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Introdução

Você conhece seu corpo? Já 
reparou nos detalhes, respostas e 
funcionamento do invólucro de carne, 
ossos e sentimentos que você habita? 

Bata um papo reto com Lídia 
Orphão, artivista carioca que exorciza o 
ódio ao corpo por meio da performance, 
da fotografia, da música e do texto. 
Converse com o seu corpo, deixando 
os relatos e dicas deste livro servirem 
como seu espelho.

Com quem Lídia bate esse papo?
Qualquer pessoa interessada 

em construir ou aprofundar o 
relacionamento com o próprio corpo.
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 Sobre a autora

Lídia Orphão é uma artista carioca que 
usa performance, fotografia, música, texto e 
vídeo como forma de exorcizar todo o ódio 
destinado ao seu corpo ao longo da vida, 
pelos outros e por si mesma, o que a levou 
a se amar incondicionalmente, através da 
própria nudez, e a questionar os valores 
de feminino, liberdade, sexualização da 
nudez e do corpo gordo, em um processo 
de imersão em si mesma iniciado há pouco 
mais de seis anos.
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Capítulo I
Bem-vinde a meu/seu corpo

Resumindo, eu poderia dizer:

1. Falar de/entrar no corpo é um 
processo delicado. 

2. A primeira coisa a dizer sobre 
seu corpo é que ele é só seu.
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3. Só você tem direitos sobre 
seu corpo.

4. Nossos corpos são políticos.

5. Quando a gente não ama 
nem enxerga nosso corpo, não 
sabe o poder que ele tem nem 
reconhece a posse que tem sobre 
ele. 
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Capítulo II
Mapeando o amigo-corpo

Resumindo, eu poderia dizer:

1. Autoconhecimento também é 
conhecer o funcionamento de cada 
parte do seu corpo.

2. Conhecer é o primeiro passo do 
cuidar.
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3. Em nossa sociedade, a 
gordofobia e a ansiedade são 
endêmicas, e é importante saber 
como essas condições afetam seu 
corpo (mesmo que você não seja 
gorde ou tenha algum transtorno de 
ansiedade diagnosticado).

4. O exercício do prazer e 
da sexualidade são aspectos 
fundamentais do autoconhecimento.

5. O seu corpo tem sonhos, 
imagens mobilizadoras, que 
alimentam sua essência.
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Capítulo III
Saindo para brincar no 
parquinho

Resumindo, eu poderia 
dizer:

1. Cultural e 
corporalmente, somos 
onde estamos.

2. O patricarcado tem 
raízes muito profundas em 
nossa sociedade.



10 11

3. Passo 1: a saída é 
para dentro.

4. Passo 2: o trabalho 
com a autoestima 
torna você produtivo.

5. Passo 3: quanto 
mais produtivo você 
for, de posse do 
próprio corpo, menos 
migalhas vai aceitar. 
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Esperamos que você tenha gostado! 

A Coleção Papo Reto apresenta 
autores que escrevem sobre suas práticas, 
sem papas na língua, em textos curtos e 
conversacionais. São livros que acendem 
aquela luz no fim do túnel - sem deixar 
de mencionar a trabalheira que dá fazer 
qualquer coisa na vida.

E se você precisasse de ajuda para 
tomar uma decisão? Se quisesse alguém 
para trocar ideias sobre como é, na prática, 
ser atriz, ator, escrever uma monografia ou 
planejar sua vida financeira, por exemplo? 
Agora, imagina que sua melhor amiga ou 
amigo é especialista no assunto? E topa 
bater um papo com você pelo preço de 
um cafezinho (ou de uma pizza, digamos)?

Se é disso que você precisa, esta é 
sua coleção.
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