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Gaabriela Moura

Com o intuito de abranger e acolher olhares distintos, a curadoria do Caderno 
Especial Artes e Maternidades resolveu reunir mulheres mães artistas ou 
teóricas das artes em uma roda de conversa para trocar experiências e poder 
ter um panorama de questões que pudessem ser inerentes à condição da 
maternagem na carreira artística. Tivemos preocupação especial em buscar 
a participação de mulheres que representassem minimamente a diversidade 
em questões de orientação sexual-afetiva, etnia e classe. Mulheres com 
experiência na academia e fora dela, mães solo, integrantes de famílias com 
formatos mais tradicionais - algumas em transição dessas condições -, mães 
com experiências no exterior, mães autointituladas faveladas. Reconhecemos, 
porém, dado o recorte já tão específico da maternidade, a dificuldade de 
escapar da cisgeneridade - uma fratura que buscamos corrigir convidando 
neste editorial pessoas de identidade não cis, que sejam mães e artistas 
ou pesquisadoras, a colaborar virtualmente com os desdobramentos da 
publicação. Obtivemos, contudo, grande diversidade em linguagens artísticas. 
Participarem artistas que lidam com performances, instalações, vídeoartes, 
esculturas, pinturas, músicas, desenhos, internet, fotografia e escrita.

A ideia inicial consistia em partir de uma apresentação para, então, 
trabalharmos com todas as integrantes questões pontuais que emergissem 
dessas falas, porém, se tratar de processos artísticos já envolve uma 
complexidade de vivências, incluir a experiência das maternidades faz 

Roda de conversa

Artes e 
Maternidades
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com que seja impossível elaborar uma síntese curta nesses relatos. Cada 
fala suscitava questões nas outras integrantes da roda, fazendo com que o 
encontro fosse muito mais longo que o previsto, mas provocando interações 
e reflexões que iam além de qualquer questão que pudéssemos propor.

No encontro, foram abordadas questões fortíssimas inerentes às 
vivências de cada mãe artista. Tratar de maternidade é tratar também dos 
relacionamentos que deram origem aos filhos, da gestação, do parto (muitas 
vezes acompanhado de violência obstétrica), do puerpério, do se redescobrir 
enquanto indivíduo na nova condição e a inserção do novo ser em sua 
dinâmica de vida. Dentro dessa dinâmica, visitamos as mudanças ou florescer 
dos processos artísticos ou de pesquisa.

Nós, curadoras, também expusemos nossos relatos na roda de conversa, 
não apenas provocando questões e reflexões, mas sendo também personagens 
no processo - e sobre a gente vocês podem ler mais no editorial. 

Apresentamos agora as mulheres que participaram da roda de conversa:

Mardejan França:

Marcelle França de Oliveira, conhecida como Mardejan. Nascida em 
Duque de Caxias, Baixada Fluminense, criada pelas ruas e vielas cariocas, 
tem 26 anos e um filho de 8 anos, Pierre França. Engravidou e foi mãe aos 
18 anos. De acordo com seu relato, estava passando por conflito familiar e 
sofrendo pressão de heterossexualidade compulsória, quando ocorreu a 
gravidez através de uma única noite embriagada. Assumiu o filho sozinha e 
ele só conheceu o genitor aos 2 anos, idade em que também foi descoberta a 
sua surdez. Até hoje o genitor não participa, tem apenas pequena participação 
financeira. 

Mardejan é mãe solo, lésbica, periférica e artista visual e musical. Com 
sua arte, narra suas experiências e visões de mundo, sexo e outras drogas. 
Recentemente, lançou seu primeiro cd “Mardejan – Acústico Money Ti 
Venci”, uma história de superação, sonho e luta. Sua contribuição na roda de 
conversa foi marcada pela performance de sua música Toda mãe chora, cuja 
letra trazemos na íntegra:
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Aí pi, liga a TV 
Que a mamãe vai aparecer 
Mas do jeito que as coisas tão 
Que não seja num caixão, né não? 
Por que eu quero te ver crescer mas pode crê 
Tô gravando agora e aonde eu vou 
Saiba que eu levo você 
Eu sempre levo você!

Toda mãe chora 
Ela também tem sua derrota 
A lágrima que cai quando ela fecha a porta 
E te coloca pra dormir e você só quer brincar 
Ela nem sabe o que vai ser de amanhã quando acordar 
Mas ela não é mulher que se entrega 
O desespero vem com o medo, mas ela sabe que depois da 
tempestade 
Há um arco-íris na janela

Mãe não é sinônimo de perfeição 
Mãe acerta e também erra 
Mãe atinge e pede perdão 
Muitas mães ainda acham que são donas da razão 
Talvez querendo te poupar de um caminho doloroso 
Talvez querendo projetar sua vida no seu sonho morto

De alguns anos atrás, ela não conseguiu a medicina 
E é foda ver a filha cantando Rap nas esquina 
Morando na favela e criando sua cria sozinha 
Perdida às vezes, mas ela se acha ainda, sozinha

Tem muito tempo pra aprender 
Meu moleque tá crescendo e eu tô crescendo com você 
Muita gente falando, se metendo opinando 
Vai tomar no seu cu! 
Nem minha conta tá pagando 
Nem me liga perguntando se a depressão já tá passando 
Vai cuidar da tua vida que da nossa eu tô cuidando, porra!



164    |  revista da graduação eba/ufrj

Toda mãe chora e tem seu dia de glória 
No sorriso da criança, minha força se renova 
Meu pedaço de céu, em meio ao caos dessa pressão 
Temos os nossos conflitos como em qualquer união 
Mas o amor entre mãe e filho vale qualquer

Qualquer coisa, me chamem de louca! 
Ao ver meu menino lavando louça 
Brincando de boneca, botando o neném pra dormir 
O pai que não botou, nem registrou, só quis fugir 
A puta que pariu e cuida, pra não ter mais homens como 
esses por aqui

Nunca quis ser normal, eu tenho minha vida e meu filho tem 
outra 
Na moral, eu vou te passar tudo que eu penso a respeito 
Mas se você quer seguir pro outro lado não tem jeito 
A gente tá aqui pra evoluir 
Se não for pra ajudar, então, evite julgar 
Uma boa conversa às vezes só faz melhorar

Ninguém é dono da razão, nem as mães, nem você 
Estamos cada um com a sua missão 
Só vivendo pra aprender

Toda mãe chora, então faz ela sorrir 
Elogiando seu cabelo ou chamando pra sair 
Toda mãe chora, você precisa conversar? 
Precisa de um leite ou um dia de spa? 
Toda mãe chora, deixa que eu choro com você 
Te ver não desistindo me inspira a viver

Se você está tentando as mães também estão 
Então se liga, irmã, irmão na sua função! 
Aí filho, gratidão! 
Por tá do meu lado nessa caminhada 
Por ser luz no escuro dessa estrada 
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Por me trazer colo e esperança quando me sinto fracassada 
Por nosso amor ser tão lindo e não importar mais nada 
Várias porrada! 
E a gente vai levando 
E ficamos mais fortes na parada 
E sai até umas gargalhada 
A vida é muito mais que cagar regra em outra casa 
Deixa a nossa, que a nossa é mesmo bagunçada rapaziada! 
Bagunçada pra caralho!

Mahyrah Alves:

Artista e pesquisadora visual, Mahyrah Alves nasceu e cresceu no Rio de 
Janeiro. Com mãe e pai artistas, a arte esteve presente na sua vida desde a 
infância. Em 2011, iniciou graduação em Pintura pela Universidade Federal do 
Rio de Janeiro. Sempre que possível transitando entre a universidade e a Escola 
de Artes Visuais do Parque Lage, iniciou uma pesquisa plástica direcionada à 
espacialidade dentro da pintura, desdobrando os espaços e suportes.

Ao se tornar mãe em 2013, questões sobre o cotidiano começam a fazer 
parte da poética dos trabalhos, que tiveram sua espacialidade potencializada. 
Antes bidimensional, essa estruturação espacial agora ganha “o mundo”, 
a partir da espacialização das telas e apropriação de objetos do cotidiano. 
Os trabalhos ganham autonomia em forma de instalações, performances, 
apropriações e passam a se desdobrar em torno de questões “metafísicas”.
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Mahyrah A., unidade, 2018, 90x70 cm, técnica mista sobre tela.

Roberta Barros:

Roberta Barros é uma artista visual, pesquisadora, escritora e mãe. Vive e 
trabalha no Rio de Janeiro. É autora do livro Elogio ao toque: ou como falar 
de arte feminista à brasileira (2016), desdobramento de sua tese de doutorado 
(PPGAV/EBA/UFRJ), homônima, pela qual recebeu o prêmio Gilberto Velho 
de melhor tese daquele ano. Participou do projeto “Arte, Mulher e Sociedade 
- residência artística em maternidade pública”, no Hospital da Mulher 
Heloneida Studart, durante o qual desenvolve trabalhos performáticos que 
abordam temas como violência obstétrica, violência institucional, violência 
contra a mulher e direitos reprodutivos; dentre eles as obras Dar de si (2014), 
Não toque (2014) e Tomar para si (2016).
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Roberta Barros, Não toque, 2014. Registro de performance.

Kika Motta:

Graduada em Artes Visuais - Escultura pela Escola de Belas Artes da 
UFRJ, frequentou a Escola de Artes Visuais do Parque Lage, estudou Artes 
Cênicas e é formada na Escola Angel Vianna em Dança Contemporânea. 
Profissionalmente, atua como atriz, cenógrafa e artista visual. Lida com 
diferentes linguagens e transita entre escultura, videoarte, performance e 
instalação sonora. É mãe de Tereza, de 4 anos, e Marina, de 2 anos.

A obra da artista aqui apresentada, Amostras de afetos, trata de uma coleção 
em frascos de vidro de diversos tamanhos, “amostras de afetos”, que diz sobre 
o processo de embate entre os encontros. É o que subsiste das experiências. 
Ele é feito com 4 prateleiras de madeira redondas com uma abertura no 
centro, ficando com 4 cm de largura e outra abertura de 6 cm em um pedaço 
do disco formando um semicírculo. Essas prateleiras são sustentadas pelos 
frascos de vidro, que apoiam a prateleira superior, até a última. Dentro dos 
frascos, elementos diversos de origem mineral, vegetal, animal e sintética. 
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Esse objeto inicialmente foi concebido como um protótipo de uma espécie de 
cápsula do tempo, onde uma pessoa entraria nesse espaço e se colocaria num 
ambiente, como um sítio arqueológico de escavações da memória. Um lugar 
num tempo indefinido, em que se possa vir de encontro com a essência das 
coisas e se deslocar para além da matéria.

Kika Motta, Amostras de afetos, madeira, vidro, elementos minerais, 
vegetais, animais e sintéticos, 40x30cm, 2016
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Cecilia Cavalieri:

primeiro salto
 

eu achei que seria fácil
até começar cuidando

de onze pontos
na buceta

antes mesmo de cuidar
 daquilo que me diziam:

- olha, é o seu bebê!
 

a menina veio de uma ferida
que demorou dois meses

para cicatrizar
 

e nunca cicatrizou
 

como os centímetros largos
e longos

e brancos
- mais conhecidos como estrias -

acidentados na barriga:
 

o filho não cicatriza
 

como cuidar dele
até que se estabeleça

um dispositivo de comunicação
quentinho?

 
ter um filho é sobreviver a ele

com ele
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 Quando a Carolina Rodrigues me convidou para participar dessa edição 
especial da Revista Desvio, sobre maternidade, contando um pouco da 
experiência de artista estrangeira por três meses na residência Mothers in Arts, 
em 2017, em Amsterdam, eu não sabia exatamente por onde começar nem 
qual tom abordar. Esse projeto mexe comigo nas minha feridas mais arcaicas, 
gosto dele e desgosto na mesma medida – tanto que nunca compartilhei ou 
divulguei o documentário da residência, do qual participo e no qual eu sou 
a artista que mais aparece, por puro constrangimento: um medo de ser vista 
na superfície do projeto, na parte mais white people problem do rolê, porque 
a imagem, a gente sabe, a imagem é traidora e ela não nos conta daquilo que 
transborda, daquilo que ela esconde. Foi uma experiência dificílima, mas, ao 
mesmo tempo, bonita, profunda, dura. Dela e nela colhi muitos frutos: uma 
exposição coletiva com três outras mulheres-mães-artistas potentes, projetos 
que desenrolaram a partir daí, um certo reconhecimento internacional, uma 
rede de contatos, um livro publicado. Mas essas coisas lindas eclipsam toda 
a parte desastrosa que é, na real, a condição de existência da parte boa, ou 
seja, o custo. E eu me pergunto até que ponto isso faz sentido, se faz. Tive 
a companhia de dois camundongos por um curto período de tempo, o que 
me colocou diante das próprias questões interespecíficas que permeiam o 
meu trabalho; fiz cocô e xixi acompanhada de minha filha na maior parte das 
vezes, pois o banheiro coletivo ficava no corredor e eu não tinha como largar 
um bebê de 2 anos sozinho no studio, que ficava num squat regularizado, ou 
seja, uma ocupação de artistas que a Holanda tratou logo de transformar em 
algo legal e tachável, no estilo neoliberal que eles apreciam. Os meus vizinhos 
homens-artistas-brancos do Leste Europeu me tratavam como lixo e nunca 
estenderam a mão pra carregar uma sacola de compras; meus adoráveis 
vizinhos sazonais, uma família Sírio-Libanesa, tomavam café da manhã 
comigo todos os domingos. Na Holanda, passei imediatamente de mãe-
artista branca de classe média, filha de mãe solo bancária e pai caminhoneiro 
ausente, para mãe-artista latina imigrante, ou seja, o grande estereótipo 
sexista da crazy latin american woman single mother, e isso me colocava 
diante da impossibilidade de esconder minha maternidade do mundo da 
arte, o que se mostrou algo limitante.
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segundo salto

 
como olhar para

sua filha de 2 anos e
aquele pedaço do mundo

que a rodeia
depois de ouvir do seu vizinho búlgaro

que ele não entende
o que você faz aqui

como mãe
e artista

sendo esta Mother
in Arts

especialmente porque ele
nunca iria mesmo

sair com
uma

mãe?
 

e então você olha
o corpo da menina

que paira no seu colo
e se lembra do quão merda você pode ser

como mulher
e se lembra do quão repugnante você pode ser

como mulher
e se lembra que isso é

o primeiro mundo
e você finalmente se lembra que a culpa

ela permeia
tudo

 
mesmo onde ela não deveria existir
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 Quantas artistas mães foram historicamente forçadas a esconder sua 
maternidade de seu trabalho, bem como de suas vidas como artistas? Se o 
artista é esse ser que é radicalmente atravessado pelo mundo - isso pode 
parecer moderno demais e grotesco demais hoje - como é possível que a 
questão da maternidade tenha sido tão obliterada por tantas mães e artistas?

Se a maternidade é, como concordamos, uma virada na vida de qualquer 
mulher, o que ela realmente faz na vida de uma mulher que é artista? O 
meio ~das artes~ é dominado por homens, não apenas no sentido de que é 
literalmente dominado por homens, mas também por uma atitude masculina 
que exclui a diferença. Se você é uma artista mulher, muito do que você faz 
/ é será medido por “em uma escala de 0 a 10, quão comível você é” e, com 
sorte, como mãe você chegará à nota 5 - contanto que consiga esconder 
sua maternidade do mundo, porque se você passa muito tempo com seu 
filho, trocando fraldas, alimentando - nem estou tocando no assunto da 
amamentação, porque esta será a sua morte mais terrível -, você alcançará 
facilmente um glorioso zero. Por outro lado, se você esconder o seu filho da 
sua imagem como artista e da sua vida pública, talvez você consiga realizar 
o gesto masculino diante do mundo com maestria e facilidade. Como você 
pode soar ou parecer blasé se estiver suja de brócolis, molho de tomate, 
massinha, descabelada e talvez cheirando a algo sabor cocô-cheiro-de-bebê-
de-farmácia? 

Sexismo de primeiro mundo! Uma das experiências mais pedagógicas 
para mim durante a residência – onde, junto com outras três mães, dei o 
melhor para fazer a creche coletiva funcionar, e mesmo assim ela funcionou 
muito mal – foi perceber como as pessoas em geral me desprezam por ser 
uma artista-mãe, ou simplesmente por ser mãe. Esta foi a primeira vez, desde 
que me tornei mãe, que experimentei plena e profundamente a sensação de 
ser repugnante. E, na real, eu tive sorte, pois, apesar de toda a repugnância 
que eu sinto por mim mesma vinda dos artistas masculinos, também sinto o 
quão bem me encaixo no papel da latino-americana-louca que nem sequer 
serve para ser comida. Talvez eu ache graça, pois hoje em dia, nos meus 35, 
eu tenho algumas ferramentas para lidar com essas impressões e entender a 
textura da doença do mundo cisheteropatriarcal branco. E uma vez eu tenho 
as ferramentas comigo vou usá-las para trabalhar por uma arte que não 
exclua as mães e suas poderosas experiências de maternidade.
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 terceiro salto

 
um salto atlântico

o mar, a mãe e a mão
de zee, de moeder en de hand
estou flutuando e inundando

desde que cheguei
com minha mão pesada e quebrada

 
em três meses eu mal mijei

escorri pelas meia-calça e calcinha
 mal lavei meu cabelo

mal tomei banho
 

mas eu consegui falar sobre meus trabalhos
com Dora

e talvez apenas com ela
que estava tão aberta a mim

ao ponto de eu mais machucá-la
 

ela era a única
em casa
comigo

por mim
contra mim

comigo
por mim

contra mim
 

e talvez eu também estivesse tão aberta a ela
e à nossa vida entre os canais

que tive uma infiltração
no meu dente

o molar 27
e fiz um tratamento de canal

pelo qual não posso pagar
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é assim que minha residência acaba

é assim que eu acabo: gotejando
 

é assim que termina:
na nossa pequena vida política

a falha é sempre um método

 

 

trabalhos apresentados na residência:
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Cecília Cavalieri, this is what a mother looks like (isso é como uma mãe se 
parece), vídeo de 20’40”projetado sobre um espelho dividido e apagado 

com lixa d’água.

encurtador.com.br/glrvC

encurtador.com.br/cemuA

encurtador.com.br/mADSX

encurtador.com.br/krI79

encurtador.com.br/AIY37

encurtador.com.br/sGLMP
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Cecilia Cavalieri, Afluentes.

 Kelly San:

Sou cria favelada da Maré, afroindígena, tenho 29 anos anos e sou mãe do 
Gael, de 5 anos. Historiadora  da Arte em formação da Escola de Belas Artes da 
UFRJ.  Passei por dias difíceis em meu processo de gravidez e maternidade dentro 
da instituição, que mesmo depois de uma série de políticas públicas de inclusão 
reivindicadas por diversos coletivos militantes, ainda não está preparada para 
esse tipo de situação. Trago vivências intrínsecas a minha  trajetória nesses dois 
territórios - favela e universidade - na condição de mãe. Nesse sentido, tento 
combater esse perfil de exotificação que atribuem a mim nos espaços elitizados, 
sempre trazendo a questão das artes enegrecidas faveladas.
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Considero que, enquanto historiadora da arte, minha arte é a escrita, que é a 
minha maior contribuição subjetiva nesse mundo objetivo. Faço questão de ir na 
contramão dessa estrutura hegemônica que nada diz sobre as minhas ancestralidades 
e por isso não posso deixar de falar da minha vó Maria, que é indígena, e minha vó 
Dulcineia, neta de escravizada. Carrego a tentativa de apagamento delas na minha 
pele, mas o meu povo é resiliente. Meus passos vem de longe.

Não sigo nessa empreitada de vida sozinha. Tenho uma rede de apoio afetuosa 
e de muito amor, sou filha da Cirlei e do Cícero, que são o melhores presentes que 
uma pessoa poderia ter no mundo, sem contar os meus irmãos Kevin e Yuri e 
minha tia Cristina, e todes me ajudam nas minhas invenções nesse mundo.

Durante muito tempo, escrevi crônicas sobre a maternidade/maternagem, 
mas isso teve que ficar um pouco de lado por conta da necessidade de investir 
em meu sustento, conciliando com os estudos na universidade. Nesse 
processo, criei a Gael, que pretende ser um centro de referência de moda 
para pensar memória, histórias que uma roupa pode trazer, trocando peças 
de roupas usadas pelo registro das histórias, dos momentos da vida que essa 
vestimenta presenciou, em um processo de desapego. Então, essas peças são 
vendidas e o percentual de lucro dividido entre a pessoa que cedeu a roupa 
e eu. A ideia é fazer esse centro funcionar dentro da Maré, com as mulheres 
da comunidade, num processo de reutilização, produção das próprias peças e 
também produção para venda externa.

O nome do projeto, que também é o nome do meu filho, foi idealizado 
dentro de uma reflexão sobre o que me faz me situar no mundo nesse 
momento, na condição de mãe, sobre o que me motiva e me faz seguir em 
frente. É na parceria com meu filho que encontro essa força.

Em minha pesquisa, exploro uma cartografia dos afetos como construção do 
cotidiano da favela, tratando principalmente sobre a reorganização de mulheres 
dentro de um território em que o Estado entende que as pessoas são matáveis.


