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RESUMO
Esta pesquisa parte da hipótese de que a representação do corpo feminino nas bonecas
Namoradeiras carrega vestígios de um comportamento conservador e submisso da sociedade
do final do século XIX e início do século XX, que de maneira subliminar sugere que o papel da
mulher está estritamente ligado às tarefas do lar. O objetivo é criar uma série de 19 bustos em
cerâmica de mulheres contemporâneas que tenham relevância para a quebra de paradigmas no
cenário atual, como uma analogia crítica ao discurso que permeia o papel feminino representado
nas Namoradeiras. Embora possa parecer um ingênuo artesanato, acredito que a Namoradeira
apresenta um ideal de conduta que não contribui para a equidade de gênero, naturalizando a
exclusão da mulher da esfera pública e contribuindo para uma cultura de insustentabilidade
social e cultural. Abordo as categorias de dominação à qual as mulheres e tudo que está ligado
ao feminino são submetidas, o que inclui também o desrespeito com o planeta Terra. Desse
modo, o presente estudo tem em vista questionar o discurso de submissão implícito nas
representações do corpo feminino do referido artesanato, comparando-o com as premissas que
naturalizam a agressão à natureza.
Palavras-chave: Transdisciplinaridade. Namoradeira. Empoderamento feminino. Escultura
figurativa. Cerâmica figurativa.

ABSTRACT
This research starts from the hypothesis that the representation of the female body in the
Namoradeiras dolls carries a vestige of a conservative and submissive behavior of the society
of the late nineteenth and early twentieth centuries, which subliminally suggests that the
women’s role is associated to houseworks. The objective is to make a series of 19 ceramic busts
of contemporary women that are relevant to the breaking of paradigms in the current scenario
like as a critical analogy to the discourse that permeates the feminine’s role in the Namoradeiras.
Although it may seem like a naive craft, I believe that Namoradeira show an ideal of conduct
that doesn’t contribute to gender equity, naturalizing the exclusion of women from the public
sphere and contributing to a culture of social and cultural unsustainability. In this paper I will
study the categories of domination to which women and everything related to the feminine are
subjected, which also includes disrespect for planet Earth. Thus, the present study aims to
question the discourse of submission implicit in the representations of the female body of the
referred handmade comparing it with the premises that naturalize aggression to environment.
Keywords: Transdisciplinarity. Namoradeira. Female empowerment. Figurative sculpture.
Figurative ceramics.

LISTA DE FIGURAS
Figura 1 – Namoradeira em gesso policromada ................................................................................... 11
Figura 2 –Foto de Marcela Temer em capa da revista Veja, janeiro de 2017, (à esquerda) ................ 20
Figura 3 – Foto de Dilma Rousseff na revista Veja, dezembro de 2016, (à direita) .............................. 20
Figura 4 – Namoradeira na janela de loja em Bichinho, Prados (MG) .................................................. 22
Figura 5 - A velha cortesã, de Auguste Rodin........................................................................................ 23
Figura 6 – Monumento a Vítor Hugo, de Auguste Rodin ...................................................................... 23
Figura 7 – Cloto (1893), de Camille Claudel, 2 vistas ............................................................................ 23
Figura 8 – The Dinner Party, de Judy Chicago ....................................................................................... 38
Figura 9 – Prato Deusa primordial, The Dinner Party, de Judy Chicago ................................................ 39
Figura 10 – Balkan Erotic Épic, de Marina Abramovich ........................................................................ 40
Figura 11 – O Abraço de amor do Universo, a Terra (México), eu, Diego e Senhor Xolotl, de Frida Kahlo
............................................................................................................................................................... 41
Figura 12 – Feminino: movimento de origem, de Ísis Alcântara ........................................................... 44
Figura 13 – Mulheres árvores, de Aliny Mirely de Abreu ...................................................................... 45
Figura 14 – Flor selvagem, de Ana Cristina da Silveira, 3 vistas. ........................................................... 47
Figura 15 – Vênus, de Ana Cristina da Silveira ...................................................................................... 47
Figura 16 – Prato Virgínia Woolf, The Dinner Party, de Judy Chicago................................................... 50
Figura 17 – Sugestão expográfica da instalação ................................................................................... 50
Figura 18 – Busto-fonte Ana Cristina; detalhes do rosto do bebê híbrido e da cuba da fonte ............ 51
Figura 19 – Busto de Dona Dorinha na janela e vista ¾ ........................................................................ 53
Figura 20 – Busto de Nísia Floresta na janela e vista frontal ................................................................ 54
Figura 21 – Detalhes da blusa de Nísia Floresta e vista de costas ........................................................ 55
Figura 22 – Busto de Chiquinha Gonzaga na janela; vista de costas e detalhes de teclas de piano nos
dedos ..................................................................................................................................................... 56
Figura 23 – Busto de Leolinda Daltro na janela; vista de costas e detalhes da blusa ........................... 58
Figura 24 – Busto de Emilie Snethlage na janela; detalhes do decote da blusa, do livro e dos pássaros
............................................................................................................................................................... 60
Figura 25 – Busto de Celina Guimarães Viana na janela; vista de costas; detalhes do rosto e mãos... 61
Figura 26 – Busto de Gilka Machado na janela; detalhes do rosto e decote ........................................ 63
Figura 27– Busto de Bertha Lutz na janela; vista superior; detalhes do anfíbio na mão e decote ....... 64
Figura 28 – Busto de Alzira Soriano; vista ¾ e detalhe da blusa ........................................................... 66
Figura 29 – Busto da Nise da Silveira na janela; vistas de costas, ¾ e detalhes da mão, cobra e pincel
............................................................................................................................................................... 68
Figura 30 – Busto de Patrícia Galvão na janela; vista de perfil e detalhes da blusa ............................. 70
Figura 31 – Busto de Dona Isabel na janela; vista de perfil de Dona Isabel segurando um rosto;
detalhes do rosto e costas .................................................................................................................... 72
Figura 32 - Busto de Eva Blay na janela e detalhe do decote ............................................................... 73
Figura 33 – Vistas lateral e ¾ do busto de Eva Blay .............................................................................. 74
Figura 34 – Busto de Maria da Penha na janela, vista ¾ do busto e detalhe no decote ...................... 75
Figura 35 – Conceição Evaristo ............................................................................................................. 77
Figura 36 – Busto de Rosalina Paulino na janela; vistas de costas e ¾ ................................................. 78
Figura 37 – Busto de Sônia Guajajara na janela; vistas ¾ e superior .................................................... 80
Figura 38 – Busto de Marielle Franco na janela; vistas ¾ e costas ....................................................... 82

SUMÁRIO
PRÓLOGO .............................................................................................................................. 11
INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 11
CAPÍTULO 1: O DISCURSO EM TORNO DA NAMORADEIRA – E ALÉM ............. 15
CAPÍTULO 2: TRANSDISCIPLINARIDADE: POSSIBILIDADE DE
REAPROXIMAÇÃO DO SER HUMANO E A NATUREZA SOB A ÉGIDE DO
FEMININO ............................................................................................................................. 30
CAPÍTULO 3: RESGATE DO FEMININO COMO RESPOSTA À
SUSTENTABILIDADE NAS ARTES VISUAIS ................................................................. 36
CAPÍTULO 4: NAMORADEIRAS CONTEMPORÂNEAS, O TRANSCENDER DA
JANELA .................................................................................................................................. 49
CONSIDERAÇÕES ............................................................................................................... 84
REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 86

PRÓLOGO
O objeto desta pesquisa, o discurso em torno das Namoradeiras, surgiu a partir das
discussões acadêmicas entre os professores Luciana Beatriz Chagas, Paulo Henrique Caetano e
alunos, durante a leitura e análise do texto “Sobre a Palavra Design”, de autoria de Vilém
Flusser, na disciplina “Análise Crítica do Design”.1 Para Flusser, “design é o lugar em que arte
é técnica”, e esse termo vem especificamente juntar o mundo das artes e da técnica, cuja
conexão foi quebrada desde a Renascença. O design, em seu sentido etimológico, está ligado
ao significado de esperteza e engodo, assim como também às palavras arte e técnica
(FLUSSER, 2007).
Diante desse argumento defendido por Flusser e do exemplo citado por ele de que a
alavanca – ferramenta que usamos para substituir a força que nos falta – é um modo de enganar
a gravidade, elaborei a hipótese de que o conceito representado pelo objeto artesanal conhecido
como Namoradeira pode ser um discurso com intenções tácitas de fazer da janela um lugar em
que as mulheres ficam a assistir calmamente o protagonismo masculino.
A Namoradeira é representada em um torso feminino cuja função primária é ser adorno
para janelas. O tom da pele vai do marrom ao branco (sendo o primeiro o mais comum), as
vestes são coloridas e o cabelo sugere os traços característicos das mulheres negras. Os braços
podem estar posicionados de modos diversos, por exemplo, um na horizontal apoiado na janela
e o outro na vertical com a mão no queixo, os dois na horizontal ou os dois na vertical com as
duas mãos no queixo – ambos os gestos remetem à ideia de espera, tido como costume
interiorano das mulheres estarem à janela para aguardar a chegada do marido, ou no caso de
solteira, para atrair um pretendente.
Sendo assim, acredito que a representação do corpo feminino nas bonecas
Namoradeiras carrega vestígios de um comportamento subserviente, que de maneira subliminar
sugere que o papel da mulher está estritamente ligado às tarefas do lar. À vista disso, pode-se
ressaltar que tais comportamentos não condizem com as conquistas femininas das últimas
décadas.
Todavia, elaborei uma série de esculturas em cerâmica com a intenção de fazer uma
reinterpretação crítica, a fim de levantar questionamentos aos padrões estéticos culturais
presentes na Namoradeira. Nessa série, uma das mulheres foi representada por minha imagem,
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Disciplina cursada como isolada no Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Artes, Urbanidades e
Sustentabilidade (doravante PIPAUS), na Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ).

pois nasci em uma família conservadora e fui preparada desde a mais tenra idade para assumir
as tarefas do lar. Com a ruptura do meu casamento aos 27 anos de idade e com duas filhas
pequenas (6 e 3 anos), abri meu caminho em meio às duras críticas que me responsabilizavam
por romper com a “sagrada” instituição familiar, traduzida na hierarquia “marido – mulher –
filhos”.
Foi, portanto, durante a graduação em Artes Aplicadas que percebi que as barreiras que
enfrentava no meu dia a dia não eram apenas resultado das restrições de minha própria vida
familiar e religiosa, e sim de todo um sistema cultural e social que preconiza o protagonismo
do homem e, desse modo, as mulheres tendem a ser e ter papéis secundários e carregam a culpa
quando algo sai errado dentro das instituições familiares.
Ainda durante o período da graduação, tomei conhecimento de que na história da arte
se mencionava mais produções artísticas de homens do que de mulheres. No trabalho de
conclusão de curso, levantei alguns questionamentos sobre a pequena participação da artista
mulher no campo das artes visuais até meados do século XX. Dessa pesquisa pudemos perceber,
à luz de Vírginia Woolf (1985) em Um teto todo seu, que a pouca representatividade feminina
estava relacionada às barreiras impostas pela cultura androcêntrica, que negava às mulheres a
participação nas questões fora do lar (WOOLF, 1985).
O incômodo que sentia ao perceber a ausência da representatividade feminina nas artes
visuais me levou a procurar na história da arte obras produzidas por mulheres. Desse modo,
analisei obras das seguintes artistas: Artemísia Gentileschi, Berthe Morisot, Camile Claudel,
Frida Kahlo e Judy Chicago. O que mais me causou impacto foi o convencionalismo sexista
que todas tiveram que enfrentar para seguir a carreira artística e ter suas obras reconhecidas no
universo artístico (SILVEIRA, 2014). Retratei, tridimensionalmente, em minhas obras o
universo criativo que as mulheres ocupavam, por meio de mulheres-flores de cerâmica, como
representação simbólica de germinadoras de conhecimentos. Dentro da corola, que é o conjunto
de pétalas de cada flor, projetavam-se suavemente pernas femininas, de modo que essas pernas
lembrassem o filete e a antera da flor e, por outro, a própria corola fosse associada a uma saia.
Conheci a cerâmica e seus processos técnicos na universidade e me interessei
especialmente pela estética do corpo humano como expressão poética. A cerâmica figurativa se
tornou minha principal técnica para a realização de meus de trabalhos artísticos. Essa
experiência com a cerâmica me possibilitou trabalhar as potencialidades poéticas do corpo
feminino e as especificidades dos traços físicos que o retrato exige nos dezenove bustos que
modelei para a parte da prática artística desta dissertação.
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INTRODUÇÃO
O objeto deste estudo é o discurso em torno do artesanato mineiro intitulado
Namoradeira (FIGURA 1), e o objetivo principal é a realização de uma série escultórica autoral
a partir de uma reinterpretação crítica dos padrões estético-culturais apresentados no referido
artesanato.
Figura 1 – Namoradeira em gesso policromada

Fonte: arquivo pessoal.

A relevância de tal pesquisa se evidencia na medida em que percebemos a manutenção
inconsciente de estereótipos aparentemente inocentes, mas que, ao contrário do que se pode
imaginar num olhar desatento, contribuem indiretamente para uma espécie de reiteração
iconográfica da opressão feminina por meio da produção artesanal.
Nesse sentido, apresento a hipótese de que a Namoradeira resgata um ideal de feminino
retrógrado, que tende a isolar a mulher no âmbito privado. Num primeiro momento, tal hipótese
pode soar estranha, no entanto, podemos encontrar as raízes dessas complexas relações sociais
num dos mais importantes romances do século XIX. Em Senhora, José de Alencar retrata a
tradição da velha aristocracia em conflito com os costumes liberais da burguesia fluminense no
Segundo Império. A educação instruía a mulher para tarefas do lar, “preparava a mulher para
as sublimes abnegações que protegem a família e fazem da humilde casa um santuário”
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(ALENCAR, 1997 [1875], p. 27). Aurélia, personagem principal, a desejo de sua mãe, expõese a contragosto2 à janela todas as tardes para atrair um pretendente, pois o casamento seria o
único arrimo para moça órfã de pai e pobre.
Embora a apreciação à Namoradeira possa parecer um ingênuo saudosismo aos antigos
costumes das mulheres de cidades interioranas de ficar na janela observando a pouca
movimentação da rua, acredito que a Namoradeira carrega vestígios de comportamentos dessa
época, em que a janela era uma das poucas opções às quais as mulheres tinham para interagir
com o mundo. Restritas aos papéis de mães, esposas e donas de casa, as mulheres viviam para
cuidar da família e agradar aos maridos. Para a enfermeira e importante precursora do
feminismo no século XX, Margaret Sanger, as mulheres que não se ajustavam a esse modelo
social se sentiam envergonhadas e incompletas. Sanger dizia que as mulheres foram convertidas
em “caricaturas sexuais” e que “precisam de outra identidade que a de mãe e esposa, que não
sabem quem são por si mesmas e têm que esperar todo o dia que seu marido chegue, para se
sentirem seres com vida” (SANGER apud ARIAS, 1979, p.67). Desse modo, busca-se
compreender como essa representação do papel feminino na Namoradeira pode contribuir
simbolicamente para a opressão da mulher.
Nas três primeiras décadas do século XX, segundo Marina Maluf e Maria Lúcia Mott,
também predominava a ideologia da mulher como “rainha do lar”, amparada pela tríade “mãeesposa-dona de casa”, na qual se exigia um comportamento submisso e conservador (MALUF;
MOTT, 2006, p.73). Eva Alterman Blay, professora sênior de Sociologia da Faculdade de
Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP) e exsenadora da República, ressalta que mesmo depois da promulgação da lei que dá às mulheres o
mesmo direito que os homens, há a tentativa em “manter os antigos padrões de subordinação
da mulher”3 (BLAY, 2017, [s.p]).
Há toda uma ética de comportamento transmitida para as jovens. Delas se
espera um comportamento recatado próprio daquela mulher do passado,
anterior à que a Constituição de 1988 tornou legalmente igual ao homem. A
equidade de gênero constitucional foi uma conquista pelo movimento de
mulheres, pelo feminismo (BLAY, 2007, [s.p]).

Dentro desse contexto, este trabalho procura fazer uma contribuição na área de estudos

2

“Foi para a menina um suplício cruel essa exposição de sua beleza com a mira no casamento. Venceu a
repugnância que lhe inspirava semelhante amostra de balcão, e submeteu-se à humilhação por amor daquela que
lhe dera o ser e cujo único pensamento era sua felicidade” (ALENCAR, 1997 [1875], p. 65, grifo nosso).
3
http://jornal.usp.br/artigos/por-que-os-homens-nao-amam-as-mulheres/
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Interdisciplinar em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade. Tem-se como premissa um diálogo
transdisciplinar entre a arte popular e a sustentabilidade social em busca de mudanças de
perspectiva e quebra dos paradigmas que mantêm a mulher em posição de submissão. Desse
modo, ressalta-se o poder da arte para um despertar crítico da insustentabilidade gerada pelo
desequilíbrio nas relações de gênero naturalizadas na sociedade.
Representei mulheres que contribuíram para a quebra de paradigmas androcêntricos por
meio de uma transcriação, em cerâmica, da principal obra da artista Judy Chicago. A referida
obra é uma instalação intitulada The Dinner Party (1979) e trata-se de uma homenagem às
mulheres esquecidas ou pouco lembradas pelos historiadores. Judy Chicago apresenta em seu
trabalho três períodos da história da humanidade: o primeiro, que vai da pré-história ao Império
Romano; depois, o início do Cristianismo à Reforma; e, por último, da América à Revolução
Feminista. Nessa obra, os nomes de 1038 mulheres são homenageados; 39 recebem lugar à
mesa triangular e são representadas por pratos em porcelana em formato que faz alusão ao órgão
reprodutor feminino, e outras 999 estão escritas nos azulejos também triangulares (ALMEIDA,
2010). O trabalho prático desta dissertação, que faz referência a essa obra, conta com o busto
de 19 mulheres, numa analogia à Namoradeira que ocupa outro lugar além da janela, ou seja,
a “Namoradeira Contemporânea”.
No capítulo 1, a partir da Namoradeira como ideia inicial, apresento as análises de
poesia, música, literatura, artes visuais e meios de comunicação, a fim de demonstrar que há
um discurso de submissão feminina mesmo na contemporaneidade. Desse modo, pretendo
ressaltar que tal costume, reminiscente de uma cultura de dominação, tende a se ressignificar
na esfera da vida, tanto pública como privada.
No capítulo 2, proponho a investigar como a cultura da insustentabilidade, a
globalização e o capitalismo vão determinar a relação desigual entre gêneros. Pretendo mostrar
como o desenvolvimento das ciências disciplinares na sociedade ocidental transformou o
conhecimento em dados excessivamente objetivos, e desse modo a descrença na intuição levou
a um mundo fragmentado no qual os seres humanos transformaram tudo em produto, inclusive
a própria natureza.
No capítulo 3, apresento o retorno ao feminino nas artes visuais como resposta a um
despertar crítico das relações díspares de gênero. Analiso obras que aproximam o ser humano
da natureza e outras que dialogam com a sustentabilidade nas relações sociais e de gênero.
No capítulo 4, apresento 19 bustos em cerâmica, de minha autoria, de personalidades
femininas contemporâneas brasileiras ou que viveram/vivem no Brasil e que tiveram relevância
para o reconhecimento das mulheres em diversas áreas da sociedade e da cultura. A proposta é
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criar um diálogo entre a instalação The Dinner Party, da estadunidense Judy Chicago, e um
artesanato brasileiro produzido na nossa região, as Namoradeiras, com o objetivo de fazer uma
composição artística, conceitual e poética intitulada de Namoradeiras Contemporâneas: O
Transcender da Janela.
Trabalhei com a metodologia qualitativa para compreender o objeto deste estudo a partir
dos símbolos ou significados que lhes são atribuídos. Diante disso, o objeto foi estudado “à luz
de sua subjetividade”, sem a preocupação de isolá-lo de seu meio de inserção (GUERRA, 2014,
p.13). Abordei questões subjacentes às Namoradeiras, as potencialidades poéticas do objeto
para entender como se dão as relações sociais e de gênero relacionadas a elas. Todavia, também
pretendo hipoteticamente mostrar como a cultura da insustentabilidade reflete nas relações de
gênero, o que faz emergir um caráter quantitativo de representatividade de um traço
sociocultural.
A técnica a ser utilizada para a produção dos bustos foi a cerâmica. Essa escolha vem
de minha formação em Artes Aplicadas e da experiência em modelagem de figuras humanas,
na qual obtive o conhecimento técnico que me possibilitou a construção dos retratos
tridimensionais. No acabamento trabalhei com formulações de esmaltes sem brilho, submeti as
peças ao tratamento térmico em uma temperatura de 1100°C. Isso permitiu realizar uma pintura
com pigmentos minerais resistente e duradoura.
Para captar os detalhes dos bustos e deixá-los mais parecidos possível com as mulheres
retratadas, imprimi em preto e branco as fotografias e colei próximo a minha mesa de trabalho.
Contudo, os formatos e os elementos decorativos foram sendo definidos ao longo da
modelagem, e assim durante meu processo de criação, pude também me apropriar das sugestões
e dos acasos que o material foi me apresentando
Tive como base de pesquisa o levantamento bibliográfico (documentação noticiosa,
obras de artes visuais, literatura, canções e poemas) para construir uma narrativa crítica, a fim
de ressaltar que o papel da mulher na sociedade vai além das paredes do lar.
De acordo com os objetivos do Programa Interdepartamental de Pós-Graduação
Interdisciplinar em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade (PIPAUS), que visa “construir uma
visão aprofundada interdisciplinar e transdisciplinar sobre processos criativos e suas
possibilidades de mobilização e transformação social”4, apresento um conjunto de esculturas
em cerâmica com a intenção de instigar um pensamento crítico sobre a mulher e sua
participação como transformadora da sociedade.
4

Disponível em: https://ufsj.edu.br/pipaus/objetivos.php. Acesso em: 06 jun. 2018.
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CAPÍTULO 1: O DISCURSO EM TORNO DA NAMORADEIRA – E ALÉM
A boneca Namoradeira é um objeto decorativo que faz parte de uma gama de produtos
encontrados nas imediações das cidades de São João del-Rei, Tiradentes, Santa Cruz de Minas
e Prados. Todavia, vou trazer alguns aspectos da produção artesanal dessas localidades, tais a
como a criação de uma tradição artesanal, a transformação de uma produção autoral para uma
seriada, e a relação do artesão com o produto e o consumidor mediado pela demanda do
mercado. Após explanar sobre os esses aspectos da Namoradeira, vou analisar papel social da
mulher tendo como ponto de partida esse artesanato, articular com outras representações e
discursos que naturalizam a submissão feminina.
O artesanato brasileiro, para Lina Bo Bardi (1994), é um pré-artesanato doméstico
porque não se constituiu por meio da organização social das corporações de ofício. Estas
sucumbiram com a chegada da industrialização, pois o processo produtivo por meio de
máquinas suprimiu a necessidade de grupos coletivistas, e a estrutura individualista do
capitalismo desestabilizou esse modelo de elaboração de bens. Extinta a estrutura social dos
mestres de ofício, nos moldes corporativos anterior ao século XVIII, os que mantiveram a
produção artesanal “sobrevivem como herança de ofício” (BO BARDI, 2015, p.06). No Brasil,
não se consolidou uma herança de ofício porque não desenvolvemos uma industrialização, nós
a importamos.
A prática artesanal que movimenta parte da economia nas cidades de São João del-Rei,
Tiradentes, Santa Cruz de Minas e Prados não é uma tradição passada de geração em geração,
mas uma “tradição recente”. Essa atividade, que acabou por ganhar características estéticas de
um artesanato popular local, se constitui pela chegada de mestres de outras regiões que aqui se
instalaram e abriram seus ateliers, ou por grupos que resgataram saberem antigos (UFSJ, 2016,
p.07).
O artista Antonio Carlos Bech, mais conhecido como Toti, é um importante propulsor
da produção artesanal local. Em agosto de 1991, Toti abriu em Vitoriano Veloso, um vilarejo
conhecido como Bichinho e que pertence à cidade de Prados, a Oficina de Agosto. O projeto de
Toti foi, a priori, inserir os moradores do local na produção das peças e despertar os talentos
artísticos de seus colaboradores. Da Oficina de Agosto, saíram artistas que continuaram a
produção artesanal, como Martiniano Moreira de Carvalho, o Naninho, importante escultor de
arte sacra e Bageco, da arte em ferro batido.
A nota publicada no site da Oficina de Agosto ressalta a preocupação do artista Toti com
a sustentabilidade, e relata a importância do desenvolvimento da atividade artesanal como mais
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uma fonte alternativa de renda:
Desde sempre, preocupado com questões ecológicas o artista passou a usar
material reciclável para a criação de objetos de decoração. Consciente também
dos problemas sociais, desenvolveu na própria comunidade um grupo de
artesãos que ajudava na construção dos objetos de arte por ele idealizados.
Cada artesão aprendeu uma técnica e deu às obras um pouco de sua identidade.
Desde então, os moradores locais, que só tinham como subsistência a
agricultura e pecuária, viram suas vidas mudarem através da arte (OFICINA
DE AGOSTO, 2018).5

Em visita à Oficina de Agosto em julho de 2018, fomos recebidos pela funcionária Júcea
Nascimento, que nos mostrou a loja e oficina onde os trabalhos são realizados. Nossa busca era
por Namoradeiras, pois segundo ditos populares, seria o Sr. Toti o pioneiro na produção das
bonecas. Segundo ela, há muito esse objeto não é mais desenvolvido na Oficina, o motivo seria
a massificação causada pela ampla reprodução das Namoradeiras em larga escala. As primeiras
produzidas por Toti eram esculpidas em madeira reciclada e coloridas com tinta à base d’água.
O processo de produção artesanal tem um tempo determinado para a confecção, porém
a demanda do mercado impulsionado pelo turismo exige uma rapidez que leva os artesãos a
procurarem formas de aumentar a produção, equiparando-se com a produção em série. Nesse
caso, o produto passa a ser um “industrianato” e “o fazer artesanal sempre esbarra com a
demanda do mercado” (RODRIGUES; SILVA; DINIZ, 2012, p.71).
As Namoradeiras, anteriormente confeccionadas em madeira e esculpidas à mão,
passaram a ter vasta reprodução em gesso através de formas de silicone e fibra de vidro. Em
nome da sobrevivência ou do aumento de lucro, hoje as peças que retratavam características do
cotidiano de uma cidade do interior transformam-se em peças em série, iguais, sem expressão
e que podem, quem sabe, através de seu frágil material moldado muitas vezes em resina,
representar a fragilidade do indivíduo que morre e ajuda a matar aquilo que acena para a
liberdade e a alteridade (SALGADO; FRANCISCATTI, 2007).
A temeridade é que a autenticidade seja suprimida pelo mercado, pois o artesão, nessa
lógica, se torna a mão de obra barata e acaba desempossado de sua própria criatividade ao
trabalhar

exaustivamente

para

atender

as

exigências

do

mercado

(SALGADO;

FRANCISCATTI, 2007). O objeto artesanal acaba por se tornar uma peça sem identidade,
como a boneca Namoradeira, dada a desencadeada produção para atender à demanda dos
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Disponível em: https://www.oficinadeagosto.com.br/a-oficina-de-agosto. Acesso em: acesso em 1 de outubro

de 2018.
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turistas. Este sentido é diametralmente oposto ao que Octavio Paz estabelece ao artesanato: “O
artesanato é um signo que expressa a sociedade não como um trabalho (técnica) nem como
símbolo (arte, religião), mas como vida física compartilhada” (PAZ, 1991, p.50), pois no caso
supracitado da Namoradeira não há a interação entre o artesão, o artesanato e o dono.
A apreciação do turista não é somente pelas características plásticas do objeto, mas
também pelo aspecto simbólico da reminiscência de um passado histórico impregnado no
artesanato. O aparente saudosismo aos antigos costumes representados no papel social da
mulher na Namoradeira pode ser um aparente sinal da tentativa de manter a hierarquia
masculina por meio da naturalização da submissão feminina.
Nas figuras que representam a mulher nos diferentes meios artísticos e culturais, ainda
restam estereótipos dos costumes tradicionais conservadores que naturalizam relações
desiguais. As manifestações culturais, que analiso neste capítulo, mostram de forma subliminar
a subordinação feminina e a reiteração de violência, muitas vezes simbólica, que as mulheres
têm enfrentado. Ubiratan D’Ambrósio explica que a naturalização de certos comportamentos
se dá pelo fato de que os acontecimentos do passado estão de certo modo armazenados no
presente e, assim, nossas ações são influenciadas por esses episódios (D’AMBRÓSIO, 1997).
Para tanto, procurei trazer conceitos de autores da psicanálise e do feminismo para um
entendimento de como poderia ter se constituído a dominação masculina, que restringe a mulher
aos papéis de esposas, donas de casa e mães. Assim, construí uma narrativa crítica em torno do
papel social da mulher representado na Namoradeira e analisei obras de artes visuais, poesia,
música, artigos jornalísticos e literários que naturalizam a submissão da mulher.
A Namoradeira, pacificamente apoiada na janela, com seu olhar sonhador direcionado
à rua, resgata, em um primeiro momento, o costume interiorano das mulheres que ficavam na
janela à espera de um possível pretendente ou interagindo com o movimento; é a memória de
um tempo em que a janela era seu ponto de interseção com o mundo.
É nesse contexto que se constrói o perfil da personagem Aurélia, de José de Alencar, na
obra Senhora. O autor retrata a sociedade mercantilista do século XIX, na qual a mulher não
participava da vida pública, a não ser acompanhada do marido ou do irmão mais velho. Órfã de
pai e pobre, sem condições de oferecer um dote considerável, Aurélia se submetia à vontade da
mãe, de se expor na janela à espera de ser pedida em casamento por algum pretendente. “Tu és
tão bonita, Aurélia, que muitos moços se te conhecessem haviam de apaixonar-se. Poderias
então escolher algum que te agradasse” (ALENCAR, 1997 [1875], p.64),6 dizia a mãe da
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personagem, preocupada com o destino de sua filha, pois se ficasse solteira, estaria
desamparada. Layana Brabo Nunes e Sandra Maria Job analisam o perfil social da mulher no
romance de Alencar e apontam que, no século XIX, a condição feminina era subjugada ao
interesse econômico no mercado matrimonial:
A situação social feminina no século XIX (época em que o romance foi
escrito) era de extrema submissão à sociedade, à classe dominadora. E até para
se casar era necessário que a mulher obtivesse uma boa quantia em dinheiro
para pagar o dote ao seu pretendente. Aliás, o casamento era, na verdade, um
método para os homens subirem de classe social se conseguisse uma
pretendente cuja família lhe oferece um bom dote (NUNES; JOB, 2014,
[s.p.]).

O casamento justificava para o homem a continuidade do nome da família e a ascensão
social (se a noiva fosse rica), enquanto para a mulher, um destino preestabelecido. Judith Butler
afirma que, de acordo com a teoria estruturalista do sistema de parentesco de Lévi-Strauss, a
mulher não tem identidade e não se constitui como sujeito dentro do casamento:
Segundo As estruturas elementares do parentesco, as mulheres são o objeto
da troca que consolida e diferencia as relações de parentesco, sendo ofertadas
como dote de um clã patrilinear para outro, por meio da instituição do
casamento. A ponte, o dote, o objeto de troca constitui um signo e um valor,
o qual abre um canal de intercâmbio que atende não só ao objetivo funcional
de facilitar o comércio, mas realiza o propósito simbólico ou ritualístico de
consolidar os laços internos, a identidade coletiva de cada clã diferenciado por
esse ato (BUTLER, 2015, p.77, grifos da autora).

A noiva, segundo essa teoria7, não troca uma identidade pela outra, apenas reflete o
lugar da identidade masculina. Todavia, a troca se realiza entre os homens e a identidade é
traçada a partir do masculino, patriarcal e patrilinear (BUTLER, 2015). Portanto, a mulher não
assume o papel de sujeito, assim prevalecendo o masculino como o “senhor detentor” da
mulher, uma “mercadoria” necessária para a continuidade do nome do patriarca por meio da
procriação.
Nos meios de comunicação midiáticos também predomina a subordinação feminina na
maioria dos discursos, mesmo que de maneira subliminar. A aparência física e os papéis sociais
femininos são colocados em evidência sempre que for o interesse de alguma classe dominadora.
É enaltecido quando legitima estereótipos que aprazem os homens e prejulgado se colocar a
hierarquia masculina em xeque. Esse é o caso dos artigos noticiosos a seguir.
7

Essa teoria é usada para explicar a lógica falocêntrica, em que a mulher se percebe como a falta.
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A reportagem publicada no dia 18 de abril de 2016 pela revista Veja,8 em bajulação à
primeira dama9 Marcela Temer, cujo título trazia os adjetivos “Bela, recatada e do lar”,
apresenta um ideal de mulher do início do século XX, na qual são cobrados da mulher atributos
físicos e morais que agradem ao olhar masculino. Conforme analisamos no artigo “Entre um
design artesanal e um discurso midiático: ‘namoradeiras’ e a ‘bela, recatada e do lar’”,
publicado recentemente pela revista Húmus,
Nas diversas relações e papéis sociais assumidos pelas mulheres notam-se,
claramente, as desvantagens a que elas são submetidas, tendendo a ser
ignoradas em favor do protagonismo do gênero masculino nos aspectos
intelectuais, produtivos e até mesmo nos aspectos anatômicos, uma vez que se
enaltece apenas um tipo específico de beleza feminina construída pela mídia,
por exemplo, para agradar o olhar masculino (SILVEIRA et al, 2018, p.62).

Em outra reportagem da revista Veja, desta vez na capa de janeiro de 2017, intitulada
“Marcela Temer, a aposta do governo: com uma agenda de aparições nacionais, a jovem e bela
primeira-dama vira a grande cartada do Palácio do Planalto para tirar a popularidade do
atoleiro”, a beleza e a jovialidade de Marcela Temer são enaltecidas ao ponto de ser atrelada a
uma possível solução aos problemas da pátria. Tudo acaba por ser uma espetacularização.10 “O
que domina nossa sociedade hoje é justamente essa ideia de espetáculo: não há outra coisa para
ser. As imagens divulgadas pela mídia não são apenas representações, mas também promessas”
(PERSICHETTI, 2006, p.188). Maria Arias ressalta que na política a imagem da mulher
aparece em segundo plano, pois “o homem tem utilizado a mulher para oferecer ao público uma
determinada imagem, reduzindo-a assim a um papel totalmente secundário” (ARIAS, 1979,
p.69).
Por outro lado, nesse momento em que a mídia exaltava a beleza de Marcela, o Brasil
vivia um momento de fragilidade e instabilidade política causado pela destituição de Dilma
Rousseff do cargo de presidenta da república. Enquanto a foto de Marcela é de uma mulher
requintada, bem arrumada e maquiada, quase como um bibelô, a imagem da ex-presidenta
publicada na revista Veja, em dezembro de 2016, foi apresentada com intenção pejorativa. Em
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Disponível em: https://veja.abril.com.br/brasil/marcela-temer-bela-recatada-e-do-lar/. Acesso em: 03 jul. 2017.
Naquele momento, o marido de Marcela Temer era vice-presidente do Brasil, por conseguinte ela era a viceprimeira dama.
10
O termo espetacularização refere-se ao conceito exposto por Guy Debord sobre a relação social e imagens. O
autor afirma que o espetáculo não são o agrupamento das imagens, “mas uma relação social entre as pessoas,
mediada por imagens” (DEBORD, 1997, p. 14).
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uma seleção de dez fotos, ditas como “as dez melhores imagens do impeachment de Dilma”,11
a senhora Rousseff, em uma das imagens, aparece totalmente desalinhada. O enquadramento,
que focaliza as rugas, a expressão de cansaço e as sobrancelhas arqueadas, sugere um momento
de fúria. A imagem e o título trazida pela revista retomam um discurso conotativo que
contextualiza a cena captada pela objetiva da câmara, pois
No caso das fotografias de imprensa, o título e o texto ou legenda que
acompanham a imagem são os elementos que a situam num contexto
determinado e que lhes conferem um significado que pode ou não coincidir
com o que se depreende de seu conteúdo literal ou analógico. Por vezes esta
conotação ou codificação da imagem pode produzir-se automaticamente de
acordo com a seção do jornal em que seja publicado, ou de acordo com as
características e a especialidade a que se dedique a publicação (CASASÚS,
1979, p. 39-40).

A aparência física da então presidenta e o título da revista citada são apresentados ao
público leitor com uma sugestiva ideia de que o país, enfim, estava livre daquela mulher. A
imagem de Marcela (FIGURA 2) como ícone de beleza e esperança e a de Dilma (FIGURA 3),
como desalento e insegurança política, não estão muito distantes da ideologia da Idade Média.
Naquele período, segundo Umberto Eco, a velhice da mulher é relacionada à “decadência física
e moral em oposição ao elogio canônico da juventude como símbolo de beleza e pureza” (ECO,
2007, p.160).
Figura 2 –Foto de Marcela Temer em capa da revista Veja, janeiro de 2017, (à esquerda)
Figura 3 – Foto de Dilma Rousseff na revista Veja, dezembro de 2016, (à direita)

Fontes: VEJA, 2017.
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Disponível em: https://veja.abril.com.br/brasil/as-10-melhores-fotos-do-impeachment-de-dilma/. Acesso em:
03 jul. 2017.
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Para Simone de Beauvoir (1908-1986), o homem busca na mulher a beleza e a
jovialidade porque vê na idosa a decadência da própria carne. No caso da ex-presidenta Dilma,
a imagem da decadência, e da Marcela Temer, a pureza e os bons modos, pois “a mulher velha,
a mulher feia não são somente objetos sem encantos: suscitam um ódio impregnado de medo”
(BEAUVOIR, 1970, p.202). Nesse mesmo sentido, Adélia Prado, em A Serenata, apresenta
como as mulheres são reféns do casamento e da jovialidade. Os versos do poema de Adélia “só
a mulher entre as coisas envelhece” e “Quando ele vier, porque é certo que vem, de que modo
vou chegar ao balcão sem juventude?” ressaltam que é cobrada da mulher uma eterna juventude.
A SERENATA
Uma noite de lua pálida e gerânios
ele viria com boca e mãos incríveis
tocar flauta no jardim.
Estou no começo do meu desespero
e só vejo dois caminhos:
ou viro doida ou santa.
Eu que rejeito e exprobro
o que não for natural como sangue e veias
descubro que estou chorando todo dia,
os cabelos entristecidos,
a pele assaltada de indecisão.
Quando ele vier, porque é certo que vem,
de que modo vou chegar ao balcão sem juventude?
A lua, os gerânios e ele serão os mesmos
— só a mulher entre as coisas envelhece.
De que modo vou abrir a janela, se não for doida?
Como a fecharei, se não for santa? (PRADO, 1935, p.)

O primeiro livro de poemas da mineira Adélia Luiza Prado de Freitas, natural de
Divinópolis, publicado em 1935, intitulado Bagagem, inclui o referido poema. Adélia traça
perfis de mulheres donas de casa, mães e esposas, ou seja, o cotidiano do lar. Contudo, em A
Serenata, Adélia retrata os anseios femininos que eram instigados pelo casamento. O
matrimônio era essencial à vida da mulher e “uma vez que não se casava ou que perdia a beleza,
era considerada ainda mais inútil, em uma sociedade predominantemente machista, a qual via
a mulher apenas como um objeto de satisfazer desejos e de procriar” (FERREIRA; OLIVEIRA;
LIMA, 2016, [s.p.]).
Para Silvana Vilodre Goellner, a beleza feminina se constitui a partir da visão masculina,
que coloca nos detalhes e no formato do corpo da mulher sua esfera de poder, porque esse poder
não é definido pelo que ela fala, mas sim pelo que a mulher mostra de seus atributos físicos:
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Além do corpo perfeito, para ser bela é necessário ter qualidades capazes de
seduzir e chamar para si o olhar do outro. Ser bela é ser atraente e sensual. E,
também, feminina: graciosa, virtuosa e submissa a ponto de não ameaçar os
conceitos tradicionalmente demarcados para cada sexo (GOELLNER, 2003,
p.49).

A Namoradeira (FIGURA 4) apresenta um protótipo feminino sedutor. Os ombros
desnudos, o decote profundo e o olhar lânguido sugerem um corpo a ser conquistado. A janela
nos remete a moldura de uma pintura, porém, pode ser apenas o lembrete de que o lar continuará
a ser o lugar em que as mulheres ocupam.
Figura 4 – Namoradeira na janela de loja em Bichinho, Prados (MG)

Fonte: arquivo pessoal.

Nas artes visuais, a representação da mulher idosa é associada à morte e os homens
velhos são representados com vigor e jovialidade, conforme nos relata Ricardo Coelho (2015).
Exemplo disso são as obras A velha cortesã, 1889 (FIGURA 5) e Monumento a Victor Hugo,
1890 (FIGURA 6) ambas de Auguste Rodin. As duas obras retratam pessoas idosas, porém a
Velha cortesã é uma representação com traços de uma mulher afetada pela idade, cabeça baixa
e pele flácida tomada por rugas, enquanto Vítor Hugo apresenta aparência física de um jovem.
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Figura 5 - A velha cortesã, de Auguste Rodin
Figura 6 – Monumento a Vítor Hugo, de Auguste Rodin

Fonte: Tutt’Art13.

Fonte: Musée Rodin.12

No entanto, a escultura Cloto, 1893, de Camille Claudel (modelada a partir da mesma
modelo que posou para Rodin em A Velha Cortesã), apresenta um corpo menos decrépito e
mais altivo (MUSÉE RODIN). Mesmo com as rugas características da marca da passagem do
tempo, a escultura possui um artifício crucial que a eleva a uma posição superior à condição
humana do perecimento da vida (FIGURA 7).
Figura 7 – Cloto (1893), de Camille Claudel, 2 vistas

Fonte: Fonte: Musée Rodin.14
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Disponível em: http://www.musee-rodin.fr/en/collections/sculptures/clotho. Acesso em: 15 out. 2018.
Disponível em: https://www.tuttartpitturasculturapoesiamusica.com/2016/04/Auguste-Rodin.html. Acesso em:
15 out. 2018.
14
Disponível em: http://www.musee-rodin.fr/en/collections/sculptures/clotho. Acesso em: 15 out. 2018.
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Esse elemento é a rede que cobre a cabeça da obra, pois Cloto é inspirada na mitologia
greco-romana, uma das musas dos Três Destinos que decidem o desfecho da vida. Cloto é
responsável por tecer o fio da vida, ou seja, a que tem a vida dos seres humanos nas mãos.
“Cloto, do verbo klóthein, significa fiar, portanto, Cloto significa a fiandeira” (GORRESIO,
1998, p.160, grifo da autora).
Nos espaços públicos brasileiros, a inadequação às necessidades femininas pode ser
considerada mais um fator de que a sociedade não oferece às mulheres as mesmas condições
de segurança e conforto que os homens usufruem. Podemos ver claramente no exemplo citado
no artigo intitulado “Por um design urbano sem gênero” (SILVA; BRAGA; CAETANO, 2017).
Os autores apresentaram uma enquete que mostrou a insegurança que as estudantes da
Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) sentiam em determinados espaços do
Campus Tancredo de Almeida Neves (CTAN) era superior à dos alunos homens. Elas se
sentiam inseguras porque determinados lugares eram mal iluminados. Assim, o lar torna-se
mais uma vez como o recanto seguro; sair dele é uma tentativa de competir com o lugar dos
homens no mundo.
No meio profissional, a mulher enfrenta uma constante luta consigo mesma em se sentir
plena com suas conquistas profissionais, pois a culpa de se afastar parcialmente das lidas do lar
está incutida no seu subconsciente, como resultado da dominação masculina. Podemos ver um
claro exemplo na crônica publicada pela revista online Geledés, “A angustiada geração de
mulheres que sentem culpa pelo próprio sucesso”, da advogada Ruth Manus. Para a autora, as
mulheres se autossabotam porque não se sentem à vontade por ganharem mais que seus
maridos, pais ou irmãos e ainda pelo motivo de serem questionadas sobre como estão
administrando na vida doméstica o papel de mãe, esposa e donas de casa (MANUS, 2018).
Pierre Bourdieu observa que a dominação masculina se dá por uma violência simbólica
que legitima a prática. Para ele, a origem está na estrutura de pensamento que se construiu por
meio de uma visão androcêntrica do mundo, ou seja, o homem como a medida para todas as
coisas. Desse modo, segundo Bourdieu, em A dominação masculina (1998), os binarismos que
constituem a ordem significativa dos opostos, como cheio/vazio, superior/inferior, dentro/fora
entre outros reafirmam o masculino/feminino por meio da hierarquia do primeiro, assim o
segundo passa a existir como o outro lado, inferiorizado. Nas palavras de Simone de Beauvoir,
na obra O segundo sexo I: fatos e mitos, a mulher se constituiu como o Outro.
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Ela não é senão o que o homem decide que seja; daí dizer-se o "sexo" para
dizer que ela se apresenta diante do macho como um ser sexuado: para ele, a
fêmea é sexo, logo ela o é absolutamente. A mulher determina-se e diferenciase em relação ao homem e não este em relação a ela; a fêmea é o inessencial
perante o essencial. O homem é o Sujeito, o Absoluto; ela é o Outro
(BEAUVOIR, 1970, p.10, grifo da autora).

Beauvoir observa que o ser mulher é construído socialmente dentro de uma visão
hierárquica masculina que a coloca em segundo plano, ou seja, a torna o segundo sexo. O
masculino é o universal, o homem enquanto categoria de referência para designar seres
humanos, tanto machos quanto fêmeas. Judith Butler desconstrói o conceito de gênero em
Problemas de gênero: feminismo e subversão de identidade (2005), ao afirmar que não é a
biologia que determina a condição feminina, “mas a cultura se torna o destino” de corpos
passivos de um determinismo cultural (BUTLER, 2005, p.29).
Tais limites se estabelecem sempre nos termos de um discurso cultural
hegemônico, baseado em estruturas binárias que se apresentam como a
linguagem da racionalidade universal. Assim, a coerção é introduzida naquilo
que a linguagem constitui como o domínio imaginável do gênero (BUTLER,
2005, p.31).

Se o gênero, para a autora, é determinado por dicotomias heteronormativas (ou seja,
possui seu significado em relação a corpos diferenciados sexualmente pela biologia), os limites
da política da identidade para os propósitos emancipatórios dos movimentos feministas
esbarram nos binarismos que normatizam a violência simbólica.
Na sociedade Cabília,15 povo em que Bourdieu realizou os estudos antropológicos que
resultaram na obra A dominação masculina, ainda se mantém uma estrutura claramente
androcêntrica pautada em uma tradição arcaica que dita todo o comportamento e as ações de
seus membros. Para Bourdieu, a justificativa desse povo para sustentar o protagonismo
masculino em toda sua ordem social é assegurada por um mito de criação. Conta-se que a
mulher estava a beber água na fonte, quando foi interrompida por um homem, que em sua sede
a empurrou. Ela caiu e suas coxas ficaram à mostra e o homem olhou com espanto a diferença
anatômica de seus corpos. A mulher, mais audaciosa sugeriu que ele deitasse no chão, porque
ela tinha muitas coisas para ensiná-lo. A partir desse dia, em que a mulher se deitou sobre o
homem, ele começou a segui-la por toda parte para tornar a sentir o prazer imenso daquele dia.
Até um determinado dia, ele disse que também tinha muitas coisas para ensiná-la e, deitando-a
15

Camponeses que vivem em determinada região da Argélia.
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em terra, ele experimentou o enorme prazer de antes. Então ele disse que na fonte ela domina,
mas na casa é ele. Deste dia em diante o homem, segundo esse mito, levou em conta esse último
propósito e se tornou o primeiro, e é ele que tem o direito de governar (BOURDIEU, 1998).
A intenção sociodicéia se afirma aqui sem subterfúgios: o mito fundador
institui, na origem mesma da cultura entendida como ordem social dominada
pelo princípio masculino, a oposição constituinte (já infiltrada de fato, através,
por exemplo, da oposição entre a fonte e a casa, nos dados que servem para
justificá-la) entre a natureza e a cultura, entre a “sexualidade” da natureza e a
“sexualidade” da cultura (BOURDIEU, [1998] 2007, p.29).

Sendo assim, segundo o autor, a dominação do princípio masculino sobre o feminino se
legitima na casa, sendo o lar o lugar, por excelência, da hierarquia fundamental da ordem social
e mesmo que, no ato sexual, alguma vez a mulher tome o lugar ativo, o que predomina é o
masculino sobre a passividade feminina. Desse modo, a dominação masculina não se dá pela
fisiologia dos sujeitos, mas a educação dos corpos que vai determinar o papel social dos
indivíduos.
Se com A fonte (1917) o artista francês Marcel Duchamp subverte a o conceito de arte
ao expor um produto industrializado e do cotidiano, podemos acrescentar mais um sentido que
nos parece implícito. A obra é um urinol branco de porcelana que Duchamp assinou como R.
Mutt e enviou para a galeria; mesmo rejeitada naquele momento, A fonte é uma das mais
emblemáticas obras do artista (MINK, 2006). Por outro lado, o urinol (que é um lugar por
excelência masculino, invertido e nomeado como fez o artista) nos remete ao mito do povo
citado por Bourdieu. Ou melhor, para nós, “a fonte” da dominação e do dominado.
Dermeval Saviani nos traz a seguinte definição:
Fonte é uma palavra que apresenta, via de regra, duas conotações. Por um
lado, significa o ponto de origem, o lugar de onde brota algo que se projeta e
se desenvolve indefinidamente e inesgotavelmente. Por outro lado, indica a
base, o ponto de apoio, o repositório dos elementos que definem os fenômenos
cujas características se busca compreender. Além disso, a palavra fonte
também pode se referir a algo que brota espontaneamente, “naturalmente” e a
algo que é construído artificialmente. Como ponto de origem, fonte é
sinônimo de nascente que corresponde também a manancial o qual, entretanto,
no plural, já se liga a um repositório abundante de elementos que atendem a
determinada necessidade (SAVIANI, 2006, p.28-29).

Assim, a palavra fonte nos sugere uma gama interpretativa além dos questionamentos
que o artista tratava naquele momento, que nos permite essa aproximação simbólica da referida
obra com a origem de um sistema hierárquico.
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Com relação às músicas brasileiras, mais precisamente no século XX, elogia-se a mulher
dócil e submissa, por exemplo, na canção Ai, que saudades da Amélia!(1942). A composição
de Ataulfo Alves em parceria com Mário Lago é uma canção famosa que popularizou o mito
da Amélia. Reflete a idealização da mulher passiva e submissa, aquela que a tudo aceita por
amor (CARVALHO, 2004):
Ai, Que Saudades da Amélia
Nunca vi fazer tanta exigência
Nem fazer o que você me faz
Você não sabe o que é consciência
Nem vê que eu sou um pobre rapaz
Você só pensa em luxo e riqueza
Tudo o que você vê, você quer
Ai, meu Deus, que saudade da Amélia
Aquilo sim é que era mulher
Às vezes passava fome ao meu lado
E achava bonito não ter o que comer
Quando me via contrariado
Dizia: "Meu filho, o que se há de fazer!"
Amélia não tinha a menor vaidade
Amélia é que era mulher de verdade (ALVES; LAGO, 1942).

Na temática da música popular brasileira, até pouco tempo atrás, era comum o discurso
que elogiava a submissão feminina. Para a psicanalista Marli Piva Monteiro, na música “está
cheio de Amélia(s), Emília (s), esperando, <<com açúcar e afeto>> [...] <<se caso você
chegasse>>” (MONTEIRO, 1984, p. 23). Todavia, com o advento da emancipação feminina,
novas formas de “Amélias” vão se consolidando, como é o caso da paródia Desconstruindo
Amélia, da cantora Pity:
Desconstruindo Amélia
Já é tarde, tudo está certo
Cada coisa posta em seu lugar
Filho dorme, ela arruma o uniforme
Tudo pronto pra quando despertar
O ensejo a fez tão prendada
Ela foi educada pra cuidar e servir
De costume, esquecia-se dela
Sempre a última a sair
Disfarça e segue em frente
Todo dia até cansar (Uhu!)
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E eis que de repente ela resolve então mudar
Vira a mesa, assume o jogo
Faz questão de se cuidar (Uhu!)
Nem serva, nem objeto
Já não quer ser o outro
Hoje ela é um também
A despeito de tanto mestrado
Ganha menos que o namorado
E não entende porque
Tem talento de equilibrista
Ela é muita, se você quer saber
Hoje aos 30 é melhor que aos 18
Nem Balzac poderia prever
Depois do lar, do trabalho e dos filhos
Ainda vai pra night ferver
Disfarça e segue em frente
Todo dia até cansar (Uhu!)
E eis que de repente ela resolve então mudar
Vira a mesa, assume o jogo
Faz questão de se cuidar (Uhu!)
Nem serva, nem objeto
Já não quer ser o outro
Hoje ela é um também
Uhu, uhu, uhu
Uhu, uhu, uhu
Disfarça e segue em frente
Todo dia até cansar (Uhu!)
E eis que de repente ela resolve então mudar
Vira a mesa, assume o jogo
Faz questão de se cuidar (Uhu!)
Nem serva, nem objeto
Já não quer ser o outro
Hoje ela é um também (PITTY, 2009).

Mesmo que os últimos versos da paródia narrem uma mudança de atitude, pode-se
perceber a desigualdade no mercado de trabalho e no lar nos versos “A despeito de tanto
mestrado/ Ganha menos que o namorado” e “Depois do lar, do trabalho e dos filhos/ Ainda vai
pra night ferver”, que dizem quanto aos salários menores e à dupla jornada.
Ainda com os ganhos da emancipação feminina, as tarefas do lar continuam a ser
relegadas à mulher. Faz-se necessária uma revisão das responsabilidades da vida privada, pois
os cuidados com o lar e a educação dos filhos continuam, em sua maioria, sobre os ombros das
mulheres (SOUZA; GUEDES, 2016).
Em 2018, segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE],
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constatou-se que o aumento da participação da mulher no mercado de trabalho não reduziu a
carga nos afazeres do lar, o tempo semanal gasto nas tarefas do lar é 10,9 horas para os homens,
e 21,3 horas para as mulheres. Assim, as mulheres realizam duas jornadas: uma no trabalho
remunerado e outra no lar (IBGE, 2019).
Nancy Fraser corrobora que a busca por reconhecimento deve ser primeiro no exercício
da igualdade material e econômica, pois as políticas neoliberais reforçam ainda mais a
subcondição feminina. Segundo a autora, o neoliberalismo se apropria dos ideais feministas,
como por exemplo, o empoderamento para camuflar uma política social regressiva (FRASER,
2018). Para tanto, faz-se necessário, concomitante com o reconhecimento da mulher como
sujeito em igualdade com os homens, um realinhamento político para a transformação social
que coloque em um mesmo patamar a economia, a sociedade e a natureza. Deste modo, a
humanidade poderá encontrar o caminho da igualdade em todos os sentidos e superar a crise
“civilizatória”, como afirma Henrique Leff (2001).
No próximo capítulo, trataremos sobre a subordinação feminina por meio de uma
abordagem transdisciplinar. A desigualdade de gênero possui raízes complexas, provocando
problemas que podem ter sido agravados à medida que os recursos do planeta Terra se tornaram
itens de acúmulo de riquezas de agressivos sistemas econômicos. Nesse panorama, a
transdisciplinaridade possui papel fundamental, pois é por meio dela que os indivíduos podem
resgatar uma essencialidade humana que transpasse as barreiras do individualismo, da ganância
e do desrespeito com o ser humano.
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CAPÍTULO 2: TRANSDISCIPLINARIDADE: POSSIBILIDADE DE
REAPROXIMAÇÃO DO SER HUMANO E A NATUREZA SOB A ÉGIDE DO
FEMININO

Reconciliar a humanidade com a natureza, interna e externa,
passa pelo resgate do princípio feminino16 e não apenas do papel
social da mulher. A tarefa colocada para todos – mulheres e homens
que se reconhecem como filhos da Grande Mãe – é a de subverter a
direção da evolução cultural que predominou nos últimos anos e
reformar a cultura em todos os seus aspectos, não apenas no campo
das relações de gênero.
Rosalira Oliveira

Há indícios de que em tempos remotos e pré-históricos existiram sociedades que viviam
em parceria e cooperação, de modo que a valorização do feminino, da vida e da terra era o ponto
central das populações, como aponta Rosalira Oliveira (2005).
Por conseguinte, a proximidade do ser humano com a natureza, consagrada pelo culto
às deusas, vai além dos mitos de criação. Atualmente, nos achados arqueológicos confirma-se
que a humanidade daquela época se via como parte do meio natural, em igualdade de condições
com outros seres, tendo como divindade a deusa representada pela própria terra. “A evidência
primeira da proximidade das mulheres com o meio ambiente natural é apresentada em
descobertas arqueológicas e traz à tona a figura da Deusa, representando a mãe terra”
(ANGELIN, 2017, p.54).
No entanto, Rosemary R. Ruether aponta a quebra da harmonia social desses antigos
povos devido à escassez de alimento causada pelas calamidades naturais e constantes invasões
por grupos monoteístas, que cultuavam um deus masculino. Esses fatos contribuíram para o
fortalecimento de crenças fundamentadas na hierarquia masculina e, deste modo, aprofundaram
as relações de dominação (RUETHER apud ANGELIN, 2017, p.56). Riane Eisler, em sua obra
mais conhecida “O cálice e a espada: nosso passado, nosso futuro”, observa que um deus da
guerra e dominador substitui a deusa Mãe, destituindo um modelo de organização social de
colaboração e parceria por um de dominação:
16

Grifo da autora Rosalira Oliveira.
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Um sistema social no qual a dominação e a violência masculina e uma
estrutura social em geral hierárquica e autoritária eram a norma. Outro ponto
em comum era, em contraste com as sociedades que estabeleceram os
alicerces da civilização ocidental, o modo característico como adquiriam
riqueza material, não desenvolvendo tecnologias de produção, mas através de
tecnologias cada vez mais eficazes de destruição (EISLER, 2007, p.47).

Eisler questiona a capacidade intelectual e criativa da nossa espécie, que nos permite
desenvolver em ciência e tecnologia, expressar por meio da arte, rir e chorar, mas que não está
empenhada em salvar o planeta para o bem estar das gerações futuras. Contudo, a autora ainda
afirma que não é difícil entender porque a mulher é subjugada pela própria fisiologia biológica,
em um sistema que tem como premissa dominar, por meio da força, seres humanos e nações
mais “fracas”, em nome da defesa nacional ou em nome de Deus.
O filme Mother!17 (2017), dirigido por Darren Aronofsky, retoma a discussão sobre a
insustentabilidade de um sistema dominador por meio de uma crítica alegórica à bíblia.
Destacam-se ainda na obra de Aronofsky, o aquecimento global, o desrespeito com a natureza
e a perturbadora sociedade desequilibrada e cega, apegada a ídolos e ideais que não as protegem.
O filme apresenta de forma simbólica o ritmo cíclico da criação à destruição da terra. A
narrativa é em torno da vida de um casal em uma casa de campo, a mulher dedica sua vida a
cuidar da casa e do marido, um escritor famoso que não consegue mais criar. Eles vivem em
harmonia até a chegada de visitantes inesperados, os quais o marido recebe, mesmo a
contragosto da esposa. O desenrolar da trama inclui o nascimento do filho do casal e a
destruição da casa. Em um macabro ritual, o filho é morto e devorado pelos enlouquecidos fãs
e a casa incendiada pela desolada mãe-esposa.
Em suma, o diretor de Mother! mostra uma mulher submissa, sem voz, ignorada pelo
próprio marido e uma sociedade violenta. Todavia, podemos perceber ao desenrolar da narrativa
que a casa e a esposa estão interligadas e esta representa simbolicamente a mãe natureza ou,
nos termos de Leonardo Boff, a “Mãe Terra”, que dá tudo de si, porém é desrespeitada. “A
Terra não aguenta mais esse tipo de presença humana, agressiva e destruidora de seu equilíbrio
dinâmico” (BOFF, 2015, p. 68), e
Então vamos cuidar da casa e começarmos a pensar como reconstruí-la, a
salvo de outros incêndios avassaladores. Trata-se de projetar um novo
paradigma que naturalmente produza sustentabilidade para a Casa Comum, a
Terra, e para todos os demais seres que nela habitam (BOFF, 2015, p.76).
17

Tradução livre: “Mãe!”.
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Segundo Boff (2015), seria necessário um novo pensamento na essência do cuidado
mútuo, na valorização dos saberes multiculturais, principalmente daqueles que souberam
manter o respeito sagrado à Terra e uma convivência respeitosa com o meio ambiente natural.
Eisler (2007) e Boff (2015) afirmam que o capitalismo legitimou um modelo de
sociedade que valoriza o individualismo e a competição. Lógica contrária à sustentabilidade,
pois a vida e a natureza são amparadas na cooperação e reciprocidade entre todos.
Basarab Nicolescu (1999) ressalta que ocorreu uma desmistificação do universo e o
esvaziamento do conceito de feminino da natureza. O desenvolvimento do conhecimento
científico suprimiu o lado intuitivo e espiritual e o racional dominou todas as esferas do ser
humano, e desse modo estimulou uma constante competição.
Seria de se espantar que a feminilidade do mundo tivesse sido negligenciada,
ultrajada, esquecida numa civilização baseada na conquista, na dominação,
eficácia a qualquer preço? Como consequência funesta, mas inevitável, a
mulher é geralmente condenada a desempenhar um papel menor na
organização social (NICOLESCU, 1999, p. 17).

Como consequência da disparidade das relações humanas, causada por conta do
distanciamento do próprio ser com a natureza, muitas mulheres têm sido subjugadas, incluindo
no meio profissional, no qual a participação feminina ainda é menor e os cargos mais altos são
em sua maioria ocupados por homens. No ano de 2015, a participação de mulheres em cargos
de direção e gerência era de 37%, segundo dados do IBGE (ALMEIDA, 2017). Observa-se
certa subordinação feminina, que relega a mulher ao âmbito privado, restringindo-a aos afazeres
domésticos.
Segundo Félix Guattari (1997), sem uma reorganização social, cultural e ambiental um
futuro sombrio está por vir: racismo, intolerância religiosa, exploração do trabalho infantil e
ainda maior opressão das mulheres.
Um outro antagonismo transversal ao das lutas de classe continua a ser o das
relações homem-mulher. Em escala global, a condição feminina está longe de
se ter melhorado. A exploração do trabalho feminino, [...] nada tem a invejar
aos piores períodos do século XIX (GUATTARI, 1997, p.13).

Para que haja equidade de gênero é necessária uma sociedade mais justa, com uma
forma de vida equilibrada, tendo harmonia entre a natureza e todas as camadas sociais
existentes. Fornecer liberdade econômica, acesso à cultura, à educação e respeito mútuo nas
relações sociais e culturais são a base para a sustentabilidade social, criando uma corrente que
influenciará as futuras gerações.
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Em As três ecologias, Guattari aponta três práxis ecológicas para uma retomada
sustentável: 1) a ecologia mental, que diz respeito à maneira que o sujeito interage com o corpo,
a mente e o inconsciente; 2) a ecologia social, no intuito de reinventar e recompor as relações
individuais e coletivas no contexto urbano, no trabalho e na família, ou seja, reconstruir o
conjunto da modalidade do ser em grupo, que é resgatar a essência da subjetividade e; 3) a
ecologia ambiental, que busca a interação com a natureza.
A junção das “três ecologias” em uma tomada transdisciplinar é o caminho para um
desenvolvimento sustentável. Ainda, segundo Guattari, as três ecologias devem ser concebidas
como uma disciplina comum, mas distintas quanto à abordagem. Deste modo, os indivíduos,
em um processo de “re-singularização”, se tornam, ao mesmo tempo, solidários, porém,
distintos uns dos outros, de modo que alcancem sua própria subjetividade.
Como a transdisciplinaridade pode contribuir para a retomada de uma subjetividade que
gere ações sustentáveis? Para Ubiratan D’Ambrósio, a essência da transdisciplinaridade está
no próprio ser humano e inclui solidariedade e responsabilidade:
A transdisciplinaridade leva o indivíduo a tomar consciência da essencialidade
do outro e da sua inserção na realidade social, natural e planetária, e cósmica.
Uma consequência imediata da essencialidade é que a inserção só pode se dar
através de um relacionamento de respeito, solidariedade e cooperação com o
outro, consequentemente com a sociedade, com a natureza e com o planeta,
todos e tudo integrados na realidade cósmica. Esse é o despertar da
consciência na aquisição do conhecimento. A grande transformação pela qual
passa a humanidade é o encontro do conhecimento e da consciência
(D’AMBRÓSIO, 2011, p.10).

A preservação da vida e da civilização na Terra é a essência da transdisciplinaridade.
Para D’Ambrósio (2011), é necessário um novo rumo do conhecimento científico e tecnológico,
que tenha como base os variados modos de conhecimento e saberes, de maneira que transcenda
as culturas e disciplinas.
Todavia, o conhecimento fragmentado que possibilitou a especialização seletiva das
disciplinas não é suficiente para resolver os problemas ambientais, naturais e culturais. O
conhecimento científico, para Henrique Leff (2001), levou a uma crise civilizatória, pois a
sociedade errou o caminho da evolução, esqueceu da natureza e gerou uma crise ambiental.
A crise ecológica foi acompanhada pelo pensamento da complexidade, pela
teoria de sistemas, pela teoria do caos e pelas estruturas dissipativas. O
fracionamento do corpo das ciências defronta-se com a complexidade do
mundo, propondo a necessidade de construir um pensamento holístico,
reintegrador das partes fragmentadas de conhecimento, para a retotalização de
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um mundo globalizado; a inter e a transdisciplinaridade surgem como
antídotos à divisão do conhecimento gerado pela ciência moderna (LEFF,
2001, p.429).

A crise ambiental foi o resultado do distanciamento do ser humano de si e da natureza,
aprofundado ainda mais pelo conhecimento fracionado. Leff (2001) observa que o ser humano
ignorou a natureza do planeta vivo em que surgimos como espécie. Assim, perdemos a
definição da própria natureza humana e a “disjunção do ser e o ente” abriram caminho para a
objetificação, a coisificação e a homogeneização (LEFF,2001, p.416-417).
Os processos científicos de produção do conhecimento das ciências duras distanciaramse das ciências humanas, e nesse contexto todo o caráter da espiritualidade ficou esquecido pela
impossibilidade de explicá-lo matematicamente. Segundo Nicolescu, “todo o conhecimento
além do científico foi abandonado, a espiritualidade ficou suspeita” (NICOLESCU, 1999,
p.18). O pensamento lógico suprimiu a intuição nas ciências, isso resultou em um mundo
fragmentado, de tal forma que os saberes autóctones foram substituídos pelo conhecimento
obtido de dados e fórmulas matemáticas.
O conhecimento disciplinar objetivo tem a tendência a reduzir tudo a objeto; as relações
humanas e os sentimentos se tornaram commodities obsoletas e perecíveis. A busca incessante
pela felicidade, atrelada aos bens materiais, tem deixado as pessoas mais consumistas e, por
conseguinte, afetadas pela descartabilidade do consumismo. Como se o “ter”, no sentido de
“possuir” produtos, suprimisse a sensação de angústia e o vazio deixado pela efemeridade das
coisas. Boff (2015) diz que o mundo é como um grande mercado, onde tudo está à venda e as
“dimensões espirituais e profundamente humanas, como a de se interrogar sobre o sentido da
vida e o destino de todo o universo [...] foram colocadas à margem ou simplesmente relegada
ao mundo privado” (BOFF, 2015, p.74). D´Ambrósio (1997) destaca que o sistema de
propriedade, produção e divisão de trabalho, tido como “a modernidade”, legitima um modelo
de vida que ameaça a “sobrevivência da civilização no planeta” (D’ AMBRÓSIO, 1997, p. 13),
e que a globalização segue um rumo lamentável:
A globalização é a culminância de um processo que se iniciou há cerca de 500
anos com os episódios de conquista de novos territórios, por parte dos
europeus, e com a implantação do regime colonial. Um dos efeitos desse
processo foi a decuplicação da população do planeta (D’AMBRÓSIO, 1997,
p.13).

O aumento populacional, segundo D’Ambrósio (1997), foi amparado pelo
aprimoramento das tecnologias na produção de alimentos, ou seja, a abundância da agricultura
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contribui para a expansão demográfica. Mas a consequência foi o uso, sem limites, de energia
fóssil e a natureza tomada como bem comercial, inclusive o próprio ser humano se tornando
um produto. O autor ainda nos elenca que a redução das populações autóctones nas Américas
é apavorante. Nesse sentido, afasta-nos ainda mais da natureza, pois se perdem as referências
de formas de vidas sustentáveis (D’AMBRÓSIO, 1997).
Além de Angelin (2017), Carolina Teles Lemos (2012) também aponta que a opressão
das mulheres se dá pela mesma lógica que transforma e subjuga a natureza como objeto: “Tanto
o meio ambiente como as mulheres são vistos pelo capitalismo patriarcal como ‘coisa útil’, que
devem ser submetidos às supostas necessidades humanas, seja como objeto de consumo ou
como meio de produção ou exploração” (LEMOS, 2012, p.816-817).
Diante disso, a integração entre o indivíduo e a natureza só pode ser alcançada por meio
da retomada da consciência de que fazemos parte de um mesmo sistema, como numa grande
rede de colaboradores, seres humanos, natureza vegetal, animal e mineral. Contudo, o que mais
causa impacto nos dias atuais é a própria relação entre os indivíduos, uma vez que se perdeu o
respeito pela vida e a integridade física do ser.
Podemos ressaltar que a retomada da conexão “ArteCiência” (BROW, 2011), à qual
trataremos nos capítulos 3 e 4, pode ser uma alavanca na conjuntura dos saberes autóctones e
dos indivíduos, contribuindo para a revalorização da natureza e do ser humano. A missão da
ArteCiência é reunir todos os conhecimentos por meio de processos que buscam o resgate da
essência do ser humano através da conexão da arte e dos conhecimentos científicos em todas
as áreas do saber (BROW, 2011). No entanto, a procura pelo bem estar social, paz, harmonia
entre o ser humano e a natureza, valorização dos povos e minorias, igualdade de gênero,
decrescimento sustentável, devem ser a força propulsora que permeia os saberes para que seja
assegurado o direito de condição das gerações futuras de viver na terra.
Davide Brocchi (2018) afirma que a sustentabilidade não é uma questão puramente de
inovação tecnológica e econômica, mas sim uma transformação de relações sociais. Contudo,
para que haja desenvolvimento humano, social e ambiental, é necessário o encontro das esferas
da essencialidade humana, da natureza e da sociedade, sem hierarquia entre elas, ou seja, uma
tomada transdisciplinar.
O papel social das mulheres em que predomina a submissão vem sendo modificado nos
últimos tempos, porém ainda estamos longe de alcançar um equilíbrio nas relações de gênero.
No próximo capítulo vou trazer a discussão para o campo das artes visuais. Apresentarei obras
que dialogam com a sustentabilidade, e outras que questionam a hierarquia de gênero.
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CAPÍTULO 3: RESGATE DO FEMININO COMO RESPOSTA À
SUSTENTABILIDADE NAS ARTES VISUAIS
Pretendo trabalhar neste capítulo com obras de artes visuais que apresentam o feminino
como força criadora e mística em contraponto com a insustentável hierarquia de gênero. São
obras que questionam a cultura da superioridade masculina, ao trazerem a relevância das
mulheres para o contexto social, ambiental e cultural. Selecionei obras das artistas
internacionais Judy Chicago, Marina Abramovic, Frida Kahlo e de ceramistas que concluíram
a graduação em Artes Aplicadas pela UFSJ (Aliny Mirely de Abreu, Isis Sabino de Alcântara
Silva) e alguns trabalhos meus que representam, de forma simbólica, o florescer de uma
consciência feminina e ambiental.
As artistas escolhidas possuem obras que podem ser lidas a partir das três práxis
ecológicas proposta por Félix Guattari: social, mental e ambiental. Dessa forma, vamos analisar
obras destas artistas pelos motivos a seguir.
Judy Chicago, pela importância para a representatividade das mulheres e das artistas no
mundo das artes visuais e na sociedade. Por conseguinte, a subjetividade feminina precisa se
constituir de dentro para fora, vir a ser, ou nos termos de Guattari, “se pôr a ser”, de modo que
as “práxis ecológicas se esforçarão por detectar vetores potenciais de subjetivação e de
singularização” (GUATTARI, 1997, p.28). Guattari propõe uma ecologia social que contrarie
a lógica dominante e se reinvente para “compor outras configurações existenciais”, ou seja,
outro modo de ser (GUATTARI, 1997, p.28).
Marina Abramovic, por apresentar uma ecologia mental capaz de rearticular corpo e
mente, pois a percepção de mundo e de nós mesmos não pode ser limitada a padrões ditados
pelo sistema econômico e capitalista; há outros valores intrínsecos aos seres humanos, movidos
pela ética e norteados pela emoção.
Frida Kahlo, porque ao se colocar como parte da natureza, evoca a ecologia do meio
ambiente. Nas obras da artista, sua própria história e suas angústias se entrelaçam com
elementos da cultura mexicana e da natureza, muitas vezes na figura da Mãe Terra. Isso nos faz
chamar mais uma vez Guattari, pois para ele “mais do que nunca a natureza não pode ser
separada da cultura e precisamos aprender a pensar ‘transversalmente’ as interações entre
ecossistemas, mecanosfera e Universo de referências sociais e individuais” (GUATTARI, 1997,
p.25).
Ainda que as artistas internacionais acima citadas sejam de grande relevância para esta
discussão, não gostaria de falar apenas de artistas amplamente divulgadas pela mídia, mas
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também de jovens que tiveram formação acadêmica em artes recentemente e que fazem parte
do meu ciclo de amizades, ou seja, que representam a esfera local que vai dialogar com o global.
Aliny Mirely de Abreu foi minha colega de classe, companheira de atelier, talentosa
ceramista, cujo trajeto acadêmico e artístico tive a oportunidade acompanhar. A preocupação
constante da artista com as questões humanas e ambientais contribuíram para uma profunda
reflexão filosófica que foi materializada em uma série de esculturas em cerâmica. Aliny
produziu esculturas figurativas que mesclavam, em um só elemento, o ser humano e a natureza,
pois para ela, suas obras dialogam “com as relações entre a humanidade e a natureza,
considerando como natureza não apenas o meio ambiente natural terrestre, mas o cosmos e
todos os fenômenos planetários que estão interligados e que influenciam a vida na terra”
(ABREU, 2015, p.03).
Conheci a artista Isis Sabino de Alcântara Silva no Laboratório Escola de Cerâmica da
UFSJ, enquanto ela concluía a graduação em Artes Aplicadas. Acompanhei de perto o processo
de criação das peças, e era com entusiasmo que eu esperava a abertura do forno para, junto com
ela, conferir o resultado da queima – algumas vezes com o coração na mão, por receio de que
alguma trinca, durante o processo de sinterização, pudesse ter ocorrido. Isis, com seus traços
delicados e sutileza memorável, destacou com primor uma das mais importantes facetas do
feminino: o movimento de origem.
A obra de Judy Chicago escolhida é a instalação The Dinner Party (1974 -1979), um
trabalho de cunho histórico-social, que denuncia a obscuridade que a identidade feminina foi
submetida por séculos. Nesse trabalho, Judy Chicago nos convida a sentar junto a várias
mulheres em uma grande ceia, mulheres esquecidas pela história da humanidade; a artista nos
induz a acreditar no potencial das mulheres, pois o papel social feminino foi muito além das
tarefas cotidianas de servir e colocar refeições sobre a mesa.
Na instalação The Dinner Party, uma mesa triangular com 39 lugares decorados com
toalhas bordadas e pratos em porcelana faz alusão a três vezes o número representado por Jesus
e os 12 apóstolos na última ceia. O piso de cerâmica branca é decorado com os nomes de 999
mulheres escritos em tinta esmalte (FIGURA 8).
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Figura 8 – The Dinner Party, de Judy Chicago

Fonte: Adaptado de Brooklyn Museum 18

Nessa obra, a autora faz uma transcriação19 da Última Ceia, com a intenção de
homenagear simbolicamente a exclusão das mulheres na história:
Na Última Ceia são representados treze personagens, mas Judy Chicago tinha a intenção
de homenagear um número maior de mulheres e a solução foi multiplicar três vezes esse
número. Assim, cada lado da mesa tem treze lugares e representam três períodos da história da
humanidade: da pré-história ao Império Romano, do início do Cristianismo à Reforma e, por
último, da América à Revolução Feminista (ALMEIDA, 2010). Os detalhes, para os quais
iremos dar maior atenção neste trabalho, são os pratos decorados com representação bi e
tridimensional de vulvas como símbolos da fertilidade criativa e da contribuição das mulheres
homenageadas para a história da humanidade (FIGURA 9).

18

Disponível em: disponível em:
<https://www.brooklynmuseum.org/eascfa/dinner_party/curatorial_overview> Acesso em 20 de setembro de
2019.
19
A transcriação pode ser entendida como a “livre recriação, com investimento estético e inovação”. Há uma
espécie de “trânsito sensorial entre o visual, verbal, sonoro e tátil”, dentro dos próprios códigos. A tradução
movimenta também “as diferenças entre tradução e traduzido, colocando em jogo a historicidade dos suportes”
(PLAZA apud CHAGAS, 1999 [s.p.])”. A transcriação permite criar novas realidades a partir do original, porém,
consecutivamente, deve haver algo do primeiro no segundo e, desse modo, formam-se novos sentidos e revela-se
como resultado uma obra autêntica. A produção de sentido e significado, tanto para Umberto Eco (2008) quanto
para Julio Plaza (1987), é um processo infinito, e seu significado não é estanque, ou seja, na medida em que abre
para novas perspectivas, muito se pode agregar como sentido semântico e poético.
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Figura 9 – Prato Deusa primordial, The Dinner Party, de Judy Chicago

Fonte: Brooklyn Museum.20

Essa obra não foi aceita no museu nos anos 1980 porque foi considerada pornográfica.
O documentário Women Art Revolution (2010) apresenta relatos da autora e sua luta para que
sua obra fosse exposta. O congresso americano gastou 27 minutos discutindo o futuro do The
Dinner Party porque os congressistas afirmavam que representar a genitália de 39 mulheres em
pratos não era arte, e sim uma pornografia. Em defesa, outros congressistas afirmavam que mais
pornográficas eram as armas militares, pois parecem símbolos fálicos e não tem outra finalidade
a não ser destruir vidas (LEESON, 2010). No entanto, não se discutiu a presença de vários nus
femininos nos museus para objeto de contemplação dos visitantes; as representações de nus
femininos aceitáveis seguiam – e ainda seguem – os cânones vitorianos,21 e o que foge desse
estigma é considerado pornográfico, conforme nos apresenta o diretor Ben Mcpherson, no
documentário Empire of the nude (2001).
Judy Chicago priorizou as técnicas tidas como “artes menores” (como cerâmica e
bordados, trabalhos tipicamente femininos) para questionar a hierarquia dominante que não
valoriza os trabalhos manuais. Após a separação entre artes intelectuais e as artes aplicadas, os
trabalhos manuais de uso doméstico foram sendo consideradas tarefas femininas. Assim, “tais
modalidades foram sendo, aos poucos, feminizadas, isto é, as obras consideradas inferiores na
hierarquia dos gêneros artísticos foram sendo associadas às práticas artísticas de mulheres”
(SIMIONI, 2010, p.5).
20

Disponível em: https://www.brooklynmuseum.org/exhibitions/dinner_party. Acesso em: acesso em 10 de julho
de 2018.
21
O estilo vitoriano exigia que os nus estivessem com a genitália parcialmente coberta de modo que aspecto
sexual do corpo estivesse contido, ou seja, devia apresentar o corpo como um objeto quieto, passivo e sem sinal
de individualidade (MCPHERSON, 2001).
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O distanciamento do ser humano com a feminilidade geradora de vidas também
contribuiu para a desvalorização do feminino, transformando as mulheres em objetos do desejo
e do prazer masculino (NICOLESCU, 1999). Nas antigas culturas, a divindade era a terra,
representada pela Grande Deusa, na qual se via “o mundo natural e o mundo humano como
interligados na grande teia da vida” (OLIVEIRA, 2005, p.3).
O ícone da genitália feminina, representado nos pratos na obra de Judy Chicago,
observado fora do contexto em que a fertilidade é aceita como força renovadora, perdeu seu
significado simbólico e recebeu conotação vinculada a atrativo erótico. Segundo Umberto Eco
(2008), as associações visuais dependem do contexto histórico e estão atreladas a intenções prédeterminadas pela cultura. Podemos ressaltar que as intenções sugestivas nas representações da
sexualidade feminina são determinadas pela estética do desejo e do prazer, em uma sociedade
que mostra interesse em apenas um tipo de erotismo: a pornografia (VIEIRA, 2010).
No videoarte Balkan Erotic Epic (2005), da artista performática Marina Abramovic,
pode-se observar que o erotismo em outros tempos não estava somente direcionado ao prazer
sexual. Os povos Balcãs viviam a sexualidade de modo místico e integrado com a natureza.
Nessa cultura, segundo Abramovic, o homem se casava com a lua e a mulher com o sol, e desse
modo conservavam a energia criativa e, através do erotismo, entravam em contato com a
indestrutível energia cósmica (ABRAMOVIC, 2005).
Nesta performance (FIGURA 10), mulheres desnudas exibem o púbis durante uma
tempestade para controlar a chuva. Dessa maneira, a sexualidade está diretamente ligada à
natureza de forma global, um erotismo em antítese à visão antropocêntrica dos prazeres carnais.
Figura 10 – Balkan Erotic Épic, de Marina Abramovich

Fonte: http://indigoaolhar.blogspot.com.br/2008/12/dancing-in-rain.html
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O filósofo romeno Mircea Eliade, um dos mais importantes intérpretes do simbolismo
religioso e dos mitos, em O sagrado e o Profano, ressalta que, em alguns mitos cosmogônicos,
o ser humano participava da força mística da terra e do cosmo e se sentia como parte dela, sendo
impossível dissociar o sobrenatural e o natural. Nesse sentido, o cosmo era considerado um
organismo real, vivo e sagrado. Eliade afirma que o feminino estava associado às águas
primordiais (em outras palavras, o líquido fluidor da vida) e à terra, na figura de um deus
feminino (ELIADE, 2008).
A obra O Abraço de amor do Universo, a Terra (México), eu, Diego e Senhor Xolotl
(1949), da mexicana Frida Kahlo (1907-1954), representa uma gênese mística na qual a própria
artista se insere como elemento figurativo. A pintura a óleo sobre tela, com dimensões de 70 x
60,5 cm, composta por alegorias da mitologia pré-hispânica e as angústias da vida de Frida,
evidencia ainda a ancestralidade indígena da artista (FIGURA 11).
Figura 11 – O Abraço de amor do Universo, a Terra (México), eu, Diego e Senhor Xolotl, de Frida Kahlo

Fonte: KLAINPAUL, 200722

A imagem tem uma nítida divisão noite/dia, sendo a noite representada pela cor escura
e o dia por tons claros; o universo é personificado por um rosto localizado na linha do centro,
levemente deslocado para a esquerda. Uma figura feminina de tons marrons esverdeados com
o seio direito à mostra abraça uma Frida que segura um ser com aparência do marido Diego
Rivera. No busto de Cihuacoatl, a Deusa da Terra, corre um rio que acaba no bico do seio, em
uma gota de leite e o cão (Xolótl) descansa no lado esquerdo da composição, em cima do braço
22

Disponível em: https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/santa-maria/artes-visuais/realidade-e-sentimento-naobra-de-frida-kahlo/. Acesso em: acesso em 15 de outubro de 2018.
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do universo. O cão representa o senhor da morte (KLAINPAUL, [s.d.]).
A forma de representação é triangular e as personagens humanas estão deslocadas para
a esquerda, o lado escuro da pintura. A vida de artista é interligada aos eventos da gênese da
criação, na qual a mitológica Cihuacoatl traz o elemento fundamental da vida humana, o leite
materno; enquanto, do seio de Frida verte sangue, em analogia com a infertilidade e os
sucessivos abortos causados pela sequela do acidente que ela sofreu aos 18 anos. Frida trabalha
com as dualidades dia/noite, claro/escuro, fértil/estéril e vida/morte como parte de um todo, um
universo comum no qual todos os seres estão sujeitos.
A presença da água e o leite são recorrentes nos mitos de criação. Para Riane Eisler, em
variadas mitologias, o feminino é associado às águas primordiais. Na mitologia egípcia a deusa
Nut é ligada às águas celestes, e na Anatólia e Europa os motivos de chuva e o leite se misturam
como fornecimento de força renovadora (EISLER, 2007). Eisler (2007) aponta que a
humanidade não esqueceu os princípios fundamentais que determinavam uma vida harmônica
com a natureza e uma organização social de cooperação, mas deixou em segundo plano.
No filme, Innsaei: o poder da intuição (2016), Hrund Gunnsteinsdottir e Kristín
Ólafsdóttir buscam um modo de lidar com o mundo distraído e desconexo de hoje por meio da
empatia e a intuição. Elas entrevistam cientistas de renome mundial como Marti Spiegelman
(especialista em neurociência), Iain McGilchrist (psiquiatra), a artista Marina Abramovic e
Malidoma Patrice Somé, para mostrar como a intuição pode nos unir para uma consciência mais
humana e sustentável.
Spielgelman afirma que estamos a usar apenas uma pequena fração da nossa capacidade
intuitiva e, de modo similar, McGilchrist fala que nossa compreensão do real significado das
coisas se perdeu e a sabedoria foi trocada pelo conhecimento científico fragmentado e, desse
modo, a atenção estritamente focada sobrepôs-se à visão global. Assim, a intuição não é mais
considerada uma maneira confiável de solucionar os problemas. O psiquiatra McGilchrist
considera que ambas as abordagens de mundo devem trabalhar em conjunto, ativando os
hemisférios direito e esquerdo do nosso cérebro.
A performance A artista está presente (2010), de Marina Abramovic, nos mostra que é
possível uma conexão consigo e com o outro. Nela, a artista ficava sentada em frente a outra
pessoa e após algum tempo ambas se conectavam através do olhar. Abramovic compartilhava
os sentimentos das pessoas como se fosse um espelho, e afirma que o sucesso desse trabalho se
deu porque não havia comunicação verbal, então os sentimentos não eram explicados, mas
experimentados. Para ela, era como se as pessoas conseguissem entrar em contato com seu
próprio interior – e é o que nós sempre evitamos. Os cientistas americanos se interessaram em
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estudar o cérebro de Abramovic e puderam afirmar que ela possui uma capacidade maior que
as outras pessoas de comunicação não verbal (GUNNSTEINSDOTTIR; ÓLAFSDÓTTIR,
2016).
Disseram-me que minha atividade cerebral é mais forte do que qualquer outra
pessoa. As minhas ondas são mais longas e brilhantes e de intensidade tão
forte que os participantes podem reagir a isso, [...] e passa-se tudo a um nível
subconsciente
(ABRAMOVIC
apud
GUNNSTEINSDOTTIR,
ÓLAFSDÓTTIR, 2016).

Podemos observar que a interação consciente e inconsciente baseada na empatia possui
um importante papel para um despertar crítico aos problemas atuais das relações humanas
desiguais e do descaso com o meio ambiente. Se for possível se colocar no lugar do outro e
senti-lo em si, pode-se então desestabilizar o atual modelo hierárquico que submete as mulheres
e minorias a tratamentos desumanos e que abusa consideravelmente da natureza. Para
Malidoma Patrice Somé, conforme foi apresentado no filme Innsaei, a desconexão com a
intuição fomentou a violência contra as mulheres e o desrespeito com a natureza, pois o desdém
com a destruição do meio ambiente é (conforme Somé) o mesmo que fosse natural violentar a
mãe que nos deu a vida. Somé também afirma que nosso distanciamento da Terra se traduz no
desrespeito com o feminino e, quanto mais o restringe, nossa ligação com a Terra continua a se
tornar um ponto obscuro.
Para Eliade (2008), nos estudos dos mitos a mulher relaciona-se diretamente com a
Terra, de tal modo que os ciclos de ambas equiparam-se:
A mulher relaciona-se, pois, misticamente com a Terra; o dar à luz é uma
variante, em escala humana, da fertilidade telúrica. Todas as experiências
religiosas relacionadas com a fecundidade e o nascimento têm uma estrutura
cósmica. A sacralidade da mulher depende da santidade da Terra. A
fecundidade feminina tem um modelo cósmico: o da Terra Mater23, da Mãe
universal (ELIADE, 2008, p.120-121).

A mulher, segundo Eliade (2008), é mais próxima da Terra e o respeito a ela depende
da maneira que se respeita a Terra-Mãe, pois são ambas sagradas e geradoras de vidas. Nesse
sentido, a ceramista Ísis Sabino de Alcântara Silva retrata em seu trabalho Feminino:
movimento de origem (FIGURA 12) os aspectos sagrado e ancestral do feminino, bem como
toda a sabedoria e a carga simbólica que, para a artista, as mulheres carregam dentro de si.

23

“É a Terra Mater ou a Tellus Mater, bem conhecida das religiões mediterrâneas, que dá nascimento a todos os
seres” (ELIADE, 2008, p.117).
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Figura 12 – Feminino: movimento de origem, de Ísis Alcântara

Fonte: SILVA, 2017.

Ísis, como nós a chamaremos daqui em diante, buscou na ancestralidade feminina uma
maneira de se conectar consigo mesma. Para a artista, o sagrado feminino passou a ser um
assunto de relevância após saber o significado de seu próprio nome: “Isis, Deusa da Terra e da
Fertilidade, aquela que rege o universo” (SILVA, 2017, p.17). O trabalho de Isis foi um modo
de resgatar sua própria essência e conhecer a si como participante de um universo feminino de
grande importância para a continuidade da vida:
Feminino: Movimento de Origem é a realização de um desejo que vai além
da finalização de um trabalho acadêmico, é concretização de uma realização
pessoal como mulher. Abordar o tema Feminino em seus vários aspectos,
resgatando uma memória ancestral em meio histórico e cultural, valorizando
o poder gerativo e fertilizador da mulher em relação à vida, trouxe uma
experiência de encontro com um lugar perdido dentro de mim, redescobrindo
meu corpo de mulher com um olhar mais sensível e amplo. Foi uma etapa de
descobertas artísticas que tiveram o poder de me comover com o potencial e
abrangência que a temática do feminino pode alcançar (SILVA, 2017, p.57,
grifos da autora).

O feminino é materializado no painel cerâmico de Isis por meio de traços que remetem
aos cabelos, raízes e cordões umbilicais. Para a artista, são formas naturais e significativas do
universo feminino, pois remetem à mulher e à Mãe Terra.
O planeta Terra, para James Lovelock (2006), é um organismo vivo, interligado, e todas
as estruturas vivas e não vivas são interdependentes. Gaia, como chamou Lovelock, é um
planeta vivo e autorregulador, e a interferência agressiva dos seres humanos vem mudando a
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configuração dos níveis de gases vitais a nossa sobrevivência: “O conceito de Gaia, um planeta
vivo, é para mim a base essencial de um ambientalismo coerente e prático. Opõem-se à crença
persistente de que a terra é uma propriedade, um bem imóvel, a ser explorado em benefício da
humanidade” (LOVELOCK, 2006, p.130).
A Terra já sobreviveu a outras catástrofes e sabemos que ela pode se recuperar, mas não
há garantias de que os seres humanos se adaptem ao ambiente que eles mesmos estão a criar.
Lovelock também corrobora com a ideia de que a intuição e o instinto suprimidos pelo
conhecimento fragmentado impossibilitam uma visão global que permitem enxergar a Terra
como um todo. Para ele, nossa visão está limitada às coisas que conseguimos ver com nossos
olhos e, no final, acabamos por não reconhecer a Terra e nós, seres humanos, como parte de um
mesmo macrocosmo vivo (LOVELOCK, 2006).
A artista Aliny Mirely de Abreu concretiza em sua série Mulheres árvores (2015) a
concepção de que o desequilíbrio ecológico parte do distanciamento do ser humano de uma
consciência ambiental. Aliny procura expressar em seu trabalho as relações de interdependência
entre os seres humanos e a natureza. Todavia, a artista questiona a relação hierárquica entre nós
e a natureza, pois a Terra é um ambiente em que o ser humano faz parte e, de maneira nenhuma,
deveria ser visto como possuidor dela (FIGURA 13).
Figura 13 – Mulheres árvores, de Aliny Mirely de Abreu

Fonte: ABREU, 2015.

A série Mulheres árvores (2015) é um conjunto de esculturas em cerâmica de corpos
femininos, alguns com ventres volumosos, todas com cabelos que remetem a ramos e folhas de
árvores. O semblante suave e os olhos fechados sugerem um momento de meditação e intensa
paz. A harmonia entre ser humano e natureza é definida pelo sutil encontro das folhagens que
formam uma floresta e pela presença do tranquilo lobo-guará a descansar junto com as
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mulheres.
As figuras modeladas estão em momento de reflexão, de meditação, estão
dentro de si mesmas, num diálogo consigo. Para que o espectador conheça
seus pensamentos, sobre suas cabeças crescem árvores, ou as personagens se
relacionam com animais, ou seu cabelo se transforma em água que desce de
uma montanha (ABREU, 2015, p.15).

No Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de Aliny, intitulado Cerâmica como
linguagem para uma arte da natureza, ela descreve essa série autoral como um conjunto
interligado, interdependente e harmonioso, que sugere ao espectador uma conexão entre corpo,
mente e meio natural.
Já no meu TCC, a natureza germinativa feminina foi trabalhada por meio de uma
representação tridimensional, em cerâmica, que interliga o corpo feminino com flores. A
intenção foi questionar a hegemonia masculina no mundo das artes visuais, no qual a produção
artística feminina foi, até o início do século XX, categoricamente subjugada e invisibilizada
(SILVEIRA, 2014).
Na série Flores (2014), representei o universo feminino em sintonia com a natureza.
Foram modeladas e esculpidas doze peças, nas quais cada flor foi relacionada a personalidades
femininas e artistas mulheres. Unir em um só elemento partes do corpo feminino e flor foi um
insight a partir de uma proposta da criação de flores em cerâmica para uma exposição a céu
aberto, promovida pelo Inverno Cultural da UFSJ, em julho de 2014, idealizada pelo professor
Cristiano Lima Sales, do curso de Artes Aplicadas. Como eu já me sentia incomodada com a
pouca visibilidade dos trabalhos artísticos realizados por mulheres e desenvolvia meu interesse
pela modelagem do corpo humano, resolvi testar a delicadeza deste encontro: o feminino e a
feminilidade que as flores me sugeriam.
As artistas foram relacionadas a flores que remetiam a algo de seus trabalhos ou de suas
experiências de vida. “Cada escultura em cerâmica da série Flores foi dedicada a uma
personalidade feminina, com o intuito de ressaltar a fertilidade, em sentido simbólico, como
propulsora da força germinativa de ideias” (SILVEIRA, 2014, p.8). Para Camille Claudel
(1864-1943), eu modelei uma flor idealizada e a nomeei Flor Selvagem (FIGURA 14), pois
representava a coragem e a determinação de Claudel ao enfrentar uma profissão que naquele
tempo era reservada ao gênero masculino, o trabalho de escultor. A artista produziu importantes
trabalhos ao lado de seu mestre, o renomado Auguste Rodin.
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Figura 14 – Flor selvagem, de Ana Cristina da Silveira, 3 vistas.

Fonte: arquivo pessoal.

Nos trabalhos posteriores, continuei a apreciar a sutileza do feminino e a natureza que
se complementam em um mesmo elemento. A escultura que intitulei Vênus (2015) é uma
referência às sociedades de cooperação, nas quais o feminino era relacionado à Mãe Terra, e o
ser humano se via como parte da natureza (FIGURA 15).
Figura 15 – Vênus, de Ana Cristina da Silveira

Fonte: arquivo pessoal.
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Portanto, procuro trazer em minha produção artística uma narrativa de questões que
envolvem o universo feminino e a natureza, sendo que esta última aparece mais sutil nas obras
apresentadas no próximo capítulo. Foquei em fazer uma crítica à namoradeira como portadora
icônica de uma subserviência da mulher, por meio da representação de mulheres que
simbolicamente transpuseram o limite da janela. Acredito que a dominação masculina é um
sistema insustentável, que submete as mulheres e a natureza a constantes agressões,
transformando-as em produtos e coisas suscetíveis à manipulação pelas diversas artilharias da
cultura androcêntrica.
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CAPÍTULO 4: NAMORADEIRAS CONTEMPORÂNEAS, O TRANSCENDER DA
JANELA

Como tornar possível uma história das mulheres se a nós foi negado
até muito recentemente o acesso ao espaço público, lugar por
excelência da História?
Michelle Perrot

Neste trabalho, apresento em cerâmica 19 bustos de personalidades femininas
contemporâneas e procuro estabelecer um diálogo entre a instalação The Dinner Party, da
estadunidense Judy Chicago, e um artesanato brasileiro produzido na nossa região: as
Namoradeiras. A intenção é apresentar histórias de vida de mulheres que conquistaram o
espaço público e contribuíram para o enriquecimento do conhecimento e da cultura em diversas
áreas do saber.
Judy Chicago trouxe 39 personalidade para ocuparem um lugar à mesa, em um jantar
comemorativo e simbólico pela atuação das mulheres na sociedade, e eu quero resgatar a
história de importantes personalidades que viveram/vivem no Brasil. A obra de Judy Chicago
é uma homenagem às mulheres pouco lembradas pela história e foi uma importante fonte de
estímulo e inspiração para esta pesquisa.
Na instalação The Dinner Party, a cada mulher é destinado um lugar à mesa; essa mesa
tem formato triangular e cada lugar é decorado com um prato em porcelana com o símbolo
maior do feminino, a vulva. Acompanham também talheres, um recipiente para bebidas, e uma
toalha com o nome da convidada bordado em fios dourados (FIGURA 16). Na minha
transcriação, as mulheres são representadas através de bustos de aproximadamente 30 cm de
altura cada um, com detalhes que remetem a particularidades da personalidade de cada uma
delas.
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Figura 16 – Prato Virgínia Woolf, The Dinner Party, de Judy Chicago

Fonte: Brooklyn Museum.24

Os bustos são expostos no mesmo formato da obra de Judy Chicago, em disposição
triangular (FIGURA 17). Porém, no centro do triangulo, temos um busto maior, de
aproximadamente 50 cm de altura, moldado a partir de meu rosto. A escolha de colocar essa
peça no centro do triangulo é para ressaltar que considero a suma importância dessas mulheres
que estão ao redor para o enriquecimento das conquistas femininas e que também todas as
possibilidades que me foram abertas no espaço público só foram possíveis pelo engajamento
de várias gerações à causa feminista.
Figura 17 – Sugestão expográfica da instalação

Fotografia: Dell Ribeiro.

A peça central é um híbrido que articula, em sua composição plástica, o corpo feminino

24

Disponível em: https://www.brooklynmuseum.org/exhibitions/dinner_party. Acesso em: 10 jul. 2018.
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com elementos vegetais (FIGURA 18). O seio é somente sugerido com o volume de um decote
profundo, similar aos das bonecas Namoradeiras. Foi instalado um pequeno motor de aquário
no interior do busto para que a água possa fluir pela cabeça e pelo seio em alusão ao líquido
primordial, água e leite. A água que sai do seio alimenta um bebê hibrido, com o rosto
emoldurado por pétalas de flor. Na cuba da fonte, há detalhes floral que sugerem uma forma de
vulva.
Figura 18 – Busto-fonte Ana Cristina; detalhes do rosto do bebê híbrido e da cuba da fonte

Fotografia: Dell Ribeiro.
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Nessa obra, fiz uma alusão ao trabalho de Frida Kahlo intitulado O abraço de amor do
Universo, a terra (México), eu, Diego e Senhor Xolotl. A artista representa nessa obra, como
figura central, a terra como uma grande mãe, uma mulher de cor verde que segura o restante
dos seres em seus braços. O seio é a continuação de um rio, que sai próximo ao pescoço e vai
ficando mais estreito à medida que aproxima do bico, e dele vertem gotas de leite.
O trabalho plástico que apresento é também parte de minha experiência de vida e de
outras mulheres. Ao colocar as mulheres que selecionei em evidência, acredito estar abrindo
nossas janelas para novas perspectivas. Em primeiro lugar, gostaria de destacar aqui, a mulher
de maior relevância em minha vida, aquela que me trouxe ao mundo: minha mãe.
Dona Dorinha, como é conhecida pelos amigos e parentes, nasceu em 1954, em São
Tiago, Minas Gerais. Ainda menina foi morar em Santa Cruz de Minas, época em que esta
cidade era um distrito de Tiradentes. Casou-se aos 24 anos e mudou-se para São Paulo, onde
nasceram os quatro filhos: Sidnei, Elias, eu e Grasielle. Em 1995, época em que eu tinha nove
anos de idade, minha mãe foi trabalhar fora, mesmo sob o desagrado do meu pai. Lembro
claramente da tarde em que ela anunciou estar indo trabalhar em uma empresa, porque até
aquele dia nunca tinha presenciado minha mãe impor sua vontade acima da voz do marido.
Aprendi em minha infância que as mulheres deveriam ser submissas aos seus maridos,
cuidar da casa e dos filhos. Inclusive, que não precisavam estudar, porque não era necessário
ter conhecimentos acadêmicos para executar as tarefas do lar. Portanto, exercer profissão estava
fora de cogitação. A atitude da minha mãe foi um marco importante na minha vida e um
incentivo de que meu mundo poderia ser além da janela, ou seja, do ambiente privado.
O emprego dela era na cozinha de uma grande editora e ela trazia revistas de tiragem
semanal. Por essas revistas comecei a ter acesso a conteúdo de ciência, cultura e política, e isso
me instigava a uma constante busca por informações sobre o Brasil e o mundo.
Pouco tempo depois que minha mãe começou a trabalhar, meu pai ficou desempregado
e ela foi o suporte financeiro da família por quase dez anos. Porém, hoje, ele reconhece que a
atitude da minha mãe ao procurar um emprego remunerado foi imprescindível para o sustento
da família. Comenta também com muita satisfação que suas filhas são “estudadas” e não
dependem de ser amparadas economicamente.
Para modelar o retrato de Dona Dorinha (FIGURA 19), me inspirei na natureza e
apliquei elementos vegetais nos braços, cabelos e cabeça. A escolha por esses detalhes se dá
porque observei na história dessa mulher forte e guerreira uma aproximação com a mãe
natureza, que nutre e acolhe seus filhos em seus braços.
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Figura 19 – Busto de Dona Dorinha na janela e vista ¾

Fotografia: Dell Ribeiro.

Dona Dorinha, assim como muitas outras mulheres que são/foram arrimo de família e
responsáveis por manter a família, transcende o umbral da janela e nos mostra por meio de sua
determinação que a mulher pode chegar aonde quiser. Além de Dona Dorinha, outras mulheres
quebraram paradigmas androcêntricos e romperam barreiras que as excluíam de espaços e
campos tradicionalmente legados a homens, tais como o do trabalho remunerado, o da ciência
e o das artes.
Nísia Floresta (1810-1885), nome de batismo Dionísia Gonçalves Pinto, educadora,
escritora e poetisa nascida em Papari, no Rio Grande do Norte, é considerada uma das primeiras
feministas brasileiras. Lutou pelo direito das mulheres, dos índios e dos escravos, e também
participou das campanhas abolicionistas e republicanas. Seu primeiro livro foi escrito aos 22
anos, Direitos das mulheres e injustiça dos homens (1832). Foi o primeiro livro brasileiro que
tratava do direito das mulheres à alfabetização e ao trabalho. É considerada uma das primeiras
no Brasil a romper com o enclausuramento feminino no espaço privado e a escrever textos em
jornais da época (DUARTE, 2003).
Nísia fundou em 1838, no Rio de Janeiro, o Colégio Augusto, a primeira escola
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brasileira para meninas que ensinava português, línguas estrangeiras, ciências naturais e sociais,
matemática, música e dança. Nísia sofreu várias críticas e ataques de jornais, porque naquela
época as meninas eram educadas para o lar e aprendiam somente o que era considerado virtuoso
para uma mulher – nada além do que o papel de mãe e esposa exigia (MATUOKA, 2017).
Para representar Nísia Floresta, modelei um retrato tridimensional com detalhes que
remetessem à sua história de vida. O busto de Nísia tem uma mão que segura um livro e a outra,
uma pena para indicar o movimento da sua escrita (FIGURA 20). O olhar dela não revela um
ponto fixo de observação, pois retrata uma Nísia absorta em seus pensamentos, que aguarda a
inspiração para escrever sobre a privação de direitos das mulheres. Ao contrário dos bustos de
namoradeiras, este não retrata a espera por alguém, mas sim uma mulher que escreve seu
próprio destino.
Figura 20 – Busto de Nísia Floresta na janela e vista frontal

Fotografia: Dell Ribeiro.

Sua roupa é retratada por uma blusa sóbria, de cor escura com botões brancos. Na parte
frontal encontramos um bordado também em branco que sugere uma vulva estilizada, de traços
alongados e verticais (FIGURA 21). Nas costas, também pode-se notar um desenho semelhante
na gola. Essa genitália estilizada cria um diálogo com o trabalho The Dinner Party de Judy
Chicago.
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Figura 21 – Detalhes da blusa de Nísia Floresta e vista de costas

Fotografia: Dell Ribeiro.

Francisca Edwiges Neves Gonzaga (1847-1935), carioca, popularmente conhecida por
Chiquinha Gonzaga, foi uma pianista, compositora e maestrina em uma época em que mulheres
eram exclusivamente donas de casa, esposas e mães. Portanto, um indecoro uma mulher
participar da vida pública desacompanhada do pai, irmão ou marido. Filha de mãe negra e pai
alto oficial imperial, Chiquinha recebeu primorosa educação, digna das damas de alta sociedade
da época.
Casada aos 16 anos de idade, preenchia a monotonia do lar com longas horas ao piano,
o que viria a desagradar o ciumento marido. O final precoce do casamento é marcado pela
viagem que forçara a esposa a acompanhar o marido com o filho pequeno em um navio que
levava armamentos para os combatentes da Guerra do Paraguai. Na solidão do navio, encontrou
arrimo em um violão e isso fez com que se inflamasse ainda mais o ciúme do marido. Jacinto
do Amaral deu a Chiquinha duas opções: ele ou a música. Chiquinha abandona o casamento,
pois, para ela era impossível uma vida sem harmonia (DINIZ, 2005).
Chiquinha Gonzaga foi representada na série como uma mulher que está em atividade
intelectual, ou seja, uma pensadora. A posição dos braços sugere uma namoradeira, pois uma
mão descansa sobre o balcão e outro que apoia a face (FIGURA 22). Também está associada a
uma das fotos mais icônicas de Chiquinha, na qual ela está com os braços nessa posição. Nos
dedos de uma das mãos, coloquei delicadas teclas pretas como se fossem parte de um piano
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porque a música era a companheira de Chiquinha.
Figura 22 – Busto de Chiquinha Gonzaga na janela; vista de costas e detalhes de teclas de piano nos
dedos

Fotografia: Dell Ribeiro.

No cabelo, destaca-se um laço em formato de orquídea em tons de cor pêssego. No
centro da flor, nota-se um vermelho intenso que contrasta com um fundo esbranquiçado.
Tivemos a intenção de sugerir um formato que se assemelha à genitália feminina no centro da
flor. Nas costas, desenhei com giz formulado a partir de minerais nas cores azul, verde e marrom
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uma árvore com folhagens que se assemelham a notas musicais e um trecho de uma marcha
composta por ela. Chiquinha é um ícone importante para o nascimento da música popular
brasileira: inaugurou a tradição dos compositores carnavalescos, em 1889, com a marcha de
carnaval Ô abre alas e também é autora do tango Corta jaca, um dos maiores sucessos do teatro
de revista na época (DINIZ, 2005).
Leolinda Figueiredo Daltro (1859- 1935) foi uma professora nascida na Bahia. No
início de sua carreira, lutou pelo direito da alfabetização indígena; porém, por ser mulher,
percebeu que não era levada a sério. Por isso, ela começou a lutar pelos direitos das mulheres
e, em 1910, participa da fundação do Partido Republicano Feminino (PRF). Cabe lembrar que
naquele período as mulheres não tinham direito ao voto, mas Leolinda acreditava que sem
representação política as mulheres continuariam sem voz, e era necessário procurar meios de
ter representatividade política. O PRF tinha, por premissa, dar instrução política às mulheres e
participava de variados atos públicos no intuito de aumentar a visibilidade do partido
(KARAWEJCZYK, 2014).
Leolinda Daltro contribuiu para que o direito ao voto feminino começasse a ser discutido
pelo Senado. Constância Lima Duarte (p.161, 2003) afirma que “após várias passeatas
barulhentas, e de muita pressão junto aos políticos, conseguiram que um deles, o Senador Justo
Chermont, apresentasse o primeiro projeto de lei em favor do sufrágio”. No entanto, os
antifeministas se sentiram ameaçados e promoveram uma campanha para ridicularizar mulheres
e homens simpatizantes da causa, atrasando até 1928 a campanha pela direito ao voto pelas
mulheres. Os argumentos reforçavam que não havia compatibilidade entre os papeis femininos
realizados no lar com a inserção feminina na esfera pública (DUARTE, 2003).
Na escultura em que retratei Leolinda, ela está segurando um jornal, pois foi através
desse meio de circulação de notícias que ela ajudava a divulgar os ideais do PRF (FIGURA 23).
Na blusa de Leolinda, desenhei com a cor branca dois conjuntos de arabescos em formato
estilizado de vulva e nos cabelos, modelei um laço com detalhes em vermelho, branco e preto.
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Figura 23 – Busto de Leolinda Daltro na janela; vista de costas e detalhes da blusa

Fotografia: Dell Ribeiro.

Leolinda foi fundadora do jornal A Política, que debatia questões como o direito das
mulheres à educação e ao voto, e procurava, por meio dele, dar uma melhor condição de vida
às mulheres, denunciando a situação de inferioridade em que viviam (KARAWEJCZYK,
2014). Representei em Leolinda um olhar que indicasse que ela estava vendo à frente de seu
tempo. Então, não direcionei os olhos para o jornal, mas sim para o horizonte, para além do que
podia ser visto por uma mulher do final do século XIX.
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Emilie Snethlage (1868-1929) foi uma ornitóloga nascida na província de
Brandenburgo, ao norte de Berlim. Ela se mudou para o Brasil em 1905, e teve grande
contribuição para o fortalecimento das ciências no Brasil. Emilie estudou História Natural na
Universidade de Berlim e em 1904 doutorou-se com uma tese sobre insetos, na qual ela fez
também as ilustrações. No Brasil, ocupou o cargo de assistente na Seção de Zoologia no Museu
Paraense Emílio Goeld, preenchendo os requisitos que a vaga exigia, como a formação em
Ciências Naturas e trabalhos originais publicados. Ela foi nomeada diretora interina para o
mesmo museu em 1914, e em 1922 trabalhou como naturalista viajante para o Museu Nacional
do Rio de Janeiro. Passados quatro anos, tornou-se membro da Academia Brasileira de Ciências
(JUNGHANS, 2008).
Emilie é uma das poucas mulheres que conseguiu deixar registrado seu legado. Mirian
Jughans (2008) afirma que o Brasil possui poucos registros da participação das mulheres na
área das Ciências Naturais antes da década de 1930. Ainda segundo Jughans, a
institucionalização das ciências no Brasil se dá pelos trabalhos realizados pelos museus, dado
que as universidades no país vão se expandir posteriormente.
Optei por modelar o retrato de Emilie com elementos que pudessem ser relacionados
com clareza com o trabalho que ela realizava. Na blusa, desenhei pássaros em voo, e no laço
que prende o cabelo, coloquei uma pequena ave em forma tridimensional. Outro detalhe que
vai se repetir ao longo da série são as vulvas estilizadas, que no caso desta peça, foi representada
com pinceladas bem suaves na blusa de baixo, aparecendo no pequeno decote.
Nas mãos dela, coloquei um livro com um grande pássaro, que parece estar saindo da
página. No livro, trabalhei com desenho bidimensional que continua além da página e ganha
formato tridimensional, como pode ser observado no galho que sustenta o pássaro (FIGURA
24). Emilie descreveu mais de 60 espécies e subespécies e contribuiu para a biogeografia de
aves no país, com os inventários da fauna e flora brasileira (SANJAD et al., 2013), por isso,
priorizei modelar mais aves e deixá-las em pontos de maior destaque, por exemplo, o pássaro
que está junto ao livro.
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Figura 24 – Busto de Emilie Snethlage na janela; detalhes do decote da blusa, do livro e dos pássaros

Fotografia: Dell Ribeiro.

Celina Guimarães Viana (1890-1972) nasceu em Natal e trabalhava como professora.
Foi a primeira mulher que conseguiu autorização para votar no Brasil. Celina votou nas eleições
de 5 de abril de 1928, com um requerimento junto ao cartório em Mossoró, no Rio Grande do
Norte (VALLE, 2017). O Rio Grande do Norte foi o pioneiro estado a permitir o voto feminino,
pois seu governador, Juvenal Lamartine, aprovou uma lei que dava às mulheres o direito de
votar em 1927. Tal fato repercutiu em todo o país, gerando uma onda de iniciativas e
movimentos reivindicatórios que exigiam o mesmo direito. Naquela época foi escrito um
importante documento chamado de Manifesto Feminista, ou ainda conhecido como Declaração
dos Direitos da Mulher, assinado por Bertha Lutz e outras mulheres engajadas na causa,
incluindo a esposa do Vice-Presidente da República daquela época, Clotilde de Mello Vianna.
Em 1929, também no mesmo estado (RN), uma outra mulher torna-se a primeira prefeita eleita
da América Latina, Alzira Soriano (DUARTE, 2003).
Embora o voto de Celina tenha sido anulado pela Comissão de Poderes do Senado, a
iniciativa dela foi um ponto importante na inserção das mulheres na política, porque o caso
ficou mundialmente conhecido (VALLE, 2017). Somente em 1932, com o novo Código
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Eleitoral, o direito ao voto feminino foi assegurado (ORIÁ, 2009). Porém as eleições foram
suspensas por Getúlio Vargas e as mulheres só puderam exercer o direito de votar em 1945,
com o fim de seu governo (DUARTE, 2003).
A atitude de Celina inspirou outras mulheres a reivindicarem seus direitos. Por esse
motivo, optei por fazer um busto em que as mãos formassem um amplificador de voz. Suas
mãos estão erguidas e próximas à boca como se ela estivesse acabado de gritar algo para que
todas as mulheres ouvissem, anunciado que chegou a nossa vez (FIGURA 25).
Figura 25 – Busto de Celina Guimarães Viana na janela; vista de costas; detalhes do rosto e mãos

Fotografia: Dell Ribeiro.

Na blusa, destacam-se estampas de tulipas, na gola e nas mangas florescem tulipas em
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formato tridimensional. As flores da roupa têm também formato de vulva. Nas costas, escrevi
o nome de Celina em cor vermelha, o que forma um contraste com o verde da blusa.
Gilka da Costa de Melo Machado (1893-1980), carioca, ficou conhecida por ser uma
das primeiras mulheres a escrever poesia erótica. Foi também militante em movimentos que
defendiam o direito das mulheres ao voto. Gilka teve importante papel para a emancipação da
sexualidade feminina (SOARES, 2012). Sua poesia quebra com o paradigma do que era
permitido para as mulheres falarem em público, sendo considerada pela crítica de “matrona
imoral” (DIAS, 2013).
Na poesia de Gilka, observa-se uma liberdade de escrita de autoria feminina que
transcende os padrões da sociedade da época. Ainda adolescente, ela venceu um concurso de
literatura num jornal, mas foi duramente criticada. Rosana Gonçalves (2012) ressalta que a
poetisa se sentiu ofendida, pois apenas foi autêntica e fiel a suas emoções.
Gilka teve uma vida humilde, trabalhou como diarista e depois da morte do marido foi
cozinheira em uma pensão. Para sustentar os filhos, escrevia seus poemas enquanto cozinhava
para os fregueses. Dentre eles, frequentava a pensão Andrade Muricy e Tasso da Silveira, donos
da revista Festa, que passou a publicar a partir de 1927 os poemas de Gilka. Somente em 1979,
a Academia Brasileira de Letras outorga-lhe o prêmio Machado de Assis pela publicação da
obra Poesia completa. Porém, esse livro já tinha sido publicado há mais de quarentas anos
(DAL FARRA, 2015).
A poesia de Gilka transgrediu os valores conservadores e assumiu com orgulho a
sexualidade e a sensualidade femininas. A imagem que retratei de Gilka reflete esse lado
autêntico e desbravador da obra da poetisa (FIGURA 26). Com a cabeça erguida e o queixo
proeminente, o busto dela sustenta um olhar desafiador. Os ombros estão cobertos com um
tecido de cor verde com estampas em florais vermelhas; no centro do peito se destaca um relevo,
formando um desenho entranhado na pele que se assemelha à vulva.
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Figura 26 – Busto de Gilka Machado na janela; detalhes do rosto e decote

Fotografia: Dell Ribeiro.

Bertha Lutz (1894-1976) era zoóloga. Em 1919, foi assunto de enorme repercussão por
se tornar secretária do Museu Nacional de Rio de Janeiro, em um momento que o funcionalismo
público era somente para homens – eram pouquíssimas as exceções em que mulheres assumiam
cargos públicos (Emilie Snethlage fez parte desse seleto número ao assumir a direção do Museu
Paraense Emílio Goeld em 1914).
Bertha Lutz representou o Brasil em eventos internacionais como a Liga das Mulheres
Eleitoras e a Confederação de São Francisco, que antecede a criação da Organização das Nações
Unidas. A zoóloga é conhecida internacionalmente pela inserção da igualdade de direitos entre
homens e mulheres na carta de criação da ONU. No Brasil, fundou a Federação para o Progresso
Feminino e iniciou a luta pelo direito ao voto para as mulheres brasileiras. Em 1922, garantiu o
acesso à educação de meninas no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro (CARDIA, 2018). Em
1933, formou-se pela Faculdade de Direito do Rio de Janeiro,25 e três anos depois assumiu o
25

Hoje Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
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mandato de deputada federal pelo Distrito Federal. Também lecionou na Universidade Federal
do Rio de Janeiro e recebeu o título de professora emérita em 1969 (LÔBO, 2010).
No busto de Bertha (FIGURA 27), usei alguns elementos para que pudéssemos
ambientá-la com as diversas atividades que ela exerceu. A roupa dela é um blazer, para dar
ideia da profissão de advogada, umas das suas ocupações. A escolha da estampa de sapos
estilizados na roupa e um anfíbio modelado tridimensional na mão retratam a carreira dela nas
ciências naturais e a dedicação ao estudo desses animais. Ela catalogou e organizou o acervo
do pai, Adolpho Lutz, e publicou livros e artigos de grande importância para zoologia (LÔBO,
2010).
Figura 27– Busto de Bertha Lutz na janela; vista superior; detalhes do anfíbio na mão e decote

Fotografia: Dell Ribeiro.

A camisa é marcada por relevos feitos com a prensagem de rendas sobre a argila úmida;
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no detalhe maior, localizado no decote, fiz as camadas de tecido em formato de vulva. Bertha
foi uma mulher que participou ativamente da ciência e da política, reconhecida em esfera
internacional pela reivindicação dos direitos da mulher. Pode-se dizer que ela carregou,
literalmente, no peito a causa feminista.
Alzira Soriano (1897-1963) foi a primeira mulher eleita prefeita na América Latina.
Venceu com 60% de votos as eleições de 1929, no município de Lajes, interior do Rio Grande
do Norte (DUARTE, 2003). O estado do Rio Grande do Norte também é o berço de outras
precursoras da luta pela equidade de direitos das mulheres no Brasil, tais como Nísia Floresta
e Celina Guimarães. A indicação do nome de Alzira para competir nas eleições foi sugestão de
Bertha Lutz. A eleição de Alzira foi notícia internacional em jornais dos Estados Unidos,
Uruguai e Argentina (DUARTE 2003).
Fiz o retrato de Alzira Soriano com um braço erguido, mão fechada e o dedo indicador
apontando para cima. Esse sinal simboliza o número um, ou seja, o pioneirismo dessa mulher
na política brasileira. Alzira foi a primeira a comandar uma prefeitura, e mesmo que seu
mandato tenha durado alguns meses, ela tornou-se o ícone da mulher na política. Para o casaco,
optei pintar com branco e fazer um leve patinado26 para deixar que a blusa por baixo se
destacasse. Nessa parte da roupa, usei uma cor marrom escura somente nos detalhes para que
eles se sobressaíssem e deixassem as dobras do tecido em evidência. O formato do decote da
blusa sugere uma vulva (FIGURA 28).
Podemos interpretar minha obra como uma imagem que tem um sentido inverso ao
discurso em torno da namoradeira, porque representa a ex-prefeita do município de Lages que
abriu caminho no espaço público para as mulheres.

26

Retirei o excesso de tinta com uma esponja úmida.
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Figura 28 – Busto de Alzira Soriano; vista ¾ e detalhe da blusa

Fotografia: Dell Ribeiro.
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Nise da Silveira (1905-1999) nasceu em Maceió e foi uma importante psiquiatra
brasileira. Dra. Nise Magalhães da Silveira foi a única mulher em uma turma de 157 alunos no
curso de Medicina. Aprovada em concurso público em 1933, trabalhou no Hospício da Praia
Vermelha (CARVALHO, AMPARO, 2006).
De 1934 a 1936, Nise esteve em reclusão no presídio da Frei Caneca, e somente foi
reintegrada ao serviço público em 1944. De volta à psiquiatria, ela foi designada para trabalhar
no Hospital Pedro II, no subúrbio do Rio de Janeiro. Nise se sentia angustiada com os
tratamentos psiquiátricos que o hospital aplicava nos internos; considerava-os assimilares à
tortura aplicada aos dissidentes políticos do Estado Novo.
Estava em implantação um setor de Terapia Ocupacional (TO) no Hospital Pedro II, e
Nise colaborou junto com o diretor Paulo Elejalle para o sucesso do projeto, e ficou à frente do
Setor de Terapia Ocupacional e Reabilitação (STOR), setor este que dirigiu até sua
aposentadoria compulsória em 1974. Durante esse período, o STOR tornou-se uma importância
referência em TO. Nise considerava que a criação do atelier de pintura possibilitava a
reabilitação dos psicóticos, pois permitia expressar vivências não verbalizadas, um verdadeiro
meio de libertação da prática estética dos internos (CÂMARA, 2002).
Para o retrato de Nise, optei por acrescentar elementos que pudessem ser como ícones
da realidade vivida por ela. Na blusa, desenhei uma vulva em formato de mandala; esse formato
remete aos trabalhos realizados pelos internos. Nise procurou pela ajuda do Dr. Carl Jung para
entender que relação tinha os pacientes e o trabalho artístico deles. Jung explicou à Nise que a
forma de mandala dos trabalhos poderia ser a tentativa de os esquizofrênicos organizarem o
caos do inconsciente (CÂMARA, 2002).
Em uma das mãos, Nise segura um pincel envolto por uma serpente. Escolhi o pincel
para criar uma relação com o trabalho artístico que os pacientes desenvolviam. Portanto, o
pincel foi, em nosso ponto de vista, a ferramenta que Nise encontrou para trabalhar e tratar os
internos. Coloquei uma serpente para fazer alusão ao símbolo da psiquiatria, que é um bastão
com uma cobra enrolada nele. Na gola da blusa, fiz detalhes com rendas (FIGURA 29).
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Figura 29 – Busto da Nise da Silveira na janela; vistas de costas, ¾ e detalhes da mão, cobra e pincel

Fotografia: Dell Ribeiro.
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Patrícia Rehder Galvão (1910-1962), paulista, conhecida pelo pseudônimo de Pagu,
exerceu atividades de escritora, poeta, diretora de teatro, tradutora, desenhista, cartunista,
jornalista e se envolveu na militância política. Participou, aos 19 anos, como artista da segunda
dentição da antropofagia modernista.
Ingressou no Partido Comunista no início dos anos 1930 e escreveu vários artigos com
teor revolucionário no jornal O Homem do Povo, na seção Mulher do Povo. Nos anos de 1933,
publicou seu primeiro romance, Parque Industrial. Teve influências do surrealismo francês e
atuou na Front Populaire, porém acabou sendo presa em Paris por suas atuações políticas.
Livrou-se da deportação para a Alemanha Nazista, pela intervenção do embaixador Souza
Dantas, que a trouxe de volta para o Brasil (GUEDES, 2003). Thelma Guedes (2003) relata que
Pagu acabou sendo presa no Brasil por mais algumas vezes.
Nas décadas de 1940 e 1950, dedicou-se a atividade jornalística, e escreveu artigos de
crítica e crônica de arte para vários jornais, tais como A manhã, Jornal de São Paulo, A Tribuna,
A Noite, O Jornal. Nos anos seguintes, passou a se dedicar ao teatro e à dramaturgia. Durante
sua vida, Pagu lutou intensamente pela liberdade de expressão e mostrou indignação com as
condições de trabalhos e de vida dos proletários. Pagu participou intensamente da vida pública,
o que não era comum para uma mulher em meados do século XX.
Escolhi retratar Patrícia com as mãos apoiadas, de maneira que lembrasse algumas das
namoradeiras que são representadas com esse gestual, para questionar o estereótipo de mulher
enclausurada no ambiente doméstico (FIGURA 30). A vestimenta que escolhi para cobrir o
corpo de Pagu é composta por duas camadas de tecido. A primeira está em contato direto com
a pele e tem um decote suave e duas dobras de tedido. A segunda é semelhante a um casaco que
ao se sobrepor sobre a primeira forma um desenho tridimensional de uma vulva. Portanto, Pagu
é uma das mulheres que, em nosso ponto de vista, transpassou os limites do espaço privado e
estreou na esfera pública durante a maior parte de sua vida
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Figura 30 – Busto de Patrícia Galvão na janela; vista de perfil e detalhes da blusa

Fotografia: Dell Ribeiro.
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Dona Isabel Mendes da Cunha (1924-2014), importante ceramista da região do Vale
do Jequitinhonha que, por meio da atividade cerâmica, iniciou uma tradição artesanal em sua
terra. Nasceu na fazenda de Córrego Novo, que pertencia ao município de Itinga. Aprendeu o
ofício da cerâmica com a mãe, uma herança de família, pois a avó de Dona Isabel também fazia
peças de barro. Ela era de uma família grande (12 irmãos), e desde criança trabalhava para
ajudar os pais, ora na lavoura, ora com a mãe na lida com o barro e os afazeres domésticos.
Depois de casada, teve que trabalhar duro para sustentar os filhos, pois seu marido perdera a
visão ainda muito jovem. Além de carregar água para lavar as casas por alguns trocados de
dinheiro, trabalhava na roça e fazia cerâmica.
Inicialmente, Dona Isabel andava 12 km junto com os filhos para pegar uma carona na
rodovia Rio-Bahia com a cesta de peças na cabeça; o destino era a feira de Padre Paraíso. O
ápice de vendas veio com o convite para participar de uma feira em Araçuaí; depois disso,
começou a diversificar suas peças. Porém, o trabalho mais reconhecido hoje de Dona Isabel são
as noivas, produzidas a partir de 1978 por influência da demanda de peças grandes pelo mercado
externo. Desde então, começou a incentivar os filhos, que aprenderam a profissão. Depois,
expandiram-se os alunos de Dona Isabel e em torno dela se formaram talentosos artesões
(MATTOS, 2001).
A escolha dos elementos que iriam compor o busto de Dona Isabel apareceu
intuitivamente na medida em que fui trabalhando o barro. Primeiro modelei em argila o busto
(FIGURA 31); depois, as mãos. Coloquei em suas mãos um pequeno rosto com os traços físicos
dela para representar a mulher que literalmente moldou com suas próprias mãos sua história.
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Figura 31 – Busto de Dona Isabel na janela; vista de perfil de Dona Isabel segurando um rosto; detalhes do rosto
e costas

Fotografia: Dell Ribeiro.

Eva Alterman Blay (1937) é professora sênior de Sociologia da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras (FFLCH-USP) e ex-senadora da República. Escreveu importantes
livros sobre a condição de trabalho das mulheres como Trabalho Domesticado: A Mulher na
Indústria Paulista (1978), e diversos artigos sobre violência contra a mulher, participação
política das mulheres, feminismo e masculinidades e imigração judaica.
O artigo mais citado de Eva é Violência contra a mulher e políticas públicas.27 Neste

27

Pode ser consultado em: https://scholar.google.com.br/citations?hl=KA1-0hYAAAAJ, com 270 do total de
1572 citações das obras de Eva Alterman Blay até 05 de setembro de 2019.
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ela propõe a implantação de uma política interseccional de gênero para que a violência contra
a mulher possa ser evitada. A princípio, ela procurava entender como a mídia se comportava
frente à violência sofrida pelas mulheres na passagem do século XXI, mas os resultados
mostraram resquícios de ações que alimentavam a antiga violência nas relações sociais de
gênero. A autora alerta que é necessário articular os programas dos Ministérios de Justiça,
Educação, Planejamento e outros ministérios em busca de soluções que previnem as diversas
formas de agressões à mulher (BLAY, 2003).
Em meu trabalho, Eva está com as mãos apoiadas em livros, para representar a
contribuição dela para os estudos de gênero (FIGURA 32). Estampei a roupa com detalhes em
branco sobre um marrom claro. No decote, fiz uma pequena abertura em relevo, que sugere
uma metade de uma vulva. Nas costas, desenhei também uma genitália no centro, acompanhada
de traços em formato de pétalas de flor. O nome dela foi escrito por cima, como se fosse uma
marca de roupas (FIGURA 33).
Figura 32 - Busto de Eva Blay na janela e detalhe do decote

Fotografia: Dell Ribeiro.
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Figura 33 – Vistas lateral e ¾ do busto de Eva Blay

Fotografia: Dell Ribeiro.

Maria da Penha Maia Fernandes (1945) é uma farmacêutica sobrevivente de duas
tentativas de assassinato por parte de seu ex-marido. Na primeira vez, Maria da Penha ficou
paraplégica, e logo depois foi novamente agredida, quando o mesmo homem tentou eletrocutála. Durante anos lutou na justiça pela punição de seu agressor, porém a defesa do acusado
entrava com recursos e prolongava o processo. Somente vinte anos depois, com a ajuda de
Organizações Não Governamentais (ONGs), o caso foi encaminhado para Organização dos
Estados Americanos e o Brasil foi condenado por negligência à violência doméstica; como
punição foi exigido que o país fomentasse leis que defendessem os direitos das mulheres. No
ano de 2006, foi estabelecida a Lei 11340/2006, mais conhecida como Lei Maria da Penha
(CALAZANS, CORTES, 2014).
Para nós, Maria da Penha é símbolo da resistência ao sistema de dominação masculina,
que impera e impõe condições desumanas às mulheres, tentando mantê-las na janela, apenas a
observar o mundo. Todavia, essa mulher, destinada à imobilidade física e social, atravessou e
transcendeu o destino cruel que seu algoz companheiro a infligiu. Mesmo atada a uma cadeira
de rodas, ela é responsável pela aplicação da lei que dá suporte às mulheres vítimas de violência.
Em meu trabalho, ela está representada como uma mulher sorridente, que venceu os
obstáculos mais difíceis e cruéis (FIGURA 34). É um sorriso de vitória. Em uma mão ela segura
um folheto com a lei Maria da Penha para representar um troféu pela sua batalha contra a
impunidade de seu agressor. A blusa é de cor preta com detalhes em relevo no decote; a escolha
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do preto é para representar o luto pelas muitas mulheres vítimas do feminicídio. Na frente da
blusa, modelei uma vulva em formato de tulipa.
Figura 34 – Busto de Maria da Penha na janela, vista ¾ do busto e detalhe no decote

Fotografia: Dell Ribeiro.
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Conceição Evaristo (1946) nasceu em Belo Horizonte. Possui título de doutora em
Literatura Comparada pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e Mestra em Literatura
Brasileira pela PUC do Rio de Janeiro. De origem humilde, filha de mãe lavadeira e de uma
família de nove filhos, Conceição cresceu em meio às dificuldades e trocava horas de trabalhos
domésticos nas casas de professoras por aulas particulares ou livros para seus irmãos. Na tese
de doutoramento, estudou obras poéticas dos afro-brasileiros Nei Lopes e Edimilson de
Almeida Pereira, confrontando com a do angolano Agostinho Neto (LITERAFRO, UFMG,
2018).
Conceição retrata a questão de gênero em suas obras no contexto social marcado pelo
sexismo e racismo. Ponciá Vivêncio, romance escrito pela autora, foi bem aceito pela crítica e
seus leitores. Essa obra com recortes atemporais traz a discussão de identidade da personagem,
envolta aos seus afetos e desafetos, mesclando momentos da infância com a vida adulta de uma
neta de escravos. A autora trabalha a herança escravocrata que ainda persiste na vida da
população negra de poucos recursos, como trabalhos subalternos, violência e condições de vida
precária (EVARISTO, 2003).
Conceição me inspirou para fazer uma modelagem que ressaltasse as características
físicas da mulher negra que não está vinculada a um estereótipo sensualizado. Isso se diferencia
da namoradeira, que ressalta um perfil de uma pessoa jovem e sensual, ou seja, erotizado.
Procurei trazer para a obra uma Conceição que aparenta ter determinação e controle sobre si.
Nos cabelos, modelei os fios característicos da mulher negra, volumoso e farto. Na roupa, de
cor branca, acrescentei suaves ondulações em forma de flores estilizadas, arabescos e
pequeninas vulvas (FIGURA 35).
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Figura 35 – Conceição Evaristo

Fotografia: Dell Ribeiro.

Rosana Paulino (1967), paulistana, é especializada em Gravura pelo London Print
Studio de Londres e bacharel em Gravura pela ECA/USP, e possui título de doutora em Artes
Visuais pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP) com
a pesquisa Imagens de Sombras. Paulino vem se destacando por trabalhos que abordam
questões sociais, étnicas e de gênero (PAULINO, 2018).
Em grande parte de suas obras, Rosana tece um diálogo entre fotografia, desenho e
gravura. A série Bastidores, de 1997, é um exemplo dessa junção. Nesse trabalho, ela reproduz
fotografias em tecido e completa com bordado. No entanto, a temática é surpreendente, pois ao
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retornar ao bordado, ela denuncia a violência contra a mulher, que muitas das vezes fica
escondida no ambiente doméstico. A denúncia se dá por meio de linhas pretas que Rosana
costura e veda a boca da imagem estampada no tecido esticado no bastidor. Desse modo, indica
o emudecimento imposto às mulheres, principalmente as de pele negra (ENCICLOPÉDIA,
2019.
Na blusa de Rosana, desenhei círculos dentro de semicírculos e vulvas também formada
a partir de desenhos em formatos redondos para representar que os problemas de gênero e as
raízes da escravidão estão arraigados na formação da sociedade brasileira, marcados na pele
das mulheres (FIGURA 36). A blusa, também deixei apenas limitada por um relevo em forma
de uma linha espessa que circunda o pescoço, e mantive a roupa na mesma cor da pele, para dar
a ideia que essas marcas estão diretamente no corpo.
Figura 36 – Busto de Rosalina Paulino na janela; vistas de costas e ¾

Fotografia: Dell Ribeiro.
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Sonia Guajajara (1974), nasceu no estado de Maranhão, nas terras indígenas Arariboia;
seu nome de registro é Sonia Bone de Souza Silva Santos. É de origem dos povos indígenas
Guajajara/ Tentehar (WEISS, 2015).
Sonia é uma importante líder de seu povo, e luta pela demarcação, a manutenção das
terras indígena e o reconhecimento de seu povo. Aos 15 anos foi escolhida pela Fundação
Nacional do Índio (FUNAI) para estudar em uma escola rural em Minas Gerais. Voltou ao
Maranhão e continuou os estudos, acumulando duas graduações (Letras e Enfermagem) e uma
pós-graduação (Educação Especial). Dedicou-se a estudar mais e conhecer a variedade de etnias
indígenas no Brasil, já que nas escolas não se estuda com profundidade os povos originários do
Brasil (AVENDAÑO, 2018).
Em audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa em
2019, Sonia exigiu o respeito ao direito dos territórios originários dos povos indígenas e afirmou
que não é possível se calar diante da visão elitista, racista e alienada que o Senado expusera, ao
mencionar a condição econômica dos indígenas. O entendimento de territórios dos indígenas,
segundo ela, é diferente dos anseios capitalistas, que priorizam o lucro por meio da exploração
e destruição dos recursos ambientais. Para o índio, a terra é sagrada, sendo impossível dissociar
o indivíduo do território. A terra considerada improdutiva pela visão do agronegócio é para o
índio um meio de sobrevivência, a qual eles estão dispostos a defender com a própria vida
(GUAJAJARA, 2019).
No busto que fiz para representar Sonia, tive a intenção de deixar bem evidente as
características e os grafismos indígenas. Nosso objetivo é ressaltar a importância da preservação
ambiental, o respeito por nossas populações autóctones e as raízes da formação do povo
brasileiro (FIGURA 37). No rosto, desenhei com tinta preta os grafismos do povo Guajajara,
esse que Sonia tem o orgulho de usar em sua face em eventos. Fiz também uma adaptação dos
grafismos dessa etnia com o formato de vulvas, para ressaltar a relevância das mulheres
indígenas, e apliquei nos ombros da peça.
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Figura 37 – Busto de Sônia Guajajara na janela; vistas ¾ e superior

Fotografia: Dell Ribeiro.
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Marielle Franco (1979-2018) nasceu e morreu no Rio de Janeiro, e foi registrada como
Marielle Francisco da Silva. Foi vereadora pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL),
socióloga, política, feminista e defensora dos direitos humanos. Executada a tiros junto com o
motorista Anderson Gomes, em 14 de março de 2018 (BETIN, 2018).
A escolha da formação acadêmica de Marielle foi direcionada por sua preocupação com
o social. No mestrado, obteve seu título com a dissertação A redução da favela a três letras:
uma análise da segurança pública do estado do Rio de Janeiro pela Universidade Federal
Fluminense (UFF), em 2016. Marielle buscou analisar se havia sido incorporado um Estado
Penal impulsionado pelo modelo neoliberal no Brasil no período de 2008 a 2013.
A metodologia aplicada por ela permitiu identificar um Estado Penal que aplicava uma
política voltada para a repressão justificada por meio de um discurso de insegurança social.
Como exemplo, ela citou os cercos militarista nas favelas e o crescente número de encarcerados.
Desse modo, ela afirma que as Unidades de Polícia Pacificadoras (UPPs) é um modo de
fortalecer o Estado Penal, que tem como alvo dominar os insatisfeitos ou excluídos, em sua
maioria pobres (FRANCO, 2016).
Optei por deixar o busto de Marielle (FIGURA 38) com a pele toda exposta, sem
nenhuma roupa ou grafismo, por ela ter sido morta em circunstâncias ainda não esclarecidas
pela polícia federal. Para Leandra Cohen Schimer e Aline Roes Dalmolin, o assassinato deixou
suspeitas de ordem políticas, mas esse caráter foi sucessivamente atacado por inúmeras fake
news em redes sociais que a acusavam de estar envolvida com criminosos. As autoras ressaltam
que Marielle teve uma segunda morte ao ter sua reputação manchada por notícias falsas,
enquanto seu engajamento à defesa dos direitos humanos foi sutilmente apagado (SCHIRMER;
DALMOLIN, 2018).
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Figura 38 – Busto de Marielle Franco na janela; vistas ¾ e costas

Fotografia: Dell Ribeiro.
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Nesse capítulo, tive como objetivo traçar as relações diametralmente opostas entre o
discurso em torno da namoradeira e a história de algumas mulheres, com a intenção de subverter
ideais de subserviência feminina fortemente arraigados em nossa sociedade, mas que podem
simplesmente passar despercebidos no nosso cotidiano. Debruçar nas janelas a olhar as ruas, a
vigiar as crianças ou a esperar um marido ou pretendente não foram e nem são as únicas
importantes contribuições das muitas mulheres em nosso país.
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CONSIDERAÇÕES
A subordinação feminina está imbricada em um sistema de dominação, naturalizado no
tecido estrutural da cultura. Acredito que o discurso em torno do papel social da mulher, nas
bonecas Namoradeiras, reflete os aspectos de um sistema hierárquico que legitima a
subserviência feminina nas variadas formas de manifestação cultural.
Ao longo deste trabalho, pudemos compreender que o homem, ou seja, o ser macho
como referência para todas as coisas, inferiorizou as mulheres, e quase tudo o que diz respeito
ao feminino tornou-se pejorativo. Os aspectos ligados à mulher que são bem vistos, em sua
maioria, são aqueles que servem para agradar a classe dominadora ou reforçar sua esfera de
poder. Por exemplo, a idealização da beleza feminina, da jovialidade, da sensualidade e da
submissão tão bem representados na Namoradeira. Todavia, quando a mulher coloca em xeque
a hierarquia masculina, ela pode ser subjugada pelo próprio sistema. É o caso do uso da imagem
da ex-presidenta do Brasil, que foi associada ao caos político que o país enfrentava. Imagem
esta, que além de ser de uma mulher que ocupava o cargo político mais alto da federação, era
de uma mulher fora dos padrões de beleza determinados por nossa cultura androcêntrica. Por
conseguinte, as mais variadas esferas da nossa sociedade, por meio da manipulação de imagens,
introduzem padrões estéticos que não condizem com a realidade do próprio ser humano e, mais
ainda, da mulher. Na lógica consumista, com a intenção de vencer a qualquer custo, a mulher
tem sido subjugada, colocada em condição inferior e vista mais como objeto do que como ser
humano.
Nas artes visuais, busquei trabalhos que possuem um questionamento crítico ao
insustentável sistema hierárquico masculino e outros que buscam o resgate do feminino como
resposta à sustentabilidade. As obras apresentadas possuem temáticas que revertem o processo
de silenciar a mulher e desvalorizar o feminino. Judy Chicago questionou o protagonismo
masculino naturalizado nas obras de arte, na sociedade e nas ciências ao apresentar uma versão
da Última Ceia, intitulada The Dinner Party, figurada somente por mulheres.
As artistas Aliny Mirely e Frida Kahlo mostraram sua preocupação com a
insustentabilidade do modo de vida da sociedade atual, que se afastou da natureza, do feminino
e de um viver cooperativo entre todos os seres vivos. Na obra Mulheres árvores, Aliny Mirely
subverte a lógica capitalista da exploração da natureza e do próprio ser humano ao apresentar
uma possível convivência harmoniosa entre os seres humanos e a natureza. Frida Kahlo, em
seu trabalho O Abraço de amor do Universo, a Terra (México), eu, Diego e Senhor Xolotl,
chama a atenção para interdependência entre o universo, a natureza e os seres vivos.
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Isis Alcântara e Marina Abramovic trouxeram uma visão sobre a força feminina, na qual
a sexualidade da mulher está ligada à natureza de maneira global. No painel cerâmico
Feminino: o movimento de origem, Isis Alcântara buscou mostrar um universo feminino que
resgatasse a essência e a sabedoria intrínseca das mulheres. Marina Abramovic, no vídeoarte
Balkan Erotic Epic, questiona a visão antropocêntrica sobre o corpo feminino, ao abordar um
erotismo que contradiz com o pensamento pornográfico sobre a sexualidade feminina. Do
mesmo modo que Judy, as artistas Aliny Mirely, Frida Kahlo, Isis Alcântara e Marina
Abramovic também apresentam em suas obras as mulheres como protagonista.
De certo modo, o papel social representado na Namoradeira reafirma o ideal de mulher
submisso e conservador que restringe a mulher ao ambiente privado. Diante disso, elaborei
uma série de bustos em cerâmica como uma reinterpretação crítica dos padrões estéticos
culturais veiculado nas Namoradeiras, intitulada Namoradeiras Contemporâneas, o
Transcender da Janela. A intenção é deixar evidente a contribuição relevante que cada uma das
mulheres que representei teve para os campos social, científico e artístico no Brasil. O umbral
simbólico da janela é diariamente transposto por inúmeras mulheres, e minha intenção foi criar
obras que representassem as mulheres que conquistaram o espaço público, lugar ainda que
predomina a hierarquia masculina.
Uma vez que mulher e a natureza são consideradas coisas a serviço dos seres humanos,
faz-se necessário um remodelamento em todos os aspectos da sociedade. Frente ao
desmerecimento do feminino e à agressão constante que o planeta Terra vem sofrendo, é
imprescindível uma tomada transdisciplinar que valorize a essência humana, incentive o
cooperativismo, o respeito pelas diferenças e a coletividade.
Pode ser utopia pensar em resgatar o mesmo modo de vida das sociedades pré-históricas,
que tinham uma visão diferente sobre o feminino e a natureza, mas é possível imaginar uma
civilização que valorize as diferenças biológicas e as especificidades dos indivíduos se as
subjetividades forem formadas a partir da cooperação e mutualidade entre os indivíduos, em
vez de serem constituídas por meio do protagonismo masculino. Portanto, é necessário
compreender o mundo presente de modo transdisciplinar e englobar as complexas dimensões
dos indivíduos para que possamos buscar em equilíbrio sustentável. Conclui-se que a procura
pelo bem-estar social, paz, harmonia entre seres humanos e natureza, valorização dos povos e
das minorias, igualdade entre gênero e pelo decrescimento sustentável, devem ser a força motriz
que permeia os saberes, a fim que seja assegurado o direito de condição de viver das gerações
futuras.
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