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a  i m e r s ã o

Este espaço de imersão se propôs ser um local de abertura para 
subjetividades, através do contato com o trabalho de artistas, 
fotógrafas, historiadoras e contistas, que produzem com o tema da 
maternidade, o feminino, a função social da mãe e da mulher. As 
questões abordadas e referenciadas a partir da maternidade foram 
além da questão do corpo biológico, os encontros se tornaram espaço 
seguro para a troca de experiências, ressignificação e produção de 
sentidos provocados pelo espaço imersivo que integrou e acolheu 
as diferenças e as mais diversas subjetividades. 

Na imersão Experiências Maternas e Subjetividades o desejo de se 
trabalhar com o tarô veio de forma coletiva. O tarô traz os eixos 
centrais da imersão, explorando a maternidade como potências 
agenciadoras que proporcionaram o encontro entre o grupo 
composto de pessoas diversas, com histórias como linhas de forças 
que ora se encontram e ora se afastam, mas que criam ressonâncias 
nos corpos que se propõem à experiência do encontro. 
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Provocadas pelos exercícios de narrativas autobiográficas, as 
imersas criaram suas próprias cartas, expressando através 
de distintas linguagens, os atravessamentos e as reflexões 
que derivam das trocas e daquilo que às afetam.  Enquanto a 
maternidade é tradicionalmente permeada pelas relações entre 
mãe e filhe, a maternagem refere-se aos vínculos afetivos do 
cuidado e acolhimento, e gera reflexões sobre as ambivalências da 
maternidade, das sobrecargas, dos desejos, os lutos, as violências 
e desigualdades, e a necessidade de escuta e pertencimento entre 
quem vive a experiencia de ser-mãe. 

Cartas ao M.A.R.ternar é um convite, para que cada pessoa que 
assume o espaço/função social da “mãe”, se encontre, se pense, se 
interrogue e construa em si as suas próprias cartas, que se agregam 
a esse baralho de tarô em uma deriva cartográfica, pois, estamos 
em constante movimento de nós mesmas, sempre em processos 
inacabados e potenciais do que provisoriamente somos. 
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o  t a r ô

É impossível afirmar a verdadeira origem do tarô, pois diversas 
culturas apresentam registros da existência de jogos de 
simbolismos em formatos similares utilizados tanto para fins 
recreativos quanto místicos e sagrados.  Os registros mais antigos 
localizam-se no Egito, criado como forma de registrar e transmitir 
os conhecimentos sagrados adquiridos para as gerações futuras 
através de linguagem simbólica. O jogo formado por cerca de 78 
lâminas de ouro continha registros de mistérios sagrados que não 
poderiam ser interpretados por leigos, apenas iniciados seriam 
capazes de ler os simbolismos. 

O tarô que conhecemos hoje está mais próximo dos jogos que 
aparecem desde o séc XV no norte da Itália e ganham mais 
popularidade a partir do séc XVI como jogo recreativo entre a 
nobreza. Inicialmente, as cartas eram pintadas uma a uma e com 
o advento da Gravura (reprodutibilidade da imagem e texto por 
matrizes) os baralhos de tarô, as cartas de baralho, as imagens 
sacras, e a comunicação visual em massa ganham maior proporção. 
Com a expansão e fabricação do papel na Europa e o trânsito de 
informações que as navegações e invasões proporcionaram, a 
Xilogravura (gravura que tem como base a matriz de madeira) 
chegou ao ocidente no final da Idade Média (séc. XIV), realizando 
a partir desta técnica a difusão de imagens e textos, gerando uma 
revolução nesse encontro do papel com a xilogravura.
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A partir do século XVIII as cartas começam a ser usadas em rituais de 
vidência, e no século XIX integram o cerne do esoterismo moderno, 
em conjunto com a cabala, a astrologia e alquimia. 

Atualmente o tarô se popularizou, ganhando diversos espaços, 
temas e finalidades. O jogo de cartas aparece em formas diversas 
e os tradicionais 22 arcanos ganham novas interpretações e 
símbolos. Apesar de todas as adaptações, os tarôs contemporâneos 
mantêm algo de essencial, o caráter de subjetividade que permite a 
quem tem a experiência de tirar as cartas fazer, a partir da leitura, 
sua própria interpretação tanto para das simbologias contidas em 
cada imagem quanto nas combinações das sequências em que são 
tiradas. 

Como resultado desta imersão, o grupo formado pelas imersas e 
convidadas produziu um jogo de tarô composto por 18 cartas, cada 
carta contém uma imagem produzida em linguagens múltiplas, 
escolhidas por familiarização de cada participante, partindo do 
desejo criativo de contar um pouco de si, pelas imagens e palavras.  
Este jogo de baralho vem acompanhado de um livro onde cada 
carta recebe um texto autobiográfico correspondente. A produção 
coletiva recebeu o nome de “Cartas ao M.A.R.ternar”.
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I .  O R I G E M

A origem do mundo.
Contrário à história da Arte, a origem do mundo tem corpos e 
cabeças, e é formada por mulheres. Mulheres percebidas, muitas 
vezes, como pequenas formiguinhas que carregam o trabalho 
invisível. 
A origem do mundo foi criada por nós mulheres.
Mulheres que cuidamos de mulheres. Mulheres que cuidamos de 
crianças. Mulheres que cuidamos da vida (com tudo o que isso 
envolve, natureza inteira). 
Porque nós somos parte profunda desse mundo, não só habitantes. 
Mulheres, somos a essência desse mundo. 
Somos a origem.
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I I .  Á C I D O  Ú T E R O

Ácido: tipo de substância bastante presente em nosso cotidiano, 
presente, por exemplo, no nosso estômago, que utilizamos no 
processo da digestão. Os ácidos são substâncias que liberam íons 
positivos de hidrogênio ou também conhecidos como “doadores 
de prótons”.

Útero: um dos órgãos do aparelho reprodutor nas fêmeas da 
maioria dos mamíferos, incluindo os humanos. Durante uma 
gravidez, o útero se expande e o feto se desenvolve em seu interior. É 
também responsável pela expulsão do feto, através de contrações, 
no momento do parto.

Ácido Úrico: é uma substância natural do nosso corpo que se forma 
devido à digestão das proteínas, depois desse processo, parte da 
substância permanece no sangue, e o que resta é eliminado e/ou 
expelido pelos rins, por meio da urina.

Ácido Útero: uma substância sobrenatural do nosso corpo, que 
depois de confeccionar um outro ser humano, acolhê-lo, alimentá-
lo e fortalecê-lo, libera-o positivamente e doa vida através da 
expulsão no momento do parto. 

Num momento eu útero, vagina e vazio expostos.
Noutro, útero cheio, uma vida exposta.
Dentro. Fora. Dentro.
Água por fora, água por dentro.
Sou líquido.
Escorro.
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I I I .  P R E N H E

Se você pegou a carta Prenhe
Você está diante de
Um coração cheio de esperança

Na longa e silenciosa espera, cria um mundo 
Sonha com a chegada de um ser
Sem saber os caminhos que percorrerá até que chegue em seus 
braços

Promessa de vida na invisível gravidez
Ninguém enxerga este estado gestante do lado de fora
Só por dentro é que borbulham
Angústias e medos na demora

Mas esse corpo que gesta assim
Tem muita fé na vida
Apesar do mundo ao redor

Uma força estranha mesmo
Que faz acreditar no nascimento de novos futuros
E muito depressa tudo acontece de uma hora para outra

Dias, meses e anos 
de espera bruscamente aceleram as pulsações
A alegria tira os pés do chão e rasga o rosto num grande sorriso 
cheio de lágrimas
Te vira do avesso
Num passe de mágica, sem esperar, o telefone finalmente toca 
anunciando  
Você agora é mãe

* Esta carta traz o sentido da fé, esperança e força de vida que ajuda a superar 
dificuldades. Com ela, o propósito de amar sem medidas apesar da finitude e 
pequenez do nosso próprio ser. Pela frente é o início de uma jornada de desafios, 
surpresas e aprendizados. A nova mãe segue com fé e esperança, se lançando no 
mar de infinitas dúvidas. Profundamente abençoada, com certeza do seu amor, em 
meio a incertezas do futuro.
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I V.  B R U T A

Mulher, colheita e labuta
Esta carta nos leva a
arvorar e espalhar

Ser bruta, brotar lacerando a orbe ao tecer o novo, e de novo, nascer
alcançando os céus, na labuta de desabrochar

na água e no calor não se calar
ser semente mulher e assentar

germinar
dançando em ramos

ser flor
ser fruto
aterrar no seu  t e m p l o

nascer é brutal
nascer é brotar
nascer é romper películas
ser fibrosa e alimentar.
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V.  P A R T I R

o trabalho de partir.
de se abrir ao meio,
pra multiplicar.

o medo de partir,
de se rasgar e se deixar pra 
trás,
é ilusão de se imaginar uma 
só.

confiar no partir.
no mistério.
ser soma, inteira.
dividir sem subtrair.

o plano de partir.
não como fuga,
como entrega.

decidir o que colocar 
nessa bolsa tão pequena,
onde cabe tan-to,
que explode.

que fiquem de fora:
os pesos e as amarras,
que afastam o prazer.

ritos de partir.
amaciar o solo, se soltar.
respirar pela pelve entre 
chão e céu.

abraçar com o ar que entra 
e sai.
sem pressa, de dentro pra 
fora,
um tempo que vibra
espiral.

berrar
de dor e amor.
gozar-dançar
a vida que escorrega
ventre a fora.

confiar no partir.
no corpo que se abre,
na sabedoria que pulsa nas 
veias,
no poder criativo presente 
em todas as células.

é nessa confiança
que vou me deixando.
abraçando o medo
mergulhada em nós,
eu parto.
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V I .  P A R -T I D A

“dor do parto
de partir
partir-me ao meio
para você ir
parto agora do princípio
de que parir nem sempre é chegada
partidas
par tida
parida
para onde?”

Essa carta é sobre perdas. E também sobre ganhos. Sobre ir, mas 
também voltar. Sobre escolher, e também sobre nenhum controle 
na escolha.
Essa carta é sobre dor, e o amor que mora nesse lugar. E é, 
principalmente, sobre entregas. 
Parir dói. Partir, dói. Mas é preciso entregar, porque onde há fim, há 
um recomeço. Essa carta é sobre o luto e sobre a luta, o ponto onde 
esses dois se encontram. 
Nem sempre a semente que você carrega vai germinar, talvez não na 
hora que você deseja. Talvez ela tenha que nascer de outra forma. 
Crescer de outra forma. Talvez ela tenha se plantando em ti, e a sua 
luta seja pela força de escolher que ela não venha. 
Par-tida é partir-se ao meio, se entregar, despedir, honrar e 
recomeçar. Não esconder o que se sente. Viver o luto, viver a 
luta, porque morte nem sempre é o fim, pode ser outra forma de 
recomeçar. 

- e parir todo dia, entender o tempo do tempo. Se despir, não de 
coisas; embora também - mas de alma, de medos, de culpas. Se 
permitir, e entender o que não é entendível, o que não é palpável, o 
que não tem nome, indelével.

(uma homenagem a minha filha que não nasceu). 
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V I I .  M E T A M O R F O S E

Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos?

Somos um elo da corrente infinda, imemorial e insolúvel de tudo 
que nasce e transforma-se.

Somos, viemos e vamos da/para a multiplicidade orgânica que 
estofa e consiste a Terra mãe, o Cosmos, o vasto Universo.

A metamorfose é o destino irremediável de tudo o que nasce. A 
sequência infalível do vir a ser.

A vida-morte-vida geracional de corpos múltiplos - mas 
amalgamados – pelo assombroso fato de nascer e transformar-se 
em corpos outros.

Do organismo celular à complexidade dos seres pluricelulares, 
somos, viemos e iremos da/para a poeira telúrica e esperanças de 
comunhão.

É o eterno retorno que se conecta ao futuro ancestral.
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V I I I .  M A R

a carta MAR traz imagens da superfície das águas salgadas 
sobrepostas abaixo da  sombra de uma silhueta feminina que 
brilha em um reflexo é um convite e, ao mesmo tempo, um espelho 
do mergulho profundo que vem com a maternidade, das águas 
desconhecidas e, as vezes, turvas e frias que será preciso enfrentar
o céu sobre nossas cabeças já não é mais uma certeza
alguns raios de sol invadem o mar e quase que aplaudem nossa 
coragem de afundar (de repente nos damos em conta que sempre 
haverá um lugar para emergir)
diante dessa imensidão e silêncio confuso, ouvimos nossa própria 
respiração, sentimos nosso peito transbordando medo; somos 
invadidas pelo amor e por tantas angústias
a travessia é única e solitária, mas não estamos mais sozinhas
as vezes é preciso subir para respirar
(não se assuste quando lá chegar, já não somos mais como éramos)
eufóricas, ofegantes, mesmo sem ar respiramos
nosso corpo, transformado e cansado, não desiste
a força pulsa e o coração transborda 
estamos dispostas a mergulhar quantas vezes mais for preciso
temos coragem, mesmo que estejamos à deriva
somos âncora e boias salva-vidas
buscamos nossas raízes
aceitamos as cicatrizes da jornada
construímos nossas redes,
tecemos com nossas dores, conquistas, afetos e desejos a barca 
para fazer a travessia 
desse MAR
de ser MÃE
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I X .  C O R P O - C A S A

Na cidade-mundo, corpos-casa não são difíceis de encontrar.
Grandes portões de tábuas largas, sempre abertos, não esbanjam 
convites mas esperam visita. Corpos que dão abrigo a corpos-
outros sempre esperam visitas.
No primeiro encontro, entre corpo-casa e casa-morador, os dedos 
pequenos desenham planta-baixa que não é feita de portas e 
janelas,mas de linhas que definem uma habitação ancestral através 
do ponto e da fuga que conecta o crochê aos corpos, a linha ao 
mundo.
Entra-se pela cozinha-coração, lugar de onde muitas coisas nascem. 
Entre refeições e afetos, este cômodo conecta e nutre os demais.
Do corredor estende-se o braço, que na outra ponta acolhe e abre 
num abraço que enlaça corpo e mundo, entre o seu e outros corpos.
Em direções opostas, quarto-mente e quarto-colo, se repelem e se 
aproximam na condição de equilíbrio da estrutura do corpo-casa.
Na sala-útero reúnem-se corpos, afetos e vísceras, entre sofás, pele 
e mundo, nascem expectativas e esperanças, ao mesmo tempo em 
que morrem.
Por fim, num arquétipo de forte fundação, a casa divide-se em 
despensa-pernas e área-pés, espaço onde se pode perceber o 
passado, firme, segurando sob as pernas os entulhados armários, 
e o futuro que acolhe o que viveu e permite olhar e caminhar para 
além dos muros opacos da vizinhança tortuosa de tantos outros 
corpos-casa.
Mas, um corpo-casa suporta o peso de cidades-mundo e se adapta 
na medida em que os encaixes perdem as formas. 
Uma casa é o corpo de uma mulher, e por isso, é o mundo inteiro.
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X .  C A R - R E G A R

Que esta carta seja um abraço, 
Braço que carrega um pouco mais, esse peso que parece só aumentar

Que seja um respiro, 
mais um pingo, para regar.
Não importa a hora que chegue, 
ser mãe não tem receita  
Apenas concordo que ser mãe está muito além do que posso 
escrever nesta carta, ou carregar em meus braços. 

Chega a ser místico o sentir incondicional. 

Compreender que dar a luz é, na verdade, multiplicar-se nesse ser, 
ser luz!
É perder e ganhar ao mesmo tempo o medo de tudo da vida, é 
querer ter vida para estar sempre ali cercando este ser, é ensinar a 
construir sua cerca, como minhas ancestrais protegiam, e passavam 
seu conhecimento.
Deixar que o fruto se afaste do pé da árvore, é natural e necessário 
para que ganhe e cresça em seu próprio terreno.

É ser um pouco no outro, e ter um pouco do outro enraizado 
crescendo em ti.

É  ser...

É entender o quanto carregou, regou , regou,  regou...

É regar para que a luz brilhe forte,

Até  que se torne independente, que torne-se.
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X I .  M A S T I G A R

A maternagem pode ser doce. Doce demais enjoa, doce de menos 
fica sem graça. E mesmo o doce no ponto certo há que se mastigar, 
mastigar bem para não engolir inteiro e engasgar!

Devo alertar também que maternar às vezes deixa um amargo na 
boca. Uma ação mal planejada, uma palavra vomitada no calor 
de um acontecimento, e pronto, o amargo pode ficar na boca por 
meses!

Já o azedo se parece com o doce, tem que ser sentido, mas na 
dose certa! Ele traz para a relação uma pitada de sabor intenso. 
Geralmente o azedo vem no início, mas mastigando bem ele vai 
sumindo, vai se transformando e dando lugar a outros sabores 
maternos.

Mas, cuidado com o sal ao maternar. Sal demais é insuportável. Se 
estiver salgado demais só há uma solução: tem que dividir o sal 
com outras pessoas! Acrescente quantas forem necessárias para 
dividirem o fardo.

(Você tirou uma imagem que foi colada com chiclete, um chiclete 
bem mascado. Mascado pelos filhos até sair o doce e depois re-
mascado pela mãe que desejava usar a comida no trabalho. E você 
já maternou mastigando?)
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X I I .  B I R R A

Expressão genuína da incompreensão dos sentires e dos quereres, 
que gera confusão entre corpo-mente-sensações-sentimentos 
internos e externos, que não sabemos ao certo onde por. 

Em ser um pequeno corpo, que está em constante aprendizado, 
conquistando diariamente sua própria autonomia, testando a si e 
aos outros que a cerca.

Perceber-se dependendo gera uma ambivalência de sentimentos; 
Angústia/controle. 

A birra se manifesta tanto em corpos infantis como em corpos 
adultos.

A birra nos espanta, nos tira da zona de conforto, nos confronta, nos 
provoca. 

É preciso paciência e empatia, em não estar somente exercendo 
nosso poder, em um exercício de colocar-se no lugar do outro e 
acolher, tanto a criança, como a nós mesmas.
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X I I I .  P A U S A

Onde é possível se ver, se tocar, se ouvir. Onde é possível se esconder, 
desviar de si e ouvir: Mãe! Mamãe! Mãe! Mamãe!

O tempo é marcado num mover veloz: olhar as mensagens 
responder as mensagens escrever o texto para postar o trabalho 
não ser esquecida como artista não ser esquecida como amiga não 
ser esquecida. O alarme toca a campainha toca.

Às vezes um silêncio, mas nunca dentro. Às vezes o silêncio, mas 
nunca fora. 

No sanitário um santuário, num corpomãe a sua onipresença, num 
corpomãe a sua própria ausência.

PAUSA, um convite para pousar olhos sobre nossos refúgios, sobre 
nossas estratégias de um sobre viver diário em meio a tudo, em 
meio à tanto.

Conte até 10. PAUSA. Acaricie seu rosto. PAUSA. Se olhe nos olhos. 
PAUSA. Ouça música. PAUSA. Sinta a água sobre a sua pele. PAUSA. 
Dance. PAUSA. Grite. PAUSA. Sinta raiva. PAUSA. Chore. PAUSA. 
Escute-se. PAUSA. Goze. PAUSA. Respire. PAUSA. 

Lembrar de suspender voos para cuidar de suas próprias asas, 
repousar pés para nutrir suas raízes, acolher dentro para desbravar 
fora. 

PAUSA, um convite para pousar olhos sobre nossos refúgios, sobre 
nossas estratégias de um sobre viver diário em meio a tudo, em 
meio à tanto.



3 8



3 9

X I V.  E M A R A N H A D A

Você cresceu dançando sobre a urdidura gotejada, fio a fio, por 
sua mãe, enlaces seguros. Ainda jovem, aprendeu a se esquivar 
dos perigos com a leveza de uma equilibrista, alguns tropeços lhe 
ensinaram que não se pode balançar em qualquer fio. Alguns são 
rígidos demais, inflexíveis.

A Carta Emaranhada nos diz: Olhos atentos, cuidado com os nós, 
são como armadilhas. Armadilhas familiares.
Quantas já foram amputadas por esses mesmos nós? 
Quantos nós?
Rupturas urgentes.

Corpo ágil e exuberante desafia a gravidade. 
Salta no mundo, procura seu lugar.
Tecelã de sonhos, fio a fio, desfaz as tramas confusas, reminiscências 
da grande teia. 
Ingênua, mal sabe quantas vezes terá que voltar.

Seu corpo cresceu, tem mais pernas do que antes. 
Sente os prolongamentos. 
Corpo cheio, expandido de desejo.
Inicia sua própria tecedura, fio a fio, agora é teu corpo que goteja 
longos fios dourados de colostro pegajoso. Faz como tua mãe, tece 
a urdidura firme, enlace seguro, fio a fio. 

Preste atenção nas relações de redes presentes nesta carta, ela 
também nos aponta: seja gentil consigo mesma, não puxe demais, 
lembre-se que os fios rígidos machucam o corpo e os fios frouxos 
não sustentam teus balanços. 

Ilusão pensar que nessa teia só haverá dança sem tropeço.  
Chega a penumbra puerperal e faltam pernas para equilibrar-se. 
Tropeços, fio a fio, entrelaces. 

A Carta Emaranhada também nos traz a figura da Mãe-aranha, 
emaranhada, ela põe seu corpo-potência no centro desta teia. 
Sustenta, resiste, alinhava suas palavras com amorosidade, fio a fio. 
Emaranhada nos seus próprios fios, desata os nós sem romper os 
laços.
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X V.  S O B R E - C A R G A

Socialmente, 
Fisicamente,
Emocionalmente,
Psicologicamente
Estamos sobrecarregadas.

Você se sente assim também?

Essa enorme carga da maternidade nos tem sobrecarregado de 
medos, traumas, culpa, direitos negados, desamparo, dependência, 
sobrevivência, cansaço, demandas intermináveis e muitas vezes 
solidão.
Essas cargas nem sempre são nossas.
Muitas são cargas de um sistema patriarcal. Desigual. 
Cargas sociais e também individuais.
E podem ser cargas de nossas ancestrais.

O que tem carregado aí dentro? 

É preciso coragem e resiliência para sermos além de mães. 
Lembrar-nos que somos mulheres antes de sermos mães.
Que nossos corpos pulsam vida, sonhos e amor.
Precisamos caminhar em passos lentos para desfrutar da vida, 
Dar as mãos às nossas crianças e caminharmos com mais leveza.

E para isso, é preciso ajustar todas essas cargas!

Essa carta é um convite a se questionar:
O que tem aí é só teu? É necessário levar tudo isso contigo? Teria 
alguém para dividir toda essa carga? Existe a possibilidade de 
manejar a maneira como a transporta? Desfaça as malas e leve só o 
que for necessário!
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X V I .  P O N T A D A S

Os vestidos de minha mãe eram dois
Listrados, com pregas no ventre.
Lavava, cozinhava, costurava,
Capinava, plantava e colhia.
Era calor de novembro e ela 
Sentia pontadas do que era seu
Quarto rebento – ela sofria.
Eu achava que ela era de aço.
E, assim, veio Maria!
Eu, mulher feita já, fiz-lhe uma prece: 
Rogo a ti, mulher, 
Em cujo ventre cresci, 
Pelo exato momento em 
Que abristes tuas pernas 
E me concebeste
Pelo enjoo que causei
Ao embrionar-me nas 
Tuas entranhas, 
Pelo peso nos meses em 
Que deixei varizes e 
Marcas no ventre, 
Pela dor no momento que 
Ao mundo berrei meu 
Grito de liberdade. 
Rogo a ti, Mulher, 
Por me fazer MULHER,
Minha mãe! 
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X V I I .  C A T Á S T A S E

Prótase
Nasce a mãe, essa parida da dor mas calada pelo incondicional 
amor
É no altar que a partir de agora ela faz morada livre de pecado, 
abençoada
Ela deu a luz a Moisés e o embala ininterruptamente, quem 
mandou ser abrigo de semente
Mas sofrer é libertar, aos poucos ela aprende a apanhar sem 
pestanejar

Epítase
O choro é canção no meio de birras, vômitos e sujeiras pelo chão
Mas ela é guerreira é resiliente, ela sabe que a sanidade faz 
morada em sua mente
(é apenas uma questão de tempo até tudo isso passar...)
Que roupa lhe cabe ainda? Apenas a roupa de santa...ela é as 
milhares de Marias que se orgulham de seus véus e brancas 
mantas
O sexo já não lhe pertence mais, a dor de cabeça virou subterfúgio 
adequado para seus prazeres reais
O real prazer agora é se orgulhar de não ter mais prazer pelo que 
se faz

Catástase
A rotina mudou seus ares e lugares
O altar já não mais a cativa, sua carne ainda está liberta e viva
Que mãe é essa? Ora, como assim esse desejo que não a deixa e 
que não cessa?
Ela quer sentir o que em algum momento deixou de existir
A maternidade vendida como pureza já não tem tanto significado 
e clareza, foi dividida entre os filhos paridos da dor e é desses 
pedaços que renascerá o seu próprio amor
Pertencimento é agora a sua catástase é seu êxtase é sua catarse

E que ninguém e mais nada a delimite à maternidade
Ela não é santidade
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XVIII.  MULHER ARTISTA RESISTE

Produzido por mulheres engajadas em dar visibilidade 
a produções artísticas e culturais de mulheres, o M.A.R – 
MULHER ARTISTA RESITE, enquanto projeto é criado em 
2019, idealizado pela curadora Juliana Crispe (que desde 2016 
realiza ações, exposições, conversas e eventos sobre o tema), 
já promoveu o trabalho de mais de 200 mulheres artistas. 
Sua primeira edição foi realizada presencialmente, dentro 
da programação da 14ª Bienal Internacional de Curitiba. Já 
a segunda, de forma virtual, seguindo recomendações das 
medidas de segurança sanitária pela pandemia da COVID-19, 
através do prêmio #SCemSuaCasa2020, da Fundação 
Catarinense de Cultura. 
Ao todo, mais de cinco mil pessoas participaram das edições. 
Algumas ações dentro destas edições foram realizadas fora 
da sede do Espaço Cultural Armazém - Coletivo Elza e de 
suas plataformas virtuais, como a mostra de vídeo-arte 
Brasil-Espanha “Múltipla – MULHER ARTISTA RESITE” no 
Cine Oswald de Andrade em São Paulo, em2019 e a roda de 
conversar “MULHER ARTISTA RESITE - 8M” na exposição 
“Tipografias: substantivo feminino”, no Design Center em 
Curitiba, em 2020.
Em sua 3ª edição, o M.A.R propôs um programa de imersão 
cultural totalmente gratuito e online voltado para mulheres 
cis, trans e pessoas não bináries de todo o Brasil. Realizado 
por mulheres de diferentes áreas de atuação e de diversos 
Estados do Brasil, a imersão amplificou a ideia de arte, 
cultura, residência artística e vida. Além do período imersivo, 
cada grupo gerou um trabalho coletivo. Os grupos exploraram 
diversas linguagens artísticas e tiveram liberdade para pensar 
e produzir a partir da experiência imersiva.



4 8

i m e r s e s  e  c o n v i d a d a s

Ana Sabiá - METAMORFOSE

Ana Sabiá é artista visual, arte-educadora e pesquisadora
independente com doutorado em Arte Visuais, na Universidade
do Estado de Santa Catarina (UDESC). Participa ativamente da 
cena artística brasileira e internacional com exposições, incluindo 
seleções, convites e premiações.
Atualmente, desenvolve pesquisas a partir do corpo, surrealismo 
e auto-representação como estratégia de problematização crítica 
de temáticas que perpassam feminismos, identidades, memória 
eautobiografia.
www.anasabia.com e @anasabia.as

Bia Moura - SOBRE-CARGA
Mãe do Lucca. Doula, psicóloga, educadora perinatal e placenteira. 
Empreendedora da Gesto Uterino.Arteira: se arrisca no mundo das 
artes com as ilustrações, dança, fotografia e cerâmica. Nascida no 
interior de São Paulo, em Marília. Atualmente vive em Florianópolis, 
SC.
(@gestouterino)

Cathy Burghi - ORIGEM
Nasceu em Montevidéu. Estudou Artes plásticas e visuais no Brasil e 
Uruguai. Morou e trabalhou na França como artista e coordenadora 
de oficinas de experiências artísticas para crianças, adolescentes e 
adultos. Expôs em vários países (Brasil, Argentina, México, Canadá, 
Uruguai, Nicarágua, França, Bélgica, Espanha, Romênia e Japão). 
Mãe, dona de casa e artista. 
Florianópolis - SC
(@cathyburghi)
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Clarissa Monteiro Borges - MASTIGAR
É artista, professora (UFU) e mãe de dois meninos. Pesquisa a 
maternagem e o parto nas Artes Visuais a partir de uma perspectiva 
feminista, é integrante do Núcleo de Estudos de Gênero da UFU. 
Como artista participa de exposições desde 1997, trabalhando com 
os temas: retratos, autorretratos, parto e maternidade. 
Uberlândia - MG
(@borges_clarissa)

Cristina Souza - PAR-TIDA
É fotógrafa, artista, poeta, doula, mãe, selvática. Com início no 
jornalismo, Cristina traz a proposta do “jornaLirismo”- documentar 
o real mas sem esquecer o visceral, a poesia, e a política de viver e 
ocupar, o tudo tanto que nos condensa.
Florianópolis – SC 
(@odaracris)

Diana Chiodelli - CORPO-CASA
É artista-professora, mestranda em Artes Visuais pela Universidade 
de Santa Maria/RS. Participa e produz desde Chapecó, em todo o 
estado de Santa Catarina, no contexto de exposições, imersões 
e residências artísticas. Atualmente, desenvolve pesquisa sobre 
o tempo, espaço e memória a partir da casa, com percursos de 
coletas, e se interessa pelas vivências afetivas dos corpos-casas nas 
diversas concepções do habitar.
Chapecó - SC
(@dianachiodelli)

Elis Mira - BRUTA
É atriz, arte, educadora, performer e se aventura como ilustradora. 
Em seus desenhos pesquisa as corpas em resistência, em luta, em 
movimento.
Florianópolis - SC
(@elismiralira) 
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Guadalupe Fernandez Presas - MAR
Fotógrafa e artista visual. Sua pesquisa artística se desenvolve na 
reelaboração manual e performática das imagens e de seus sentidos.
Curitiba/PR
@guadalupepresas

Jayne Kira - CAR-REGAR
Multiartista da Amazônia, bacharel em Dança pela Universidade 
do Estado do Amazonas, é coreógrafa, bailarina, acrobata aérea, 
diretora de Artes, artesã por influência materna, e como artista 
independente produz diversas performances e Videodança. 
Manaus - AM
(@jaynekira)

Joanna OM - ÁCIDO ÚTERO
É artista, professora, pesquisadora e mãe.
Graduada em Artes, Mestranda em Teatro, Especialista em 
Arteterapia e Yoga para crianças, reforça que seu lugar social há 
sete anos é indissociável do maternar, acredita que o afeto é político 
e imprescindível no processo de autonomia, potência e resistência.
Jaraguá do Sul - SC
(@joliari @perfor.mãe.ser)

Jocarla Oliveira Gomes - PAUSA
É mãe de gêmeas de 3 anos. Trabalha com performance, poesia 
visual e educação, onde aborda atualmente questões sobre 
maternidades e as transformações físicas, psicológicas e sociais, 
além dos desafios dos papéis de Mãe e Profissional diante de nossa 
sociedade. São Paulo - SP
(@jocarla_gomes)
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Mari Pelli - PARTIR
É jardineira de ideias, costureira de relações, artesã de histórias 
e cantora de abraços buscando viver uma vida que gera vida. 
Desabrochando mãe de Duda e arteterapeuta em formação, facilita 
processos criativos e cultiva comunidades para apoiar quem quer 
colocar sua voz no mundo e re-contar histórias que alimentem o 
inconsciente coletivo com narrativas mais amorosas para todes. 
Conduz os encontros do Ninho de Escritoras (grupo com quem já 
publicou algumas coletâneas de textos) e o Clube de Criadoras, que 
oferece acolhimento, apoio, ritmo e consistência para quem quer se 
expressar.
Florianópolis - SC
(@mpelli)

Marlene de Fáveri - PONTADAS
É historiadora, poetisa, escritora, feminista. Publicou obras 
historiográficas e poesias. Em 2021, publicou dois volumes de livros 
de crônicas – “Crônicas da Incontingência da clausura – cotidianos 
na pandemia” (Letras Contemporâneas).
Turvo/Florianópolis – SC
(@marlenedefaveri)

Marta Mencarini Guimarães - BIRRA
Desenvolve pesquisas sobre feminismos e maternagem na arte 
contemporânea. Tem experiência na área de artes, transitando 
pela história da arte, pintura, fotografia, performance, intervenção 
urbana, arte tecnologia e vídeo. Doutoranda em Arte pela 
Universidade de Brasília UnB, na linha de Poéticas Transversais 
com bolsa CAPES. Co-coordenadora da Coletiva e Mapeamento; 
Arte e Maternagem (AeM), integrante do Coletivo Matriz e do Grupo 
Mesa de Luz.
Brasília – DF
(@martamencarini)
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Mila Kichalowski - CATÁSTASE
Graduada em fotografia profissional e graduanda em jornalismo, 
trabalha como fotógrafa artística e de família em todos os seus 
ciclos (do nascimento até a morte). Em 2021 lançou seu primeiro 
livro de fotografia “Nós”pela editora Origem (SP). Já teve seus 
trabalhos expostos na Fundação Cultural Badesc (SC) em 2021 pelo 
edital Elisabete Anderle e obra exposta internacionalmente pelo 
Documentary Family Photographers, no mesmo ano. 
É mãe da Clarice e do Cassiano
Florianópolis -SC
(@milakichalowski.doc)

Silvana Macêdo - PRENHE
Doutora em Artes Visuais pela Northumbria University, Inglaterra. 
Professora do Departamento de Artes Visuais e PPGAV- UDESC, 
atuando nas áreas de pintura e multimeios.
Florianópolis – SC
(@silvana.macedo.739)
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Virgínia Vianna - EMARANHADA
É doula e psicóloga, coordena a equipe de psicologia do Espaço 
Cultural Armazém - Coletivo Elza - atuando na organização de 
atividades de educação, acolhimento, aconselhamento psicológico 
para mulheres da comunidade em situação de violência e ações de 
promoção da saúde e direitos das mulheres, gestantes, puérperas e 
LGBTQI+.
É mãe de João, Augusto e Maria. 
Florianópolis – SC 
(@virginiavianna)

Juliana Crispe - MULHER ARTISTA RESISTE
E mãe da Lia. Curadora, Pesquisadora, Professora, Arte-educadora 
e Artista Visual. Coordena o Projeto Armazém desde 2011 e desde 
2016 coordena o Espaço Cultural Armazém – Coletivo Elza em 
Florianópolis. 
Florianópolis – SC
(@juliana_crispe)
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B r e v e  h i s t ó r i c o  e  r e f e r ê n c i a s  d o  M . A . R
Juliana Crispe

MULHER ARTISTA RESITE trata-se de uma terminoligia utilizada 
por pesquisadoras e historiadoras do campo das Artes Visuais, 
que, no início dos anos 80 reinvidicam a História da Arte que foi 
ocultada, pesquisando e retrazendo nomes de artistas mulheres, 
que foram apagadas e invisibilizadas pelo sistema e pela produção 
histórica do campo artístico. 

Figuras centrais dessa terminologia, Rozsika Parker e Griselda 
Pollock, pesquisaram e articularam projetos teóricos que 
evidenciaram as relações da arte com o feminismo. Contrapondo 
as críticas ao dito histórico clássico, reafirmaram uma nova história 
da arte feminista, amplamente difundida pelo Coletivo de História 
da Arte das Mulheres, fundado por Parker e Pollock. 

Ambas influenciadas pelo  impacto da segunda onda feminista, 
deram suas contribuições reafirmando o contexto político e histórico 
sobre as produções artísticas de mulheres. Trouxeram ao universo 
acadêmico as ligações fundamentais entre o Feminismo e a História 
da Arte, fornecendo aos tempos atuais, pesquisas e documentações 
sólidas que analisam mais profundamente a posição da mulher na 
cultura ao longo de nossa história. As pesquisadoras demonstram 
como as mulheres artistas resistem aos códigos de representação 
existentes e criam os seus próprios, nos quais a predição de uma 
subjetividade feminina ativa e criativa se torna possível.
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Além de Parker e Pollock podemos trazer aqui outras Mulheres que 
fizeram dessa terminologia, manifesto e reinvidicação. São algumas 
delas: Lauren Rabinovitz, Guerrila Girls, Kiki Smith, Cassandra 
Langer, Lea Verginea.

MULHER ARTISTA RESITE, resiste com “e”, imperativo do verbo 
resistir, que tem como sinônimos: conserva, defende, permanece, 
persiste, reluta, suporta. RESISTE sustenta as terminologias 
e conceitos criados por mulheres antes de nós, carrega todas 
as mulheres do passado, negadas, negligenciadas, esquecidas, 
apagadas e também reencontradas, que conosco caminham 
juntamente em nossas histórias do agora e que dão passos ao futuro, 
diante de tudo que ainda está por vir e que consolidam a caminhada 
coletiva, numa espécie de ciranda contínua que atravessa tempos. 

MULHER ARTISTA RESITE, propõe pensar o protagonismo da 
mulher na História das Artes e em vários campos na sociedade, 
e, nesta edição, propomos além de mulheres Cis e Trans, trazer 
conosco para essa caminha pessoas não binaries que reinvidicam 
seus espaços na produção e na história da Arte. 
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MULHER ARTISTA RESISTE  
 M.A.R 3ª edição: Imersão 
 
EXPERIÊNCIAS MATERNAS E SUBJETIVIDADES 
Proposição: Virginia Vianna 
Condução: Virginia Vianna e Mila Kichalowski 
 
IMERSES: Bia Moura, Clarissa Monteiro Borges, Cristina 
Souza, Diana Leticia Chiodelli, Elisangela Mira da Costa, 
Guadalupe Fernandez Presas, Jayne de Sousa Oliveira, Joanna 
Oliari Macoppi, Jocarla Oliveira Gomes, Mariana dos Santos 
Pellicciari, Marta Mencarini Guimarães. 
 
Artistas Convidadas: Ana Sabiá, Cathy Burghi, Marlene De 
Fáveri, Mila Kichalowski e Silvana Macêdo

Projeto Gráfico: Mila Kichalowski e Lorena Galery

EQUIPE M.A.R 3ª EDIÇÃO 
Coordenação Geral: Juliana Crispe 

Produção Executiva: Francine Goudel 
Produção Cultural: Gika Voigt 

Identidade Visual: Lorena Galery 
Audiovisual: Marianella Colucci 

Assessoria de imprensa: Inara Fonseca 
Realização: Espaço Cultural Armazém - Coletivo Elza 
Apoio: Sesc Nacional - Projeto Sesc Cultura ConVIDA!

MARÇO DE 2022
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