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MATERNIDADE: ESCOLHA
OU OBRIGAÇÃO SOCIAL
Por: Celisa Gonzaga de Brito

    Mulheres Childfree. Já ouviram falar? Mulheres que dizem não 

à maternidade. Childfree é um termo em inglês que significa, 

na tradução literal, “livre de crianças”,trata-se da opção 

voluntária de não ter filhos. Muitas pessoas pensam que 

essas mulheres odeiam crianças, mas são apenas mulheres 

que negam a maternidade por terem outras prioridades na 

vida. Mulheres que não sonham em cuidar de crianças, de 

educá-las, ensiná-las a andar de bicicleta ou levá-las em aulas 

de balé ou futebol semanalmente. São mulheres que escolheram 

viver a vida sem o peso dessas responsabilidades, afinal a 

maternidade é uma escolha na vida das mulheres, não uma obrigação 

social. 

    Nas últimas décadas avançamos muito sobre os direitos sexuais das mulheres. Temos 

a Lei nº 11.340/2006, que reconhece as violações sexuais das mulheres como crime. 

Agora recentemente em agosto/2022, foi sancionada a Lei nº 14.443/2022, que entra 

em vigor em março/2023 onde, dentre outras medidas, trás a redução de 25 para 21 

anos a idade mínima para homens e mulheres fazerem a cirurgia de esterilização 

voluntária e no caso das mulheres, a dispensa da autorização do companheiro nesse 

procedimento. Apesar desses avanços legais as mulheres Childfree ainda encontram 

barreiras sociais por simplesmente abdicarem a maternidade. 
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Aia Hipácia (Vânia dos Santos Silva) 



    As mulheres childfree não são aceitas na comunidade em que vivem: “Como não ser mãe, não deixar descendentes?”,

“Se você não tiver filhos não irá conhecer o amor verdadeiro”. Vistas como egoístas, são cobradas e julgadas o tempo todo por 

uma sociedade que romantiza a maternidade. Mas sabemos que essa mesma sociedade hipócrita ignora o fato de homens 

abdicarem a paternidade com filhos já nascidos! Em 2022 crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento bateu recorde 

com 6,6%, além daqueles “pais” que registram a criança e abandona em seguida. Deixo uma pergunta: devemos nos preocupar 

com mulheres Childfree, que optaram não gerar uma criança ou com o abandono paterno de filhos vivos!?

Celisa Gonzaga de BritoFilha da Fátima, Assistente Social, Feminista, etc. e tal.
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A construção social da população negra no Brasil se deu, ao longo da 

história, de forma a desconsiderar sua humanidade e, portanto, a 

ideia de ser o negro um sujeito de direitos  Uma perspectiva 

estruturada ao longo de cinco séculos de inferiorização da raça em 

diversos aspectos, tão bem entranhada que políticas de ações 

afirmativas – vindas tardiamente – ainda não conseguiram desconstruir 

o imaginário de valorização/desvalorização de raças em território brasileiro. 

    O lugar destinado à população negra é bem determinado e com o 

advento e popularização do uso da internet e das redes/mídias sociais, 

houve a intensificação da violência motivada por preconceito quanto 

à raça e à etnia. Isso ocorre, pois há uma sensação de impunidade não 

somente em razão de serem crimes cometidos em ambiente virtual, 

mas também por serem crimes cometidos contra o inimigo histórico 

da sociedade brasileira, o negro. Por serem indivíduos desumanizados 

durante toda a história do país, não são dignos de serem tratados como

iguais, assegurando o princípio basilar do ordenamento jurídico nacional, 

o da dignidade da pessoa humana, sendo um grupo vítima constante de 

ataques de ódio disfarçados de liberdade de expressão. Assim, o racismo 

nas redes sociais permanece como crime disfarçado de opinião pessoal, 

com crescente número de adeptos e se utilizando de um instrumento que 

potencializa disseminação de violência contra a população negra, não 

só no Brasil como no mundo: “isso é globalização”.

RACISMO E REDES 
SOCIAIS

Por Raphaela Teodoro 

Raphaela Teodoro é Advogada; Pós-Graduada em Direito Processual Civil
Universidade Cândido Mendes (2020); Pós-Graduada em Direito Digital
UniAmérica (2022); Mestranda em Direito, Estado e Constituição no 
Programa de Pós Graduação em Direito - Universidade de Brasília.



PROJETO: SÉRIE MULHERES 
QUE INSPIRAM
Por: Lídia Vidigal 

    Como disse Vigotski a percepção, a emoção, a criatividade e a imaginação 

como processo psicológico têm intima relação com a arte. Pensando nessa 

percepção da arte, surge a inspiração de criar várias colagens de mulheres 

que inspiram. Essa coletânea de colagens manuais vem sendo trabalhada 

desde a pandemia e pretende expandir para uma construção de 

pensamentos e reflexões de quem são essas mulheres que me inspiraram 

a criar esse projeto. Uma das formas que mais me influenciou a criar esse 

projeto foi a pesquisa dentro da história. Buscar conhecer quem foram 

essas mulheres que tanto batalharam por mudanças sociais, políticas, 

religiosas, nas ciências e na literatura, foi o grande mote. A partir dessa 

pesquisa foram surgindo várias e várias outras mulheres e suas 

contribuições. Mulheres que inspiram outras mulheres. 

    Dentro dessas reflexões da arte surge o projeto da Série Mulheres que 

Inspiram, trazendo dentro do processo criativo o desenho e a colagem 

de mulheres dentro da história que inspiram outras mulheres. Dentre as 

várias mulheres que já criamos trazemos duas delas que marcaram a 

caminhada, a Olga Benário e a Marielle Franco. Essas duas mulheres 

marcaram o cenário político em períodos distintos. Na carta deixada 

para sua filha, Olga começa sua escrita dizendo "Amanhã vou precisar de 

toda minha força e de toda a minha vontade. Por isso não posso pensar nas 

coisas caras a não ser na minha própria vida".     

    Assim como ela, várias outras mulheres lutaram por uma vida de igualdade. 

Esse grito reverbera nos dias atuais nos gritos das mulheres negras, faveladas 

assim como foi Marielle. Que esse grito de lamento e dor possa ser celebrado 

nas vitórias e lutas dessas e de todas as mulheres que buscam através da arte, 

da política, nos movimentos sociais, fazer valer o seu grito.

Essa série veio transformar a minha pesquisa dentro de publicações que 

levem através da arte da colagem outras formas artísticas de conhecer a 

história dessas mulheres e a partir daí fazer com que a arte seja um divisor 

de celebração, mas também de outras reflexões. Marielle em um dos seus 

relatos dizia “Diversas, mas não Dispersas”. A arte nos proporciona essa 

diversidade de pensamentos de expressões e questionamentos. Trago dentro 
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da estética dos meus trabalhos fazer com que essas diversidades de pensamentos possam dar essa contribuição para a 

sociedade trazendo além, de uma arte expressiva, um momento de impactar para conhecer um pouco mais 

sobre as nossas histórias, as contribuições de tantas outras mulheres que marcaram nossa caminhada e muitas dessas 

mulheres que circulam por nós. 

    Que a simplicidade do olhar traga para nossa vida maneiras de espalhar Amor, Vitórias e que consigamos – através de várias 

artistas, que buscam através de incentivos fazer esse grito pela arte – chegar cada vez mais próximos, de muitas outras 

mulheres nos movimentos sociais, em grupos de mulheres que sofreram violências. Que a arte da colagem possa dar essa 

contribuição para muitas outras mulheres. Assim como o desenho é verbo, transformacão. Deixo a pergunta: quem é a 

mulher que lhe inspira a transformar seu dia-a-dia?
Lídia Vidigal 

Formação em Gestão em Marketing e Design Gráfico 
Docente Técnica nas disciplinas de Desenho e Ilustração e Arte na Escola Técnica do Estado de Pernambuco Miguel Batista, 

Voluntária como Design no Grupo de Pesquisa DEMULTS Desenvolvimento Educacional de Multimídias Sustentáveis URFPE 
E-mail: lidiavidigal21@gmail.com

    Sou Tereca Coelho, 59 anos, mãe de dois melhores pedaços de mim, avó 
duas vezes para minha alegria, sou educadora, tenho  mais de 40 anos na 
lida da profissão! Trabalhei em creche, professora de Educação Infantil, 
alfabetizadora, na universidade. Gestei escolas, projetos, equipes no 
mundo corporativo. Fui consultora do MEC, de Secretarias de Educação 
de Editoras! Funções que fui escolhendo a medida que criava os filhos 
basicamente sozinha. 

    Como milhões de mulheres na separação conjugal os filhos são da mãe e 
o pai fica solteiro livre de responsabilidades paternais  (o que tem 
modificado nas novas gerações). Na minha trajetória profissional as 
inúmeras escolhas que fiz se relacionaram com meus sonhos e o que fosse 
melhor pras minhas crias, pois contavam comigo apenas! Abdiquei de 
alguns sonhos, mas não da militância por uma educação de qualidade 
para a formação de um sujeito ético, reflexivo e atuante, sempre na 
luta por um mundo melhor, mais justo, mais tolerante com a diversidade, 
mais  libertário para   sermos quem queremos ser! Uma trilha de muito 
esforço, estudo e estratégia me trouxeram para o que faço hoje: Assessoro 
escola no Centro Oeste do ponto de vista pedagógico com formação de 
professores, viajando para as capitais dos estados e para o interior destes. 

Percebo a surpresa das pessoas quando sabem que viajo de carro dirigindo 
sozinha pelo interior dos estados  ou de avião de uma capital a outra, 
ficando fora de casa uma semana ou alguns dias dependendo da agenda, 
em hotéis! Observo como ainda em plena segunda década do séc.: XXI  
causo espanto nas pessoas pela liberdade que tenho de ir e vir sendo mulher 
nesse mundo liderado por maioria de homens!

TRILHAS LIBERTÁRIAS
Por: Tereca Coelho
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    Era dia 23 de abril de 2007, chegava ao mundo nosso primeiro anjo, a 
nossa menina. Incrível como a cultura do gênero nos invade tão 
profundamente desde o momento em que geramos uma criança. Ocorre 
que nem sempre as expectativas ocorrem como projetamos. Assim, 
iniciando a adolescência, nossa menina tão segura e vivaz, passou a se 
isolar e a questionar papéis sociais com sua sensibilidade, inteligência 
aguçada e em crises que só se intensificaram, mesmo com o cabelo 
mais curto, como tanto queria. Até que um dia, aninhada em meus 

nome já havia escolhido. Meu coração apertou, congelei e depois agradeci 
a confissão tão íntima, lhe dizendo que então seria mãe de um passarinho 
e nos abraçamos. Apesar de me perguntar silenciosamente: quando 
isso aconteceu que não vi? Com o tempo, testemunhei a ira de 
alguns que creem que a descoberta do próprio gênero passa 
por uma decisão e que isso exige maturidade, colocando as 
mães como algozes de seus próprios filhes ao apoiá-los. 

      A essa violência resta a lei, rede de apoio e a certeza 
de que gênero é um sentir, um olhar-se, um aceitar-se, 
de quem vivencia essa contradição entre seu papel 
social e seu corpo. Para o sentir não há idade, não há 
decisão, não há escolha como um sabor de sorvete. 
Para evitar as exposições com uso do nome social, 
fomos ao Rio de Janeiro, para retificação de nome e 
sexo, conforme orientação e apoio da ONG “Minha 
criança trans”, onde pudemos conhecer outras famílias 
como a nossa. Chegando lá, fiquei surpresa ao conhecer 
a assessora do Juiz, uma travesti linda que apenas por 
estar naquele lugar me despertou para revolução que 
ali acontecia, pois como servidora do Poder Judiciário de 
Goiás há 18 anos, nunca havia visto uma travesti nessa função. 

    Logo concluí que também havia me acostumado a não atribuir espaços de poder a pessoas como ela, mas desejava isso para
meu filho. Encerrada audiência e em paz, olhei aquelas crianças e pensei: são livres, como todas deveriam ser, os problemas 
que carregam não são delas, lhes foram cruelmente impostos por outros. Sei que muitos desafios ainda virão, mas viver essa 
história com nosso filho irá nos possibilitar um novo amanhecer que só uma revolução como essa era capaz de fazer.

UMA TRAJETÓRIA DE AMOR

braços me confessou não querer mais ser chamada pelo feminino e até 

Por: Francinaide Verônica da Silva Vieira

Francinaide Verônica da Silva Vieira, mulher cis nordestina, feminista, antirracista, pró-diversidade, graduada em direito, 
mestra em gestão organizacional, servidora pública e pesquisadora.
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Meu nome é Deuzite Santiago da Cunha, nasci no 

dia 25 de dezembro de 1996, debaixo de um pé 

de araçá, no terreiro de casa, em um quilombo 

chamado Kalunga. Vivi no Kalunga por 13 anos. 

Quando fecho os olhos e me lembro da minha 

infância, vejo que foi a melhor fase da minha vida. 

    Eu vivi por 13 anos com muito afeto entre o 

meu povo. Meus pais decidiram que se mudaria 

para Brasília em busca de uma oportunidade de 

vida melhor. Essa foi a pior coisa que aconteceu: 

a mudança para Brasília foi um verdadeiro pesadelo. 

A escola onde meus pais  me matricularam - 

juntamente com minhas duas irmãs - foi palco de 

grandes violências. Quando cheguei no ensino 

médio, comecei a amadurecer a ideia de fazer 

uma graduação, tinha cerca de seis cursos de 

graduação que sempre me interessaram muito, 

não sabia ao certo qual escolheria, mas sempre 

soube que gostaria de estudar em uma universidade pública. 

    Terminei o ensino médio no final de 2016, fiz o 

vestibular tradicional da Universidade de Brasília 

no meio do ano de 2017 e passei na primeira 

chamada para o curso de museologia. Acho que 

nunca tinha visto a minha mãe tão feliz, e ela 

ficou ainda mais feliz quando as minhas duas 

irmãs também entraram para a UnB. Assim que 

assumi a minha vida, parei completamente de 

alisar o meu cabelo. Agora, no final da minha 

graduação, quando olho toda a minha trajetória 

na Universidade de Brasília, fico extremamente 

satisfeita: participei do máximo de coisas que eu pude. 

    Sem sombra de dúvidas, o Centro de Convivência Negra (CCN) - onde fui bolsista por dois anos - é o meu lugar favorito na 

UnB, foi lá onde eu fiz a maioria das minhas amizades, fiz parte de alguns grupos de pesquisas, participei de diversos projetos. 

Assim que entrei na graduação, percebi que não tinha um único professor preto no meu departamento. Então, em todos os 

semestres, independente do departamento, eu buscava professores pretos para ter ao menos um durante o semestre. 

Neste primeiro semestre pós-pandemia, por exemplo, a matéria da vez foi a “HISTÓRIA E CINEMA: PERSPECTIVAS DOS 

FEMINISMOS NEGROS, DECOLONIAIS E INTERSECCIONAIS”, com a professora Renata Melo Barbosa. Essa matéria salvou o 

semestre, todos os autores que estão como bibliografica obrigatória são autores pretos e pretas. A autonomia que a 

universidade oferece para os alunos é o que mais me fascina na UnB.

RELATO DE VIDA
Por: Deuzite Santigo da Cunha
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É NECESSÁRIO FALAR SOBRE SAÚDE 
MENTAL FEMININA EM TEMPOS DE 
PANDEMIA DA COVID-19
Como se sabe, há mais de dois anos sofremos com a 
pandemia da Covid-19, doença que tem causado grandes 
transtornos na sociedade em geral. Diante dessa realidade 
tão cruel e atípica, conforme Boaventura de Souza Santos 
(2020), alguns grupos, certamente, são mais atingidos que 
outros, tal como as mulheres, e, um aspecto em especial 
tem sido motivo de preocupação, a saúde mental feminina, 
especialmente ao se pensar no Setembro Amarelo.  Mesmo 
com todas as conquistas advindas das lutas feministas, as 
mulheres ainda sofrem por invisibilidade em muitos aspectos, 
reflexos de um país fundado no modelo patriarcal, machista e que ainda 
alimenta fortemente as desigualdades de gênero. “O feminismo lutou e ainda 
luta fortemente para que a cidadania das mulheres se dê de 
forma integral e integrada, livre do caráter masculino e que 
leve verdadeiramente a igualdade intra e entre gêneros” 
(TAVARES; ESTABILE; CARVALHO, 2016, p. 07). Assim, várias 
estudiosas evidenciaram e ainda tecem críticas sobre como 
as naturalizações, as visões binárias e o determinismo 
biológico têm alimentado o machismo estrutural, a 
misoginia, a dominação masculina e as várias formas de 
violência contra as mulheres, lhes negando espaços de 
poder, voz e vez, de formas excludentes e desumanas. 
Daí a importância de se pensar a saúde mental feminina, 
especialmente no contexto da atual pandemia no Brasil. As mesmas 
sempre foram vistas como responsáveis pela esfera doméstica, assumindo 
uma infinidade de obrigações ligadas ao lar, tidas como “naturalmente 
femininas”. O advento do capital inseriu as mulheres no mercado formal de 
trabalho, ainda que em muitas circunstâncias, de forma desigual. O fato é que 
essa conquista foi positiva, entretanto, fez com que as mulheres tivessem que 
se desdobrar ainda mais, tendo duplas, ou até triplas jornadas. Deste modo, 
percebemos que nossa sociedade ainda sustenta um modelo patriarcal e machista. 
Comumente as mulheres ainda são as maiores responsáveis pelo cuidado da família, 
assumindo papéis de mães, esposas, faxineiras, lavadeiras, passadeiras, enfermeiras, 
cozinheiras, babás, dentre tantas outras funções, que as deixam sobrecarregadas, 
exaustas física e mentalmente. Isso foi visibilizado no período de pandemia. 
Assim é muito importante a existência de grupos de apoio e de conscientização 
diversa sobre a importância de se cuidar também da saúde mental das mulheres, já que esta é mais importante do que 
normalmente imaginamos. Cuidar da saúde mental também é um direito das mulheres.

Por: Andreia Rodrigues de Souza

Andreia Rodrigues de Souza, é  Especialista em Gênero e Diversidade na Escola pela UFG - Campus Catalão. 
Licenciada em História (UEG), UnU Cora Coralina. Graduanda Pós-Graduação em Gestão Educacional. 

Estagiária/Bolsista da IEL (Instituto Euvaldo Lodi) na Escola Municipal Mestre Nhola, Cidade de Goiás.
E-mail: anndreiabastos@hotmail.comPÁGINA 07 - PASQUIM FEMINISTA



SUPERSTIÇÃO CONVENIENTE

A VIOLÊNCIA DE GÊNERO NO
SISTEMA DITATORIAL 

BRASILEIRO

Por: Por: Beatriz Neder Mattar
    Fugindo de tarefas, perdi horas em frente ao rio. Decidi ler e, ainda na introdução do livro, fui pescada por um pensamento 

novo: superstição não precisa contemplar o misticismo.  O texto lido defende que superstições são crenças não 

fundamentadas em uma visão de mundo coerente e, por isso, perspectivas diferentes podem identificar uma mesma “fé” 

como realista ou supersticiosa. Assim, a defesa de uma crença acrítica definiria superstição, uma vez que não haveria exame 

cuidadoso de um ponto de vista. Acrescento, então, que é pela constância dessa prática insensata que nos deparamos com 

superstições políticas. Vivemos sob concepções de identidade de gênero e orientação sexual decorrentes de referenciais 

históricos e científicos eurocêntricos, regados por tradição religiosa única. A quem os defende, falta criticidade, falta 

percepção não baseada em um tradicionalismo cúmplice de uma parcela restrita de indivíduos. Superstições convenientes 

ao topo da cadeia de poder invadem o público e o privado. Somos coagidas a esconder quem somos e constrangidas a performar.

 

    Somos ensinadas a competir e a desejar sermos troféus. Somos classificadas em pronunciamentos públicos como “fraquejadas” 

e, quando convém, usadas como adereços. Se correspondemos ao arquétipo da “princesa” temente a um deus específico, a 

uma família silenciadora e à servidão sexual, somos selo de sucesso do “macho imbrochável". Agora, em período eleitoral, 

temo que algumas de nós demorem a perceber quem nos inclui quando usa a palavra “todos”. Outubro *, à porta, nos explicita 

a urgência de pensar uma visão de mundo coerente. O voto feminino é chave. Anseio para que, Pagus, sejamos rainhas dos 

nossos tanques e indignadas no palanque. Anseio para que não precisemos mais ceder à cidade apavorada, ao bispo de olhos 

vermelhos ou ao banqueiro com um milhão. Anseio que nos mantenhamos unidas quando, Genis, formos vistas como feitas 

pra apanhar e boas de cuspir. Sejamos nós por nós, sem superstições convenientes a eles!

     A Organização das Nações Unidas, em 2007, criou o Dia 
Internacional da Democracia, 15 de setembro. Data que 
devemos lembrar “para que nunca se esqueça, para que 
nunca mais aconteça”, qualquer regime ditatorial. Assim, 
compartilho uma experiência de pesquisa empírica com a 
população local da guerrilha do Araguaia, com o recorte sobre 
a violência sexual e política na ditadura no Brasil (1964/1985), 
onde inferi que a violência de gênero constitui prática sistemática 
em regimes autoritários e se replicou em nosso país como 
“modus operandi”, com ações consubstanciais fora do eixo 
sul/sudeste, como ocorreu naquela região.      

 Por Sônia Maria Alves da Costa 

continua
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    No Araguaia essa estratégia irrompeu com a suplementação da violência, considerando que a população local foi 
duramente avultada. E, dessa forma, as mulheres que viviam naquela localidade foram duplamente penalizadas, 
ao serem atingidas diretamente pela violência física e violação sexual e, além dessa abominável condição, tiveram 
que suportar a violência contra seus filhos, companheiros e outros familiares.     

    Essa população suportou as mais distintas formas de violações, ao serem atingidas diretamente pela força da repressão 

do regime militar, que alterou seu cotidiano e promoveu perdas irreparáveis, como vidas, meios de sobrevivência, 

terras, animais, alimentos e condições de trabalho, além das inomináveis torturas. Assim, essas perdas evidenciaram a 

face mais cruel, incluindo a morte bebês por fome, ao serem separados das mães, por impedimento a tratamento de saúde, 

por meio de abortos em consequência das violências físicas, além dos estupros contras mulheres - idosas, adultas, 

adolescentes e meninas - e, também, contra homens, subjugados como forma de humilhação, neste caso foi relatado que 

“os policiais faziam com os homens o que fazem com mulher”, atrocidades essas reiteradas, ao afirmarem que “ficaram 

usando as mulheres” e prenderam seus maridos. Há relatos de mulheres que perderam a visão em face das torturas na 

prisão e, entre outros, a narrativa de uma mulher grávida que: “estava presa e essa criança nasceu na prisão, a mãe foi 

cortada na cadeia, sem anestesia e nem nada, cortaram e tiraram a criança na marra”. 

    Essa breve reminiscência a partir do relato de 5 mulheres, que preferiram usar o pseudônimo, porque sentem medo, 

traz suas memórias, sofrimentos individuais e familiares, com destaque para essa face da violência sexual e de gênero 

naquela região, então isolada, em pequenos povoados do sul do Pará e antigo norte de Goiás, episódio referente ao 

período de 1972 e 1974, cuja pesquisa foi realizada nos anos de 2018 e 2019 e nos remete a exaltar, sempre, a democracia!

    O Ateliê Povoado Mágico, surgiu em um período que o 
Brasil e o mundo estava precisando de uma esperança 
e vacina para a Covid – 19. O bordado resgatou nossas 
memórias e a esperança de dias melhores. Este projeto 
começou em julho de 2021, onde bordávamos simples 
quadros para presentear pessoas a nossa volta. 
    Começamos a publicar em nosso perfil do Instagram, 
e começaram a surgir encomendas e pessoas querendo 
conhecer um pouco mais o nosso trabalho. Mas quem 
somos nós? Precisamos fortalecer o nosso lugar na 
sociedade e nos apresentar é uma forma de ato político. 

Meu nome é Bianka Cristina, sou formada em Letras – Língua 
Portuguesa e Língua Inglesa, formei-me em uma universidade 
pública (UEG – Câmpus Cora Coralina), tenho 22 anos e um 
dos meus trabalhos atualmente é o bordado. Quem compõe 
esse projeto e também é fundamental nas criações das artes 
é Beatriz Pereira (43 anos), que é a minha mãe, mãe solo que 
trabalha desde os 10 anos como empregada doméstica nas
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casas de pessoas da Cidade de Goiás. Atualmente está terminando o curso de licenciatura em Artes Visuais no IFG – Câmpus 

Cidade de Goiás. O bordado tornou a nossa paixão e uma renda para a nossa casa. Os bordados que eram para pessoas 

próximas, amigos e familiares, agora estão nas casas de pessoas fora do estado de Goiás e fora do país. 

    Em 2021 participei do CONCURSO N. º 07/2021 SECULT GO - ARTESANATO E ARTE POPULAR - LEI ALDIR BLANC 2021. 

Consegui ser aprovada com o projeto Bordado ponto livre - Representação feminina, onde retratei mulheres negras e a 

poesia da Leodegária de Jesus nos bordados, utilizando a técnica de pintura natural (o café) e o bordado livre. Com esse 

dinheiro consegui comprar material para começarmos a crescer nas encomendas e continuar com o ateliê virtual.

Relacionar o bordado com as nossas formações acadêmicas é ligar experiências particulares e sociais. Gostamos de 

relacionar a poesia, desenhos que remetem a cidade onde vivemos, e pessoas. Bordar traz um resgate dos meus antepassados. 

    A minha vó - na correria das limpezas das casas de pessoas brancas da cidade e lavadeira de roupa - não tinha tempo de

sentar e bordar lindas peças para a sua própria casa. A minha mãe relata que a minha vó precisava preocupar com tantas 

atividades de trabalho para a sobrevivência dos filhos que não encontrava prazer no bordado. Então, uma nova geração da 

família começar a se preocupar com o bordado e ver nesse trabalho uma forma de ganhar dinheiro foi e é um ato de 

mostrar a preocupação com o artesanato. 

    Angela Davis nos diz que “Quando a mulher negra se movimenta toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela”, a 

minha avó Antonia Pereira, se movimentou para alimentar os filhos, a minha mãe que também está nesse ciclo, lutou e 

ainda luta para alimentar os filhos, e eu estou aqui, agora, no presente, segurando na mão da minha mãe, em um elo, 

mostrando para Goiás a nossa arte com as linhas. As mulheres da minha família sempre se movimentam, estamos em 

movimento, e nessa caminhada, convidamos vocês para estar nesse movimento do bordado com a gente. 

Quando recebi o convite para relatar sobre o Ateliê Povoado Mágico, me preocupei muito no que iria escrever para vocês, 

pois eram apenas simples bordados. Conferi o Instagram do Ateliê, e percebi que podia sim, relatar a minha e da minha mãe -

a experiência com o bordado, com as linhas, com o pano, com a memória, com as mulheres negras, com a poesia ...Pensando

na Conceição Evaristo, no poema Vozes-mulheres, onde ela mostra que toda a trajetória da mulher preta em nosso país é uma 

caminhada de dor e obediência aos brancos, eu posso dizer que “A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de 

sangue e fome". E que ecoa nos bordados a liberdade, o próprio nome da técnica de bordado que utilizamos é bordado livre. 

Fiquem à vontade neste Povoado Mágico
Bianka Cristina Dias Alves é vilaboense, Graduada em Letras (UEG), professora de educação especial; 

bordadeira, vocalizadora de poesia, filha da Beatriz Pereira, irmã do meu tocador predileto 
Carlomar Filho, mãe de pet. Atualmente estou terminando algumas pós-graduações. 
Sempre disposta a conhecer novos pontos e riscos criativos para realizar bordados.
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COLETIVA 
FEMINISTA 

GSEX 

A Coletiva Feminista GSEX em parceria com o 
Comitê de Equidade e Diversidade de Gênero
do Tribunal de Justiça de Goiás, promoveram 
no dia 14/12/2022, o Seminário de Equidade 
de Gênero e de Diversidade de Orientação 
Sexual. O evento ocorreu das 8:00h às 12:00h 
no Centro de Memória do Poder Judiciário, na 
cidade de Goiás.(Notícia extraída da página da 
UFG, Campus Goiás).


