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A Sem-Terra

A publicacdo das fotos de Debora Rodrigues,
uma militante do Movimento dos Trabalhadores SemTerra (MST), nua em uma revista masculina tem sido
centro de uma grande polernica nos Oltimos meses,
envolvendo as liderancas do movimento, a prOpria
militante, a imprensa e a opinido publica em geral. 0
que mais causa surpresa em toda esta polemica é o
fato de que a galeria de mulheres que tern posado nuas
para a mesma revista ester repleta de respeitadas
atrizes, atletas olimpicas e outras mulheres que atingiram
notoriedade, sem que isso tenha provocado qualquer
surpresa ou comentario pejorativo. Por que entdo, de
repente, as fotos de Debora Rodrigues tomaram urn
sentido tal que parece ter sido ela a primeira mulher a
expor seu corpo nu na referida publicaceio?
Neste Ponto de Vista gostaria de explorar alguns
temas inspirados pela polernica e por uma indignacdo
pessoal corn a falta de respeito corn que vem sendo
tratada Debora Rodrigues. Em primeiro lugar, levantarei
alguns pontos relacionados corn a questdo da pornografia e exploracdo comercial da nudez; em urn segundo momento, discutirei, ainda que rapidamente, as
formas pela quais se trata de impor, no interior de certos
tipos de movimentos politicos e/ou socials, modelos
comportamentais e, finalmente, apontarei os efeitos
limitantes desse tipo de arranjo para possiveis articulacOes de lutas politicas no fim do seculo.
A discussdo que se forma em torno da nudez de
uma mulher publicada ern uma revista masculina
envolve urn conjunto de posicOes complexas e contraditOrias: de urn lado, estifio aqueles que associam a nudez
a liberactio, a senso de oportunidade, a trabalho de
qualidade artistica: de outro, encontra-se desde o
moralismo relialoso mais simplario aue assonin ni HP7
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pecado ate elaboradas teorias feministas sobre a
pornografia. Tudo isto mediado por questOes que
envolvem contraditoriamente os chamados valores
familiares e a moral burguesa. A questao, portanto,
provoca opiniOes nos mais variados setores da sociedade. Parece que ninguem fica indiferente a ela.
Para avancar nessa discussdo e expor corn mais
clareza minha posicdo, gostaria de comeaar fazendo
algumas colocacOes a respeito da questao da pornografia. 0 problema é particularmente dificil de ser
enfrentado pelas feministas, que tern tido uma constante luta contra a exploracao do corpo da mulher. Parte
significativa do feminismo tern se colocado contra toda
e qualquer expressdo do que se poderia classificar de
pornografia. 0 feminismo norte-americano tern tornado
uma posicao radical contra a pornografia, siginificandoa como expresser° acabada da dominacao sexual dos
homens sobre as mulheres. Este mesmo feminismo
produz dados que apontam para o fato de que apenas
7,8% das mulheres no pals nao foram sexualmente
assediadas2. Em alguns ambientes nos Estados Unidos, a
questao do assedio sexual tomou proporcOes de verdadeiros cOdigos de conduta que fariam o mais Inger-1u°
flerte entre homens e mulheres do inicio do sóculo
parecer urn ato libertino. 0 feminismo norte-americano
est6 colocando a sexualidade heterossexual literalmente contra a parede.
No Brasil, entretanto, a pornografia nao tern tido a
mesma centralidade no discurso feminista. Ndo seria
dificil elencar urn conjunto de raz6es para isto, que
variam desde razOes de ordem social, politica, econOmica ate rathes de ordem cultural. Os temas centrals do
feminismo no pals tern estado for-temente informados
pela questao social da exclusao, que se, por urn lado,

nao diminui a problematica da exploracao sexual, ate
pelo contrario, por outro, certamente a coloca em
patamares diversos. No Brasil como nos Estados Unidos
existe prostituicao, pornografia, assedio sexual, todos
sem clUvida marcados pela dominacdo masculina e,
em ambos os paises, assim identificados pelos movimentos feministas respectivos. Mas isto no Brasil nao resultou
em uma cruzada moralista e nada leva a crer que se
esteja tracando um caminho para se chegar a ela. Como,
portanto, posicionar-se frente a um evento concreto
como o que foi protagonizado por Debora Rodrigues?
0 apoio por simples solidariedade de sexo parece
ser muito timido e realmente me causa um certo malestar, em primeiro lugar porque reforca o estigma de
\Alma: a mulher desprotegida frente a uma móquina
poderosa. Nesta situacao, caberia a mulher "consciente", feminista, prestar seu apoio e solidariedade. Em
segundo lugar, é preciso considerar que esse apoio
pode derivar-se do fato de que a mulher em questa.°
pertence a um dos mais importantes movimentos
populares do Brasil contemporaneo, dal que setores
progressistas da populacdo nao deveriam aumentar as
ja poderosas fileiras dos criticos ao MST. Outra alternativa seria sacrificar Debora para "salvar" o movimento;
alias, foi isto que as liderancas do MST fizeram.
Apoiar a atitude de Debora porque ela é vitima,
ou porque o MST nao pode ser criticado, é abrir moo de
discutir a verdadeira questa°, que é a de analisar os
significados de uma decisdo de ordem pessoal, dentro
de um movimento social como o dos sem-terra. Um
born exemplo para mostrar a amplitude desta questa°
é a postura dos chamados militantes da esquerda em
geral, que tendem a atribuir ao militante, e principalmente ao militante dos classes populares, uma retidao
de comportamento. Em todos os momentos, em todos
os atos, espera-se do militante um comportamento
segundo uma cartilha de conduta impecdvel, que,
quando nao seguida, revela o impostor.
Apdia-se sem reserva os sem-terra, mas exige-se
que, darn de sem-terra, essas pessoas sejam honestas,
trabalhadoras, nao facam arruacas, nä° se imaculem
no mundo da competicao capitalista, nao vencam na
vida, nao ganhem dinheiro. Que lutem pela terra, mas
que sejam bons, politicamente corretos, modelos de
vida e comportamento. Assim se faz com todos os
oprimidos: atribuem-se aos oprimidos altos qualidades,
para entao apold-los. E incrivel com que naturalidade
ouve-se defender o negro, devido a sua contribuicao
cultural e de trabalho ao Brasil. Trata-se de equivocos
primdrios, pois o que se esta a dizer é que, se nao
tivessem contribuido, poderiam ser marginalizados,

discriminados, excluidos. Os exemplos poderiam se
multiplicar; parece que nessa ordem das coisas os
excluidos necessitam de urn curriculo de servicos
prestados e de qualidades enobrecedoras, para poderem ter direito aos direitos que os incluidos sempre
tiveram, sem nunca terem necessitado provar que deles
sao merecedores.
Pode parecer que estou propondo que se apOiern os feios, sujos e malvados. E isto mesmo, estou
propondo que ndo dividamos o mundo ern capitalistas maus, decadentes, promiscuos e indecorosos - e proletarios - bons, decentes, dedicados ao bem comum,
preocupados corn o coletivo, criadores dos verdadeiros
valores culturais. Ora, dira a leitora ou leitor, isto é
caricato. Sim, na verdade é caricato. Mas quando
vemos as reacaes de espanto frente a urn gesto cotidiano entre as mulheres populares e bonitas deste pals, so
porque uma mulher do Movimento dos Trabalhadores
Sem-Terra 6 a protagonista, ndo posso me furtar de
observar que se continua a pensar a militancia e os
excluidos em geral de forma moralista, a partir de tipos
ideais sem nenhuma chance de realidade.
0 que pretendo fazer aqui ndo é uma exegese
do ato de Debora. Ndo you buscar provas, ndo you
investigar sua vida, nem you buscar suas intencães.
quero construir pardmetros para apola-la ou acusa-la
de urn erro, mesmo que perdoavel. 0 que quero fazer
aqui 6 discutir a questao em outros termos. Talvez a
melhor forma de colocar esses termos seja a seguinte: o
que a polOrnica revela é uma imensa resistencia de
pensar a luta politica e os sujeitos nela envolvidos de
uma forma polissOmica. Identificam-se as profundas
fissuras e os limites dos modelos totalizantes de sujeitos
harmOnicos, completamente subjetificados por uma
causa, mas continua-se exigindo, pelo menos daqueles
nos quais projetamos nossas aspiracaes, urn comportamento que os facam superiores, merecedores de
nossa admiracdo.
Poderia continuar discutindo a pornografia, a
posicdo do feminismo frente a ela, as possiveis releituras
etc., mas ndo you faze-1o, pelo simples fato de que ndo
vejo esta como uma questao central na presente
polOrnica. Dos grupos que tern discutido a pornografia
como uma forma de opressdo a mulher, Debora tern
tido, send* apoio, pelo menos solidariedade. Quanto
aos que se apressaram a condend-la, o fizeram a partir
de urn julgamento da pessoa de DObora frente as
qualidades do coletivo. Essa posicdo, compartilhada
igualmente por homens e mulheres, revela, sob a mal
disfarcada fachada de "postura politica", a velha
distincdo entre as "prostitutas e as santas", "a mae de

meus filhos e as outras". Quando urn dos principals
lideres do MST condena Dêbora, esta apenas repetindo
a cultura moralista e sexista presente em muitos cultos
religiosos, que pregam urn controle rigido sobre o comportamento feminino. 0 apedrejamento da prostituta,
da adatera, simbOlico ou nao, estd presente em religiOes
como a catOlica e a muculmana, entre tantas outras.
Situacties como essas suscitadas pela decisdo
pessoal de uma militante do Movimento dos Sem-Terra,
de posar nua para uma revista masculina, traz para o
centro da discussdo a queste:io de como podemos construir,
na sociedade fragmentada e complexa do fim do
seculo, lutas populares e/ou identitarias capazes de Or
em xeque estruturas de poder altamente sedimentadas.
Ate onde velhas exigéncias quanto ao comportamento
de cada individuo, para constituir a unidade, nao sào
antes de tudo urn grande freio para qualquer organizacdo que queira transcender corporativismos, presentes
muitas vezes nos movimentos sociais?
Para responder a essas questOes deve-se considerar trés posturas que tern informado a segunda metade
do seculo XX, sobre possibilidades e limites da luta
politica, principalmente aquelas que envolvem principios de justica social e democratizacdo das relacOes de
poder: a primeira postura é a que nao reconhece
diferencas no interior das lutas dos oprimidos; a segunda
e a que de uma forma nillista ye apenas urn grande
jogo no mundo das diferencas, sem possibilidade de
articulacdo entre etas; a terceira busca articular as
diferencas em lutas comuns.
A primeira postura foi tipica da mtittancia partidaria de esquerda pOs-guerra e teve tambêm presenca
muito forte em movimentos sociais de cardter identiclOrlo os movimentos das feministas das dOcadas de 70-80 é
exemplar neste aspecto. 0 militante, o adepto, para
poder ser aceito no grupo, nao deveria apenas identificar-se corn as ideias e as lutas, corn a "ideologia", mas
deveria ter urn determinado modo de ser, de sentir, de
se comportar. No interior do grupo, a diferenca nao era
admitida, a diferenca era muitas vezes vista como sinal
de traicao. Em nome da igualdade, as relacöes de
poder - efeito de relacães entre os gdneros, entre etnias,
entre diversas culturas - nao eram significadas; eram
vividas quando emergiam no cotidiano, corn o diversionismo. E interessante perceber que, nos grupos
politicos de extrema esquerda, o nao reconhecimento
das diferencas fazia corn que as liderancas acabassem
sempre na moo de homens, brancos, heterossexuais, a
exempio do que acontece na lideranca dos pactos
mais conservadores do espectro politico. Se os homens
broncos e heterossexuais sdo os ideOlogos e formam as

Iiderancas, a identidade dos militantes deve ser constituIda a partir da identificacdo corn o pensamento igualitad° que aqueles professam.
0 MST, apesar de não ser nem urn partido politico, nem urn movimento identitario stricto sensu, parece
muito prOximo deste modelo. Sua disciplina ferrea - que,
diga-se de passagem, é ern grande parte responsavel
pela estratógia exitosa de ocupacOes de terra - combina aspectos da organizacdo partidaria leninista corn os
da Igreja CatOlica da qual esta muito prOximo. Na
lOgica do MST, qualquer diferenca é desvio.
A pergunta que vem a mente, quando se enfrenta este quadro, 6 se o MST necessita de uma moral
sexual prOpria, para legitimar a sua luta; para ter direito
a terra nä° basta ser campon6s sem-terra, disposto a
viver em barracas, sacrificando sua vida e de suas
criancas; se al6m disso, todos devem ter uma moral
sexual Unica, urn Unico modo de pensar e possivelmente
ate de sentir.
A contrapartida da postura unitaria seria aquela
que ye o fim do seculo como o momento de grande
fragmentacdo, em que as diferencas se multiplicam. Em
outra oportunidade discuti detalhadamente a proliferacdo das diferencas, onde busquei mostrar que hdt uma
certa ingenuidade em festeja-las sem urn olhar critico.
Entre outros efeitos dessa proliferacdo, apontei para a
possibilidade de perda do poder de representacdo
coletiva: na medida em que o conteildo comum
comeca a se fragmentar em matiplas identidades, este
perigo é real, pois coda urn so poderia, em Ultima
instOncia, representar a si prOprio. No caso do MST, a
forca simbOlica do movimento se ancora decididamente na figura unitaria do campon6s sem-terra. Mas pensar
que o MST nao pode conter a mulher sem-terra, o negro
sem-terra, o Indio sem-terra etc., sob pena de perder
sua identidade é colocar o prOprio movimento em uma
situacdo dificil. Tome-se o caso, por exemplo, da mulher
sem-terra. 0 que unificaria essa condicao seria o fato
de ela ser mulher ou de ser sem-terra? Paralelamente,
deveria ser o movimento feminista o espaco de luta por
terra para a mulher? Ou deveria ser o movimento dos
sem-terra o espaco de luta pelos direitos das muiheres?
A resposta a essas perguntas, aparentemente
distantes da questa. ° que ensejou este texto, 6 de grande
valia para avancarmos. Tal resposta, entretanto, nä° 6
linear, pois aceita simultaneamente urn ndo e urn sim.
A resposta seria ntio na medida em que os
movimentos, para se instituirem, lutarem por suas demanders, abrirem espacos de poder, ter voz, necessitam
ter uma identidade em que Codas as diferencas precisam ser incompletas, isto 6, precisam ter uma interface

que as igualize. Este meu argumento pode parecer
contraditario corn o que vinha afirmando anteriormente,
de que nao é possivel nao reconhecer as diferencas;
mas a contradicao é apenas aparente. 0 que unifica as
mulheres sem-terra, os negros sem-terra, os indios semterra, nao é o fato de serem mulheres, negros e indios,
mas o de nao terem terra. 0 fato de serem mulheres,
negros e indios, constitui as diferencas, e exatamente
por isto nao pode unifica-los, pois levaria ao apagamento de suas identidades. E mais, por existirem essas
identidades, a resposta a tamb6m sim. 0 movimento
feminista nao vai lutar por terra, mas deve incorporar as
diferencas das mulheres sem-terra, das mulheres semtrabalho, das mulheres negras etc..
Esse jogo de incorporacaes mCituas leva a discussac) da terceira via apontada anteriormente: a que, sem
excluir as diferencas, constitui espacos de luta. E no
limite desta estratêgia que a questao particular da
nudez de uma militante dos sem-terra numa revista
masculina ganha sentido. A reacao nervosa da lideranca masculina dos sem-terra ao fato, expulsando Débora
das fileiras do Movimento, a desclassificacao da mulher
por seu comportamento por parte de setores da esquerda, a solidariedade feminista, todas estas atitudes
apontam para uma postura que nao incorpora a
diferenca, onde no maxima os atores avancam ate a
tolerancia. A mulher militante do MST, alOm de ser semterra, alOm de morar ern acampamentos, além de ser
constantemente ameacada, coma os demais Integrantes do movimento, pela violOncia policial, tern de ter
uma moral sem-terra, pode ser certamente mae,
esposa, religiosa, mas nunca uma trabalhadora do sexo,
por exemplo. Esta nao pode ser sem-terra. Por que?
Aqueles que expulsaram DObora do Movimento devem
ter a resposta. Resposta esta que é o prOprio limite
politico do movimento, que aponta para o fechamento
e para uma espócie de corporativismo. Mas isto ja é
assunto para outro Panto de Vista.
Os processos de exclusao vivenciados pelas
classes populares, coma conseqUOncias das rearticulacaes do capitalismo neste fim do sOculo, estao a exigir
respostas politicos capazes de articularem lutas esparsas
e construirem projetos e pactos antagönicos e alternatives ao que vige neste momenta. Se isto é verdadeiro e
necessario, entretanto, nao pode vir associado as velhas
formas autoritarias, que nao tomam em consideracao a
complexidade dos atores. Exigir que os militantes de
movimentos limitem suas vidas a expressao da vontade
da ideologia de urn movimento, de uma lideranca,
antes de tudo, revelar a incapacidade do movimento
em romper cam seus principios corporativos, é a expres-

sdo de sua prOpria limitacdo. 0 caso Dêbora Rodrigues,
certamente, nao tern importancia, nem peso para
abalar a estrutura do MST, ou de qualquer outro movimento. Mas, sem dOvida, ntlo deixa de ser simbOlico,
tanto da limitactio de urn movimento, que se mostra
incapaz de incorporar qualquer comportamento
alternativo, como da perversidade do linchamento moral
que este tipo de organizacdo permite que uma sociedade machista e reacionaria, concentradora de terras
e riquezas, execute em relacdo a urn de seus membros.

