Como escrever sobre um tempo branco?
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A prática do cultivo do algodão e seus usos antecedem à invasão no território que
posteriormente seria nomeado como América. Assumir essa perspectiva implica que tanto o cultivo
quanto a tecelagem já eram atividades conhecidas pelos povos originários, além de por em cheque
certos pioneirismos atribuídos às iniciativas europeias. Na tentativa de estabelecer uma cronologia
oficial, parte da historiografia cearense localiza o ciclo do algodão entre o final do século 18 e início
do 19, sendo narrado como um período de riqueza e transformações para os lugares que o produziam.
Este é o tempo do algodão.
Na CE-060, conhecida como estrada do algodão, é possível ver as ruínas de armazéns e galpões
que serviam para o processamento dessa matéria. De uma perspectiva temporal, ela se torna marca
viva de um passado em nosso presente. Podemos tocar as paredes deterioradas e sentir as pinceladas
do tempo em movimento. De uma perspectiva espacial, a ruína pressupõe que houve um desejo e um
ato de construir. Como toda construção, ela nasceu de um projeto. Pergunto: quais projetos
disputavam a paisagem cearense no período colonial?
Considerando a crise econômica que assolava Portugal no século 18, interessava aos
colonizadores construir um projeto que tivesse como ponto de partida a exploração de riquezas
vegetais e minerais presentes aqui. Na leitura de memórias e relatos de viagem escritos nesse período,
encontramos projeções de um futuro industrial e algodoeiro para o Ceará, ainda pertencente à
Capitania de Pernambuco. Imaginar essa paisagem natural do algodoeiro implicava pensar também
nas técnicas a serem empregadas ali e como transformariam o espaço habitado ao longo do tempo.
No Caderno de viagem somos apresentados a outras paisagens. Simone Barreto refaz os
caminhos feitos pelo algodão e cria um arquivo de sua passagem pelas cidades. Trata-se também de
um registro das memórias de seu processo de pesquisa. Se os viajantes e “homens de ciência”
utilizavam o papel para lançar suas projeções coloniais sobre o espaço-tempo cearense, na obra esse
meio é subvertido pelo tecido que tem tamanho proporcional à distância percorrida. Aqui o ato de
escrever dá lugar e é incorporado pelo ato de bordar.
As cidades visitadas estão bordadas no tecido de algodão e suas dimensões guardam uma
relação com o tempo que a artista lá permaneceu. Um exercício de percepção do espaço. A manivela
da mesa permite à pessoa que se aproxima que imprima um certo movimento ao tecido. Com este
gesto, as imagens estáticas ganham o domínio da velocidade, dialogando com esse ideal que marcou
o pensamento científico dos oitocentos: há algo aqui que nos remonta ao cinema.
Ouro Branco aproxima duas dimensões importantes da história do ciclo algodoeiro no Ceará:
economia e estética. A instalação é composta por algodões, desenhos e fotografias de arquivo e seu
título faz uma referência à maneira como esses flocos alvos eram chamados. A presença da matéria
branca permite que suas dimensões reais sejam experimentadas pelo tato e pela visão. A cor é sentida
pela sua textura, qualidade essa que também pode ser percebida nos traços dos desenhos.
Feitos em grafite, eles florescem nos papéis e também nas paredes do espaço expositivo. A
suavidade com que as linhas são traçadas as assemelham à fios de algodão, como quem colhe um
floco e com a mão o desfaz para desenhar. Junto a eles vemos um conjunto de fotografias dos
arquivos de diferentes instituições que a artista visitou ao longo da estrada. Entre fábricas e
plantações, encontramos muitas mulheres e crianças trabalhando. Em algumas paisagens, elas estão
curvadas fazendo a colheita e em outras transportando o algodão em cima de suas cabeças.

A presença delas nessas posições de trabalho não era à toa e inclusive foi legitimada por
intelectuais da época. Enquanto os discursos oficiais, escritos por homens brancos elitistas, insistiam
na justificativa de uma atribuição “naturalmente” feminina, as histórias contadas pelos moradores da
região revelam uma divisão sexista do trabalho no campo: era costumeiro pagar às mulheres apenas
metade do valor que era pago a um homem. Não tendo com quem deixar suas crianças, muitas das
mães as levavam para o campo. Para as pequenas, o pagamento comumente era uma refeição.
Ao mesmo tempo em que a histografia “oficial” celebrou essa época de ouro, ela também
escolheu silenciar diante da exploração da terra e das pessoas que sustentaram esse lucro. Essa
narrativa que se autointitula hegemônica e única parece ocultar mais do que mostrar. Se assumimos
que nisto houve uma intenção, podemos continuar nossa observação através das lentes da
Psicanálise. Em Freud, a imagem da ruína é utilizada como metáfora para a estrutura psíquica. Com
Lélia Gonzalez, entendemos que a disputa entre rememorar e esquecer não é ingênua e nos lembra
que “consciência exclui o que memória inclui”.
Como escrevemos no início, essa paisagem disputada por tantas projeções hoje é habitada
pelas ruínas do que um dia foram as construções do tempo do algodão. Esse tempo deixou marcas
não só na paisagem física, mas também no inconsciente, ou escrito de outra maneira, nos modos
como desejamos ser e estar no mundo. Se a ruína é uma obra do tempo, um projeto que nunca está
finalizado, então podemos imaginar que aquelas estruturas coloniais estão sendo reinventadas a todo
tempo. Inclusive agora. Agora também. Talvez em um outro lugar. Essas estruturas a que me refiro se
movimentam e dizem respeito não somente ao espaço, mas também à dimensão psíquica. Mas então,
para onde foram?
Seguindo alguns rastros deixados pela estrada do algodão, a artista chega às fábricas de
confecção de Fortaleza. Os relatos que compõem a obra Brasa no Seio são memórias que nos tornam
conscientes da perversidade que permeia as estruturas espaciais e psíquicas das fábricas. As histórias
contadas por mulheres que foram operárias na Santa Cecília dividem a parede com outros desenhos
feitos pela artista. Em cada suporte, encontramos diferentes modos de percepção sobre as condições
de trabalho a que foram submetidas.
Extensas jornadas de trabalho, demandas exaustivas de produção, barulho e constrangimentos
diários são sintomas manifestados nos relatos e nas imagens que compõem a instalação. No falar, elas
elaboram um ponto-de-vista que nos mostra a atuação do sexismo e do racismo na divisão espacial,
desde as condições de acesso e moradia das vilas operárias até as decisões e posições de mulheres e
homens dentro da organização da fábrica. Dessa perspectiva, são narrativas que negam o fim de um
sistema exploratório de trabalho, embora suas estruturas ainda estejam ruindo.
Ao costurar diferentes temporalidades no mesmo espaço, Simone Barreto faz coincidir o tempo
dos arquivos com o dos relatos, uma ação que nos dá a ver fios que não estavam visíveis (e
conscientes) na trama histórica algodoeira do Ceará. Os arquivos, organizados e selecionados pelo
crivo do desejo, não dão conta dos modos de vida das pessoas retratadas ali: mais uma vez, a
oralidade denuncia os fantasmas coloniais que ainda assombram desde as velhas ruínas. Simone
revisa os arquivos de uma historiografia construída desde um olhar branco e masculino e constrói
uma nova ficção: um outro tempo do algodão.
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