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SHOVE é um filme de dança, que 
metaforicamente reflete as realidades 

do aborto inseguro que ocorrem ao 
redor do mundo. 
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SHOVE é baseado em uma narrativa atmosférica situada nas ruas frias de 

uma Berlim soviética. Nós viajamos através dos olhos da nossa ousada 

protagonista, à medida que ela vê o mundo em um estado pós-traumático. 

O movimento sem fôlego e pensamentos cheios de ansiedade poluem a 

cabeça dela enquanto ela perambula pelas ruas escuras, que contrasta 

com tabus distintos mostrados através de uma metamorfose. Nós 

testemunhamos mutações grotescas, arranha-céus que envolvem toda 

uma cidade e engolem o nosso público, para depois o levar para uma 

jornada enérgica, que aponta para a inevitável realidade de muitas 

mulheres ao redor do mundo, que têm de enfrentar barreiras legais e 

morais para ter o direito de escolher, e ter autonomia sobre seus corpos.

SINOPSE
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“DURANTE 2010-2014, ESTIMA-SE QUE 56 
MILHÕES DE ABORTOS OCORRERAM POR 
ANO AO REDOR DO MUNDO. E ESTIMA-SE 

QUE 25 MILHÕES (46%) DELES SÃO 
CONSIDERADOS INSEGUROS.” 

GUTTMACHER INSTITUTE

UMA QUESTÃO GLOBAL
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DECLARAÇÃO DO DIRETORA
SHOVE é o meu primeiro curta-metragem ou vídeo de campanha produzido por 

mim mesma. Eu sou uma produtora e diretora freelancer, que tem trabalhado com 

documentários sobre Direitos Humanos, dança e música por muitos anos. Eu me 

senti profundamente frustrada, este ano, quando o senado argentino não aprovou a 

lei para fazer com que abortos sejam seguros para todas as mulheres. 

Eu morei em Buenos Aires por oito anos e testemunhei a realidade dessa questão. 

Depois de engravidar acidentalmente, eu tive que pesquisar como fazer um aborto 

ilegal. No meu caso, eu sofri um aborto antes de ser necessário fazer um 

procedimento cirúrgico, mas até então eu já tinha visto em primeira mão as redes 

complicadas das clínicas de fachada e números de telefone misteriosos. 

Eu tive muita sorte nessa situação extremamente difícil, mas muitas mulheres são 

forçadas a fazer abortos de forma insegura, e por isso eu quero impulsionar essa 

discussão através dessa campanha. A questão é como o senado, que 

supostamente representa o seu povo, pode aparentemente ser tão desconectado 

da realidade de milhares de mulheres e seus direitos para decidir o que acontece 

com seus corpos. Como a co-fundadora de um grupo de dança politicamente ativo 

na Argentina, ao lado de minha parceira de dança em Berlim, nós sentimos que era 

o momento certo para nos posicionar e “gritar” sobre isso.
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AMÉRICA LATINA 
E CARIBE

 

“EM MÉDIA 760,000 MULHERES NA 
AMÉRICA LATINA E NO CARIBE 

SÃO TRATADAS ANUALMENTE POR 
COMPLICAÇÕES DE ABORTOS 
FEITOS DE FORMA INSEGURA.”

GUTTMACHER INSTITUTE
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“QUASE TODA MORTE CAUSADA POR ABORTO E INCOMPETÊNCIA PODERIA SER PREVENIDA 
COM EDUCAÇÃO SEXUAL, USO EFETIVO DE CONTRACEPÇÃO, FORNECIMENTO DE ABORTO 

SEGURO, LEGAL E TRATAMENTO PARA COMPLICAÇÕES.”

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE
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ENTREVISTA DO DIRETORA (trecho)

O que SHOVE representa para você? 

Shove é um filme de movimento retratando a 
realidade sobre o que muitas mulheres na 
América do Sul e ao redor do mundo tem que 
passar. Eu não queria fazer o filme muito 
literal, mas sim insinuar sobre a questão. Eu 
queria que parecesse real, grotesco e 
chocante. Eu não acho que essa questão é 
bonita, então porque fazer um filme bonito? Eu 
sei que algumas pessoas podem achar esse 
filme exagerado, a nudez, o sangue, a dor, 
mas é exatamente por isso que eu comecei a 
fazer filmes – para chocar, provocar e 
conversar. Eu tenho um histórico em produção 
de documentário, então fazer ficção por fazer 
não parecia certo para mim. Se eu tenho uma 
plataforma, uma voz e uma mensagem, eu 
queria criar algo que informasse as pessoas, 
que fizesse com que elas se sentissem sem 
ar, que elas possam aprender com isso. E, 
espero que elas espalhem essa mensagem. 

Eu queria fazer algo sobre essa questão, à 
medida que eu senti uma frustração interna 
quando a lei foi rejeitada no senado argentino. 
Eu vi tanta esperança e força nas ruas da 
Argentina, e senti que era a hora certa de me 
posicionar. Eu sei que sou uma privilegiada, 

branca, europeia, mas eu vivi em Buenos 
Aires por oito anos e durante esse tempo eu vi 
a realidade de muitas mulheres. 

Estefi e eu nos conhecemos em 2010, e um 
ano depois nós formamos o Flow Altas 
Wachas com Mailen Cisneros. Nós 
começamos dançando em boates e ensaiando 
em casa. Nós não sabíamos onde isso ia 
parar, mas oito anos depois, Estefi e Mailen 
têm uma escola de dança de sucesso para 
mulheres de todas as idades na Argentina, 
dando para elas um espaço livre e seguro 
para se empoderar através do movimento. 
Como um grupo, nós sempre estávamos 
quebrando barreiras e fazendo nossas 
próprias regras. Eu sempre quis fazer com que 
as pessoas se chocassem e fosse provocadas 
pelo movimento. Eu amo brincar com a ideia 
do corpo grotesco e a beleza da vida. A vida é 
grotescamente linda e eu acho que com Flow 
Altas Wachas nós brincamos com essa ideia. 
Twerking é uma expressão libertadora do 
próprio corpo, e uma afirmação do movimento 
de direitos livres. Eu acredito que o contraste 
dessa ideia com o tópico político é provocante, 
e novamente, brinca com a ideia de ser dona 
de sua sexualidade e corpo para escolher e 
fazer o que você quer com ele. 

Dança e documentário sempre estiveram na 
vanguarda do meu trabalho audiovisual. Eu 
sou super a favor das mulheres terem controle 
de seus corpos e sexualidade. Isso está na 
luta de frente do trabalho e vídeos do Flow 
Altas Wachas. Desconstruindo definições de 
gênero e expondo o corpo grotesco e 
imperfeito. Eu queria brincar com os tabus da 
sociedade, sobre o que é aceitável ou não. 
Abortos sempre vão acontecer, a questão é 
que mulheres ricas têm acesso ao aborto 
seguro enquanto as pobres não. Este trabalho 
é sobre criar consciência das diversas 
realidades, como muitas mulheres morrem, 
sofrem e sentem traumas tanto físicos quanto 
psicológicos com essa prática. Se nós 
conseguimos criar um espaço para essa 
conversa que gere um debate para apoiar a 
causa de acesso a abortos seguros, a pessoa 
pode escolher o que fazer com seu corpo de 
forma segura e correta. 

LEIA ENTREVISTA COMPLETA
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DANÇARINA
"O POLÍTICO TEM QUE AGIR COMO UM HOMEM LIVRE [...]. POR 
EXEMPLO, A SOCIEDADE PRECISA SER MUDADA PARA TER MAIS 
JUSTIÇA E QUANTO MAIS FELICIDADE POSSÍVEL. AGIR 
POLITICAMENTE SIGNIFICA COMEÇAR ALGO COMPLETAMENTE 
DIFERENTE OU GERAR UMA NOVA ORDEM SOCIAL. O CONHECIDO 
ARGUMENTO DE QUE NÃO EXISTE OUTRA ALTERNATIVA SIGNIFICA 
NÃO MAIS DO QUE O FIM DA POLÍTICA". 

  Byung Chul Han

O aborto tem sido uma realidade social por um longo tempo, mais longo 

do que a gente imagina. Deixar as pobres morrerem é uma decisão 

política e transforma essa realidade em um problema. Por isso a 

questão: legal ou clandestino? 

As pobres morrem, as ricas escondem, mas todas fazem. O Estado 

deve apresentar soluções que nos façam evoluir. Ele deve regular o 

que acontece nas ruas e considerar todo indivíduo como membro de 

seu clube. A responsabilidade está com aqueles que têm o poder de 

mudar as coisas. Aborto legal, seguro e livre. Educação sexual e 

contraceptivos que todos possam ter acesso. Um Estado responsável 

que represente pessoas livres.
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HISTÓRIAS DE MULHERES
“…Luego le hablaron del Misoprostol. Hasta el día de hoy, no sé con 

quienes hablaba, si eran amigos o compañeros del trabajo o si simplemente 

buscaba la información en internet. Estaba tan asustada que me paralicé y 

no fui capaz de hacer mi propia investigación, de preguntar, de hablar. 

Aunque se trataba de mi cuerpo, de mi futuro, no pude reaccionar ni tomar 

decisiones racionales para mi salud. Aceptaba tomar Misoprostol. 

Recorrimos varias farmacias hasta que encontramos una que nos vendió las 

pastillas sin receta médica. Tome dos pastillas por via oral e introduje dos 

por via vaginal. Error. Ahora se que no es así como debe usarse el 

Misoprostol. Pero es así como le dijeron a mi novio que debía usarse, y yo 

no tenía la fuerza para hacer preguntas. Sangraba, pero no mucho. Casi no 

tuve dolor. Sabía que no había funcionado. Después de unos días, me hice 

una prueba de sangre. Positivo. Otra vez. Ni siquiera en ese momento me 

atreví a recurrir a un medico, a un ginecólogo, a un adulto. Me sentía como 

una criminal, y estaba completamente sola, viviendo esta experiencia en 

una sociedad que, hasta el día hoy, culpabiliza a las mujeres que 

interrumpen el embarazo, lo que nos lleva a la clandestinidad, la 

desinformación, el riesgo, la inseguridad e incluso la muerte…”

Patricia, Perú 2018

Continue lendo

“…Eu falei para o médico que estava grávida e que eu tinha perdido, e 
ele me perguntou se eu tentei abortar, e eu disse que sim porque não 
sei mentir, muito menos quando estou assustada. Ele respondeu 
“Estou cansado de ter que cuidar dos erros das mulheres”. Ele fez um 
escaneamento e tentou me convencer a ter a criança dizendo “pelo 
menos está saudável”. Ele me fez ouvir o batimento cardíaco e eu 
falei “por favor não” já que eu não queria ouvir isso, mas ele não 
parou. Eu estava lá com o meu pai que me fez levantar porque (o 
médico) foi muito agressivo, e nos seguiu pelo hospital com o exame 
na sua mão falando que ele me ajudaria a ter.…”

Anonymous, Barrio la Boca, Argentina 2018

Continue lendo
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ACERCA DE 
Lauren Pringle trabalhou com Estefi Spark durante oito anos. Juntas, 

elas formaram um grupo de dança e performance chamado Flow 

Altas Wachas. O seu foco era em movimento e quebra de tabus com 

o corpo. A mensagem política de sua dança era: seja quem você 

queira ser, vista o que quiser vestir e seja dona de sua própria pele. 

Lauren Pringle é uma produtora/diretora/performer e coach de 

movimento, e vive entre Berlim e Londres. Ela trabalhou no Boiler 

Room, Condé Nast e Some Such em campanhas globais, e também 

fez diversos projetos independentes sobre causas humanitárias com 

cineastas renomados no mundo todo. Sua carreira tem um histórico 

em documentário, dança, música e filme e ela se divide entre 

trabalhos para marcas e projetos de filmes independentes, 

procurando fazer algo híbrido.

Estefi Spark é a fundadora da Escuela de Baile e uma influenciadora 

na questão da positividade do corpo entre mulheres jovens. Ela é 

uma dançarina, musicista, diretora de arte e stylist profissional. Estefi 

é uma ativista de peso na Argentina com o FLOW ALTAS WACHAS 

e com mulheres, agora as duas estão sediadas em Berlim, e 

sentiram que era o momento certo de tratar dessa questão, mesmo 

à distância.
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O que eu penso? 

Eu gostaria de mudar essa questão. Posso? 

Como eu me sinto? Eu sinto uma falta.

Uma falta de recursos, de informação, de comunicação, de uma vontade 

de sentir, de conhecer mais uns aos outros, o outro. 

Eu sinto uma falta de empatia. Eu sinto que muitas pessoas não querem 

fazer o esforço de se conectarem. 

De entenderem. E, infelizmente, muitas dessas pessoas estão em 

posições de alto poder na sociedade. 

Mas calma! Eu também sinto que existem muitas mulheres e homens 

fazendo barulho. Gritando, pressionando para uma mudança. 

Conversando com os outros, com nossas mães, avós, nossas irmãs, e 

crianças. Lutando por um futuro. 

Nosso futuro. Um futuro onde você e eu poderíamos escolher o que 

fazer com o que somos, sem nenhum tipo de barreiras. Ainda existem 

muitas batalhas para lutar. 

A boa notícia é: ninguém está desistindo. 

Virginia Hernandez, 2018
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