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Resumo
Mamangava Mulher é uma proposta artística que nasce das relações entre arte, ciência e feminismo. 
Nesta pesquisa em arte, desenvolvo folders, bótons, adesivos e ações planejadas para a internet com o 
objetivo de incentivar mulheres a ocupar o espaço público. Influenciada pelo campo da entomologia e 
pelo comportamento de dois tipos diferentes de abelha, incentivo o pensamento crítico sobre a relação 
das mulheres com os espaços que ocupam. Portanto, a poética deste trabalho é desenvolvida à medida 
que crio vínculos metafóricos entre mulheres e abelhas. A abelha europeia (gênero Apis), por exemplo, 
remete à mulher que dedica sua vida à manutenção e proteção da família e do lar. Por outro lado, a abelha 
mamangava (gênero Xylocopa) refere-se à mulher que deseja atuar como agente de transformação do 
espaço público. Assim, neste trabalho busco criar estratégias poéticas dissidentes e colaborativas para 
despertar nas mulheres uma Consciência Mamangava. 
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Abstract
Mamangava Mulher is an art project originated from the relationship between art, science and feminism. In 
this practice-based research in arts, I develop folders, buttons, stickers and actions planned for the internet 
with the purpose of encouraging women to occupy the public space. Influenced by the field of entomology 
and the behavior of two different types of bee, I stimulate critical thinking about connections between 
women and the spaces they occupy. Therefore, the poetics of this work develops as I create metaphorical 
links between women and bees. The European bee (genus Apis), for example, refers to the woman who 
dedicates her life to the maintenance and protection of family and home. On the other hand, the Mamangava 
bee (genus Xylocopa) refers to the woman who wants to become an agent for the transformation of the 
public space. Thus, in this work I seek to create dissident and collaborative poetical strategies for raising in 
women a Mamangava Consciousness. 

Keywords: art; cyberfeminism; entomology; public space.

Introdução

Mamangava Mulher é uma pesquisa em artes visuais que nasce da confluência de 
práticas e saberes provenientes dos campos da arte, da biologia e do feminismo. Nesta proposta, 
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parto de conhecimentos advindos do campo da entomologia1 com o objetivo de criar metáforas 
ativadoras de uma prática artística feminista, empoderadora e de caráter militante. Este projeto 
tem como ponto de partida uma memória de infância que evoca um desejo de minha mãe: certa 
vez, ela me disse que esperava que eu fosse como uma abelha e pudesse demonstrar a mesma 
dedicação que ela e minha avó tiveram para com seus lares e famílias. Anos mais tarde, cursei 
Ciências Biológicas na Universidade Federal do Mato Grosso. Atualmente, sou estudante do curso 
Artes Visuais – Bacharelado na Universidade Federal de Goiás. Nesse espaço de tempo, percebo que 
aquela associação feita pela minha mãe continua a me inquietar. Transformei a inquietação num 
problema de pesquisa artística e passei a me perguntar se poderiam existir outros modos de “ser 
abelha” que pudessem me oferecer oportunidades para experimentar voos mais livres e de maior 
alcance. Foi assim que comecei a investigar o comportamento de algumas espécies de abelha e 
escolhi duas delas para funcionar como elementos metafóricos ativadores de minhas reflexões e 
práticas: a abelha europeia (gênero Apis) e a abelha mamangava (gênero Xylocopa) (Figura 1). 

Figura 1: À esquerda: abelha europeia, gênero Apis, fonte: John Kimbler, www.deviantart.com/dalantech. 
À direita: abelha mamangava, gênero Xylocopa. 

Fonte: Xan, www.deviantart.com/xandriia1/.

Historicamente colocadas em patamares inferiores, muitas meninas são ensinadas 
a se portar de forma submissa diante de um mundo que as vê como seres humanos de segunda 
classe. Dessa forma, elas são doutrinadas desde o berço por meio de brinquedos e narrativas 
que agem como mantenedores das relações de subserviência que vão sendo estabelecidas entre 
meninas e espaço privado. O acesso à rua muitas vezes lhes é negado, pois o espaço público lhes 
é apresentado como fonte de perigos físicos e morais. Nesse sentido, o ambiente privado deixa de 
ser apenas a moradia e se transforma também em cárcere. 

A mulher é comumente vista como um ser frágil demais para a vida no espaço público. 
Considerada incapaz de se manter segura quando está desacompanhada e longe da proteção do 
lar, ela pode vivenciar diversos sentimentos de impotência desde a infância até chegar à fase 

1 Entomologia é a área de conhecimento da biologia que estuda os insetos.
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adulta. Tal fato faz com que ela anule seus desejos, ações, pensares e sentires em detrimento 
dos sonhos e demandas de outras pessoas. Para que haja uma mudança e uma liberação das 
mulheres, é preciso quebrar as correntes que ainda as prendem aos diversos ciclos de opressão 
vigentes em nossa sociedade. Sendo assim, como artista e pesquisadora, busco desenvolver uma 
prática artística dissidente que crie lugares de enunciação política e estimule uma tomada de 
consciência sobre a importância da presença ativa das mulheres no espaço público. 

A poética deste trabalho está em construção e se pauta inicialmente nos conceitos 
apresentados por Simone de Beauvoir (1967) em seu livro O Segundo Sexo. Minha proposta artística 
se desenvolve conforme vou descobrindo vínculos metafóricos entre mulheres e abelhas. Ressalto 
que as metáforas aqui apresentadas são experimentações que conduzo tanto no campo prático 
quanto no teórico. Espero, por meio de tais associações, criar formas de evidenciar as relações que 
as abelhas têm com o ambiente onde vivem para, assim, despertar reflexões e diálogos sobre a 
experiência das mulheres no espaço público.

A abelha europeia e o espaço privado

A abelha é um inseto frequentemente associado ao conceito de feminino. Quando 
pensamos em uma abelha, a imagem que habitualmente nos vem à mente é a da abelha 
europeia, do mel e da sua colmeia. Da mesma forma, quando a imagem dessa abelha é associada 
à mulher, pensa-se logo na sua docilidade e relação profunda com o lar. Assim como a pequena 
abelha que trabalha de forma constante e invisível aos olhos humanos, espera-se da mulher um 
comportamento passivo, discreto e devoto ao lar.

Segundo Free (1980), as abelhas operárias do gênero Apis vivem, em média, de 4 a 
6 semanas. Seu primeiro dever, assim que emergem do estágio de pupa2, é limpar a célula onde 
cresceram como larvas. Assim, acabam passando toda a primeira semana de vida lidando com 
a tarefa de limpar os favos da colmeia. Na segunda semana, são encarregadas de alimentar as 
larvas e ajudar na construção dos favos. Na terceira semana, recebem e acondicionam a comida, 
além de serem responsáveis por remover o lixo e fazer a guarda da colmeia. É somente a partir 
da quarta semana, praticamente no final de suas vidas, que elas podem deixar a colmeia para 
“trabalhar fora” e se tornar responsáveis pelo forrageamento3.

Quando uma abelha nasce, ela não tem escolha quanto ao seu destino. Todos os seus 
deveres já estão determinados, seja ela abelha operária ou rainha. A abelha rainha sai da colmeia 
praticamente apenas para a fecundação, que se dá na sua primeira semana de vida. Depois disso, 
fica responsável pela postura dos ovos e pela manutenção da ordem social da colmeia. No caso 
das abelhas operárias, elas passam a vida cuidando de suas irmãs e de sua casa. Mesmo quando 

2 Pupa é o estágio intermediário dos insetos. Situa-se entre a fase de larva e a fase adulta.
3 Forrageamento é a busca e exploração de recursos alimentares.
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finalmente podem deixar a colmeia, nos últimos dias de sua vida, saem apenas para suprir as 
necessidades da família. A partir da fala de minha mãe, mencionada anteriormente neste texto, e 
do estudo do comportamento da abelha europeia, percebo relações entre o destino dessa abelha 
e o da maioria das mulheres: “A menina será esposa, mãe, avó; tratará da casa, exatamente como 
fez sua mãe, cuidará dos filhos como foi cuidada: tem 12 anos e sua história já está escrita no céu” 
(BEAUVOIR, 1967, p. 40).

Numa sociedade patriarcal, a abelha não é ligada ao feminino inocentemente. Espera-
se que a menina cresça destinada ao lar, da mesma forma que as abelhas nascem para servir a 
colmeia. Meninas são precocemente incumbidas dos afazeres domésticos, assim como o primeiro 
dever da abelha é limpar o favo onde cresceu como larva:

Grande parte do trabalho doméstico pode ser realizada por uma menina muito 
criança; habitualmente dele os meninos são dispensados; mas permite-se, 
pede-se mesmo à irmã que varra, tire o pó, limpe os legumes, lave um recém-
nascido, tome conta da sopa. (BEAUVOIR, 1967, p. 27).

Da mesma forma que as abelhas, as meninas têm como tarefa alimentar e cuidar de 
suas irmãs mais novas:

A irmã mais velha [...] é assim amiúde associada às tarefas maternas. [...] ela 
é então precocemente integrada no universo da seriedade, o sentido de sua 
importância ajudá-la-á a assumir sua feminilidade, mas a gratuidade feliz, a 
despreocupação infantil são-lhes recusadas. [...] A menina sobrecarregada de 
tarefas pode ser prematuramente escrava, condenada a uma existência sem 
alegria. (BEAUVOIR, 1967, p. 27).

Entretanto, ao contrário das abelhas que trazem o seu destino no DNA, para Beauvoir 
(1967) a mulher não carrega essas características em sua biologia: 

Assim, a passividade que caracterizará essencialmente a mulher �feminina� 
é um traço que se desenvolve nela desde os primeiros anos. Mas é um erro 
pretender que se trata de um dado biológico: na verdade, é um destino que lhe 
é imposto por seus educadores e pela sociedade. (BEAUVOIR, 1967, p. 21, grifos 
da autora).

Quando criança, os brinquedos das meninas com frequência remetem à maternidade 
e ao cuidado com a casa, limitando-as ao ambiente privado assim como as jovens abelhas que 
não podem sair de sua colmeia. Dão-lhes bonecas para vestir e enfeitar com cores e modelos pré-
determinados, ao mesmo tempo em que,

Tratam-na como uma boneca viva e recusam-lhe a liberdade; fecha-se assim 
um círculo vicioso, pois quanto menos exercer sua liberdade para compreender, 
apreender e descobrir o mundo que a cerca, menos encontrará nele recursos, 
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menos ousará afirmar-se sujeito; se a encorajassem a isso, ela poderia manifestar 
a mesma exuberância viva, a mesma curiosidade, o mesmo espírito de iniciativa, 
a mesma ousadia de um menino. (BEAUVOIR, 1967, p. 22).

A mãe que é criada como abelha europeia passa às suas filhas os mesmos ensinamentos 
recebidos de sua própria mãe. Assim, “[...] impõe à criança seu próprio destino: é uma maneira de 
reivindicar orgulhosamente sua própria feminilidade e também uma maneira de se vingar desta” 
(BEAUVOIR, 1967, p. 23). Por mais que a mãe deseje o bem de sua filha, acaba por lhe impor uma 
feminilidade distorcida pela sociedade patriarcal a fim de formá-la mulher à sua semelhança, da 
mesma forma que a abelha rainha “impõe” às suas filhas os papéis sociais dentro da colmeia. 
Dessa forma, conforme cresce, a menina vai sendo tolhida devido à imposição de obrigações 
ligadas à feminilidade: 

[...] ensinam-lhe a cozinhar, a costurar, a cuidar da casa [...], da arte de seduzir, 
do pudor; vestem-na com roupas incômodas e preciosas de que precisa tratar, 
penteiam-na de maneira complicada, impõem-lhe regras de comportamento. 
[...] Para ser graciosa, ela deverá reprimir seus movimentos espontâneos; pedem-
lhe que não tome atitude de menino [...]. (BEAUVOIR, 1967, p. 27). 

E por mais que também lhe seja exigido o estudo, 

[...] perdoam-lhe mais do que o menino o fato de malograr: tornam-lhe mais 
difícil o êxito, exigindo dela outro tipo de realização: querem, pelo menos que 
ela seja também uma mulher, que não perca sua feminilidade. (BEAUVOIR, 1967, 
p. 23, grifo da autora).

Conforme a idade chega, a abelha Apis pode finalmente se aventurar mundo a fora, 
porém sempre tendo em vista que suas obrigações são, em primeiro lugar, com o lar. A menina, 
por sua vez, cresce e começa a ter certa liberdade. No entanto, tal liberdade é ajustada conforme 
as obrigações que tem para com a casa:

Os trabalhos caseiros ou as tarefas mundanas que a mãe não hesita em impor 
à estudante, à aprendiz, acabam por exauri-la. Vi, durante a guerra, alunas 
que eu preparava para Sèvres esmagadas pelas atividades familiares que se 
acrescentavam ao trabalho escolar [...]. (BEAUVOIR, 1967, p. 72). 

A abelha, ao voltar para casa trazendo o alimento, percebe que nada mudou em sua 
condição. A moça, “se trabalha fora de casa, sofre quando volta para o lar por ser ainda tratada como 
simples membro da família e não como indivíduo autônomo” (BEAUVOIR, 1967, p. 106). Assim, vou 
percebendo o quanto a busca pela independência é extremamente penosa para a mulher:

Além de uma falta de iniciativa que provém de sua educação, os costumes 
tornam-lhe a independência difícil. Se passeiam pelas ruas olham-nas, 
abordam-nas. Conheço moças que, sem serem absolutamente tímidas, não 
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encontram nenhum prazer em passear por Paris porque, importunadas sem 
cerrar, precisam andar sempre de atalaia: com isso todo o prazer se esvai. 
(BEAUVOIR, 1967, p. 72). 

A abelha, quando longe da colmeia, está vulnerável. A mulher sozinha, quando fora 
do lar, é considerada um alvo. O ambiente público lhe é hostil porque foi forjada a ideia de que 
mulheres não podem pertencer a ele. Tal hostilidade, somada à doutrinação patriarcal, acaba 
por encarcerar a mulher física, moral e psicologicamente, subtraindo-lhe as possibilidades de 
construir uma vida plena, para além do ambiente privado.

Felizmente, por maiores que sejam as dificuldades enfrentadas, não são todas as 
mulheres que aceitam viver como uma abelha europeia: “Jogos e sonhos orientam a menina para 
a passividade; mas ela é um ser humano antes de se tornar uma mulher; e já sabe que aceitar a 
si mesma como mulher é demitir-se e mutilar-se” (BEAUVOIR, 1967, p. 35). Para refletir sobre o 
papel dessas mulheres que se recusam a ser Apis, passo então a investigar a abelha mamangava, 
do gênero Xylocopa. Ela não vive numa colmeia, mas habita um buraquinho cavado por ela 
mesma na madeira. 

A abelha mamangava e o espaço público 

Mamangava é o nome popularmente dado às abelhas dos gêneros Bombus, Eulaema, 
Centris, Epicharis e Xylocopa. Além de maiores e mais peludas que suas primas do gênero Apis, 
essas abelhas possuem comportamento solitário ou, no máximo, subsocial4. Por ser mais comum 
no Centro-Oeste, neste trabalho optei por utilizar a abelha mamangava do gênero Xylocopa como 
elemento ativador de reflexões e contra narrativas sobre a mulher e sua relação com os espaços. 

Por possuir um corpo maior, a presença da abelha Xylocopa se faz imponente, sendo 
que muito raramente ela passa despercebida. O seu voo é barulhento e é comum ver pessoas 
incomodadas ou com certo receio da sua simples presença, seja nas ruas, nos canteiros de flores 
ou quando resolvem cruzar o espaço interno da casa. Como afirma Perrot, 

As formas de confinamento, de enclausuramento das mulheres, são muitas: o 
gineceu, o harém, o quarto das mulheres do castelo feudal [...], o convento, a 
casa de estilo vitoriano, o bordel. É preciso proteger as mulheres, ocultar sua 
sedução. Cobri-las de véus. “Uma mulher em público está sempre fora de lugar”, 
diz Pitágoras. “Toda mulher que se mostra se desonra”, escreve Rousseau a 
D’Alembert. O que se teme: as mulheres em público, as mulheres em movimento. 
(PERROT, 2007, p. 136, grifos da autora).

Porém, o incômodo causado pelas mulheres nunca as impediu de lutar para estar 
nesses espaços:

4 Abelhas fêmeas subsociais se organizam em pequenos ninhos de mães e filhas.
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A liberdade de ação das mulheres no espaço público é reconhecidamente 
problemática. Uma vez que a construção sócio-histórica tributou ao domínio 
privado o feminino, sua ausência no âmbito urbano e político é notória, mas 
Perrot (2007) recusa imprimir um papel de total passividade às mulheres: ainda 
que por modos subversivos, elas atuaram e atuam na vida comum cotidiana. 
(GARCIA, 2018, p. 31).

Para Perrot, o confinamento da mulher ao espaço privado tem uma relação com a 
concepção patriarcal de espaço público que foi sendo sedimentada ao longo da história: 

A dissimetria do vocabulário ilustra esses desafios: homem público é uma honra; 
mulher pública é uma vergonha, mulher da rua, do trottoir, do bordel. O aventureiro 
é o herói dos tempos modernos; a aventureira, uma criatura inquietante. A 
suspeita pesa sobre os deslocamentos das mulheres, principalmente das 
mulheres sozinhas. Alguns hotéis, ciosos de sua respeitabilidade, as recusam 
[...]. (PERROT, 2007, p. 136).

Essa é a principal relação que desejo estabelecer entre mulheres e mamangavas: 
seres que transitam, são visíveis e ocupam o espaço público. A abelha mamangava não possui 
colmeia. Ao invés disso, ela constrói seu ninho em buracos escavados na madeira morta (CAMILLO 
& GARÓFALO, 1982 apud FREITAS & FILHO, 2003). Sendo assim, sua relação com o espaço público 
também é diferente, pois essa abelha não precisa passar a maior parte da sua vida confinada ao 
lar. Assim, podem estabelecer um vínculo de outra ordem com as flores que polinizam. Dentre as 
flores polinizadas por essa abelha, é interessante notar que a flor do maracujá-amarelo evoluiu 
junto com a mamangava para ser polinizada principalmente por ela (RUGGIERO, 1973 apud 
FREITAS & FILHO, 2003). Isso quer dizer que o aparato reprodutor dessa flor está disposto de forma 
a receber esse tipo de abelha. As anteras5 da flor de maracujá, por exemplo, estão posicionadas de 
forma a encostar perfeitamente nas costas da abelha mamangava quando esta pousa na flor em 
busca do néctar (Figura 2). 

5 Antera é a parte final do estame das flores onde são produzidos os grãos de pólen.
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Figura 2: Abelha mamangava impregnada de pólen debaixo das anteras da flor de maracujá. 
Fonte: Yoko Tomita, www.mariferal.blogspot.com.

Quando a abelha mamangava voa para a próxima flor, ela carrega o pólen da primeira 
e, ao encostar as suas costas nos estigmas6 realiza uma polinização cruzada, permitindo que o 
maracujazeiro venha a dar frutos. Portanto, assim como a mamangava precisa do maracujazeiro, 
o maracujazeiro também precisa da mamangava. Tal simbiose me inspira a pensar nas relações 
frutíferas e transformadoras que podem vir a existir entre mulheres e o espaço público. 

Ao ocupar o espaço público, a mulher não apenas amplia suas próprias possibilidades 
de existência e ação como também agrega conhecimentos e vivências que podem mudar a própria 
compreensão hegemônica do conceito de “espaço público”, pois ele apresenta limites no que 
tange à pluralidade e participação das minorias sociais ao longo da história (GARCIA, 2018). 

Segundo Garcia (2018, p. 134), “os usos dos espaços públicos urbanos são centrais 
à reprodução da vida social, bem como à reprodução das estruturas de poder existentes e às 
possibilidades de contestação de tais estruturas”. Sendo assim, ao escolher ser mamangava, a 
mulher se coloca em movimento gerador de vida e voa em direção às flores – que nesta pesquisa 
simbolizam o espaço público – mesmo que lhe digam que o seu lugar é a colmeia. Embora o espaço 
público ainda lhe seja hostil,  a Mamangava Mulher cria estratégias para ocupar diariamente os 
lugares que lhe são de direito, seja nos estudos, no mercado de trabalho, na política, na arte, ou no 
simples ato de estar presente nas ruas. 

De diferentes maneiras, a reivindicação das ruas pelas mulheres é uma história 
constante: o próprio feminismo enquanto movimento age por meio de seus 
manifestos e expressões públicas, apesar da sempre presente possibilidade de 
repressão. (GARCIA, 2018, p. 34).

6 Estigma é a parte das flores que é receptiva aos grãos de pólen. É onde se inicia a germinação. 
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Na metáfora que está aqui em construção, Mamangava Mulher é aquela mulher que 
enfrenta muitos desafios por decidir levar uma vida longe da colmeia, por cuidar de si e desenvolver 
uma profunda capacidade de voar livremente entre as flores e, assim, polinizar o espaço público 
para que dê frutos mais generosos e saborosos.

Uma Consciência Mamangava para a ocupação do espaço público

Ser Mamangava Mulher é desenvolver uma consciência sobre as opressões impostas 
ao feminino e perceber a necessidade de romper com as amarras que prendem as mulheres aos 
espaços privados do controle, da opressão, do silenciamento e da invisibilidade. Numa outra 
perspectiva, ao discorrer sobre a figura do ciborgue, Donna Haraway afirma que “a libertação 
depende da construção da consciência da opressão, depende de sua imaginativa apreensão e, 
portanto, da consciência e da apreensão da possibilidade” (HARAWAY, 2009, p. 36). No meu 
trabalho, crio formas para vislumbrar possibilidades de mudança e acredito que é através da 
conscientização coletiva que nós mulheres poderemos conquistar, participar e transformar o 
espaço público, promovendo assim oportunidades de equidade de direitos.

[...] a cidade é palco para a libertação feminina, seja na primeira onda do 
movimento feminista, protagonizada pela tomada das ruas pelas sufragistas, 
seja na segunda, cujas pautas norteadoras do movimento se referiam aos 
direitos sociais, à igualdade salarial e à legalização do aborto. Assim, é preciso 
destacar que, em verdade, o feminismo se produziu essencialmente a partir de 
manifestações públicas e urbanas. (GARCIA, 2018, p. 35).

Esta pesquisa em artes visuais busca difundir tais ideias por meio de um projeto 
artístico que se constitui a partir da confecção de zines, bótons, posters, adesivos, proposições de 
intervenção urbana e ações ciberfeministas planejadas para acontecer nas redes sociais. Assim, 
ao fugir do ambiente privado das galerias de arte, proponho ações que possam alcançar diversas 
mulheres no ambiente público da Internet. O projeto Mamangava Mulher busca aprofundar, 
difundir e expandir as metáforas aqui apresentadas, espalhando-as pelas ruas, grupos de amigas 
e redes sociais com o objetivo de despertar nas mulheres uma Consciência Mamangava. 

Na primeira fase do projeto, desenvolvida no primeiro semestre de 2018, criei um 
kit contendo: um folder explicativo que se transforma num cartaz estampado com o desenho 
da abelha mamangava polinizando a flor de maracujá; um bóton com o desenho da abelha 
mamangava; três adesivos com o desenho da flor de maracujá; um envelope carimbado com a 
imagem da abelha mamangava (Figura 3). 
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Figura 3: Kit Mamangava Mulher, 2018. Folder-cartaz, bóton, adesivos e envelope. 
Debora Taiane Oliveira Alves.

A ideia principal da proposta artística é distribuir o kit entre as mulheres que se 
identificam com a metáfora da abelha mamangava, convidá-las a usar o bóton e a reivindicar o seu 
lugar no espaço público por meio da afixação das flores de maracujá nos lugares por onde transitam 
(Figura 4). Peço também às participantes para que registrem as ações por meio da fotografia e 
compartilhem as imagens numa conta do Instagram7 criada especialmente para este fim. 

Figura 4: À esquerda: participante usando o bóton da abelha mamangava. À direita: adesivo da flor de maracujá 
colado em espaço público da cidade de Goiânia, Goiás. Projeto Mamangava Mulher, 2018. 

Debora Taiane Oliveira Alves.

A partir deste trabalho, espero gerar um debate que desperte a Consciência Mamangava 
para que possamos aprofundar o diálogo sobre a importância da presença das mulheres no espaço 

7 @mamangava_mulher
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público. O ativismo feminista através da arte de rua, dos circuitos alternativos e das redes sociais 
não é algo novo. Muitas mulheres se organizam em coletivos, grupos e páginas nas redes sociais 
para criar, discutir e divulgar arte de cunho feminista desde os anos 1960.

Foi em meados dos anos 1960 que a questão feminina adquiriu uma nova 
dimensão. As mulheres, em diferentes partes do mundo, de modo maciço e 
coletivo, tornaram-se conscientes da situação de dominação e exclusão de suas 
subjetividades na sociedade. Surgem, em diferentes países do mundo, grupos 
e frentes de liberação da mulher, a maioria com planos concretos de ação e 
objetivos definidos. Consequentemente, e ao mesmo tempo, surgem as primeiras 
redes sociais feministas que focavam sua atuação em ações ativistas e no 
desenvolvimento de um espaço artístico para as mulheres. (LEMOS, 2009, p. 20). 

Artistas como Negahamburguer, Lovelove6 e Renata Nolasco (Figura 5), por exemplo, 
constroem seu ativismo nas feiras de zine, na Internet e na rua, por meio de um trabalho de 
caráter empoderador e que questiona o lugar da mulher na sociedade.

 

Figura 5: À esquerda: Ilustração de LoveLove6, www.facebook.com/lvlv666; No centro: Lambe-lambe da artista 
Negahamburguer, www.negahamburguer.com/lambe-lambe-sticker; 

À direita: Ilustração de Renata Nolasco, www.facebook.com/atoxiconolasco.

A conquista do espaço público pelas mulheres é uma luta diária e a arte assume um 
papel fundamental nessa batalha. Ocupar as ruas, a academia, o mercado de trabalho, a política e 
as esferas de poder, seja em que nível for, é um estímulo para que a Mamangava Mulher continue 
alçando voos cada vez mais presentes e barulhentos. 

Os direitos e necessidades do público feminino devem ser contemplados no 
planejamento das nossas cidades, e para que isso ocorra, a participação das 
mulheres em todas as etapas do processo deve ser ativa. A presença delas na 
política, governanças locais, associações de moradores e entre tomadores de 
decisão é fundamental para que suas vozes sejam ouvidas e suas necessidades 
representadas. (COURB Brasil, 2016).

Despertar a Consciência Mamangava por meio de uma ação artística ciberfeminista 
de caráter militante, empoderador e dissidente é o papel que posso e desejo assumir como 
artista que se propõe polinizar os espaços através do poder transformador da arte. Assim, 
espero incentivar outras mulheres a participar e colaborar para os processos de frutificação do 
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espaço público por meio de suas ações, mostrando a todos que tornar-se mamangava é não 
apenas possível, mas também necessário para que uma sociedade de bases mais afetuosas e 
compartilhadas possa emergir.
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