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Mulheres e resistências cotidianas na Zona Oeste do Rio de Janeiro
Quem somos?
Militiva foi uma palavra inventada da junção de “militância”
e “investigativa” e nomeia o nosso esforço de refletir e agir
sobre nossa vida, corpos e territórios na Zona Oeste (Z.O.) do
Rio de Janeiro. Esta área geográfica do município é formada
por 40 bairros e marcada por contrastes socioeconômicos.
Por exemplo, o Índice de Desenvolvimento Social do Rio
mostra que entre os bairros mais bem posicionados apenas
um é na Z.O, a Barra da Tijuca. Ao mesmo tempo, entre os
seis piores posicionados, cinco estão na região .
Nosso território é morada de quase 42% da população
carioca. É alvo de megaeventos como as Olimpíadas e sede
de indústrias pesadas e portos. E, em meio a esse cenário,
mulheres resistem e criam alternativas para garantir seguir
existindo . Este é o foco de ação da Militiva.
Somos uma Coletiva de mulheres que há quase três anos
investiga, vive e trabalha em Pedra de Guaratiba, Camorim,
Campo Grande, Vargem Grande, Vargem Pequena, Santa
Cruz, Sepetiba e arredores. Nosso oeste aponta que existe
vida na Zona Oeste, não apenas no Centro da cidade.
Esse boletim é fruto do esforço de registrar e compartilhar
algumas destas vivências e reflexões com mais gente. É
das resistências silenciosas que vão sendo costuradas nos
quintais, casas coletivas, rodas, caminhadas, cozinhas e
também praças, hortas comunitárias, ruas que queremos
falar nesta edição.
Esperamos que gostem.

Pra começo de conversa:
cotidiano e vida artesanal
Nós mulheres enfrentamos diariamente diversas formas de
violência. Dentro e fora de casa. No íntimo e no público.

O que fazemos com nossas dores? Onde
depositamos? Como eliminamos? De onde
vem nosso fôlego?

Nas caminhadas da Militiva, nas vivências diárias nos nossos
territórios, chegamos a um mesmo ponto de partida: a
cozinha das nossas casas, a rua, os quintais coletivos,
as feiras e outros lugares de encontros são territórios de
resistência ao sistema que submete nosso tempo, corpo,
saberes a um modelo machista, racista e opressor.
Assim, percebemos que a cozinha, o quintal, a casa, a
vida artesanal como um todo, são espaços políticos de
acolhimento, transformação e cura. Os alimentos possuem
um lugar especial nessa ação de fazer e estar juntas
resistindo às violências, nos fortalecendo. Buscamos
coletivamente dar visibilidade aos conflitos que nos são
impostos: os megaprojetos – indústrias e barragens – que
esgotam, poluem e matam; a violência doméstica; o racismo
institucional; a violência sexual.

Dados do Relatório Desenvolvimentismo em debate: questão urbana, resistências e alternativas (Arquivo Pacs, 2017)
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Poema de integrante
da Militiva

QUINTAIS DO
BEM VIVER
Nas rodas de lembrança, mutirões, caravanas, oficinas
e encontros com marisqueiras e pescadoras da Baía de
Sepetiba, agricultoras e quilombolas do Maciço da Pedra
Branca e jovens mulheres de Campo Grande, percebemos
a importância de retomar nosso espaço-tempo da casa, da
cozinha, do quintal, da rua, dos territórios.

Ali passamos todo o dia: criando, pesquisando, militando,
trabalhando, alimentando, plantando, colhendo, cuidando.
Ainda assim, esse trabalho não conta no mercado porque
não produz valor de troca. Essas funções de cuidado foram
relegadas às mulheres e apropriadas em benefício de uma
forma de vida centrada na produção de mercadoria e lucro

“Num dos plantios coletivos que realizamos, tivemos um
tempo entre a chegada das mudas e o preparo da terra para
trocarmos sobre os benefícios da chaya e hortelã pimenta.
Admiramos a jiboia. Trocamos receitas à base de babosa
para cuidados com a pele e o cabelo. Alguém explicou que
bertalha é bom para anemia”.

Nosso esforço é mostrar que há um trabalho invisibilizado
que mora no cuidado com os bichos, plantas, crias,
parentes. No trato com a água e com a terra. No cultivo de
alimento e na fervura das ervas que aliviam. Nas conversas e
chamegos que curam.

Nossos quintais nem sempre se
encontram nos endereços das
nossas moradias, eles podem
estar do outro lado da rua ou até
mesmo na esquina. Os quintais
são nossos pontos de encontro!

Os trechos entre aspas foram reproduzidos de relatos de atividades da Militiva
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TRABALHO ESCONDIDO

NOSSO QUINTAL É O MAR

Algo parecido acontece com os trabalhos que realiza a
natureza. A fotossíntese, a regulação do clima, os ventos
ou os raios do sol, os bens comuns, são livres e essenciais
para a vida, não podem ser contabilizados e traduzidos em
dinheiro. Ainda assim, há uma pressão constante em alterar
e controlar esses ciclos naturais para obter lucro.

Quando uma siderúrgica se abanca no leito do canal,
expulsando peixes, poluindo as águas, para onde vão as
marisqueiras?

A organização social foi estruturada em torno dos
mercados, enquanto a responsabilidade pelo cotidiano,
pela reprodução da vida foi colocada no espaço do gratuito,
do invisível, na casa. Assim, visibilizar esse trabalho
“escondido” e defender os bens comuns é uma luta que se
fortifica mutuamente .

PLANTAR
Plantar e colher numa grande cidade como o Rio de
Janeiro e fazer isso - juntas- é um ato que desafia essa
invisibilidade. Nos diversos territórios (da casa ou da rua)
que chamamos afetivamente de “quintais de bem viver”, o
trabalho escondido deixa de ser invisível. A troca deixa de
ser meramente comercial. A cidade deixa de acreditar que
só há um jeito de comer.

FERMENTAR
“Bete*, moradora de Santíssimo, puxou à mãe na mão
boa pra produzir pães, pastas, bolos e outros alimentos.
Ela lembra que, no início, quando preparava o lanche que
os filhos levavam à escola, quase faliu a cantina porque
todos preferiam seus pães ao invés dos lanches vendidos
no recreio. Contudo, a produção dela é dificultada pelas
inúmeras normas impostas pelos procedimentos de
vigilância sanitária realizados pelo Estado que demandam
muito investimento e gastos.
Quais outros desafios se colocam às mulheres que produzem
alimento na zona oeste do Rio de Janeiro?”.

“Olivia dos Santos * pescadora e marisqueira de Santa
Cruz, quando não tá no mar apanhando marisco, tá no
quintal lidando com a terra. Resistindo ao sumiço repentino
do pescado, agravado com a chegada da ThyssenKrupp
Companhia Siderúrgica do Atlântico (TKCSA) à sua
vizinhança, Olívia gosta mesmo é de sair antes do sol
nascer, geralmente sozinha, e se lançar ao mar. Kátia*,
também marisqueira, faz questão de manter vivo um
modesto pedaço de terra onde vive. Cuida para que novas
árvores frutifiquem e que alguns temperos resistam a um
cenário precarizado pela ausência de políticas públicas de
saneamento e coleta de lixo, o que, de certo modo, justifica
a degradação ambiental protagonizada pelo complexo
industrial que polui a Baía de Sepetiba. A Baía, também
quintal de bem viver, é a cada dia território invadido
e saqueado por portos e navios de grande porte e por
indústrias pesadas que dificultam o acesso das agricultoras
do mar”

A produção de comida na cidade
– seja nos quintais de terra ou
nos de rio, mangue e mar - é,
assim, uma forma de resistência
das mulheres aos modos de viver
e produzir que se contrapõem
à vida artesanal, violentam os
ciclos da natureza, esgotam
água, ar e terra e produzem
tantas dores em nossos
cotidianos.
A vida vai caçando jeito e as
mulheres também.

* Trecho adaptado de livre tradução de “Tejer la vida en verde y violeta: Vínculos entre ecologismo y feminismos” (Ecologistas enacción, Madrid, 2008)
* Nomes fictícios
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“QUER CONHECER
UMA PESSOA ? FALA
DE ONDE ELA MORA”
Uma companheira contou que a mãe sempre diz isso. Em
geral, quando nominamos nossos territórios, a ideia de
‘periferia’ vem à reboque. Mas a quê exatamente ela se
refere?
A periferia aqui não diz respeito só ao direito e ir e vir e às
lonjuras que as políticas públicas e os direitos muitas vezes
não alcançam. Diz respeito também a formas políticas de
resistir a partir dos nossos territórios (de terra ou de corpo),
verdadeiros “quilombos ampliados”, como temos chamado
na Militiva.
De Pedra de Guaratiba a Bangu, seguindo a linha políticoafetiva que traçamos na Militiva, identificamos processos de
resistências bem parecidas em nossos corpos-territórios.
Os conflitos socioambientais e os processos de resistência
cotidiana a eles têm cor, classe, gênero e lugar: mulheres
pobres, negras e moradoras da zona oeste.

SEGUINDO A
CAMINHADA

Esse Boletim é o terceiro de uma série. É fruto de um
exercício de escrita coletiva. Escrever, desenhar, contar,
botar no papel é um desafio para nós mulheres. A voz
muitas vezes nos foi calada e encontra-se engasgada ou
caçada. Por isso, para nós, comunicar é uma ação política e
de resistência.
As conversas nos quintais e calçadas, a intervenção
silenciosa ou barulhenta que fazemos na cidade, a
plantação de mudas e mutirões, as fotografias e vídeos que
produzimos, os panfletos, mapas e boletins, as místicas e
músicas, as reuniões e rodas de lembrança... Todas essas
atividades são como retalhos de uma rede que vai se
tecendo entre nós e fortificando significados comuns. E é
daí que vem a palavra comunicar: buscar o comum! Esse é
assunto pro nosso próximo boletim. Até mais!

*Expediente: esse boletim foi escrito, editado e finalizado
pelas mulheres da Coletiva de Militância Investigativa da Zona Oeste
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