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“Mulheres são como água, crescem quando se juntam”. Assim se apresenta o 
Coletivo de Mães Ilustradoras. Diante da exclusão sistemática que mulheres 
mães sofrem em diversas esferas sociais, culturais, políticas e, sobretudo, 
artísticas, seis feministas se unem para expor o universo feminino e materno 
através de seus traços.

Formado em 2016, o Coletivo tem como objetivo suprir a demanda por 
ocupar espaços artísticos com instalações que retratem a visceralidade da 
maternidade não-romântica, o universo feminino não estereotipado, além de 
simbolizar a união de mulheres mães nesta catarse. Sendo assim, as dores e 
delícias se traduzem de forma pictórica, em cores e amores, como uma micro 
revolução.

Então formado por Anne Brumana, Gaabriela Moura, Gabi Domingues 
e Isabel Svoboda o Coletivo lança em 2017 a Exposição Catártica. A mostra 
esteve presente, durante esse ano, no Delícias Café, na Tijuca; no Sobrado 
Boemia, em Laranjeiras; no Sarau Feminista, no Centro; e foi selecionada para 
a ocupação Ovárias, no Centro Cultural Laura Alvin, em Santa Teresa. Em 
2018, chegou a vez da Expo Primavera Materna, apresentando as duas novas 
componentes: Ana Kacurin e Sula Freire. As obras variam entre aquarelas, 
colagens, xilografia, diversas técnicas sobre tela e marcenaria. 

Sobre as artistas:

Ana Kacurin é mãe, doula e fotógrafa de partos, casamentos e família. 
Desenha desde que se entende por gente, cada hora com um material 
diferente. Trabalhou como tatuadora por alguns anos e hoje se dedica à arte 
de desenhar com a luz: a fotografia. Feminista, ativista pelo parto respeitoso 
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e pela maternidade ativa desde a gestação de seu primeiro filho, há 8 anos, 
usa sua arte como ferramenta de ativismo. É mãe do Andrej e Dante. 

Anne Brumana, formada em belas artes pela EBA/ UFRJ e com muitas 
vivências no EAV Parque Lage. Mãe do Dante e do Gael. Apaixonada por 
bichos e plantas.

Isabel Svoboda, artista plástica, 25 anos, mãe de Sebastião e Benedito, 
cursou belas artes na UFRJ e ampliou seu conhecimento com diversos 
cursos na EAV(escola de artes visuais do parque lage). Participou de diversas 
exposições e atualmente vive o malabarismo de ser mãe de dois e artista 
plástica autônoma

Gaabriela Moura é estudante de design de moda, fotógrafa, empresária 
e artista plástica.   Feminista interseccional, militante, apaixonada pelo 
feminino sem estereótipos e por tudo que é belo. É mãe de Nalu Rosa, Flor 
Teresa e Moreno Luiz. 

Gabi Domingues, formada em belas artes pela EBA/UFRJ atualmente é 
arte educadora da Rede Municipal de ensino do Rio de Janeiro. Se descobriu 
como artista/ilustradora através da maternidade e a luta pelo parto natural. 
Mãe do Francisco e Caetano, adora arte, café e cheirinho dos filhos.

Sula Freire, formada em belas artes pela EBA/UFRJ, é professora de Artes 
Visuais do CAp/UFRJ. Mãe da Vivian, uma menina alegre e curiosa que 
transformou completamente a sua vida e sua forma de ver e retratar o mundo. 
Apaixonada pelas artes desde criança, adora desenhar e pintar o cotidiano.

Propusemos, ao coletivo, algumas questões para desenvolverem 
individualmente, através de perguntas que pudessem contemplar a todas:

1. Percebemos que 4 das integrantes mencionaram o fato de terem 
estudado na EBA: Gabi Domingues, Anne, Isabel  e Sula. Gostaríamos que 
falassem um pouquinho dessa experiência: se já ingressaram na universidade 
com filhos, se engravidaram durante a graduação ou depois, pois isso diz 
muito sobre o modo como vivenciaram a universidade.
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2. Como vocês conciliam a maternidade e a produção artística? Os seus 
filhos participam ativamente desse processo de criação?

3. Geralmente os coletivos começam a partir de uma pauta comum, de 
militância em prol a garantia de direitos de uma minoria. Vocês possuem 
contato com outros coletivos de mães artistas no RJ e em outros estados? 
Se sim, como funciona a troca/diálogos com essas outras mães-artistas? Se 
não, quais outros coletivos ligados à maternidade influenciaram na formação 
desse coletivo especificamente?

4. Como o coletivo de mães ilustradoras foi idealizado? O que mudou de 
2016 para cá, nesse período de 3 anos de trabalho?

5. Carolina: Vocês já se entendiam como artistas antes da maternidade ou 
foi essa experiência que despertou sua produção? Se já eram artistas, como a 
maternidade impactou a sua produção?

Enviamos essas questões e cada artista desenvolveu individualmente em 
falas que procuravam abarcar a maior parte das questões de forma fluida:

Ana Kacurin:

Eu não estudei na escola de belas artes, na verdade, eu nunca fiz nenhuma 
formação como ilustradora. Eu trabalho, meu principal trabalho é com fotografia. 
E, sim, antes da maternidade, eu já me entendia como artista, mas uma coisa 
que eu levava muito por hobby, né? Depois da maternidade é que eu fui viver 
de fotografia. E, aí, viver da arte - digamos assim. E o desenho e a pintura, 
sempre fizeram parte da minha vida desde muito novinha. Na verdade, várias 
manifestações artísticas. Eu sempre pintei, sempre desenhei. Eu já trabalhei como 
tatuadora. Então foi uma outra época da minha vida pré-maternidade que eu 
trabalhei como artista também, mas ligada a ilustração, ao desenho por assim 
dizer. É uma coisa que sempre me acompanhou. O meu processo artístico não 
esteve sempre ligado a maternidade, embora eu já expressasse muito da minha 
visão política, talvez espiritual através dos desenhos.

As encomendas só começaram a surgir, depois que eu entrei para o 
coletivo. Obrigada por isso! Mas ainda não são uma coisa expressiva na renda 
aqui de casa. O meu trabalho artístico ainda está resumido à fotografia. E a 
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fotografia me permite me expressar muito bem, eu falo muito bem através 
da linguagem fotográfica. Então, a ilustração me permite uma ludicidade 
maior, talvez, e eu crio com as ilustrações totalmente sem a obrigação do 
trabalho, do ofício, do ganha pão, né? Então, ela é um hobby para mim, ainda. 
Agora que eu estou impossibilitada de trabalhar com a fotografia durante um 
tempo. Eu pretendo produzir mais. Agora, nesse período de licença, eu vou 
ficar mais tempo em casa, eu pretendo, estou sentindo essa necessidade de 
produzir mais, sabe.

A temática do feminismo e do feminino, mas principalmente do 
feminismo, do ativismo feminista, me foi um apelo muito grande. Assim, 
quando as meninas me chamaram pro coletivo, essa foi a minha maior 
motivação para entrar. Porque eu percebi que através das ilustrações a gente 
tinha uma mensagem muito importante para passar, sabe? Eu já vinha 
trabalhando isso na fotografia, porque, como eu trabalho com fotografia de 
parto, e partos exclusivamente naturais, inexatos e respeitosos, eu já tinha 
essa pegada de através do meu trabalho levar a informação para as mulheres, 
acerca do parto, sobre violência obstétrica, sobre uma forma mais humana 
e respeitosa de trazer as crianças ao mundo... Então, eu sempre senti que 
meu trabalho contemplava esse desejo de mudar o mundo, sabe? E quando 
as meninas me chamaram pro coletivo foi uma surpresa, a minha produção é 
pouca, perto da produção das meninas. Pelo menos, eu sempre achei que elas 
produziam muito mais do que eu, eu não produzia muita coisa pra mostrar. 
Mas eu fiquei muito feliz, porque, como disse, era o meu rolê também, né? Eu 
olhava aquilo e falava: “Nossa que legal! Eu podia muito estar ali! Ia ser muito 
divertido!” Então, quando eu recebi o convite, foi uma alegria muito grande, 
assim, de poder estar com essas mulheres que eu admiro tanto. Eu já conhecia 
todo mundo, eu já admirava todo mundo, eu já seguia todo mundo. Eu fiquei 
muito, muito, muito feliz mesmo! Então eu ainda estou aqui torcendo para 
fazer jus ao convite.

Anne Brumana:

Então, eu sempre flertei um pouco com a arte, mas em 2008 resolvi assumir 
isso de forma integral e entrar numa faculdade de Belas Artes e eu me formei 
em 2012 e já estava grávida de 3 meses, algumas semanas. E, de alguma forma, 
desde que meu primeiro filho nasceu, a Anne mulher e a Anne artista ficaram 
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completamente bloqueadas e a Anne mãe praticamente afogou todas essas 
outras facetas da minha personalidade. Eu fui completamente assoberbada e 
completamente inundada pela maternidade. E, quando as crianças cresceram, 
meu filho cresceu um pouco, eu comecei a ensaiar essa retomada, assim, essa 
busca pela Anne artista para além da Anne mãe e comecei a entender que 

a maternidade adicionou mais 
coisas a isso e que na verdade tinha 
um caminho, que dava pra seguir 
todos os caminhos e não um só, 
que dava para ser muitas coisas... 
só tinha que ter uma energia muito 
grande para brigar por essa Anne 
mulher e essa Anne artista, e aí, 
nesse processo, o coletivo já existia 
com a Gaabriela Moura e a Gabi 
Domingues e elas me fizeram um 
convite e eu aceitei. E, na verdade, 
foi uma energia muito potente, 
elas me pegaram pela mão e me 
ajudaram nesse processo. Então o 
coletivo me trouxe de volta e com 
o coletivo eu pude entender que 
era possível conciliar. Não fácil e 
não simples, mas que era possível. 
Então, a gente está desde essa época 
tentando conciliar, umas horas 
mais, outras menos, e tentando 
navegar pelas dificuldades de 
cada uma pela maternidade de 
múltiplos.... Porque todas temos 

muitos filhos, então são muitas demandas pra conciliar de muitas crianças 
e muitas mães diferentes, com muitas realidades diferentes, e a gente tenta, 
né? Não é simples, não é fácil, mas a maternidade fez de mim uma artista 
melhor, por incrível que pareça, eu acredito. Eu não comecei sendo mãe, mas 
a maternidade me trouxe novos desafios e novas percepções. Então, ainda estou 
nessa busca de retomar a arte e de ocupar mesmo esses espaços enquanto mãe. 

Ana kacurin
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Porque a gente, sendo mãe... não tem lugar pra gente, né? A gente é silenciada, a 
gente é invisível, então para mim é muito rica essa proposta de mães ocuparem 
esse espaço de arte que é um espaço tão avesso a elas.

A gente tem muitos sonhos para o coletivo, né? Muitos sonhos mesmo, 
desde livros até exposições e de ocupar mesmo um espaço que é negado pra 
gente, sabe? A gente sente muita dificuldade de se encontrar presencialmente, 
trocar energia. Eu sinto que quando estamos juntas, a coisa é muito fluida... 
Mas, no geral, é por conta das nossas demandas de maternidade, de carreira, 
né? Porque muitas de nós têm carreiras, não ganham dinheiro com arte 
assim, tem suas profissões e a maternidade, então a gente lida mais pelo 
whatsapp mesmo, usa a internet para se comunicar, para se influenciar e se 
alimentar mesmo. Foram poucas as vezes que a gente conseguiu se encontrar 
presencialmente. A gente está num momento agora de muitos puerpérios e 
desafios novos, desafios de carreira para algumas de nós. Então estamos num 
momento meio que de pausa, mas uma pausa de respiro, sabe? Eu acho que o 
coletivo é muito vivo, eu vejo que no futuro a gente vai trazer mais mulheres e 
fazer essa roda girar mais. Eu acho que o coletivo é muito potente, muito forte 
e a gente está só começando. Eu acredito muito na força de mães unidas assim 
e nós temos muitas pautas para defender, né? Um sonho que todas nós temos 
é munir esse coletivo com mais diversidade e a gente está caminhando para 
isso, está tentando mesmo, para além das próprias dificuldades e dos universos 
particulares, a gente tá tentando ter braço para isso. Eu particularmente 
acredito muito na proposta do coletivo e na força que ele tem.

Isabel Svoboda: 

Sou artista plástica desde que me lembro. Filha de dois artistas plásticos, 
quando minha mãe ia pintar eu sentava na minha mesa para desenhar e dizia 
estar trabalhando também. Sempre foi assim, não lembro de mim sem tinta. 

Com 13 anos entrei num curso de pintura na Escola de Artes Visuais – 
EAV, no Parque Lage, onde estudei arte por 5 anos. Logo depois, mergulhei na 
faculdade, a experiência de pintar em um ateliê, com outros artistas, essa troca 
diária, foi incrível. Aí, meio que pega de surpresa, sem planejar, engravidei aos 
22 anos do meu primeiro filho, Sebastião. Durante os nove meses da gestação, 
continuei indo para faculdade e mal sabia eu que minha vida ia virar de cabeça 
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pra baixo. Tinha certeza que ia dar conta de tudo, da casa nova, do bebê, das 
encomendas de pintura em aquarela, e achava que acabaria a faculdade.

Tudo isso me fez enveredar 
pela temática do sagrado feminino, 
explorar a gestação, o sexo feminino, 
a mulher. Hoje percebo que produzi 
grávida mais do que nunca, e ganhei 
um público incrível de mães e 
mulheres, as quais acompanham 
minha trajetória.

Quando Sebastião fez um mês, 
pintei minha primeira aquarela 
com ele pendurado no peito: fiz um 
retrato dele, meu menino sereio.

Foi difícil conciliar, dar conta de 
tudo, e tive que fazer opções. Tive 
dificuldade com a amamentação, 
romantizei demais a maternidade, 
quando na verdade não tem nada de 
romântico, é um pequeno perrengue, 
gratificante, porém perrengue. 

Descobri aos poucos que perdi minha liberdade, e que ela não voltaria da 
mesma forma, a Isabel de antes morreu no parto. O que também não é tão 
fácil de se aceitar, descobri a solidão compartilhada, todo mundo sumiu um 
pouco e me vi com um bebê nos braços.

Tive que me reinventar em todos os níveis, passava o dia com um recém-
nascido pendurado na teta, trocando fraldas infinitas, amamentado em livre 
demanda, dando banho e lambendo a cria. Só conseguia pintar a noite, depois 
que ele dormia. Foi cansativo, uma época em que eu dormia muito mal.

Após seis meses dessa pequena gigante revolução, fiquei grávida de novo. 

Pasmem: de DIU!

Anne Brumana
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Fiquei bem apavorada, mas segui em frente, e dessa vez mais cansada, pesada 
e sonolenta. Benedito nasceu num parto lindo em casa e como já era o segundo 
nem parei de trabalhar. Pintava com ele no sling ou amamentando mesmo.

Depois de três anos sem pintar telas grandes praticamente só na aquarela 
consegui voltar aos tamanhos grandes e fiz uma exposição, foi uma sensação 
incrível de poder e liberdade. Pintar me faz muito bem. Tenho muito prazer 
no meu ofício. Pinto, pois preciso me expressar através das telas.

Hoje, Benedito, o mais novo, fez 2 anos, e Sebastião já tem 3. A rotina é 
bem estabelecida, eles frequentam a escola e eu pinto nesse horário. Moro 
no interior do Estado do Rio, em um sítio, onde cultivo uma horta e crio 
galinhas. Divido um ateliê com uma grande amiga, Carina, que também é 
mãe! Temos um site onde vendemos nossos produtos, todos feitos com muito 
amor: o ateliê ciranda! [www.atelieciranda.com.br]

Cada mês é uma surpresa! Nunca sei como vai ser o final do mês. Sigo sempre 
me reinventando. Atualmente podemos contar com as redes sociais que permitem 
uma nova forma de economia para pequenos empreendedores autônomos como 
eu, de modo que consigo vender meus produtos e sobreviver da minha arte.

Gaabriela Moura:

Eu conheci a Gabi Domingues através do extinto Delícias café, que era 
um point da maternidade feminista da galera da Tijuca, e eu fui fazer um 
trabalho lá, fotografando, e vi de perto os trabalhos da Gabi; fiz contato 
com ela, começamos a conversar e falei que estava com vontade de colocar 
alguma coisa no café também. E aí ela falou que  tinha vontade de fazer 
um coletivo. Eu, como sou uma pessoa extremamente coletiva, na hora 
achei a ideia fantástica. Eu estava produzindo muito na época, pintando, 
desenhando, escrevendo, bombando na minha produção criativa, no meu 
processo criativo e artístico, estava grávida do Moreno e foi uma gravidez 
muito inspiradora, me fez fazer muitos movimentos. E aí eu procurei Gabi, 
ela falou que tinha esse desejo, falei: “Pô, que foda, muito bacana, vamos sim, 
como a gente vai fazer isso? Começamos a pensar, já idealizar uma exposição 
e como nossas obras poderiam conversar” E aí na mesma semana, nem sei 
dizer quanto tempo correu nesse nosso devaneio, eu falei : “Pô eu tenho uma 
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amiga que eu amo, que desenha lindo e eu acho que tem tudo a ver com a 
gente e também tenho uma amiga que tem um trabalho muito bacana e que 
me ajudou muito, me dando opiniões e dicas nos meus trabalhos”. Aí nisso 
eu fiz contato com a Anne, que é essa primeira amiga que eu citei, perguntei 
se ela estava desenhando, se ela gostava da ideia e ela pilhou muito. Essa coisa 
de que essa narrativa, de que as mulheres juntas são como água, crescem, isso 
é muito inspirador e estimulante. A Anne topou na hora, colocamos ela no 

Isabel Svoboda deixa ela em paz
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grupo e aí a gente começou a idealizar tudo, tudo que a gente precisava, que a 
gente queria; foi quando a Anne falou da Isabel, que foi a segunda amiga que eu 
tinha citado no começo da história; na hora eu falei: “Porra, foda, ia ser muito 
foda ter a Isabel com a gente”, que também topou imediatamente, ainda brincou 
dizendo: “Ah eu tô vendo esse negócio de coletivo de mães ilustradoras e eu 
tô porra, é meu rolê, quem são essas minas?”. Ela já conhecia a mim e a Anne, 
enfim, aí convidamos, ela entrou, e foi quando a gente começou a trabalhar firme 
com a exposição de lançamento que foi a Catártica. O nosso ponto em comum, 
politicamente falando, é o feminismo, sem dúvidas, e a ideia de que as mulheres 
mães são excluídas, né? São sistematicamente excluídas de todos os espaços, 
sociais, políticos e artísticos também. As mulheres no geral já são excluídas, as 
mulheres mães têm essa dupla questão. Aí fizemos a Catártica, bombou, foi um 
sucesso, em seguida a gente começou a expor em vários lugares, a gente começou 
pelo Boemia, fizemos no Laurinda (Centro Cultural Municipal Laurinda Santos 
Lobo), lá em Santa Tereza, fizemos sarau feminista, enfim, rolou muita coisa 
bacana em um espaço tempo curtíssimo que as pessoas se interessaram muito 
por isso. Quem são essas mães metidas a besta que estão fazendo esse desafio 
pra gente? E é isso, nem sei se eu me ative à pergunta, sobre essa questão, nosso 
ponto em comum: é o feminismo, todas de alguma forma somos militantes, 
quer seja na rua, quer seja artisticamente falando. Todos os nossos trabalhos 
dialogam com a militância e nós temos como ponto comum sermos mulheres 
mães que querem estar no circuito artístico e querem que outras mulheres mães 
estejam nos circuitos artísticos e sejam reconhecidas com essa especificidade. 
Eu não sei se existe outro coletivo de mães artistas, eu não conheço, nós não 
conhecemos, mas adoraríamos que a ideia se espalhasse, mas por enquanto nós 
não conhecemos, então não temos contato, não temos essa troca. 

Outros coletivos que influenciaram na formação, o último coletivo em 
que eu estive envolvida antes do Coletivo de mães ilustradoras não era 
exatamente um coletivo, era um movimento, Mães e crias na luta.

Eu sempre fui muito ligada à arte, à história da arte. O meu pai biológico 
era artesão e ilustrador, e eu sempre fiz muito artesanato e estudei teatro do 
oprimido, grande fã do Boal. E, aí, eu entrei na faculdade de pedagogia e 
acabei mergulhando no mundo acadêmico e deixando esse meu lado mais 
pra escanteio. E foi na gravidez do Moreno que eu me dei nome de novo. De 
novo não, porque eu não me dava nome antes, mas que tive esse ímpeto de me 
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denominar artista. Primeiro porque eu comecei a trabalhar profissionalmente 
com uma paixão antiga que era a fotografia. Eu já tinha estudado fotografia 
com 14, 15 anos de idade e era um hobby e um prazer, um tesão que eu tinha 
na vida e foi na gravidez do Moreno que eu decidi que esse tesão viraria 
minha produção, e também na gravidez do Moreno que eu comecei a mostrar 
para o mundo o que eu pintava. E o que impactou na minha produção, não 
sei, essa gestação em si foi uma gestação que me deu muito ímpeto para me 
denominar e botar pro mundo, botar pra jogo a minha arte.

A gente está vivendo um momento que tá difícil de produzir, porque a gente 
concilia maternidade, trabalho, tudo. Não sei como eu concilio não. Eu trabalho 
quando eles dormem, às vezes trabalho com eles acordados. A Nalu e a Flor, é 
muito fácil de inserir no meu trabalho porque eu consigo montar o ateliê e elas 
ficam produzindo enquanto eu produzo também, elas gostam muito de pintar 
junto comigo. Se tem uma coisa que a Nalu ama é a gente sentar e pintar junto e 
nós fazemos desenhos, meus e dela, úteros, corações, símbolos de vênus, são as 
coisas que a gente mais desenha e depois a gente vai aquarelando, vai pintando, 
eles têm muita curiosidade com o meu material, é uma coisa meio… não sei 
qual é a palavra; não é uma parada proibida, eu deixo eles manusearem mas não 
é uma coisa que eles podem brincar em qualquer momento, então o momento 
em que eles mexem comigo, no meu material, é um momento muito prazeroso, 
para elas. Moreno ainda está numa idade muito difícil de deixar mexer.

E aí, ano passado, depois da gente ter tido aí um período que não conseguia 
dar conta, a gente chegou a negar propostas de exposição, a gente resolveu 
lançar uma nova exposição, que foi Primavera Materna. E antes de a gente 
chegar nesse nome, à essa ideia, a gente quis chamar duas pessoas, que a 
gente curtia muito o trabalho, admirava, que foi a Sula e a Ana. E assim elas 
chegaram no coletivo, agregando com o trabalho delas que é muito bonito e 
nós lançamos essa segunda, que a gente tinha exposto em vários lugares com 
a Catártica, aí foi quando a gente lançou a Primavera Materna, escolhemos 
também o Delícias café até por conta da história que todo mundo tinha ali com 
ele e é isso. E, basicamente, temos essa coisa em comum, essa maternidade, 
esse diálogo com a feminilidade não estereotipada, com o feminino não 
estereotipado, e o feminismo né, que aparece o tempo todo nas obras. Talvez 
as obras que têm menos apelo feminista, como as da Sula, porque ela tem 
uma produção muito documental e autobiográfica. Ela trabalha muito como 
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os acontecimentos da vida dela, as amenidades mesmo, como se a Sula tivesse 
vindo para o coletivo aplicar uma leveza à essa maternidade, que a acaba 
que a Catártica foi muito intensa, muito visceral, sangue, útero, muita lua, 
muito fogo e a Primavera veio um pouco mais amena com essa pegada do 
documental autobigráfico da Sula, e a Ana também veio com sangue nos 
olhos, bem na época das eleições, a gente focou muito no Ele não, e foi isso. 

   

Gaabriela Moura autobriografia

Gabi Domingues
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Sula Freire:

Eu não engravidei durante a faculdade, uma das perguntas era essa, né? 
Eu fiz toda a graduação, fiz o mestrado, o concurso porque eu achava que 
não tinha como viver assim. Trabalhei uma época com produção, cenografia 
e com indumentária, mas tive que virar muitas noites, era muito cansativo 
e o retorno financeiro era muito pequeno pelo tanto que a gente tinha que 
trabalhar e, aí, eu comecei a pensar que talvez não desse para eu viver assim o 
resto da minha vida. Então eu comecei a focar um pouco mais em pesquisa, 
isso já durante a graduação fiz um projeto de mestrado que foi resultante da 
minha pesquisa de iniciação científica. No mestrado, eu percebi que eu não 
queria ser professora de universidade e não gostava daquele universo tanto 
quanto eu imaginei que ia gostar e, nessa época, por conta disso tudo, eu 
acabei deixando a produção artística um pouco de lado mesmo e comecei a 
estudar mais sobre arte do que fazer arte, o que mudou mesmo quando eu 
virei mãe, de fato. Mas, antes disso, eu comecei a dar aula, virei professora, 
trabalhei pra caramba em várias escolas e, aí, eu me vi grávida dando 33 
(trinta e três) tempos de aulas semanais, trabalhando de muito cedo até 
muito tarde todos os dias, sábado sim, sábado não. Aí eu percebi que talvez 
não desse para manter o ritmo depois de ter um neném. Inclusive, um dos 
lugares onde eu trabalhava meio que deixou isso claro, dizendo que, se eu não 
acompanhasse o ritmo de retorno, a gente teria que conversar. Isso me fez 
pensar que eu precisava encontrar um outro caminho. Eu comecei a procurar 
concurso público, estudei pra caramba, fiz um e não passei, depois eu fiz um 
outro, do Colégio Aplicação, passei e virei professora de Artes Visuais. Tive a 
minha filha nesse mesmo momento, tudo aconteceu junto. Quando eu tive a 
Vivian eu me via num lugar do qual eu não me reconhecia mais, eu não sabia 
mais quem eu era, eu era ela o tempo todo e isso foi muito cansativo. Tinham 
momentos em que eu olhava para a casa e era uma bagunça, era um caos, eu 
só sentia vontade de sentar no chão e chorar o tempo todo. E, aí, eu comecei 
a trabalhar muito cedo porque eu tive pouco tempo de licença maternidade, 
sofria muito, chegava no trabalho e chorava porque sentia falta dela, mas ao 
mesmo tempo era bom porque eu tinha um tempo longe e só meu. Então era 
muito conflituoso, eu sentia um nervoso muito grande, não sabia o que estava 
sentindo, quem era eu naquele momento, quem era ela, enfim. E ai, um dia, 
em vez de sentar no chão e chorar depois de chegar do trabalho, cansada, eu 
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peguei um lápis e comecei a desenhar a bagunça de casa. E eu fui fazendo 
isso e acabou que eu comecei a produzir muito sobre o meu cotidiano, sobre 
a minha relação com a Vivian, sobre o que eu estava sentindo sem perceber 
que era isso que eu estava fazendo. Acho que foi a partir dai que eu comecei 
a produzir mais e aí eu comecei integrando no coletivo, com a Gabriela. A 
Gabi me chamou pra fazer parte do coletivo, então eu entrei depois, como as 
meninas falaram, e foi muito bacana entrar porque eu conheci um monte de 
gente que estava no mesmo percurso ou em percursos diferentes, mas que, de 
alguma forma, tinham uma escuta para aquilo. 

E aí foi mais ou menos assim que aconteceu. Não, eu não me via como 
artista antes, até hoje eu tenho dificuldade em me ver como artista, engraçado 
isso, né? Acho que comecei a pensar mais em mim dessa maneira a partir 
desse momento, porque foi desenhando a minha bagunça, o meu caos 
naquele momento, do puerpério e até mesmo um pouco após, a Vivian já 
com uns 4, 5 meses, desenhando aquele caos todo que consegui me encontrar 
e que eu consegui me entender com eu mesma depois de muito tempo. Então, 
para mim, a produção permitiu com que eu me conectasse comigo mesma 
de novo. Até hoje eu tento muito manter esse lado vivo né, produzindo. Eu 
tenho um projeto pessoal, estou numa onda de fazer mulheres amamentando, 
a amamentação foi algo muito importante na minha vida, acho que mudou 
várias coisas, foi a parte que mais me transformou. Várias partes transformam 
né, mas amamentar foi realmente transformador. E claro que tem momentos 
em que a gente não produz nada ne, não dá tempo, porque eu não vivo da 
minha arte, eu dou aula. De pesquisar, de trabalhar, de dar aula, mas não da 
minha produção artística, então para mim ela entra meio que no campo do 
hobbie. Eu amo muito fazer meus desenhos e minhas pinturas, mas eu não 
vivo delas e eu tenho até uma dificuldade de vendê-las, porque as minhas são 
muito pessoais, como elas retratam o meu cotidiano eu não consigo vender. 
Várias pessoas já tentaram comprar minhas pinturas, mas eu não consigo 
vender, tenho uma dificuldade enorme. Então acho que elas fazem mesmo 
parte do meu processo, é como se fosse um diário de recordações e uma 
forma de encontrar beleza no caos. 

A Vivian participa sim do processo, sempre, até porque ela é o meu maior 
tema. Ela ta sempre por perto, vendo o que ta acontecendo, sempre levo ela em 
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todas as exposições que acontecem. Todas as situações que eu posso colocar 
ela, levar e fazer com que ela participe, ela participa, então desde o momento 
em que eu to pintando, ela ta pintando do meu lado, na mesinha dela. Já sabe 
usar aquarela, já sabe qual papel que tem que usar, eu trago bastante ela para 
esse lugar. Em casa tem quadros que eu pinto e ela pinta, do chão até o teto 
em uma das paredes, então tem bastante produção da minha própria filha na 
minha parede e a ideia é que ela realmente se sinta à vontade para se expressar 
da maneira que ela deseja e que tenha essa oportunidade também. Pra mim 
foi algo muito importante na minha infância, durante meu desenvolvimento, 
foi o estímulo que meus pais me deram nessa área. Desde muito nova meus 
pais me incentivaram a desenhar e a pintar, e que é algo que eu sempre gostei 
apesar de ter demorado tanto tempo pra me dedicar assim de fato. Então eu 
procuro fazer o mesmo com a Vivian, deixo ela participar sempre, acho bem 
bacana e ela adora, sempre fala que vai fazer uma exposição com a mãe dela 
ou que ela vai fazer uma superexposição.

O que eu quis dizer é que mesmo sempre gostando, sempre investindo 
nesse caminho, acho que a fase em que eu mais produzi foi a pós maternidade, 
a fase que produzi com mais continuidade e afinco, sempre pensando nisso. 
Foi quando eu me encontrei dentro do meu próprio trabalho também. E com 
relação a licença a maternidade, que eu não expliquei o que aconteceu, foi 
que eu passei no concurso e a Vivian já tinha nascido. Eu fiz a última prova 
do concurso a Vivian tinha 4 dias, então quando eu assumi o meu cargo ela já 
tinha uns 2 meses então eu não tive direito a licença de 6 meses porque pra você 
ter licença aos 6 meses você precisa dar entrada nos 2 meses de amamentação 
no início então entrava automaticamente nos 4 meses de licença. Mas no final 
das contas, o colégio Aplicação é um lugar muito bacana de se trabalhar, o 
meu setor é todo formado por mulheres, o setor de audiovisual, todo mundo 
se abraça muito, se ajuda muito. Então é um lugar onde eu posso me dedicar 
as minhas pesquisas, então ir pro CAP também foi bacana por conta disso. 
Realmente posso dizer que as coisas acabaram se encaminhando. 

Sobre a questão do feminismo, eu entro em acordo com a Ana, quando ela 
fala que é muito apelativo e me emociona muito porque acho que a gente ainda 
ta muito longe de um país bom pra se viver enquanto mãe. Porque eu acho 
que a gente vive uma desigualdade muito grande entre gêneros, em relação 
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à responsabilidade mesmo. Vou dar alguns exemplos, eu fui ao lançamento 
do livro da Manuela D’avila, “Revolução de Laura”, foi lindo, foi emocionante. 
E eu comprei o livro dela e li de um dia pro outro, até agora falando dele eu 
me emociono. Ela descreve situações e sentimentos que são muito reais e 
que estão muito reais para todas as mulheres mães, e ela tem bastante apoio 
do marido, eu também tenho apoio do meu companheiro, e fico pensando 
em quem não tem. E ainda tendo apoio é muito difícil. Para citar uma das 
situações ela cita a Michelle Bachelet que instituiu uma lei que proibiu hora 
extra, reuniões depois do horário útil, isso por inúmeras questões, para não 
ter que trabalhar a mais e não poder viver a família né. Eu achei isso tão 
incrível e fiquei me perguntando quando isso poderia acontecer aqui, acho 
que nunca né. Quantas vezes eu não me vi sem ter como trabalhar, tendo que 
levar a minha filha pro trabalho e sair de lá às 22h da noite, e a quantidade de 
gente que torce o nariz porque você levou o filho ou a filha, mas ao mesmo 
tempo você não pode faltar. Outro exemplo também, é quando ela fala que 
sempre perguntavam pra ela, isso acontece muito com a gente também né, 
onde tava a filha dela quando ela ia sozinha em algum lugar, e quando levava 
a Laura perguntavam porque ela não contratava uma babá, ou seja, nunca tá 
bom, é sempre um problema. Ser mãe não é uma coisa natural, mas nunca 
perguntaram pro deputado que está lá no parlamento onde é que está o filho 
dele, se o filho dele já tinha comido, o que estava acontecendo. Ninguém 
nunca pergunta pro homem onde é que está o filho. Só to falando sobre isso 
porque mexe muito comigo e imagino que mexe muito com todo mundo, 
com todas a mulheres. 

Uma última citação é a Jandira Feghali, que é a primeira mulher do 
meio político que tira licença a maternidade, até então todas as outras 
mulheres tiravam licença saúde. Não existia no congresso a ideia de licença a 
maternidade, olha que absurdo. E eu acho que o coletivo é uma forma da gente 
se unir e dizer que a gente existe, que a gente tem vontades e sentimentos. 
A temática do feminismo mexe muito comigo e acho que estamos longe de 
uma situação ideal. Fico muito feliz, e a cada pintura, e a cada relato, cada 
exposição, colocamos na internet, e sempre tem alguém que de alguma forma 
se relaciona com aquilo. A gente tem a sensação de reforçar uma rede que 
existe, ou deveria existir sempre. Estamos juntas. 
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Sula Freire


