
      



Gossip Girl: quando li o livro Caliban 
e a bruxa lembrei do “em briga de 
marido e mulher não se mete a colher”. 
A autora conta que a palavra gossip, na 
Inglaterra da Idade Média, significava 
pessoa relacionada com Deus, amigo. 
Quando a caça às bruxas se intensificou 
na Europa, em meados do século 16, 
a palavra gossip começou a ter uma 
conotação depreciativa, passando a 
significar fofoca, falar mal dos outros. 
Gossip girl = fofoqueira. Se reunir 
entre amigas, ficar sentada em frente 
de casa ou ficar em frente as janelas 
eram atitudes suspeitas de bruxaria. 
Atitudes que subvertiam a aliança entre 
homens e mulheres. Depois de casada 
uma mulher não deveria nem mesmo 
visitar seus pais. Nessa demonização 
da amizade entre mulheres que eram 
forçadas a denunciar umas às outras 
como cúmplices no crime da bruxaria, 
os ideais burgueses de feminilidade 
e domesticidade já estavam sendo 
forjados. E cometer o crime de bruxaria 
era magia mas também era ser 
adúltera, ser prostituta, ter filhos fora 
do casamento e o abortar. Enquanto 
as mulheres eram expulsas não só dos 
trabalhos assalariados mas também 
das ruas, uma mulher sem companhia 
corria o risco de ser ridicularizada ou 
atacada sexualmente. 
In the time of Shakespeare, speakers 
mostly used gossip as a noun, not a 
verb, although that usage was already 
changing. As a noun, gossip originated 
in the Old English godsibb: god sib-
ling, the godparent of one’s child and 
therefore one’s intimate friend. Shake
speare’s uses of the noun reflect this

-

meaning, which was slightly deroga-
tory because it described womanly 
behavior: “Shall she live to betray this 
guilt of ours — A long-tongued babbling 
gossip?” For a verb meaning ‘chatter’, 
Shakespeare’s preference is rumor, 
and the buried metaphor that guides his
usage seems to reflect the idea of Fama,
a goddess who carried messages 
abroad: “This have I rumoured through 
the peasant towns”.

O cartaz acima proibia fofoca nas fronteiras russas.

Cole este cartaz na janela. Deixe sua vizinha ver
os dedos indicadores se juntando, estão dizendo 
em libras: fofoca.

Para ser lido com a vizinha é uma colaboração 
entre Fabiana Faleiros e Júlia Ayerbe, vizinhas 
há mais de cinco anos na rua Barão de Tatuí. 
Hoje, continuam vizinhas, mesmo morando em 
cidades diferentes. 

Fontes Desvarial (disponível em 
lgdesviante.org/cidadequeer.html) e Handsign. 

Uma mão é vizinha da outra. Gostaria 
que minha mão não fosse minha 
quando faço massagem nos pés ou 
nas costas. 

Quando toco com uma mão na outra 
ela continua sendo minha. Gostaria de 
massagear os meus pés ou as costas 
e sentir como se fosse uma massagem 
real. E aqui o real é o outro. 

Lembro de histórias de meninos que 
fazem a mão dormir para se masturbar 
e sentir como se outra pessoa tivesse 
pegando no pau deles.

As janelas em frente à minha são 
de um puteiro, e todos os quartos 
são isolados à prova de ruído para 
não incomodar os vizinhos. Um dia 
eu entrei no site (vip66atocha.es/)
e comecei a ver qual era o meu 
quarto naquele apartamento, que é 
igual mas espelhado, com um hall 
pintado de vermelho e um quadro da 
Audrey Hepburn. Dá pra ver o nome 
das vizinhas e o que elas oferecem, 
e uma é brasileira. Quando falo no 
skype fico pensando se ela me escuta 
e entende. Quando estou na cama, 
olho para a janela da frente e imagino 
quem está ali transando, e quando 
estou transando também penso no 
sexo do apartamento da frente, ideias 
e sensações sobre a semelhança e a 
diferença. Logo que me mudei, antes 
de dormir, imaginei que no 1b um 
homem com o pinto sujo pedia sexo 
oral, e sujava a cama, e logo pensei 
num paciente que é dependente e 
precisa de uma enfermeira pra limpar 
ele. A enfermeira e a minha vizinha 
estão cuidando desses corpos e dos 
seus fluídos. Me deu medo pensar num 
mundo sem elas. Uma noite estávamos 
dormindo e tocou o interfone. De 
repente, começaram a esmurrar 
a porta e fomos explicar que eles 
estavam no apartamento errado, que 
aqui era o 1a. 

Angélica Freitas: quando penso em 
vizinha penso em Angélica Freitas, a 
poeta que escreveu o livro O útero é 
do tamanho de um punho. Moramos 
na mesma rua durante uns dois anos, 
e uns oito anos antes dela escrever 
o livro. Éramos “vizi”. A gente tomava 
chá com bolo, lia e conversava. Num 
desses dias ouvi o vizinho de dois 
andares abaixo do meu bater na 
namorada dele. Penso agora nos 
órgãos vizinhos do útero: intestino, 
bexiga. Na época da campanha 
agora é que são elas Angélica usou o 
espaço para falar sobre a expressão 
“em briga de marido e mulher não se 
mete a colher”. E pensa pq é a colher 
e não a faca, que fica logo ao lado 
na cozinha. Talvez se use a palavra 
colher só porque rima com mulher. 
E pensa que a maioria de casos de 
violência contra a mulher acontece em 
casa e ninguém se mete. 

ab; opqrs; efgh, o alfabeto não deixa 
as letras formarem palavras. Eu gosto 
de ficar olhando pra ele, em cada 
variação de tipo, sem ler. Sinto que tem 
um síndico, um arquiteto, algum moço 
que fica cuidando dele, pra manter 
cada coisa em seu lugar, e deixar
a b a g u n ç a fora dos seus domínios.

Tenho 3 mil e poucos amigos no 
facebook. Nesse cercamento virtual 
a amizade, não sendo um casamento 
ou uma relação entre parentes, é a 
relação mais potente, através da qual 
conseguir escapar das outras, criar 
espaços comuns.

Fritzel: o austríaco que manteve a filha 
presa no porão da sua casa por vinte 
e quatro anos para estuprá-la, e com 
quem teve seis filhos. Foi em 2008 
que a história veio à tona e ela se 
libertou. Na internet não conseguimos 
encontrar fotos recentes da Elizabeth, 
que vive protegida e vigiada, em uma 
pequena cidade na Áustria, junto aos 
seus filhos-irmãos. Nunca  me esqueço 
dessa história, quando veio à tona 
pensei em nossas vidas correndo em 
paralelo, nas experiências que eu tinha 
e nas que ela não pôde ter (ou nas 
experiências que ela teve e que por 
sorte eu fui privada de ter). Penso nos 
vizinhos, ou que eu gostaria de ter sido 
vizinha dela para ter metido a faca. 

Caro ouvinte: você está sofrendo pq 
foi abandonada? Ou abandonado? 
Ouvi isso hoje em casa na rádio. Dizer 
“ouvinte” no masculino e “abandonada” 
na feminino é como é, não é? E ontem 
lendo um livro de entrevistas que se 
esforçou pra manter a oralidade como 
estética o que mais se repetia era “né”. 
O que mais se repete é a contração do 
sim e do não, “né”?

Satã Cecília: Satã Cecília é uma 
entidade que se masturba nos novos 
restaurantes, bares e prédios do bairro 
Santa Cecília pra boicotar o processo 
de gentrificação. Se pixa Satã Cecília 
nas novas paredes cinzas. Satã Cecília 
não é santa e pensa na crescente 
privatização das terras como uma 
continuidade do projeto de privatização 
dos corpos. Muitas pernas se fecharam 
para abrir ficções. 

Às vezes fico olhando mapas para tentar 
sanar minhas dificuldades em geografia 
e ter uma perspectiva melhor do mundo. 
Sempre me surpreendo com as fronteiras, 
tem um ponto que eu adoraria visitar, mas 
acho que não vai acontecer. Fica mais 
ou menos a 49.071377 e 87.427627, são 
montes nevados, uma quádrupla fronteira 
entre a China, a Rússia, a Mongólia e o 
Cazaquistão. Queria saber quem mora lá, 
e como fala.


