatriarcal e muitas vezes são cúmplices nossxs em 

pensamentos e ações, enquanto que os machos sempre serão fieis á sua “classe homem”. Eles sabem que 

com o feminismo perdem seus privilégios, por isso lhe temem tanto. 
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Sheila Jeffreys, EEUU, feminista lésbica radical, atuante nos anos 70, o 

utilizava como uma valoração e politização do feminismo lésbico. Ela marca 

uma diferença entre as feministas lésbicas e as lésbicas feministas, por isso, 

quando se refere às lésbicas políticas, o faz com o objetivo de enfatizar sua 

posição política. Sheila refere-se às lésbicas que só tem sexo entre mulheres. 

Arriscaria uma possível heresia, quando ela diz “as lésbicas devem repensar a 

conexão entre o sexo e a revolução" (Jeffreys, 1996: 94), penso que esta ideia 

se complementa muito bem com a utilização que eu faço da lésbika polítika. 

Nossa luta vá muito além da “sexualidade praticante”. 

Adrienne Rich, EEUU, em 1980 escreve seu famoso texto 

Heterossexualidade Obrigatória e Existência Lesbiana. Aqui ela fala do 

continuum lesbiano como forma de resistência às imposições do 

heteropatriarcado onde não se restringia ao plano sexual, sua ideia era incluir 

uma gama de experiências ginocentricas que abrangesse a formação de laços 

de defesa contra a tirania masculina na hora de dar e receber apoio prático e 

político. Embora ela não utilize o termo lésbica política, a ideia é muito 

parecida. Está presente a necessária kumplicidade entre mulheres / lésbicas. 

Norma Mogrovejo, Perú - México, na sua importante obra Um amor que se 

atreveu a dizer seu nome, utiliza o termo lésbica política, mas com um sentido 

diferente. Ela se questiona as origens da lesbianidade e fala daquelas 

mulheres que sentem que “nascem assim” e outras que a partir de uma 

consciência feminista, chegarão a sê-lo, é a estas lésbicas sexuais que ela 

denominará lésbicas políticas. 

 “... o lesbianismo é uma opção política, uma rejeição 
consciente do patriarcado, dos papéis tradicionais das 
mulheres, das limitações impostas às mulheres sobre o 
controle das suas próprias vidas. É um abraço consciente das 
mulheres às mulheres como seus vínculos emocionais, 
eróticos, e espirituais primários…”  (Mogrovejo, 2000: 151). 

 
Modelo para armar ou desarmar? 

 

Me pergunto o que se passa com as pessoas que cotidianamente não 

entram nos quadradinhos designados pelo sistema. Num mundo que tudo 

divide se faz necessário assumir categorias como mulheres, negras, lésbicas, 
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indígenas, feminino. Mas o que sucede quando alguém não se identifica com 

essa marca colocada a fogo pelo sistema? O que sucede com as “mulheres” 

que não necessitam de um marido do lado para poder ser completas e 

preferem seguir soltas - raiz de solteira. O que sucede com o sem dois aplicado 

ao gênero, quem não se identifica como Mariana nem como Mariano. Onde 

estão essas outras opções? E a pergunta que tão frequentemente é escutada, 

como se pronuncia a “x”, e a “@”?  

Queremos criar novos quadradinhos, ou levantar as comportas, derrubar 

as fronteiras e deixar um terreno livre à imaginação e consequentes ações? 

Viver é gerar permanentemente novas palavras, conceitos, ideias. 

Pronunciações. 

 

Como venho colocando desde o principio, não há um único modelo de ser 

lésbica. O que há são existências variadas, cada uma com suas 

particularidades, cores, tamanhos, cabelos, expressões. Trata-se de denunciar, 

de expressar de diferentes formas, a imposição à heterossexualidade 

obrigatória, a um patriarcado que não queremos assumir em nossos corpos 

rebeldes. Mostrar que estamos na procura de uma nova sociedade.  

Se falamos de visibilizar, devemos reconhecer que há uma infinidade de 

formas e vidas dissidentes da norma, com a possibilidade – ou não – de se 

relacionar sexualmente unicamente com mulheres. Creio que um dos pontos 

interessantes aqui é a opção de se sentir nômade e transitar a liberdade. 

Poderíamos falar da cultura como uma instancia móvel, não fixa. Se é 

construída, bem pode ser modificada.  

 Assim como o fato de ter nascido numa família heterossexual, não nos 

tornará necessariamente pessoas heterossexuais, a circunstância de ter 

nascido numa classe dominante, não significará que a pessoa concorde com 

sua lógica, como foi o caso do Che Guevara que nasceu no contexto de uma 

classe (muito) alta, e migrou até a revolução.  

 

Cuando vives en la frontera 
la gente camina a través tuyo, el viento roba tu voz, 

eres una burra, buey, um chivo expiatorio, 
anunciadora de una nueva raza, 

mitad e mitad – tanto mujer como hombre, ninguno – 
um nuevo género. (Gloria Anzaldúa, 2011) 
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Desde que exista a consciência coletiva, aquela que é construída por uma 

pluralidade de eus, formando um nós ativo, sempre seremos parte, estaremos 

dentro. 

A lésbika polítika luta contra as instituições do sistema patriarcal 

capitalista, porque são esses espaços que oprimem, que instalam dia a dia a 

norma/lidade a seguir.  

 

O fato de ter nascido ou ser criadx num ambiente determinado, não 

implica destino. Que uma mulher goste de se relacionar de maneira sexo-

afetiva com outras mulheres, não implicará que seja una lésbika polítika, nem 

feminista. Mas é possível que aconteça ao contrario, uma mulher feminista que 

se relaciona sexualmente com homens não machos, pode ser uma lésbika 

polítika. Nesse caso estaríamos justamente transitando a pluralidade de 

conceitos da lesbianidade.  

Assim como o ser proletário não é a priori um sujeito revolucionário, 

também não o é alguém que não viva dentro dos limites da heterossexualidade 

sem se questionar mais além dessa situação.  

 

Que coisas o termo sem dois vem a dizer? 

 

 alguma coisa sobre o tesouro que se disfarça, que está onde menos se 
espera, que é só descobrir. (Lispector, 2009:198) 

 
Aqui esta o nó da questão. A própria lesbianidade  nos surpreende com a 

resposta, já que o termo é inerente à ação. 

 Se convivem na mesma casa-palavra lesbianidade e sem dois, 

poderíamos vê-los como um tesouro a descobrir. Poucas pessoas o enxergam 

e ai está bem visível.  

“Conforme Derrida, a lógica ocidental opera, 
tradicionalmente, através de binários: este é um 
pensamento que escolhe e fixa uma ideia, uma entidade 
ou um sujeito como fundante ou como central, 
determinado, a partir desse lugar, a posição do “outro”, 
seu oposto subordinado. O termo inicial é compreendido 
sempre como superior, em tanto que o outro é seu 
derivado, inferior”. (Lopes Louro, 2004: 42) 
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Lesbianidade É. Não se subordina a ninguém, não é “a outra" de uma 

sexualidade dominante. Lésbika não é adjetivo de mulher, é substantiva e 

substanciosa em si mesma. 

Nasce no hetero-patriarcado classista e racista com o fim de eliminar toda 

forma de opressão. A lesbianidade polítika não admite hierarquias. Habita o 

círculo, acende fogueiras e dança ao ritmo da revolução.  

Ser lésbika polítika é uma festa em movimento. 

 

“Que la tortilla7 se vuelva”  

 

Desde os movimentos sociais se chegará por outro caminho à revolução. 

Uma vez mais, demonstrando que a existência lesbiana afasta-se a qualquer 

binarismo, caminhando pelas ruas, xs sapatões começarão a ser chamadas de 

tortilleras.  

Na cozinha da minha avó Victoria, apreendi já de criança, que para preparar 

uma tortilla, primeiro é preciso fritar as batatas, depois acrescentar os ovos e 

mais tarde, com a ajuda de uma tampa de panela, se vira todo o conteúdo. 

Qual seria a metáfora de tudo isso? Se assumir lesbika, tortillera ou sapatão 

traz em si a necessidade de chutar o apreendido até agora e virar o conteúdo, 

olhar a realidade a partir de outra perspectiva. Ou será que já se é lésbika 

porque a gente começa vendo a vida, sentindo as sexualidades desde outro 

lado e com outro conteúdo? 

Aqui entramos num ponto muito interessante. Qualquer lésbica que 

namore com outras mulheres terá essa capacidade? Eu me atreveria a dizer 

que sim, pelo menos potencialmente a lesbianidade traz em si a semente da 

revolta, ainda que em forma latente. Porém, somente com nossas rebeldias e 

desobediências ativas e capacidade de observação, é que teremos que 

trabalhar para virar essa realidade, ou essas realidades, onde não existam 

mais pessoas oprimidas. 

Em alguns casos, a lesbianidade pode ser a porta de entrada para uma 

vida revolucionária. Em outros, quando a sexualidade não seja especificamente 

                                                 
7
 N de T: Referencia à música “que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, 

mierda”. Ao mesmo tempo que desejo me referir ao processo revolucionário em geral, proponho um 

trocadilho com as tortas ou tortillas, como são chamadas as sapatas na maior parte dos países da América 

Latina. Para preparar uma  tortilla é necessário virá-la de um lado e depois do outro.  
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entre mulheres, haverá outras portas principais e a convergência irá ao mesmo 

ponto, a libertação de toda a humanidade. Como coloca um panfleto do grupo 

Ação Antisexista em Porto Alegre (2011)  

“A feminista radical sentirá a dominação que sofre como parte 
de um todo ao perceber que a autoridade representada mais 
intimamente na família nuclear, é na realidade, uma 
reprodução idêntica de autoridades maiores: O patrão, o 
estado, o rei, deus”.  
 

Poderíamos concluir – mais uma vez - que as feministas radikais, são 

também lésbikas polítikas.  

 

E com a sexualidade? 

 

A sexualidade entre mulheres é fundamental para uma mudança como a 

que nos estamos referindo? Num momento cheguei a acreditar que sim, há 

muitas teorias e escritos que falam sobre a importância do erotismo lésbico. 

Mas na prática cheguei a conhecer outro lado. Desde 2008, em Porto Alegre, 

as Mulheres Rebeldes vimos nos articulando com vários grupos contra 

hegemônicos para o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. No nosso grupo não 

temos um modelo único de sexualidade, seria contraditório com o que dizemos 

e pensamos, mas todas somos sexo-dissidentes, lésbikas polítikas. Uma das 

meninas tem o seu companheiro e uma filha de 7 anos. Elas vem juntas às 

marchas e levantam suas cartazes e faixas. Olhando de fora não dá para 

perceber nenhuma diferença. Bem poderia ser apenas outra mãe lésbica indo 

com a sua filha a manifestação. Alguém poderia afirmar que isto não é 

vivencial? O que passará pela cabecinha da criança, quando na escola falem 

mal das lésbicas, quando para ela são termos que nascem politizados? 

Sapatão contra toda opressão.  

As proletárias da lesbianidade se fazem presentes. 

Além disso, nunca sabemos quando uma mulher pode começar a se 

interessar por outra/s. Seria dogmático e pouco libertador ter que dividir o 

mundo em dois, entre as lésbikas e as que não o são. Ou as que ainda não 

são, ou as que já não são. 
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 Em lugar de caminhar nesta luta olhando para a liberdade, há grupos que 

decidem “se normalizar” e fazer parte do sistema. Como escrevia faz uns anos 

Beatriz Preciado  

“... os movimentos de liberação de gays e lésbicas, dado que 
seu objetivo é a obtenção da igualdade de direitos e que para 
isto se baseiam em concepções fixas da identidade sexual, 
contribuem para a normalização e integração dos gays e das 
lésbicas na cultura heterossexual dominante, o que favorece as 
políticas pro-família, tais como a reivindicação do direito ao 
matrimonio, a adoção e a transmissão do patrimônio” 
(Preciado, 2011). 
 

Enquanto esses grupos normalizadores estão “ocupados” tentando ser 

assimilados pelo sistema, nós lutamos pela Ruptura da Monogamia 

Obrigatória. Como eu já dizia: 

 “Estamos com a faca e o queijo na mão para dizer não a essa 
monogamia obrigatória que tanto nos oprime, cuja função 
básica é a reprodução do sistema do capital e da propriedade 
privada também nos corpos” (pessah, 2010).  
 

É interessante poder pensar na sociedade do outro lado. Em lugar de 

seguir constituindo famílias sanguíneas, proponho criar núcleos afetivos. Dessa 

maneira teremos a liberdade de optar pelo que queremos ser, como queremos 

viver e evitaremos a carga histórica que a igreja e os mandatos patriarcais têm 

colocado ao termo. 

 

Komunidade – comum unidade 

 

Falo a partir de quem tem o sonho de viver numa komunidade rural e 

feminista. Faz tempo que o meu desejo vem se orientando para construir e 

habitar um espaço komunitario com lésbikas feministas. Porém, com o tempo, 

meus desejos e eu fomos mudando. Hoje não desejaria um lugar só entre 

“mulheres”, mas um espaço feminista anticapitalista. Isso quer dizer, uma 

construção coletiva com almas e corpos antipatriarcais. Já não acredito numa 

divisão biológica, estou querendo investir numa construção de consciência 

feminista, libertaria e coletiva. 

Deixamos atrás o século XX, talvez para entrar no XXY. 

As comunidades trazem para o seu interior a lógica do sistema, por isso é 

preciso alternar constantemente entre teoria e prática. É com a reflexão 
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constante que poderemos realmente mudar esta sociedade, com uma visão 

global do planeta e da sociedade. Eu imagino a proposta aberta unicamente as 

almas antipatriarcais. Quotidianamente vemos homens que nem mesmo 

reconhecem que existe o sistema patriarcal, acreditam que tudo isso é um 

invento ocidental e branco. Mas na hora de terminar de comer, será que 

também acreditam que os pratos levitam e se lavam sozinhos? Não vejo esses 

homens preocupados com lavar a louça nem organizar a casa. Na hora da 

prática, o patriarcado é quem se pronuncia mais alto. 

Não pretendo aqui falar de exclusão e sim de afinidades para poder 

avançar. Há quem pensa que com opiniões contrarias a gente trata mesmo 

com a realidade. Eu creio que as “realidades” estão em todas as partes e o que 

vejo, quando as pessoas são muito diferentes, também são os seus objetivos. 

Se não partimos de uma linha básica comum, torna se muito desgastante e se 

estanca o movimento.  

Não vamos ter medo de nos juntar entre “parecidxs”, nem falo em iguais. 

As vezes os maiores problemas se apresentam no quotidiano, porque uma 

pessoa não gosta de limpar, outra fala de forma compulsiva, e uma terceira 

deixa a porta da geladeira muito tempo aberta. Essas coisas acabam tomando 

proporções gigantescas, com o qual, sempre estaremos lidando com os 

desafios deste mundo em muitos níveis. 

 

Novas formas de relações 

 

Eu penso a komunidade num espaço rural, onde cada pessoa tenha a 

possibilidade de ter o seu quarto próprio, e muitos lugares em comum. A 

arquitetura, por si, estabelecerá novas formas de se relacionar; se pensamos 

num lugar onde seja possível estar só quando desejado, em companhia 

quando assim o quiser. Tudo dependerá de nós. A proposta é habitar, estudar 

e trabalhar, em e desde, um lugar polítiko. 

Num espaço onde não exista a propriedade privada se poderá prestar 

mais atenção as relações afetivas, a desterritorialidade do “coração”. O que é o 

amor para nós, qual o significado que a gente quer lhe dar. Por que sempre se 

associa este sentimento com o romântico, viajar pelas suas raízes até entender 

as origens será necessário para criar novos cimentos dessa outra sociedade. 
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Se como diz Coral Herrera Gómez (2011), o amor é um dispositivo de controle, 

seria muito interessante levar a lupa a este ponto e assim, entender suas 

causas. 

Como toda Comunidade, vai ser preciso ser autosustentada. Será 

necessário ter hortas e animais para consumo próprio, mas também 

seminários, encontros e colóquios feministas que funcionem ai; assim como 

estudos de permacultura. Seria lindo poder apreender a construir nossas 

próprias casas, não ter que contratar mão de obra senão utilizar as nossas. 

Também, teria que haver diferentes espaços para quem chega de outros 

lugares; tanto para participar dos encontros, como para uma vivência 

komunitaria, um tipo de pousada. Isso geraria renda e intercâmbios. Também 

poderia possuir varias cooperativas funcionando, como uma gráfica, 

panificação, uma grande livraria/editora. Um centro de arte com exposições 

permanentes, obras de teatro, noites literárias á luz das velas, do Luar e das 

estrelas. 

Que emocionante seria ter um laboratório permanente. Provas e erros, 

descobertas, conhecimentos. Creio que essa komunidade teria que se propor 

como o grande desafio, a construção do futuro que sonhamos viver. Deve ser 

um desafio fantástico se sentir parte da sua elaboração.  

Também acho que tem que ter espaços de criação coletiva, onde seja 

possível sonhar juntas e se perder entre os bigodinhos da Beto Preciado, ou 

fantasiar com ser camionheira e estar nas estradas da vida, só olhando a 

paisagem. 

 

A rebelião 

 

Há pessoas que tem sangue quente correndo pelas suas veias, que não 

suportam as injustiças que vêem, mas não sabem como canalizar suas 

rebeliões. Aonde ir, como começar? 

Creio firmemente que qualquer pessoa pode ser rebelde, inclusive, há 

fases na vida, como na adolescência ou na juventude, que são propícias às 

revoltas. Conforme o tempo vai passando, será o grão de consciência, posição 

política e compromisso, o que fará a diferença para não se assimilar ao 

“conforto” de baixar os braços oferecido pelo sistema capitalista. 
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O que será que vai determinar que uma pessoa seja rebelde na 

adolescência e depois já não? Quantas pessoas vemos que com o passar do 

tempo atravessam a rua. O que será que acontece com pessoas de vidas 

parecidas, para que uma escolha a luta, enquanto a outra se torna um/a 

explorador/a do sistema?  O que faz que uma lésbica viva dentro do armário, 

enquanto que na mesma cidade/bairro, outra se torna ativista polítika. 

Uma das respostas possíveis poderia ser que há pessoas que se tomam o 

tempo de procurar e encontrar. Ninguém nasce com atitude radikal, essa 

também é uma construção social. Por isso creio que os grupos de 

autoconsciência, como começaram a fazer as feministas nos anos 70’, foram 

tão importantes, de fato, seguem sendo referência de uma época muito radikal. 

Pena que na Nossa América, nessa época, chegava uma ave de mau agouro. 

Um plano no bico do Condor atravessava um céu tenebroso. Vinha com 

intenções de tudo destruir. 

Mas tudo, tudo, não conseguiu, porque onde houve fogo, restam as 

cinzas. E nós de fogueiras e bruxas entendemos. Dessa sabedoria se ergueria 

nossa ave Fênix para nos levar a viajar novamente com nossas irmãs bruxas, 

rearmar e habitar os sonhos radikais de então, procurar o espírito do 68’, que 

em tantas cidades do mundo, não somente a juventude, se levantava para 

sonhar. 

Criar espaços para estudar e compreender nossa herstória, tão apagada e 

tergiversada pela ditadura patriarcal, é vital. Por isso quero pensar na 

construção de uma komunidade latino-americana e caribenha, poderia ser uma 

referencia maiúscula para a herstoria, presente e futuro de lésbikas e mulheres. 

Se faz necessário criar um laboratório de rebeldias, de pessoas que 

sonhem e construam outros mundos, canalizar a desconformidade da 

adolescência, e aproveitando o impulso, seguir estudando para chegar ás 

raízes do sistema. Esta sim que seria uma verdadeira tortilla! 
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