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Por causa dos retrocessos quanto a direitos básicos, flexibilização de instrumentos de defesa de 
minorias, permissividade a falas e atos fascistas, machistas, racistas e homofóbicos, existe uma 
crescente falta de identificação e inclusão dessas minorias no que tange à atual política 
brasileira. Direitos humanos básicos têm sido negados e grupos socialmente vulneráveis que já 
haviam alcançado um pouco mais de espaço no poder estão novamente desamparados e 
ameaçados. Dentre eles, as mulheres. Para muitas de nós, sobreviver já é um ato 
revolucionário. Para várias, a arte crítica tem sido um dos instrumentos de nossa resistência.

A exposição Arte Resistência num Brasil de Retrocessos foi fruto de uma junção de mulheres 
artistas que busca manter viva essa luta. As artistas optaram por uma exposição aberta à 
intervenção. Este formato foi escolhido para que funcionasse como “lambe”, simulando arte de 
rua (street art) e arte denúncia, propiciando um maior diálogo com a proposta conceitual da 
exposição. Como na rua, o muro é coletivo e todes estão convidades a participar! Para além das 
imagens das artistas, o mural ficou aberto à intervenção do público. A forma e o conteúdo da 
participação eram livres, de maneira democrática e livre de censuras, como deve ser o Estado 
Democrático de Direito.

Curadoria: Judith Cavalcanti e Valeria Muñoz



Apipper - @apipper

Érica Nog (1995) - Fortaleza, Ceará. Multiartista licenciada em Artes Visuais pelo IFCE. Arte-
educadora de 2015 a 2017, MAC-CE e mediadora de 2018 a 2019 pelo Instituto Cultural Iracema. 
Atualmente trabalha com aquarelas, guaches, grafiti e muralismo. Participou das seguintes 
exposições: Margens da Pele (2017-2018), Movências Poéticas (2017-2018), Porto Marine de 
Imagens (2018), Arte Resistência num Brasil de Retrocessos (2019) e 1ª Black Bienal Brazil (2019). 
Suas temáticas giram entorno do feminismo, depressão e o lúdico.

Ficha técnica
Título: Ilustrando o corpo da mulher e suas experiências: Corpo descascado em desgaste, sujeito a 
constante aprovação.
Técnica: aquarela e lápis de cor sobre papel 300g
Ano: 2018
Descrição: No trabalho da mostra, traz uma pintura que lida com questões pessoais de uma mulher 
que comparou o esforço diário das mulheres no mercado de trabalho em comparação a homens 
medianos e a falta de reconhecimento de mulheres mais qualificadas, com corpos que descascam 
como laranjas em busca de aceitação.

Camila Moritugui - @moritugui
Camila Moritugui, 25 anos. Designer e Artista Visual. Natural de Guarulhos, reside atualmente em 
Porto Alegre e a sua abordagem artística é sobre o auto conhecimento. Estudos resultam em imagem 
e suas composições, uma grande ferramenta de transformação universal, responsável por provocar e 
aguçar os cincos sentidos. Camila convida cada espectador a buscar em si uma identificação única. 
Passeando por temas complexos através de pesquisas fundamentadas no campo da ciência como a 
física e mecânica quântica, psicologia, comportamentos sociais, saberes ancestrais e os traduz por 
meio de imagens, composições geométricas e abstratas. A  evolução humana se esconde dentro de 
cada indivíduo, um caminho longo e atento para dentro. Iremos progredir quando enfrentarmos com 
seriedade nossos próprios paradigmas.

Ficha técnica
Título: Error
Técnica: Ilustração Digital 
Ano: 2019
Descrição: Desde os primórdios da história humana, a sociedade patriarcal tenta diminuir, calar e 
excluir os avanços e conquistas das mulheres no mundo. Se transferirmos para o contexto atual da 
Era Digital, a sociedade patriarcal age como se fossemos um erro e incômodo no sistema, onde não 
medem esforços para nos deletar mas sem sucesso. Continuaremos existindo.

Frances Amaral - @francesamaral.artes - www.francesamaral.tk
Frances Amaral (1989) – Natural de Belo Horizonte, MG .- Artista múltipla mineira. Graduada no 
curso de Bacharelado em Artes Plásticas na Universidade do Estado de Minas Gerais/UEMG - Escola 
Guignard (Habilitação em Pintura/ Habilitação em Fotografia). Graduada também no Curso Superior 
de Tecnologia em Design de Moda na UniBH. Participou de várias exposições coletivas, integrando 
exposições como: “Releituras” na Incubadora de Artistas, em Atibaia - SP,  da exposição "Arte e 
Resistência num Brasil de Retrocessos" em Lisboa, da exposição, da exposição “Mostras Coletivas 
Intinerantes” no Centro Cultural Padre Eustáquio, entre outras. Atualmente vem desenvolvendo uma 
série de trabalhos plásticos e autorretratos que discutem a relação com o corpo.

Ficha técnica
Título: "Incorporação"
Técnica: Fotografia digital/ Autorretrato
Ano: 2018
Descrição:
"O corpo que incorporo. Um objeto corporal.
O corpo que corporifico, tão tangível e corporeificado.
Sincronicamente um corpo-etéreo e incorpóreo. 
Um corpo celeste, um corpo físico, um corpo astral."  

ARTISTAS



Ina Gouveia - @inagouveia

Ina Gouveia é artista visual e designer gráfica, paraibana, nascida em 1995, atualmente residente em 
Belo Horizonte. É graduada em Artes Visuais com Habilitação em Artes Gráficas na UFMG e técnica 
em Comunicação Visual. Trabalha com artes gráficas e ilustração dentro de temáticas do corpo, da 
representatividade e do feminino. Em 2018 participou de exposições coletivas como a Inarredáveis!, 
na casa Casa Fiat de Cultura (BH) e Visual Exhibition do Femmetopia Festival (Londres). Em 2018 
ganhou o prêmio de primeiro lugar na categoria Ilustração Profissional do Concurso de Ilustração da 
Lei Maria da Penha, promovido pela Secretaria da Mulher, e foi premiada pelo Cheltenham
Illustration Awards em 2019.

Ficha técnica
Título: Nosso lugar na história
Técnica: Digital
Ano: 2019
Descrição: A obra "Nosso lugar na história" registra a questão da representatividade e da importância 
histórica dos movimentos feministas que aconteceram em 2018.

Jaqueline Almeida - @jasqued

Jaqueline Almeida, 21 anos, nascida e criada em Indaiatuba (SP) é aluna bacharel da Faculdade de 
Artes Visuais da PUC Campinas. Trabalha como ilustradora e tatuadora desde 2016 e incorpora toda 
a sua vivência em suas obras, incluindo temáticas como o questionamento sobre o papel da mulher 
na sociedade, crenças espirituais, sentimentos e aspectos das relações humanas. Explora diferentes 
materiais e técnicas, produzindo desde desenhos, esculturas e pinturas até fotografias e vídeos. 
Dentre suas exposições, se encontram "Pulsar! Um olhar diferente", na instituição Pró Visão 
Sociedade Campineira de Atendimento ao Deficiente Visual (2017, Campinas, SP), “Pro[fusões] do 
olhar”, na Fundação Síndrome de Down (2018, Campinas, SP), o 4º e 5° Salão de Artes Visuais de 
Indaiatuba (2018 e 2019, Indaiatuba, SP) e “Arte Resistência num Brasil de Retrocessos” (2019, 
Lisboa, Portugal), exposição coletiva integrante do Festival Feminista de Lisboa 2019.

Ficha técnica
Título: Fragmentos de um corpo feminista
Técnica: nanquim sobre papel 
Ano: 2017
Descrição: A obra é uma das cinco ilustrações da série "Fragmentos de um corpo feminista", que fala 
sobre empoderamento, luta por visibilidade, expressão artística e resistência num contexto social 
que muitas vezes nos faz sentir "aos pedaços". Sendo assim, são retratados fragmentos do corpo 
feminino que estão desmembrados e possuem marcas em suas peles, tatuagens que passam 
mensagens de autonomia e liberdade. O universo da tatuagem já está inserido num contexto 
machista, sexista e misógino. Assim como em muitas outras áreas profissionais, o maior 
reconhecimento é dado aos homens, enquanto a mulher ocupa um papel muitas vezes de 
objetificação e sexualização de seus corpos. Ser uma tatuadora no Brasil é ter que lutar por 
visibilidade. Apesar disso, é possível observar a rede de apoio existente entre mulheres artistas e 
tatuadoras, que ocupam cada vez mais espaços.



Judith Cavalcanti - @ judith.cavalcanti.artist.br – www.judithcavalcanti.com

Natural de Pernambuco (1981). Artista visual e textile designer. Por assumir a arte como essencial à 
existência e reconhecê-la como um direito, a artista orienta-se pelo debate político-filosófico e 
costuma retratar a cultura brasileira sob debates ideológicos contemporâneos. Desde o Golpe de 
2016, a artista tem utilizado a arte como instrumento de fortalecimento do feminismo e crítica à 
situação atual de desrespeito aos direitos humanos no país. Seus trabalhos já compuseram obras 
técnicas e literárias. Recentemente, teve uma obra finalista do Absolut Creative Competition, 
convertida na edição limitada da embalagem de Natal de 2019. Já participou de diversas exposições 
artísticas em defesa de Direitos Humanos. É membro de O Direito Achado na Rua desde 2010, 
quando desenvolveu pesquisa para o mestrado em Direito, na Universidade de Brasília. Vive em 
Portugal.

Ficha técnica
Título: De Corpo e Alma
Técnica: Markers s/ papel 120g
Ano: 2018
Descrição: Longe da visão romantizada e estereotipada, indígenas são nossa grande referência de 
ligação de corpo e alma com, por um lado, a natureza e o instinto e, por outro, com o respeito e a 
coletividade. Nesta obra, a figura da indígena é marcada na pele pelos nomes das comunidades 
indígenas brasileiras, simbolizando nossa história e nossa ancestralidade. Com os olhos fechados, ao 
vento, ela sente (não apenas vê) como essa história e ancestralidade a fortalecem.

Júlia Bertú - @bertulha - juliabertu.pb.gallery

Júlia Bertú reside em Belo Horizonte e é graduanda em Artes Plásticas pela Escola Guignard - UEMG. 
Com forte influência de elementos do estudo psicanalítico e inspirada pela curiosidade sobre o 
comportamento humano, trabalha com temáticas da memória, do feminino e da construção da 
identidade. Usufrui das técnicas de desenho, pintura, colagem, bordado e assemblagem em 
trabalhos bi e tridimensionais. Além disso, possui forte vínculo com a performance, a dança e o 
estudo corporal, investigando as ressignificações possíveis da presença do corpo no espaço. Já 
participou de diversas exposições coletivas por Minas Gerais e em 2019 foi artista integrante do 
Festival Feminista de Lisboa.

Ficha técnica
Título: Coisas fixas
Técnica: Técnica mista s/ papel
Descrição:
Na complexidade que mora na identificação com símbolos pré estipulados, nasce o convite para a 
auto-descoberta. Quem somos nós? Mulheres nascidas para a absorção do mundo, sensibilidade 
feito esponja até ter a sede de mundo podada. Fomos gaiolas, personificações de grades, para que 
então viesse a busca de liberdade como conquista. Busca de quem se é. Construção do que é mulher. 
Tudo é arbitrário, principalmente as coisas fixas. Metamórfica é a nossa identidade.



Liz Under - @liz.under - www.lizunderart.blospot.com

Artista visual autodidata nascida no interior de São Paulo, na cidade de Araraquara. Multifacetada, 
a artista procura não se limitar, buscando explorar várias técnicas que passam pela gravura, a 
pintura e até a fotografia. Concentra sua produção gráfica em arte pop, inspirada por elementos 
simbólicos comuns aos quadrinhos, como "splashes" ou explosões. Tem ainda um projeto de 
intervenção urbana interativa, a "Exposição Pública", que já tem um ano de ações realizadas, 
dentre elas na I Mostra MAR-Mulheres, Ativismo e Realização (Cachoeira-BA, 2018), no II Encontro 
Artes, Cidade e Urbanidades (Salvador-BA, 2018) e no XVI Território da Arte (Araraquara-SP, 2019). 
Estudou Litografia no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA) em Salvador-BA, no ano de 
2018. Nesse mesmo ano, foi selecionada para expor na 5ª Bienal Internacional de Gravura Lívio 
Abramo. Durante sua participação na Bienal teve duas de suas obras severamente rechaçadas por 
um jornalista conservador, classificou sua arte como “arte-vadia”. Hoje é um termo apropriado pela 
própria artista para designar ironicamente seu trabalho. Expôs recentemente em Lisboa, 
compondo a exposição coletiva "Arte Resistência num Brasil de Retrocessos" e na Galeria 
Transarte, em São Paulo capital, na exposição “Sempre Gay”.

Ficha técnica
Título: "Uma Vez Pagu Sempre Pagu"
Técnica: Técnica Mista sobre algodão cru
Ano: 2018
Descrição: A obra intitulada "Uma Vez Pagu, Sempre Pagu" rompe de maneira cômica com os 
arquétipos construídos acerca da figura da mulher, em especial quando pensada em extremos -
como "santa" e "dêmonia". Mostra não só a poeta Patrícia Galvão, escritora, artista, feminista e 
militante política, mas o que ela representa, o sentimento de ser Pagu. Ela não só participou da 
"Semana de 22" e foi membro do Partido Comunista, como também os criticou ferozmente, por 
serem ambientes que ao mesmo tempo que se mostravam libertários, se mostravam também 
muito masculinos e machistas. Sua luta não se restringiu somente aos seus ideais, era também uma 
luta diária como mulher. Semelhante a de todas nós. O que se vê na obra são duas Pagus não 
idealizadas, nem santas nem bruxas, sem maniqueísmos. Humana(s).

Mitti Mendonça - @mao.negra

Mitti Mendonça é artista multimídia, fundou em 2017 o selo Mão Negra Resiste, motivada por criar 
diálogos e protagonizar poéticas negras no universo da arte. Seus trabalhos são construídos a partir 
de desenho, bordado, colagem, gravura e arte sonora. Além disso, elabora publicações 
independentes, como fanzines. Aborda o feminismo negro, a memória, o afeto e o abstracionismo 
em suas obras. Estuda Gravura no Atelier Livre Xico Stockinger, em Porto Alegre. Em 2019, expôs 
nas coletivas "Arte e resistência num país de retrocessos", na Casa do Brasil de Lisboa, em Portugal, 
"Artistas Mulheres: Tensões e Reminiscências", na Pinacoteca Ruben Berta, em Porto Alegre, e no 
Valongo Festival Internacional da Imagem, com curadoria de Diane Lima, em Santos/SP. Participa de 
exposições, atua  no circuito Latino-Americano de Feiras de Arte Impressa e também é ilustradora 
na área de produção editorial. Nascida en 1990, é natural de São Leopoldo/RS, onde está localizado 
o seu atelier.

Ficha técnica
Título: Corpo Fechado
Técnica: Colagem Digital
Ano: 2018
Descrição:
A herança escravocrata brasileira estrutura as relações sociais, políticas e econômicas do país. A 
população negra é o alvo dessa dinâmica de poder, que violenta, exclui e arranca a autoestima. A 
luta tem sido pela cura dos traumas e pelo plantio de um futuro próspero para os que virão.



Monica Barbosa - @_monica.barbosa

Mônica Barbosa artista piauiense possui um trabalho que conta em suas narrativas visuais ilustradas a 
partir da pintura e desenho um diálogo entre o feminino, o sentimento e as constantes proibições que 
giram em torno das mulheres. Suas obras refletem a construção do discurso e transgressão com um 
toque ancestral e orgânico. As linhas tortas, o uso das cores, a desconstrução da estética e assimetria 
fazem parte do seu trabalho. Sua inspiração vem a partir da sua busca interna por respostas as 
inquietações do seu universo particular e das questões sociais relacionadas a mulher. Além disso, em 
seu processo de investigação o uso das cores espelha uma leitura dos sentimentos sobre o sertão 
nordestino, a partir de suas vivências com mulheres rurais.

Ficha técnica
Descrição: Essa obra emergiu a partir de algumas vivências que a artista teve com mulheres rurais no 
interior do Ceará. É uma obra convite que nos inquieta para repensarmos e refletirmos sobre o 
aprisionamento que o patriarcado nos condiciona nesse papel social constituído de "dona do lar". 
Além disso, traz a nossa busca e encontro com a libertação desse lugar que não nos identificamos e de 
ruptura dessas amarras.

Neska Brasil - @brasilneska

Biografia Neska Brasil (1980). Natural de Campo Grande/MS; atualmente em João Pessoa/PB. Artista 
Visual e Arte Educadora, graduada no curso de Artes Visuais - Licenciatura Plena em Artes Plásticas na 
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS). Participou de várias exposições alternativas, até 
que foi selecionada para a exposição coletiva "Arte e Resistência num Brasil de Retrocessos", como 
parte integrante do Festival Feminista de Lisboa (2019). Ainda em 2019, foi convidada pelo Governo 
da Paraíba, para a montagem de uma exposição individual que abrangeu dois projetos 
simultaneamente: "Panápaná - Novembro das Artes Visuais" e "Novembro Negro", onde expôs uma 
coletânea de diversas séries que foi intitulada de "Ecos". Trabalha com a transposição de imagens 
mentais, num processo de auto investigação, afim de compreender os mecanismos de relações 
sociais, interpessoais e intrapessoais. A Identidade Visual e a expressividade em suas obras são 
marcantes e costumam despertar questionamentos, pois insere os "excluídos" em "realidades que 
não lhes pertencem", e revelam as feridas nas teias da existência humana.

Ficha técnica
Título: "Nova Era"
Técnica: Guache s/papel
Ano: 2019
Descrição: O feminino que busca em sua essência, as bases para sobreviver aos mecanismos de 
controle social.

Valeria Muñoz - @papelito.contato

Valeria Muñoz é uma artista brasileira feminista devotada ao papel e as suas inúmeras possibilidades 
de criação. Como uma boa libriana, desde a infância nutre profunda admiração pelas Artes e o poder 
que suas diversas manifestações têm de forjar novas realidades. Em 2018, decidiu profissionalizar-se, 
criando a marca Papelito (@papelito.contato), dando especial destaque às técnicas de Quilling e 
Origami. Tem como grandes referências para os seus projetos as artistas Adriana Suzuki, Denise Dick, 
Sena Runa e Yulia Brodskaya. Em maio de 2019, entre os dias 10 e 31, participou do Festival Feminista 
de Lisboa como artista convidada, na exposição “Arte resistência num Brasil de retrocessos”, com 
curadoria de Judith Cavalcanti. Na obra preparada para o festival, “O feminino partido ao meio: 
deixem de nos matar!”, a artista denuncia o assombroso cenário de feminicídios e violência contra a 
mulher no Brasil, alimentado e fortalecido por um (des)governo fascista, armamentista e com 
profundo desprezo pelas minorias socais e causas ambientais.

Ficha técnica
Ano: 2019
Descrição: Neste evento, a artista propõe uma intervenção direta no espaço físico destinado à 
exposição do Coletivo "Arte Resistência num Brasil de Retrocessos" - do qual faz parte -, criticando a 
normatização e padronização ferrenhas impostas ao corpo feminino com ideais estéticos que o 
desumanizam.
























