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RESUMO 
 
Este Trabalho de Conclusão de Curso é um memorial analítico e descritivo que 
discorre sobre o processo de criação e exposição do produto técnico artístico 
“Matrizes e Peles”. A obra citada resultou de uma investigação iniciada no Grupo de 
Pesquisas e Estudos Transdisciplinares em Processos Criativos e, na disciplina 
Tópicos Especiais em Processos Artísticos II, orientados pelo Professor Antonio 
Carlos Portela durante a graduação no curso de Artes Visuais da Universidade 
Federal do Recôncavo da Bahia. Utilizando a impressão como metáfora para retratar 
as agressões sofridas pelo sexo feminino - matriz do ser humano - o objeto artístico 
aqui descrito tem a sua essência no modus operandi dos procedimentos técnicos, 
dos conceitos operatórios, do processo de criação das peças e nas ações do coletar 
das marcas, dos sinais, dos registros, das experiências, das existências e das 
superfícies. O projeto buscou expandir os conceitos e práticas tradicionais das artes 
gráficas, ressiginificando-os a partir das ações de imprimir. 
 
Palavras-chaves: Impressão Contemporânea. Corpo-pele-matriz. Gênero feminino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
This text is an analytical and descriptive memorial of the graduaded course 
conclusion wich discusses the process of creation and exhibition of a technical 
artwork intitled “Matrices and skins." This artwork resulted from an investigation 
iniciated in the Group of Research and Transdisciplinary Studies in Creative 
Processes and in the subject Special Topics in Artistic Process II , led by Antonio 
Carlos Portela during graduation in  Visual Arts at the Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia, Brazil. Using impression as a metaphor to portray the 
aggressions suffered by female - matrices of human beens - the object here 
described has its essence in the modus operandi of technical procedures, operating 
concepts, creative process of the artworks gathering marks , signs, records, 
experiences and surfaces stocks. The project intended to expand graphical arts 
practices and concepts, reframing them from the actions of printing.  
 
Keywords: Contemporany impressions. Body-skin-matrix. Female gender. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

O memorial aqui apresentado discorre sobre o processo de criação e 

exposição do produto técnico artístico “Matrizes e Peles”, obra resultante de 

pesquisa, iniciada no Grupo de Pesquisas e Estudos Transdisciplinares em 

Processos Criativos e, na disciplina Tópicos Especiais em Processos Artísticos II, 

orientados pelo Professor Antonio Carlos Portela, durante a graduação, no curso de 

Artes Visuais da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. 

A pesquisa buscou o aprofundamento de um processo artístico que investiga 

as novas formas de Impressão na arte contemporânea, encarando-a como um 

processo amplo, rompendo com algumas regras estabelecidas por essa linguagem e 

introduzindo materiais não comumente utilizados nos procedimentos gráficos.  

A arte gráfica tem um campo vasto para observação e pesquisa. Vários 

artistas no passado e no presente se valeram e se valem dela para novas 

descobertas e inserções. Segundo Edna Nunes: 

 

Isto se dá exatamente porque ela permite ao artista, uma experimentação 
aberta – processo e paradigma – capaz de proporcionar, através de 
diferentes procedimentos de impressão, a possibilidade de realizar a sua 
obra e ao mesmo tempo testemunhar sua apreensão de mundo. (NUNES, 
2010, p.10) 

 

 

O que ocorre neste trabalho é a utilização da gravura em metal, da técnica da 

ponta seca1, como meio expressivo, é a “conciliação de uma técnica centenária, 

aliada a uma subjetividade e percepção” (MIDLEJ, 2013 p. 24) visual da artista, para 

retratar as agressões sofridas pelo sexo feminino - matriz do ser humano - que 

muitas vezes deixam marcas em seu corpo e em sua alma, não apenas marcas de 

equimoses e feridas, mas, sobretudo de medo.  

 

_________________________ 

1  Ponta-seca trata-se de uma técnica de gravura por incisão direta que pode dispensar o uso 
de verniz. O instrumento para a incisão deve ser bem afiado, de forma a riscar a placa de metal. A 
ponta grava o metal e levanta os dois lados do traço, que na gíria dos gravadores são chamadas de 
"rebarbas". Na ponta-seca a tinta da impressão fica presa, não só pela profundidade do traço, mas 
principalmente nas "rebarbas". As variações de tonalidades são conseguidas com maior ou menor 
pressão, fazendo com que a lâmina penetre mais ou menos na chapa. A gravura a ponta-seca 
permite uma tiragem reduzida. As tonalidades obtidas são aveludadas e quentes, destacando-se das 
demais modalidades, razão pela qual tem muita aceitação pelos artistas.  
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A obra descrita neste memorial é também uma continuidade da videoarte 

“Luzia", produzida pelo Coletivo GRAJ, grupo formado pela autora deste memorial, 

Rosilei Barros, Alaine Gomes e Jéssica Coelho, estudantes do Curso de 

Bacharelado em Artes Visuais da UFRB. A proposta de realização deste trabalho 

originou-se a partir das atividades desenvolvidas pelo coletivo, surgido em 2013, e é 

fruto das inquietações compartilhadas pelas integrantes, ao discutir a forma de 

representação das agressões sofridas pelo gênero feminino. 

Constatei que o fio condutor que perpassa minha criação artística, até o 

momento presente, é a Impressão, vista através da gravura, de relevos, incisões em 

esculturas, pinturas, monotipias, videoarte e projeções produzidas. Esse 

deslocamento em direção a outras linguagens, a partir de uma convivência com a 

prática gráfica, e a necessidade de pensar a Impressão e suas possíveis 

abordagens no contexto da arte contemporânea, motivaram-me a escolher as artes 

gráficas como campo de investigação. 

A essência deste trabalho está no modus operandi, nos procedimentos 

técnicos, no conceito operatório, em que se construiu a poética plástica da obra. A 

forma de produção das peças exige a presença e/ou contato com um corpo, um 

objeto real. É um coletar de marcas, de sinais, de registros, de experiências, de 

superfícies, de existências. As imagens são feitas a partir dos vestígios deixados 

pelo encontro de corpos e foram obtidas de duas formas: uma oriunda das peles 

femininas marcadas - expressão personificada da violência de gênero, e a outra, 

pela ação da artista em chapas metálicas que sofreram interferências da “ponta 

seca” de martelos, formões, talhadeiras, pregos, vidros, etc, representando a 

expressão simbólica da violência. 

Originaram-se deste processo três conjuntos de imagens: o primeiro é 

composto de uma série de impressões em látex, retirada das peles das mulheres, 

que relataram as agressões físicas que marcaram sua epiderme, totalizando 12 

peças de dimensões variáveis, expostas em quadros de vidros com tamanhos de 

2,10 cm x 0,60 cm e duas peças em quadros de 0,60 cm x 0,60 cm. O segundo 

engloba as matrizes em aço produzidas pela ação da artista, quando esta se coloca 

no lugar do agressor, perfazendo um total de cinco peças, e, o terceiro, formado por 

dez impressões em látex obtidas da chapa de metal, metade tirada antes de estas 

sofrerem as interferências e outra metade tirada depois das interferências causadas 
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pela ação performática da artista em “agredir” (gravar) as chapas. 

Concernente à metodologia utilizada não foi aplicado um método especifico, 
pois, como dito por Sandra Rey (2002, p. 6): 

 
 

A metodologia da pesquisa em artes visuais não pressupõe a aplicação de 
um método estabelecido a priori e requer uma postura diferenciada, porque 
o pesquisador, neste caso, constrói o seu objeto de estudo ao mesmo 
tempo em que desenvolve a pesquisa.  Esse fato faz a diferença da 
pesquisa em arte: o objeto de estudo não se constitui como um dado 
preliminar no corpo teórico; o artista-pesquisador precisa produzir seu 
objeto de estudo com a investigação em andamento e daí extrair as 
questões que investigará pelo viés da teoria. O objeto de estudo, desse 
modo, não se apresenta parado no tempo, como no caso do estudo de 
obras acabadas, mas está em processo. Por outro lado, como já 
mencionamos anteriormente, o trabalho com os conceitos relança o 
pesquisador em novas experimentações, entre as quais ele deverá 
aprender a discernir as que possuem estatuto artístico das que configuram 
meras experimentações. 
 
 

Sendo assim, as peças abordam a investigação da impressão-matriz-imagem, 

respaldada na poiética, campo que se destina a estudar as implicações dos 

processos de trabalho e das possibilidades que se estabelecem nela. Percebem-se, 

nas impressões obtidas, sentidos sensórios e semânticos, vistos desde a confecção 

até a montagem no espaço expositivo e fruições no ambiente da instalação.  

O resultado da proposta artística aqui relatada, bem como o processo criativo 

que o originou, teve como objetivo geral explorar e utilizar os recursos da impressão 

como metáfora, para representar, simbolicamente, as experiências de violência 

vividas pelo sexo feminino. Desta forma, ela apresenta os desdobramentos estéticos 

e simbólicos presentes nas técnicas de impressão, nos materiais, suportes e 

procedimentos utilizados para a produção de “Matrizes e Peles”. Aborda ainda a 

matriz como elemento plástico autônomo, potencializando o seu uso como peça de 

arte, passível de exposição, salientando a importância do processo criativo e técnico 

de gravação sobre o método de tiragem/impressão. 

A principal hipótese que impulsiona a confecção desta obra é: por que 

explorar e utilizar os recursos da impressão como metáfora para representar  

simbolicamente as experiências de violência contra o sexo feminino?  A partir daí 

pergunta-se: em que abordagem essa técnica pode representar o corpo feminino 

marcado pela violência? Este corpo pode ser pensado como uma matriz? A pele da 

mulher marcada pelos atos de violência pode ser considerada como impressão? 

Como a violência infligida ao feminino pode ser revivida no processo criativo da obra 
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“Matrizes e Peles”?   

Neste processo de observação e descrição dos procedimentos e ações, são 

definidos como métodos anotações e registros audiovisuais para os momentos de 

descobertas, acertos e desacertos. Neste memorial não apenas relato o processo de 

criação das peças, mas evoco a memória, a ação, as sensações, as lembranças 

entranhadas nas histórias das agressões sofridas por cada uma das mulheres, que 

serviram de inspiração para confeccionar cada peça.  

Estruturo o texto em duas partes. Na primeira, denominada IMPRESSOS E 

MARCADOS, abordo os conceitos imbricados nos procedimentos da impressão, e 

teço algumas considerações sobre o corpo feminino agredido, marcado e subjugado. 

Na segunda, IMPRESSÕES POR CONTATO: ENCONTROS DE SUPERFÍCIES, 

relato os modos de ser, criar, ver e experimentar da criação da obra. Apresento os 

desdobramentos dos atos criativos do objeto estético em questão, além do resultado 

observado com a sua instauração. 

Concluiu-se com a confecção e apresentação do produto artístico “ Matrizes e 

Peles”, que este desperta a discussão do tema violência contra a mulher, ajudando 

no reconhecimento das várias opressões sociais impostas a elas,  trazendo também 

elementos que ajudam a contribuir para que as existências destas mulheres, como 

indivíduos participantes da sociedade, não sejam esquecidas e/ou anuladas. A obra 

faz com que as pessoas reconheçam que existem mudanças urgentes e possíveis 

para acontecer, objetivando uma vivência mutuamente inclusiva, em que homens e 

mulheres possam compreender suas vidas por uma visão mais ampla, e a partir daí, 

consigam participar das mais variadas formas da criação de um futuro sustentável, 

igualitário e renovado, justificando, assim, o seu fazer e apresentar. 

 

1.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE O PERCURSO ACADÊMICO 

 

No decorrer do bacharelado fui apresentada a várias teorias, técnicas, estilos 

e correntes artísticas, que guiaram a minha percepção sobre o que é, como fazer e 

para que fazer arte. Recebi instrumentalização para expressar-me artisticamente por 

qualquer linguagem como: escultura, pintura, gravura, desenho, fotografia, videoarte, 

web art, performance, instalação e body art. 

Nesse período formativo, a fotografia me afigurou demasiado imediata, 

rápida, escorregadia, mesmo com a orientação firme dos professores Alene da Silva 
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Lins e Roberto Lyrio Duarte. Acabei por desenvolver poucos produtos nesta 

linguagem, sendo o mais relevante “Menina Veneno” (Figura 1), que fez parte da 

exposição Fotografia e pintura: diálogos possíveis promovido pelo Centro de Artes, 

Humanidades e Letras – CAHL, realizado em Cachoeira , Cruz das Almas e Feira de 

Santana - BA, no período de 20 de novembro de 2012, 10 de dezembro de 2012 e 

março de 2013.  

 

 

          Figura 1 - Menina Veneno, 2012, Geisiana Conceição, Fotografia, 30 x 20 cm. 

 

                                                  Fonte: Arquivo Pessoal                                             

 

 Ainda nesse período, cheguei a experimentar os processos escultóricos como 

a modelagem em argila e gesso, sob os direcionamentos do professor Antonio 

Carlos Portela, resultando desse processo a obra “Mulher com Turbante 

Tecnológico” (Figura 2), que foi exibida em maio de 2013 na exposição Entre 

Relevos realizada no foyer do Centro de Artes, Humanidades e Letras - CAHL. A 

confecção desta peça utilizou o processo de moldagem/desmoldagem. 

Primeiramente, no bloco de argila introduzi objetos eletrônicos como mouse, 

carregadores e cabos. Estes, por sua vez, ao serem retirados, deixaram no bloco 

suas formas produzidas pela impressão, e estas foram repassadas para o gesso. 

Esta obra evidencia a primazia material do contato, manifesta um referencial de 

representação, “a imitação supõe a distancia, a opticalidade, a mediação” (DIDI-

HUBERMAN, 1997 p. 11) vista como articulação entre dois corpos. 
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Figura 2 - Mulher com turbante tecnológico, 2012, Geisiana Conceição, Escultura, 30 x 20 cm. 

 

                 Fonte: Arquivo Pessoal                                         Foto: Jessica Coelho  

 

Realizei também trabalhos na pintura, web art e animação, mais foi nos 

procedimentos técnicos da impressão que encontrei um terreno firme e fértil em que 

podia me apoiar, incidir, escavar, adentrar, sentir-me segura. Encontrei nesta 

linguagem um sentimento de pertencimento e, a partir dela, realizei a maior parte da 

minha produção acadêmica (Figura 5), tendo participado com a peça “ Mulheres na 

Janela: uma releitura” (Figura 3) e “Virgem Maria” (Figura 4), da exposição conjunta 

Conexões gráficas, realizada na Galeria da Fundação Hansen Bahia, no mês de 

maio de 2014 em Cachoeira- BA.  

Todo o arcabouço teórico e técnico que recebi durante a disciplina Técnicas e 

Processos Artísticos III, deram-me conhecimento e habilidades que “se apresentam 

de forma imbricada no processo de criação” (REY, 2002, p. 1) das peças de 

“Matrizes e Peles” e me fez ver os procedimentos da arte gráfica como um campo 

fecundo para a pesquisa e a investigação. 

Mas pesquisar arte é manter um fluxo ininterrupto entre a teoria e a prática e 

os acasos podem redirecionar toda a obra. Para Sandra Rey (2002, p. 125): 

 
A  realização da pesquisa não apenas coloca o artista como um produtor de 
objetos que lançam sua candidatura  ao  mundo  dos  valores  artísticos,  
mas  pressupõe  que,  ao  produzi-los,  o  faz  de  tal  modo  que esses 
objetos são oriundos de um questionamento, delimitando um ponto de vista 
particular, propondo uma reflexão sobre aspectos da própria arte e da 
cultura. Para a pesquisa, muito mais importante do que achar respostas  é  
saber  colocar  questões.  A  arte  produto  de  pesquisa  não  se  limita  à  
simples  repetição  de fórmulas bem-sucedidas. A pesquisa faz avançar às 
questões da arte e da cultura, reposicionando-as ou apresentando-as sob 
novos ângulos. É desafio constante para o artista-pesquisador provocar um 
avanço, ou, talvez, mais  próprio  seria  dizer  um  deslocamento desse  
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campo  específico  de  conhecimento  que  é delimitado pelas artes visuais. 
 

Figura 3 - Mulheres na Janela: uma releitura, 2013. Geisiana Conceição, Linóleogravura, 30x 21 
cm. 

 

                                         Fonte: Arquivo Pessoal        Foto: Jéssica Coelho 

 

 

 

Figura 4 – Virgem Maria, 2013, Geisiana Conceição, Serigrafia, 30 x 21 cm. 

 

                                             Fonte: Arquivo Pessoal  Foto: Jéssica Coelho
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Figura 5 – Experimentos em Gravura (isopor gravura, linóleo gravura, xilogravura, gesso gravura),  
Geisiana Conceição, 2013 – 2014.

 

   

      Fonte: Arquivo Pessoal                                                                                Foto: Jéssica Coelho 

 

Para a concepção deste produto artístico, localizo três momentos que 

considero fundamentais na sua estruturação. O primeiro deles corresponde ao 

período da formação acadêmica e caracteriza-se pela delimitação de bibliografia, 

iconografia, conceitos e técnicas que serviram como subsídio para formação 

referencial do projeto. 

O segundo adveio da participação no Coletivo de Artes Visuais, denominado 

GRAJ. O coletivo formado pelas estudantes da UFRB, Geisiana Conceição, Rosilei 

Barros, Alaine Maturino e Jéssica Coelho, pesquisa questões de gênero e da 

violência contra a mulher e como estes são representados na arte.  

O primeiro trabalho realizado pelo grupo foi intitulado de Luzia, era composto 

de uma videoarte (Figura 6), fotoperformance, instalação, escultura (Figura 7) e de 

intervenção artística. Pensada para ser uma obra interdisciplinar, esta reuniu as 

matérias de Tópicos em Processos Artísticos IV (Instalação, Intervenção e 

Performance), Fotografia III (Videoarte) e Projetos em Artimídia II ministrados pelos 

professores Gaio Olegário, Valécia Ribeiro e Jarbas Jácome, respectivamente.   
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 A videoarte foi produzida com a técnica de animação em stop motion 

(fotografia quadro a quadro). Nela uma figura feminina, em posição fetal dentro de 

uma moldura, tinha seu corpo coberto por recortes de reportagens retiradas de 

livros, revistas, internet e jornais com noticias de agressão contra a mulher. Essas 

reportagens foram coladas uma a uma no corpo da integrante do GRAJ, Rosilei 

Barros, e, na retirada desta “pele” originada pelo processo de colagem, esta sentiu 

que estávamos “arrancando” sua própria epiderme.  

As esculturas de gesso (representação de busto feminino) foram fabricadas a 

partir de uma matriz, um busto de plástico que serviu como molde, este “molde” 

advêm da indústria e é publicamente conhecido por manequim. O coletivo se 

apropriou deste para reproduções serializadas das esculturas, que sofreram 

interferências de goivas, estiletes e facas para perfurar as peças.  

Representando as mulheres que sofrem ou sofreram qualquer tipo de 

violência, seja simbólica ou não, estas peças foram utilizadas para uma intervenção 

pública nas cidades de Cruz das Almas, Cachoeira e São Felix na Bahia, 

simbolizando este corpo violentado e explorado pela mídia. 

A obra Luzia foi exposta no 19º Encontro Nacional de Estudantes de Arte 

(ENEARTE), na cidade de Viçosa-MG, em Setembro de 2014. Nesta oportunidade, o 

coletivo ministrou a oficina Identidades Mutáveis, onde se falava do corpo feminino 

desmistificado dos estereótipos construídos pela sociedade.  

Em um processo colaborativo as integrantes da oficina, em conjunto com o 

GRAJ elaboraram uma performance coletiva onde vestidas com roupas 

descombinadas, maquiagens estranhas, penteados exóticos perambularam pelas 

ruas da cidade promovendo inquietações no público.  

No processo de “maquiamento”, enquanto estas estavam em frente ao 

espelho, mutacionando a sua identidade, foram indagadas sobre o que era ser 

mulher e se alguma vez na sua vida sofreram algum tipo de violência de gênero. 

Utilizamos uma câmera para gravar estes depoimentos e coletamos as assinaturas 

permitindo o uso desse material que se desdobrou no videoarte Marias ( Figura 8), 

exibido no Iª Mostra de Videoarte do Recôncavo da Bahia – [Re]ações: reflexões e 

relações sobre o corpo-ambiente, o corpo-social e o corpo-autobiográfico, onde o 

coletivo questiona através das tantas marias ali representadas o que estas têm em 

comum, seus dramas e pensamentos, levando o espectador a perceber na obra as 

fragilidades e a força do gênero feminino. Os depoimentos ricos de sotaques das 
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várias regiões do Brasil, originou um material que mapeia e comprova a ocorrência 

da violência contra a mulher no país.  

 Destes processos criativos foram germinando as poéticas que hoje trago em 

“Matrizes e Peles”, são desdobramentos da linguagem artística, dos trabalhos 

produzidos a partir das experiências vividas, percebidas e compartilhadas em torno 

do feminicídio. 

O terceiro momento é dado pela participação no Grupo de Pesquisas e 

Estudos Transdisciplinares em Processos Criativos e na disciplina Tópicos Especiais 

em Processos Artísticos II, ambos ministrados pelo professor Antonio Carlos Portela. 

A interação com o grupo deu maior flexibilidade conceitual e técnica além da 

oportunidade de experimentar materiais e meios novos para a produção plástica. 

Pude constatar que os trabalhos que venho realizando estão relacionados com os 

procedimentos da impressão e nos conceitos de gravura ampliada, seja por meio da 

apropriação dos impressos em jornais e revistas para produção de fotografias e 

videoarte, seja nos objetos escultóricos de gesso (Figura 7) que venho realizando. 

 

Figura 6 –  Frame da Videoarte Luzia, 2014, Coletivo GRAJ, Videoarte, 03:45 min. 

                    

 
                        Fonte: Arquivo Coletivo GRAJ 



 

 
                                       
                        Fonte: Arquivo Coletivo GRAJ

 
 
                                       
 
 
               Figura 8 – Frame da Videoarte

 

 

 

Figura 7 – Luzia, 2014, 

 
Fonte: Arquivo Coletivo GRAJ 

Frame da Videoarte Marias, 2014, Coletivo GRAJ, Videoarte, 03:14 min. 

 

Fonte: Arquivo Coletivo GRAJ 

Luzia, 2014, Coletivo GRAJ, Escultura em gesso, 30x20x7 cm.
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, Videoarte, 03:14 min.  

 

, Escultura em gesso, 30x20x7 cm. 
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Como artista, busco inspiração em alguma coisa para começar minha obra e 

não deixo de encontrar obstáculos. No caminho aprendi como ter um olhar mais 

atento, a observar e analisar os materiais com os quais eu escolhi trabalhar e saber 

“demonstrar” a minha intenção na escolha destes. Nem sempre é preciso deixar de 

lado os materiais e técnicas tradicionais (como o desenho, pintura e mesmo a 

gravura), mas observar qual a intencionalidade quanto ao uso destes, trazendo à 

tona novos significados, em que se torna possível apresentar o meu universo 

poético. 

No transcorrer da disciplina Impressões Contemporâneas aprendi sobre as 

novas formas e suportes utilizados nas artes gráficas. Tive contato com artistas que 

ultrapassaram ou reformularam os conceitos e regras estabelecidas nesta área. O 

projeto partiu da necessidade de se pensar a obra gráfica de forma expandida e 

originalmente propunha realizar um conjunto de 10 monotipias impressas em tecidos 

medindo 2x2 metros.  

Nesta primeira fase foi adquirida uma chapa de metal galvanizado (Figura 10) 

com espessura de 1,25 mm, bitola 18 com aproximadamente 10 kg, 20 metros de 

TNT branco, tintas de gravura do tipo Off Set para assim produzir as primeiras 

monotipias (Figura 9). A chapa foi primeiramente entintada de preto e sobre ela foi 

colocada o TNT em tamanhos de 2 m. Para realizar o desenho utilizei uma colher de 

pau, deparei-me então com a fragilidade do TNT que se rasgava quando no contato 

com a colher e descartei a sua utilização.  

Até este momento as placas de metal não tinham sofrido nenhuma 

intervenção, mas desde já notei que seria preciso uma pressão muito maior para 

transferir as marcas que seriam criadas nas chapas galvanizadas para o tecido. Por 

não dispor de equipamento e por ser muito custoso para mim o envio destas chapas 

para serem impressas em uma gráfica, abandonei o uso do TNT, e partir em busca 

de um material que pudesse responder ao meu desejo e atendesse ás minhas 

condições.  



 

 

 

Figura 9 – Primeiros experimentos com as chapas de metal, 
2 x2 m 

             Fonte: Arquivo Pessoal 

                 

 

                           Fonte: Arquivo Pessoal

 

 

Figura 10 - Chapa Galvanizada

Primeiros experimentos com as chapas de metal, Geisiana Conceição, 2014, Monotipia, 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 

Chapa Galvanizada 
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, 2014, Monotipia, 
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Enquanto experimentávamos o material Látex (borracha líquida) em matrizes 

de gesso, tive um insight, percebendo que poderia utilizá-lo para minhas 

impressões. Este material nos foi apresentado durante o mini curso Introdução à 

Gravura Expandida ministrado pelo artista e professor Michael Walker, durante o 

seminário A Arte da Gravura no Brasil. Neste mini curso fomos instigados a uma 

discussão crítica e reflexiva no âmbito alargado da gravura contemporânea através 

de considerações sobre as potencialidades expressivas e características plásticas 

de meios, suportes e conjugação de técnicas alternativas e tradicionais e outros 

procedimentos. A intenção do ministrante da oficina era a de apresentar o material 

látex retirando algumas impressões de texturas da cidade de Cachoeira, mas devido 

ao atraso na entrega do material não foi possível executar o teste naquela 

oportunidade. 

Em qualquer área de atuação, “a criatividade se elabora em nossa 

capacidade de selecionar, relacionar e integrar dados” (OSTROWER, 2008 p. 69) 

dando-lhes novos sentidos.  Em alguns momentos de nossas vidas, ela parece 

surgir por si e capacitar nossa imaginação com um poder de captar, de imediato, 

novas relações e significados. Nestas ocasiões, nos sentimos mais produtivos e 

criativos. A autora Fayga Ostrower escreve que: 

 

Além dos impulsos do inconsciente, entra nos processos criativos tudo o 
que o homem sabe, os conhecimentos, as conjecturas, as propostas, as 
dúvidas, tudo o que ele pensa e imagina. Utilizando seu saber, o homem 
fica apto a examinar o trabalho e fazer novas opções. ( OSTROWER,  2008 
p. 55) 

 

Foi ao testar o látex que solucionei a questão das impressões, tanto para 

retirada das impressões das marcas trazidas na pele das mulheres, vitimas de 

violência, quanto nas chapas de metal, após os procedimentos de ferir, marcar, 

gravar estas peças. O látex “é seiva, circulação e, também, pele, membrana, 

película” (KANAAN, 2011 p. 81), “fronteira entre profundidade e superfície, onde 

aparecem as marcas, as dobras, os acúmulos, as cicatrizes e os rasgos”(KANAAN, 

2011 p. 81) provenientes das matrizes.  

Resolvi então trabalhar com látex, e comecei a experimentá-lo. Surgiram nas 

peças dobras, cicatrizes, rasgos, vermelhos, veias, buracos, acumulações de 
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sentido. Este material é retirado da planta seringueira quando esta tem o caule 

cortado. Um líquido embranquecido é coletado, e este é comumente utilizado na 

fabricação de luvas, utensílios hospitalares e indústria calçadista. Também pode ser 

utilizado na indústria cinematográfica, na criação de máscaras ou maquiagens. 

Alguns artistas, como Michael Hawker, Helena Kanaan e KNOL Ontwerp o 

utilizaram-no nas criações de suas obras gráficas (Figuras 11, 12 e 13 

respectivamente), desviando-o de suas funções comuns e trazendo-o para o atelier.  

O látex é uma matéria prima rica em possibilidades semânticas, um líquido 

que se torna sólido, transparente e opaco, liso e rugoso, frágil e resistente, efêmero 

e duradouro. Retirado do meio das arvores, é seiva, fluxo, sistema circulatório e, 

quando coagula, torna-se corpo. Grava com precisão as texturas da superfície, pode 

ser moldado, esticado, tem uma excessiva semelhança com a pele, provoca, 

inquieta.  O mais profundo no homem é a sua pele, é esta que limita a 

profundidade e a superfície entre corpos. O látex não é pele, e sim sensação de 

pele. Ao trabalhar com ele estimulo semelhanças, pensamentos, sensibilidades. 

 

Figura 11 – Sem título, 2011, Michael Walker, Impressão digital e relevo em látex, 72 x 82 cm 

              (Relevo 

em látex) 

Fonte: http://www.michaelwalker-art.com            
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Figura 12 – Águadas Litográficas, 2010, Helena Kanaan, Litografia em papel tailandês e látex. 

 

             Fonte: http://to.plugin.com.br/nucleogravurars/hkanaan-im2.jpg 

            

             Figura 13 –   KNOL Ontwerp, 2013, Skineed, Impressões de arquiteturas em látex. 

 

Fonte:  http://www.archdaily.com.br                          Foto: Rob t’Hart  

  

A confecção das peças gráficas de “Matrizes e Peles” se dividiu em duas 

etapas: na primeira realizei uma pesquisa com o objetivo de recolher relatos de 

mulheres sobre feminicídio sofrido e/ou presenciado e investigar se estas agressões 

deixaram alguma lesão em suas peles (cicatrizes). No caso afirmativo, passei a 

coletar essas marcas com auxilio do material látex líquido, que por ser uma borracha 

natural, não provoca reação alérgica. A segunda etapa consistiu em recriar nas 

chapas de metal as agressões sofridas por estas mulheres, sendo estas as mais 

tocantes para a artista, ou, que foram relatas com maior freqüência.   
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2. IMPRESSOS E MARCADOS 
 

Nos dias atuais a presença da impressão está, não somente nas habituais 

produções artísticas provenientes dos ateliês, mas também, em proposições que se 

utilizam tanto do seu produto final – da própria imagem impressa, multiplicada ou 

não – quanto do deslocamento do uso e das funções de seus materiais, operações e 

suportes.   

Gravar, imprimir, trabalhar com a noção de matriz e cópia, reproduzir, 
multiplicar e veicular uma imagem e/ou texto, coletivizar processos de 
produção gráfica: todas essas e outras operações intrínsecas ao universo 
tradicional das artes gráficas podem ser utilizadas e/ou transpostas para 
propostas de ocupações de espaços urbanos, instalações, produções em 
vídeo, fotografias, performances, projetos artísticos conceituais, relacionais, 
digitais, etc. (AFONSO, 2010 p. 19)  
 

O trânsito entre aspectos práticos e teóricos de diversos campos do 

conhecimento, unidos aos conhecimentos específicos das  artes  visuais,  é  um  

movimento  natural  e  constante na produção artística contemporânea: a arte gráfica 

não poderia deixar de acompanhá-lo, recombinando-se, modificando-se e até 

mesmo diluindo-se nesse processo.  

 

O artista vai se servir daquilo que está disponível e ao seu alcance para 
realizar o seu trabalho artístico. Todos os dados (coisas, objetos, 
experiências, aprendizados) coletados a  partir  do  seu  contato  com  a  
cultura,  poderão  ser  úteis  em seus projetos poéticos, de formas diversas 
e recombinadas(...). (AFONSO, 2010 p. 19) 
 

E desta forma, dei prosseguimento às experimentações com látex, chapas e 

instrumentos, associados a leituras e reflexões de outros artistas e autores 

correspondentes ao tema da investigação. Com isso, pretendo fundamentar meu 

processo criativo e romper os limites de terminologias que condicionam ou 

restringem a arte gráfica às características técnicas tradicionalmente possibilitadas 

por esta linguagem.  

 

 
2.1 ABORDAGEM CONCEITUAL DA IMPRESSÃO 

 

Todo mundo sabe o que é uma impressão, todo mundo sabe fazê-la. Todo 
mundo, um dia ou outro, já fez uma,mesmo marcando seus passos na areia 
da praia, ou manchando seus dedos de tinta ou em frottages de moedas 
sobre uma folha de papel. 

DIDI-HUBERMAN 
 

. 
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Ao pensarmos sobre o termo Impressão, veremos que esta é a ação ou efeito 

de imprimir, de gravar, de reproduzir imagens e palavras. É também marca, efeito 

produzido nos órgãos dos sentidos, no espírito: causar boa impressão a alguém. 

Segundo Didi-Huberman, no catálogo L’Empreinte (1997), impressão, marca, 

registro, sinal, todas essas palavras servem para designar o produto resultante do 

gesto natural do homem de se fazer presente e de se individualizar. O ato de gravar 

e imprimir constitui uma atitude do homem frente à vida. Para o autor esse sistema 

dinâmico de coesão entre matéria, ferramenta, gesto, memória e linguagem são 

ingredientes indispensáveis para se definir uma espécie como “humana”.  

Foi da observação do seu entorno que o ser humano soube identificar nas 

pegadas sobre o solo – suas, de seus semelhantes ou mesmo nas de animais – a 

possibilidade de compreendê-las e transformá-las em procedimentos técnicos 

capazes de gerar imagens e de reproduzi-las. Edna Nunes diz que, “potencializando 

as técnicas de impressão a partir do seu cotidiano, o homem fez com que esta se 

constituísse em uma das mais antigas formas de representação plástica de que se 

tem conhecimento” (2013, p. 35).  

Há também a atuação do “impressor”, aquele que imprime a imagem 

(podendo ser ou não o seu criador), é ele quem domina os segredos do 

processamento da matriz. Matriz é o fruto do processo de incisão, o risco, o traço, o 

gravado deixado sobre determinada superfície ou material. É onde ocorre a 

transferência da “imagem”  para o suporte final. 

Didi-Huberman (1997) afirma, ainda, que a impressão é um gesto, um 

processo do tempo e da memória. Por isso, não podemos afirmar que a impressão, 

como técnica, seja apenas conseqüência do progresso, pois ela olha em todos os 

sentidos do tempo. Tal característica ou ‘abertura’ possibilita reunir, em uma mesma 

obra, procedimentos rudimentares de impressão, tais como frottages, ou mesmo as 

marcas do corpo deixadas sobre vários suportes, com procedimentos de impressão 

de última geração, utilizando tecnologia de “ponta”, reafirmando assim seu 

anacronismo. Em decorrência de tal especificidade, o escritor nos sugere que a 

primeira exigência para se pensar a questão da impressão seria transitar pelos dois 

painéis do tempo, reconhecendo seu aspecto “anacrônico”. 

Na medida em que foi incorporada pela arte ao longo do tempo, a impressão 

serviu como referência e modelo a muitos pensamentos abstratos e noções 

fundamentais, como as do signo, do traço, da imagem, da semelhança e da 
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genealogia, possibilitando novas formas de se abordar a criação plástica. Artistas 

como Marcel Duchamp e Andy Warhol, dentre muitos outros, trabalharam em suas 

obras procedimentos de impressão, contribuindo para o alargamento e ampliação 

desse conceito.  

Vários procedimentos passaram a ser utilizados, individual ou conjuntamente, 

numa mesma obra – frottage, monotipia, carimbos, marcas deixadas pelo corpo, 

tecidos amassados e endurecidos e manchas duplicadas – ou mesmo integrados às 

técnicas tradicionais, eliminando assim, progressivamente, as fronteiras entre os 

diversos procedimentos técnicos. Reunidas em um único suporte, essas múltiplas 

experiências e linguagens artísticas começaram a se incorporar às novas mídias, 

principalmente ao vídeo e ao computador. 

Acredito ser pertinente pensar a Impressão a partir de um “campo ampliado”, 

já que a própria abordagem e uso de seus procedimentos pelos artistas modernos e 

contemporâneos, têm testemunhado favoravelmente nessa direção, comprovando a 

eficácia de sua prática e emprego. A Impressão permite uma experimentação aberta 

que proporciona, ao artista, por intermédio de diferentes procedimentos técnicos, a 

possibilidade de realizar a sua obra e, ao mesmo tempo, testemunhar, segundo Didi-

Huberman, sua “apreensão de mundo”. 

 

 
2.2 IMPRESSÃO COMO GESTO 

 

 

No gesto da criação, as mãos encontram formas novas e as aplicam no 

objeto. É uma luta. 

 Vilém Flusser 

 

O gesto registra, marca, grava uma imagem, o peso de um corpo sobre a 

matriz, revela a pressão despendida no suporte para a retirada dessa figura. A 

impressão é este desenho que o gesto deixou, é uma imagem que deixou 

rastros desse contato, pela pressão, pela interação. A marca deixada 

lembra a união breve ou longa de duas peles. Assim, estigmatiza a 

questão dos limites dos corpos: a impressão designa este ponto, onde 

meu corpo acaba e onde começa o que é externo e estranho a ele.  

Esses gestos mostram o encontro de superfícies, de matérias, de existências.  

Mas, ao mesmo tempo, essa marca, essa impressão presentifica a ausência de 
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quem a fez. Nunca é o instante da experiência, mas sempre o instante posterior a 

ela: o pé já se levantou da areia, a mão já passou pelo papel. Deixa o registro 

espaço-temporal, a marca e o instante da experiência vivida.  

A matriz memoriza o gesto e o artista grava sua marca para imortalizar 

uma ação sob a forma de um desenho; há uma ritualização dos seus gestos 

artísticos, ele segue uma seqüência que procura revelar o invisível, mostrar 

o ato criador que já deixou de ser realizado, mas imprimiu suas garras, suas 

marcas. 

O fazer do impressor é ao mesmo tempo um gesto de amor e um 

gesto agressivo. A impressão é um gesto técnico, mostra a existência de 

um sujeito que realizou uma inscrição-impressão em um determinado 

espaço e tempo. 

 2.3 GESTOS IMPRESSOS NO CORPO FEMININO 
 

“A violência contra as mulheres e as meninas é, talvez, uma das 
mais freqüentes violações dos direitos humanos no planeta. Isto 
não tem fronteiras, nem raça, nem classe. [.. .] Uma em cada três 
mulheres podem sofrer de abuso e violência em sua vida. Esta é 
uma terrível violação dos direitos humanos, no entanto, cont inua 
sendo uma das invisíveis e reconhecidas pandemias de nosso 
tempo”.  

 
(Nicole Kidman)  

Atr iz austral iana e Embaixadora da Boa Vontade da ONU 
MULHERES – Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de 
Gênero e o Empoderamento das Mulheres. 
 

 

O tipo e a severidade da violência causada às mulheres podem variar 

largamente, indo da agressão física e/ou psicológica podendo chegar até a morte. 

Sejam quais forem as situações, das mais ínfimas às de maiores intensidade, não é 

somente na memória que estão guardados os testemunhos da sua existência, as 

marcas deixadas nos corpos revelam as situações sofridas. 

Estas marcas são registros do que se gostaria de esquecer e, pelo que 

observei, são deixadas fora da consciência, principalmente quando muito 

significativas. Entretanto, continuam ali, gravadas na pele e no inconsciente e 

retornando à memória, independentemente da vontade ou controle, transformando-

se em sintomas atualizados, a cada experiência que se assemelhe a essa situação, 

mesmo que minimamente, com aqueles sofrimentos passados. 
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Muitas seqüelas físicas são advindas de lesões não tratadas ou conseqüentes 

do atraso na procura de tratamento, ou pela atitude do agressor ao ocultar o dano, 

prolongando ou agravando o sofrimento daquela mulher. As lesões mais freqüentes, 

em caso de feminicídio, são as de pele, que quando intensas, vão se transformar em 

marcas e cicatrizes, e nelas se encontram as sobras da violência sofrida. 

Dados da ONU (2014) informam que sete em cada 10 mulheres já foram ou 

serão violentadas na vida. O feminicídio (termo usado para nomear toda violência 

contra a mulher),vai desde o assédio verbal e outras formas de abuso emocional, 

até o abuso físico ou sexual. Segundo a OMS (2014), o feminicídio normalmente é 

cometido por homens, mas, algumas vezes, também envolve membros da família da 

vítima – inclusive do sexo feminino.  

Segundo as autoras Letícia Casique e Antônia Regina Ferreira Furegato 

(2006) no artigo “Violência contra mulheres: reflexões teóricas”, o movimento 

feminista do inicio da 2ª metade do século passado destacou-se por denunciar casos 

de violência contra a mulher. Diversas conferências internacionais realizadas no 

século XX ajudaram a entender as relações entre mulher, violência e sociedade, 

sendo que a arte foi amplamente utilizada como ferramenta poderosa de denúncia 

da violência de gênero nestas décadas do movimento feminista. Neste período as 

mulheres se afirmaram como autoras e produtoras de arte. Imagens, pinturas, 

cartazes, performances proporcionaram uma maior experiência estética ao feminino. 

Neste contexto o produto técnico artístico “Matrizes e Peles”, tendo o corpo 

feminino como inspiração artística (pois é neste que estão escritos os registros de 

controle, de coerção e dor causadas pelas agressões), vem contribuir para 

denunciar a violência contra as mulheres. Não querer ser a vontade do outro, mas 

tendo que ser por força dos processos culturais de educação ou socialização é um 

drama vivido por muitas mulheres. 

Tal situação gera certo descontentamento e finalmente, quando tentam 

romper este ciclo, são vitimadas por agressões físicas, verbais ou psicológicas. A 

sutileza desse processo é neutralizada por estereótipos criados pela sociedade em 

que vivem. Os homens são fortes, as mulheres fracas; os homens têm poder, as 

mulheres não; os homens sabem, as mulheres não; as mulheres cuidam das coisas 

da casa, os homens das coisas da rua; as mulheres perdem o vigor sexual em 

alguns momentos de sua vida, os homens são sempre potentes. 

Convenções, como Carta das Nações Unidas (1945); Convenção contra o 
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genocídio (1948); Pacto internacional dos direitos civis e políticos (1966); Pacto 

internacional dos direitos econômicos, sociais e culturais (1966);  Convenção sobre 

a eliminação de todas as formas de discriminação racial (1965);  Convenção para a 

eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher (1979);  Convenção 

contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanas ou degradantes 

(1984); Convenção sobre os direitos da criança (1989); Convenção interamericana 

para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher  e, Convenção de Belém 

do Pará (1994),  acabaram por estabelecer marcos legais para a proteção dos 

direitos humanos e contribuíram na tentativa de erradicação da violência contra o 

gênero feminino. Contudo, os números de feminicídio continuam aumentando. Se a 

arte tem poder, ela pode contribuir para pensar a relação entre o “eu” e o “outro”, 

como dito por Deborah Haynes (1997, p. 48), “a arte é uma poderosa ferramenta 

para a mudança das consciências e para a criação da mudança social.” 

2.4 IMPRESSÃO COMO METÁFORA 
 
 

Para responder estas perguntas, os conceitos que designam uma impressão 

são dados metaforicamente, ou seja, matriz é a superfície que recebeu o gesto 

impressivo, a agressão. Esse gesto impressivo é aquele que “grava, fixa e, ao ser 

tocado pelo nosso olhar nos comove” (NUNES, 2010, p. 50).  

O sujeito impressor é também aquele que causou a agressão, que fez a 

incisão, feriu, marcou. A artista se coloca como o agressor, ferindo, marcando, 

gravando a chapa de metal. Mas ao mesmo tempo é sujeito passivo, quando 

imprime da matriz, revelando a sua pele marcada. 

A pele é o resultado impresso que limita algo de fora e o contém 

no exterior; é a barreira que protege o interior da avidez e das agressões que 

provêm do outro. Utilizando as possibilidades técnicas oferecidas pelas artes 

gráficas como recurso plástico, a obra “Matrizes e Peles” nega aquilo que a 

fundamenta, que a particulariza como geradora de múltiplos, e rompe, assim, com 

as regras do jogo, para tornar a própria matriz uma obra, como já feito por outros 

artistas. 

Nos trabalhos gráficos feitos anteriormente a este, sempre questionei o fato 

de guardar as matrizes, quando findado o trabalho de impressão, sem poder ser 

vistas pelo público nas exposições. Este produto expõe a matriz, ela é vista aqui 

como uma obra final.  
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2.5 METODOLOGIA: REFLEXÕES ENTRE TEORIA E PRÁTICA 

 

Uma obra não surge do nada, é a resposta a certo estímulo, pois a obra em 

processo está ligada a tudo o que diz respeito a um conhecimento já adquirido. 

Dessa forma, a ela se articulam conceitos, e estabelecem-se elos com discussões 

propostas pela produção contemporânea e/ou pela História da Arte. 

Os temas deste trabalho, mulher, violência, marcas e impressão 

circunscrevem-se nos estudos de relações de gêneros, no cotidiano de mulheres 

vítimas de violência física e na impressão como campo ampliado. Elas se fundem 

em relações que transitam muito intimamente com as violências simbólica e material.  

Pesquisas e artistas com enfoque nas questões das impressões 

contemporâneas fomentaram o meu desejo em realizar um produto técnico artístico 

como trabalho de conclusão de curso utilizando esta linguagem como metáfora para 

retratar o tema violência contra o gênero feminino. A leitura do texto de George Didi-

Huberman desenvolvido para o catálogo L’Empreinte (1997), trouxe o conceito da 

impressão ampliado, esgarçado pela sua polissemia.  

 A partir desta leitura, veio-me à idéia de usar os procedimentos técnicos da 

impressão, como metáfora para representar conceitualmente as agressões sofridas 

por essas mulheres. Os trabalhos Luzia e Marias abordaram o tema, mas, ainda de 

forma muito agressiva, continuavam presas aos modos de representação midiática 

da violência contra mulher, em que seu corpo aparece submisso e desfigurado. 

Para apontar as representações entre signo e significado na violência de 

gênero, e como as mulheres são representadas, como ser passivo ou ser vitimizado, 

trago a tese da Drª Ligia Pereira dos Santos, “Histórias do corpo negado: uma 

reflexão educacional sobre gênero e violência feminina” (2005), e os escritos das 

autoras Letícia Casique e Antônia Regina Ferreira Furegato, no artigo “Violência 

contra mulheres: reflexões teóricas” (2006). 

Tendo vividas ricas experiências teóricas com os textos de Fayga Ostrower, 

busquei nos livros Criatividade e Processos de Criação (2008) e Acassos e Criação 

Artística (1999), contribuições importantíssimas para entender os processos criativos 

provenientes da obra “Matrizes e Peles”. E para fazer uma abordagem metodológica 

da pesquisa em artes, vejo no artigo escrito por Sandra Rey (2002) no catálogo “O 

meio como ponto zero: metodologia da pesquisa em artes plásticas”, fundamentos 
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importantes para pensar a arte como formuladora de idéias, procedimentos e 

significados. 

Este memorial foi, e é, fruto da subjetividade do meu estar no mundo. São os 

resultados escritos dos anseios, dificuldades, alegrias e tristezas encontradas no 

fazer da obra ”Matrizes e Peles”. Mas vai além, é registro de historias de vida. 

3. ENCONTROS DE SUPERFÍCIES: IMPRESSÕES POR CONTATO 
 

Minha pratica artística, como já mostrado, tem sido construída por um fazer e 

pensar de um corpo gráfico. O meu percurso foi atravessado por procedimentos e 

idéias provenientes desse tipo de linguagem, estando sempre presente um olhar que 

se volta para o feminino, seus medos, receios, sonhos. Neste trajeto busquei uma 

essência (do corpo e do fazer) que me permitisse apreender o sentido dos meus 

próprios questionamentos enquanto mulher. 

Na criação dos produtos deste trabalho vê-se presente um sentido sensorial. 

É ativo o jogo de percepção e ação, um corpo carente de sentido, de sentir, de tocar 

uma superfície. Nesta pesquisa, a matriz, que é superfície, é pensada como corpo 

em construção e a gravação é a ação de marcar, enquanto o gesto se faz inscrição, 

marca presente na superfície corporal. O imprimir torna-se o encontro destes 

procedimentos, ou o que restou dele, ou seja, é o fato revelador de uma ausência 

que se faz presente pelas marcas deixadas nas superfícies das matrizes e peles.  

Para inicio do processo de fabricação das peças que formariam o objeto 

artístico “Matrizes e Peles”, foi formulada uma pesquisa para recolher relatos sobre 

feminicídio sofrido/presenciado pelas participantes ou por alguém próximo a estas, e 

investigar se estas agressões deixaram alguma lesão em suas peles (cicatrizes). No 

caso afirmativo, coletar essas marcas com auxilio do material látex líquido, (tipo de 

borracha natural que não provoca reação alérgica).  

As impressões seriam obtidas de algo existente, numa espécie de 

recolhimento, de coleta. Esse procedimento questiona os modos tradicionais de 

representação do corpo feminino violentado, e coloca em problemática a questão do 

contato, da inscrição. O que faz a impressão existir é a marca deixada no outro, 

incitando o tátil, não somente o visual. 
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Das percepções e sensações dos momentos de coletar, gravar e imprimir 

desenvolveram-se a materialidade e texturas, tão enriquecedoras na obra. A 

insignificante cicatriz e os detalhes contidos na superfície da pele destas mulheres 

trazem à tona as experiências de violência vividas. A impressão pelo contato se faz 

presente no trabalho: imprimir um corpo, impressão de um corpo. O mínimo 

escondido no gesto criador daquela marca corporal relatada amplifica-se nas ações 

processuais de criação das matrizes de ferro e das peles em látex.  

A coleta, primeiramente, havia sido pensada em acontecer durante um 

encontro conjunto, mas, optei por fazer individual. Este procedimento metodológico 

proporcionou uma coleta de dados mais próxima do ambiente natural das 

participantes, o que facilitou a interpretação mais real da violência sofrida pelas 

vítimas. 

 Os encontros foram gravados em áudio digital, possibilitando a preservação 

desse registro em outros dispositivos, para que se pudesse ouvir e transcrever o 

material, assim como recorrer a ele, sempre que necessário, durante os processo de 

criação das peças ou outro momento, para esclarecimento de quaisquer dúvidas. 

Foram recolhidos 14 depoimentos, 12 mulheres apresentaram marcas 

deixadas pela violência passada, duas mulheres relataram um tipo de feminicídio 

que não deixa seqüelas físicas, mas sim psicológicas; uma acabou auto-infringindo 

uma cicatriz num momento de desespero, e a outra pediu-me que, mesmo não 

tendo nenhuma marca aparente, não deixasse de produzir uma peça que retratasse 

o seu sofrimento, pois muitos agressores ficam impunes do crime que cometem, por 

conta das mulheres não terem coragem de denunciá-los.  

  Das matrizes-mulheres que apresentaram sinais de violência em suas peles, 

foi retirada a primeira série de impressões em látex, que denomino “Pele Gravada” 

(Figura 14), sendo composto de 12 peças expostas em quadro de vidro tamanho 

2,10 cm x 0,60 cm e 2 peças em quadros de 0,60 cm x 0,40 cm.  
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Figura 14 - Série Pele Gravada, 2015, Geisiana Conceição, Monotipias em látex, Quadros menores 
60 x60 cm, Quadro maior 2,10 x 0,60 cm. 

 

                Fonte: Arquivo Coletivo GRAJ                            Foto: Thuane Maria Cruz dos Santos  

 

Os relatos coletados traziam forma de agressão semelhante, por isso agrupei-

os em categorias: Peles Gravadas por Facas, Facões e Vidro; Peles Gravadas com 

Socos e Pauladas; Peles Gravadas por Perfurações; Peles Gravadas por 

Queimaduras e Peles Gravadas pela Violência Sexual. Feita esta divisão, passei 

para o segundo momento criativo da obra que consistiu em ações performáticas 

sobre as chapas de metal galvanizadas, tendo como finalidade recriar os gestos 

causadores das lesões corporais gravadas nas peles destas matrizes-mulheres.  

Resultou deste procedimento um conjunto de cinco matrizes-ferro, marcadas 

pela ação performática de “violentar” estas placas de metal.  Para gravar a matriz-

ferro foram utilizados a ponta seca de facas, facões, furadeira, martelo, talhadeira e 

prego; pedaços de madeira; o vidro e o fogo, revivendo ou rememorando as 

situações de agressões vividas por estas mulheres com os seus agressores.  

Findado este processo, coletei as marcas e os vestígios deixados por estas 

ações performáticas na chapa com o material látex, formando a segunda série de 

impressões denominada “Pele Gravura” (Figura 15). 
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Figura 15 - Série “Pele Gravura” e Série “Matrizes de Ferro”, 2015, Geisiana Conceição, Monotipias 

em Látex e Incisões em Chapa Metálica. 

 

               Fotografia: Kelvin Marinho 

O que propus para concepção deste produto artístico foi o ato de estar em 

contato, tanto com as vítimas, quanto com os materiais. Cada relato trazido pelas 

mulheres entrevistadas gerou uma composição, um exemplar de pele gravada, uma 

pele gravura. Este processo de criação está interligado como o meu ser sensível. É 

através da sensibilidade que me abro ao mundo e me ligo ao que acontece no 

entorno. Para realizar esta obra recebi estímulos exteriores e reagi numa troca de 

energias com estas matrizes-mulheres e esta troca está presente em meu modo de 

fazer e naquilo que quis criar como exponho nas paginas seguintes.  

 

3.1 DA CRIAÇÃO DAS MATRIZES E PELES  
 

A violência física, quando o agressor realiza ataques e ferimentos visíveis 

fisicamente, foi a forma de feminicídio que mais apareceu nos depoimentos 

recolhidos. Provocados por familiares, parceiros e até por outras mulheres, este tipo 

de agressão deixou feridas que se cicatrizaram por fora, mas não sararam por 
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dentro. Ouvir as histórias destas mulheres, e transformá-las em arte foi uma maneira 

de registrar os seus sofrimentos e banir o silêncio das vítimas desta arbitrariedade. 

No coletar dos primeiros depoimentos e marcas, no contato do meu pincel 

com a epiderme destas mulheres a obra começou, saiu do mundo das idéias e 

tomou forma. O corpo matriz-mulher conferiu à impressão sua individualidade, sua 

singularidade (Figura 16). A cada toque, contato, troca, a cada impressão um 

testemunho de vida. As primeiras mulheres a darem os seus depoimentos, tiveram 

suas peles cortadas, como desfecho da violência causada por seus companheiros, 

este fato gerou cicatrizes atróficas (quando há perda de substancia tecidual) sendo 

de fácil visualização. 

 

Uma das formas mais comuns de violência contra as mulheres é a praticada 
pelo marido ou um parceiro íntimo. O fato é que as mulheres, em geral, 
estão emocionalmente envolvidas com quem as vitimiza e dependem 
economicamente deles. Esta violência perpetrada por parceiro íntimo ocorre 
em todos os países, independentemente de grupo social, econômico, 
religioso ou cultural. (CASIQUE, FUREGATO, 2006, p. 3) 

 

Trouxe estes relatos e fatos para a prática de ateliê, e comecei a pensar na 

criação da chapa de metal, imaginei cortá-la do inicio ao fim, mas optei por fazer 

pequenos rasgos com a talhadeira em toda sua extensão. Ao entintar a matriz-ferro 

o látex foi penetrando, entrando, preenchendo seus cortes, surgindo marcas 

similares a uma cicatriz na “pele” impressa.    

Constatei nesta primeira composição, além do acerto ao utilizar o látex para a 

produção plástica, a realização de um fazer poïético. Os conceitos operatórios da 

fabricação desta matriz tiveram como referência artística a obra da gravurista Eneida 

Arruda, Imensidão Íntima (Figura 17). Nesta, a resistência da ponta seca de uma 

furadeira contra a chapa metálica cria, o embate da gravura tradicional com o campo 

gráfico superdimensionado.  
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Figura 16 - Detalhes das Matrizes e Pele Gravura provenientes da ação performática com Facas, 
Facões e Vidro, 2015, Geisiana Conceição. 

 

   

Fonte: Arquivo Pessoal 

Figura 17 – Imensidão Íntima, 2013, Elaine Arruda, Incisão em chapas de aço e Impressões Off Set 
em tecidos. 

 

Fonte: http://www.prismaart.com/author/elainearruda 
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Ostrower, no livro Acasos e Criação Artística ( 1999, p. 17), fala que, “na arte 

as formas expressivas são sempre formas de incisão  de estilo, formas de 

linguagem, formas de condensação de experiências, formas de poéticas.” Ao criar, o 

artista não precisa teorizar a respeito de sua vivência, ele tem que viver a 

experiência e incorporá-la em seu ser sensível. O artista cria com sua personalidade 

inteira, sua sensibilidade, potencialidade, conhecimento e experiência.  

Vivendo a experiência e incorporando-a ao meu ser sensível, retiro dos 

relatos a inspiração para realizar a peça gráfica. Deles vêm os materiais e os gestos 

para compor as matrizes e peles. Entendo que a elaboração desta obra encontra-se 

vinculada às delimitações e às potencialidades inerentes das matérias utilizadas e, 

através deste emprego, como assinala Ostrower, surgem certas possibilidades de 

ação e tantas outras impossibilidades.  

Entre o processo criativo e a escolha dos procedimentos, o que incita a minha 

criação artística é justamente a referência que possuo dos meios e dos materiais 

escolhidos, pelas suas possibilidades gráficas. As matérias não são destituídas de 

suas potencialidades intrínsecas, ao contrário, são exploradas e manipuladas, no 

intuito de tencioná-las e modificá-las, atribuindo-lhes novas significações.  

As impressões retiradas do corpo marcado não revelam o momento do 

encontro, apenas indicam que este aconteceu, são vestígios deixados para que o 

observador possa compreender o processo artístico (Figura 18). Nas entrevistas, 

como já dito, os materiais para confecção das matrizes e das peles se revelam e, a 

partir deles, começo a tramar as texturas, montar a performance que irá recriar e 

revelar aquela situação de violência sofrida. 

     Figura 18 -  Detalhes de uma impressão da Série “Pele Gravada” ,2015, Geisiana Conceição. 

  

                 Fonte: Arquivo Pessoal 
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Os relatos de duas mulheres tinham em comum os cacos de vidros como 

elemento causador do dano, mas na criação desta peça, me colocar no lugar do 

agressor, imaginar investir violentamente contra uma pessoa, ao ponto de perfurar o 

seu olho, foi um exercício estafante. Optei em quebrar os vidros e incorporá-lo ao 

látex, até mesmo por que a chapa não cederia ao corte do vidro, e investir com os 

vidros contra ela poderia me causar danos físicos. Retirar esta pele configurou-se 

mais complicado, as camadas de látex tiveram que ser aumentadas e, ao entintar a 

peça, os pincéis perdiam suas cerdas, devido ao uso do vidro. O processo de 

retirada teve que ser lento, passar o talco e, com cautela ir puxando a pele, pois, os 

vidros conseguiam ferir-me, mesmo com o uso da luva. Mas a peça criada mostrou 

texturas e micro-relevos, que numa materialidade sutil pedia tato ao olhar (Figura 

19). 

Durante o processo produtivo o látex se mostrou uma curiosa substância 

natural, capaz de se transformar de mero fluido informe em um corpo sólido, 

mediante a ação do tempo, algo como a própria vida humana. Creio que ao menos 

dois domínios simbólicos foram despertados nessa escolha tão feliz do látex: (1) a 

seiva e (2) o sangue.  

No executar das monotipias evidenciaram-se os gestos expressivos, a força 

exercida na chapa para feri-la, a potência da pincelada aplicada. Em cada gesto, em 

cada impressão, as historias são traduzidas, ressignificadas e transformadas em 

arte. Didi-Huberman (1997) afirma que a impressão é um gesto. Os gestos artísticos 

são sempre premeditados, pensados e planejados, são gestos expressivos 

que traduzem o desejo do artista sobre a matéria.   

Cada obra aqui descrita reflete sobre o gesto do agressor em sua 

vítima. Ressignifico este gesto, intensificando-o, repetindo-o, a fim de 

subvertê-lo e denunciá-lo. Meu fazer simbólico denuncia uma cultura de violência 

mostrada pela mídia sempre com imagens depreciativas da mulher.  

Quatro mulheres foram vitimadas por socos, pontapés, pauladas. Dentre os 

agressores estão os membros da própria família. Casique e Furegato relatam que 

estudos têm enfatizado a prevalência do fenômeno da violência intrafamiliar 

apontando diversos condicionantes desde aspectos sociais e culturais (valores 

autoritários e patriarcais, aceitação da violência como forma de resolver diferenças, 
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etnias), de gênero (valorização da violência no desenvolvimento do papel masculino, 

aceitação da violência e o castigo como forma de resolver conflitos entre os casais), 

psicológicos (maior impulsividade, consumo de álcool e drogas), até as experiências 

infantis de violência (dos pais, da vítima ou do casal maltratado). 

Para produzir as peças que retratariam as agressões sofridas por estas 

mulheres, foi utilizado um martelo, provocando relevos na chapa, demonstrando 

uma luta aparente. O contato do martelo com a chapa, numa repetição do gesto 

“bater” e de sua potência, carrega o indicativo de um combate, uma força 

desprendida que ataca, e uma que recebe a ação e resiste assim como as mulheres 

que lutam contra as tantas agressões sofridas em sua vida.  

Quando escutei os depoimentos das mulheres que tiveram seus cabelos 

cortados, encaminhei-me para o ateliê, pensando na relação destas mulheres com 

os fios, na presença desse elemento cortante e perfurante, a tesoura. Os fios de 

cabelo são capazes de deixar qualquer mulher se sentindo poderosa, atraente, fatal. 

Ao contrário, a sua falta, pode destruir a autoestima feminina. Cortes são sinônimos 

de estado de espírito e personalidade. Pelo cabelo, a mulher mostra ousadia, 

rebeldia ou quer dizer que é tradicional.. 

  

Figura 19 - Detalhes de uma pele-gravura provenientes da ação performática com Vidro, 2015, 
Geisiana Conceição 

 

  

Fonte: Arquivo Pessoal 
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Figura 20 - Fotos da retirada e da exposição de uma pele da Série “ Pele Gravada”, 2015, Geisiana 
Conceição. 

 

  

                  Fonte: Arquivo Pessoal 

Figura 21 -  Detalhes da criação de uma matriz-ferro e da retirada de uma pele-gravura em látex. 

 

   

               Fonte: Arquivo Pessoal 
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 “A atividade criativa consiste em transpor certas possibilidades latentes para 

o real” (OSTROWER, 2008, p. 71). A performance pensada para criação desta peça 

consistiu na perfuração da placa com a ponta de uma tesoura, no entanto, faltava 

algo, neste caso o elemento cabelo. E foi do corte dos fios da própria artista, sendo 

estes depois introduzidos ao látex, no momento da entintagem da matriz que este 

problema se resolveu.  

No jogo da experiência, ganhava confiança e ao mesmo tempo a pesquisa se 

fortalecia: 

(...) A pesquisa em artes visuais deve ser realizada com toda seriedade, por 
outro, é o prazer da descoberta e da criação que faz avançar a pesquisa. Se 
não podemos perder de vista que os obstáculos são inerentes a ela, 
devemos ter confiança, pois a experiência acaba nos mostrando que, 
quanto mais obstáculos, melhor é a obra, mais relevante é a pesquisa. 
(REY, 2002, p. 140) 

 

Figura 22 - Detalhes da criação de uma matriz-ferro 

  

         Fonte: Arquivo Pessoal 

         Figura 23 - Detalhes do momento de entintagem da matriz-ferro 

  

        Fonte: Arquivo Pessoal 
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Figura 24 - Detalhes de uma pele em látex da Série “Pele Gravada” 

 

  

         Fonte: Arquivo Pessoal 

Figura 25 - Detalhes da retirada de uma pele em látex da Série “ Pele Gravada” 

 

         Fonte: Arquivo Pessoal 

Pensar a produção de uma pele-látex que se aproximasse das cicatrizes de 

queimadura, retirada das peles das matrizes-mulheres, mostrou-se complicado. 

Talvez atear fogo na chapa, mas isto não traria à impressão nenhuma textura que 

fizesse lembrar uma epiderme queimada.  Ao pesquisar maneiras para produzir esta 

pele, deparei-me com o trabalho da artista Lurdi Blauth, Sílex, 2002 (Figura 26). Em 

seu processo de “criação artística, as matrizes são gravadas pelo uso do fogo, 
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deslocando procedimentos convencionais de subtrair e de esvaziar áreas de uma 

superfície” (BLAUTH, 2010. p. 265). 

 

Figura 26 – Sílex, 2002,  Lurdi Blauth, Impressões em parafinas. 

 

Fonte: https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/5478/000515847.pdf?sequence=1 

 

Antes de eleger o látex como matéria para impressão das peles, testei o 

silicone liquido, mas este não capturou os detalhes da pele, tanto quanto o látex, e 

não tinha a leveza nem a transparência que procurava. Os experimentos realizados 

com o silicone ficaram em segundo plano, até este encontro com a obra de Blauth. 

Eles foram postos a queima por sobre a placa de metal que representaria a pele 

marcada por queimaduras. A queima provocou gravações cujas marcas e resíduos 

se incorporaram no trabalho com o látex.  

O fogo foi utilizado como meio gravador, gerando esvaziamentos, o silicone 

ao ir derretendo, abrindo-se, fragmentando-se pelo processo de combustão, criava 

um  vazio, e este “ se configura como um vazio ativo que emerge no momento de 

contato entre a desestruturação e a estruturação da matéria.” (BLAUTH, 2010, p. 

266). 

O látex utilizado para entintar esta matriz cristalizou as marcas e os vestígios 

do momento de destruição do silicone. O processo de criação desta pele 

possibilitou-me aprofundar, penetrar, adentrar na matéria e não apenas criar marcas 

em sua superfície. Tratou-se de  um  processo  cujo  resíduo  deu-se  como  

consequência  de  uma  ação  efetiva  de queima e gravação ao fogo, lembrando 

também o trabalho ”presentes E ausentes”, do artista Tonico Portela (Antonio Carlos 

Portela).  
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O texto “Potencialidades e Possibilidades da Gravura”, de autoria de Dilson 

Midlej, diz que nesta obra a “valorização  do acontecimento, do fato existencial, do 

dado fenomenológico, enfim, do   processo  e, deste,  em  relação  ao  espaço,  ou  

seja,  a  performance  interessava  mais  que  o resultado final” ( MIDLEJ, 2013, p. 

34), por isso o artista registrou em fotos a ação da  queima do fogo (Figura 27) .   

O fogo no trabalho de Blauth, Portela e aqui é metáfora de transformação, de 

algo cuja significação é sua própria e ardente existência. Embora com 

procedimentos diferentes, os trabalhos se caracterizam pela captura dos momentos 

de passagem entre o queimar da madeira, da areia, do silicone e o marcar da matriz. 

 

Figura 27 - presentes E ausentes, 2001, Tonico Portela, Instalação: areia, caixas de metal e 
cânfora. 

 

 Fonte: http://antonio-portela.blogspot.com.br 
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Figura 28 - Detalhes queima e entintagem da matriz, retirada, e de uma pele em látex da Série “Pele 
Gravada" 

   

      

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Figura 29 - Detalhes de peles em látex da Série “Pele Gravada” 

 

  

                      Fonte: Arquivo Pessoal 
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Quando questionada se havia em seu corpo alguma cicatriz ocasionada pela 

situação de violência sofrida, uma das mulheres disse que não, que suas cicatrizes 

eram internas, ficavam escondidas e, por isso, difíceis de serem curadas. Pediu-me 

que, mesmo não tendo ela nenhuma cicatriz evidente, que não a excluísse e que 

retratasse o seu sofrimento em uma das obras, pois muitos ficam impunes do crime 

que cometem, por conta das mulheres que sofrem este tipo de violência não terem 

coragem de denunciar. Confesso que a princípio fiquei em dúvida de criar a peça, 

pois ela escaparia do proposto, uma vez que eu não teria uma impressão de sua 

pele.  

Quando surgiu o segundo relato com esse tipo de agressão, tive a certeza de 

que não poderia deixá-lo de fora. As mulheres que passam pela violencia sexual 

tendem a apresentar problemas de saúde de diversos tipos, problemas mentais, 

depressão e até propensão ao suicídio, como foi o caso de uma das entrevistadas, 

que num momento de desespero, cortou seus pulsos por já não aguentar os abusos 

sofridos e querer estar livres deles.  

 

 

 

Figura 30 - Detalhes de uma pele em látex da Série “Pele Gravada”, Geisiana Conceição, 2015 

 

         Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Recolhida a marca do pulso desta senhora, emocionada ainda com o 

testemunho dela e lembrando-me do pedido feito pela que não apresentou marcas, 

partir para a criação da peça.  Em ambos os relatos há a presença de um fluido 

corporal, o sangue, derramado sobre um tecido, e assim foi criada a pele que 
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representaria esta agressão. Sobre a placa de metal sem intervenções foi 

derramada uma quantidade de água, tinta vermelha e látex liquido (Figura 31).  

 

Figura 31 - Processo de fabricação da matriz-ferro da Série “Pele Gravura” 

 

          Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Deste processo resultou uma “pele lençol” (Figura 32), muito forte e 

expressiva, sendo uma das mais comentadas quando expostas. No fazer desta peça 

refleti sobre a tinta que secava, sobre a água que escorria devido a inclinação do 

piso, sobre o látex que coagulava, tal como o sangue derramado por essas mulheres 

e por muitas outras, mundo afora. 

 

              Figura 32 - Detalhes da pele em látex da Série “Pele Gravada” 
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               Fonte: Arquivo Pessoal 

Figura 33 - Detalhes da pele em látex da Série “Pele Gravada”, Geisiana Conceição, 2015 

 

  

              Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Figura 34 - “Unos Cuantos Piquetitos!”, Frida Kahlo. Pintura em óleo sobre tela 

 

Fonte: https://suecosta.files.wordpress.com/2010/03/8.jpg 

 

 Meu pensamento se deteve neste elemento orgânico, o sangue, que ora é 

representado imageticamente, ora materializado num objeto artístico, tendo 

intrínsecas reflexões, principalmente quando  pensamos  na  poética  dos artistas 



54 
 

que deram, e ainda dão valor ao seu uso como um material indispensável para a 

elaboração de suas obras. 

O artigo “O sangue na obra de arte e suas implicações no fazer artístico”, dos 

autores Antonio Xavier de Queiroz, Hânia Cecília Pilan e Norberto Stori diz que o 

uso do sangue pelos artistas simboliza a vida e a morte, e num sentido filosófico, a 

liberdade. Os autores trazem no texto uma obra da artista mexicana Frida Kahlo 

para exemplificar sua hipótese. Kahlo pinta uma mulher ensangüentada no centro  

de um  quadro, picotada pelos golpes sofridos do amante “enciumado”, com o 

mesmo a observá-la. A artista ironiza com os dizeres em uma faixa que corta todo o 

quadro e contorna os personagens em cima de suas cabeças, “Unos Cuantos 

Piquetitos!” (Figura 34). 

Nesta obra, a pintora simboliza a fragilidade feminina diante da violência 

masculina, narrando um acontecimento real, extraído do noticiário de um jornal da 

época. O assassino justificou-se ao juiz, dizendo que foram apenas alguns golpes. O 

corpo da mulher revela o vazio, derramando todo o liquido da essência da vida, o 

sangue, atestando o seu óbito. Esse elemento orgânico, imprescindível na vida, está 

presente em quase toda a composição, no chão, no lençol branco, na camisa do 

“amante” assassino, na moldura do quadro, e contrasta com o tom da pele já 

amarelado da vitima. O sangue, “selo” da morte neste contexto, documenta  a  

condição  feminina  perante  a violência do universo masculino, que também são  

recorrentes nas obras de Ana Mendieta (Figura 35) e Gina Pane (Figura 36). 

A artista Gina Pane mostra violência e doçura como características 

primordiais ao longo do seu trabalho. Uma mão segura um buquê de rosas, 

enquanto que o outro braço se oferece rasgado por espinhos e cortado por gilete. 

Há um corpo interior que pulsa no seu exterior (o sangue), há a necessidade de um 

corpo que se sente em provar a sua realidade (o corte). O corpo dá-se, viaja até a 

superfície da pele, dá-se na sua necessidade de entrega, mas também na de 

encontrar algo para lá do limite da pele. A ferida vai ser central no trabalho de Gina 

Pane, catalisadora desta necessidade de inscrição, testemunha duma identidade, o 

corpo aberto revelador dum sofrimento. Este é um corpo social, denunciador da 

ferida coletiva, da fragilidade do encontro entre o Eu e o Outro, mas é também 

inegavelmente um corpo de mulher gravado pela violência. 

As obras discriminadas acima, e as peças produzidas para a instalação 

“Matrizes e Peles” têm em comum o foco do discurso artístico na violência contra  o 
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gênero feminino e na desconstrução dos estereótipos construídos socialmente, que 

confirmam e perpetuam a desigualdade nas relações de gênero. Saliento, contudo, 

que a violência simbólica trazida pelos discursos da mídia atual sobre esse tipo de 

violência, à qual a mulher é submetida, já está tão assimilada em nossa sociedade, 

que passa despercebida, ou, numa concepção mais grave, nem é reconhecida como 

violência, reproduzindo assim, sutilmente, dia a dia, a desigualdade de gênero. 

 

 

Figura 35 – Silhuetas, Ana Mendieta, Impressões em tecido, relevos em areia e pigmentos 

 

Fonte: (https://encryptedtbn3.gstatic.com/images 

 

Figura 36 -  Azione Sentimentale, Gina Pane. Fotoperformance 

 

Fonte: (http://photos1.blogger.com/blogger/3611/200/1600/frag.0.jpg) 
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3.2 DA EXPOGRAFIA DE “MATRIZES E PELES”: UMA 
CONTRIBUIÇÃO PARA ANÁLISE DA FORMA DE APRESENTAÇÃO 
DA OBRA GRÁFICA NA CONTEMPORÂNEIDADE 
 

Terminada a confecção das impressões das séries formadoras do objeto 

artístico “Matrizes e Peles”, passei para o estudo de sua forma de apresentação ao 

público. Como exibir as peças ao fruidor e fazer com que este entendesse o 

processo criativo de cada uma delas?  

Pensar a expografia de uma obra, seja ela em qual linguagem for, deve-se 

levar em consideração a transmissão (exposição) de uma mensagem (a obra de 

arte), pelo seu expedidor (o artista), para um destinatário (o fruidor).  

Nesse sentido, entra em ação não somente o objeto artístico em questão, 

mas o suporte, a montagem, a exposição, o lugar onde tudo isso se realizará. Hélio 

Fervenza (2000, p. 83) comenta que:  

 

O problema da apresentação da obra, coloca-se como fundamental, e 
postula inevitavelmente a necessidade de um aprofundamento das 
questões relativas a seu espaço de inscrição, sem o qual a obra pode ser 
modificada em suas proposições. As artes gráficas, ao trabalharem as 
questões de suporte da obra, ou da sua apresentação e contexto, (...), 
aproximam-se de uma outra maneira de tridimensionalidade.  

 

Os artistas contemporâneos têm introduzido elementos espaciais em sua obra 

gráfica, rompendo a definição da impressão como um processo bidimensional. Em 

algumas obras podemos notar certa característica escultórica, como nas gravuras 

em papel, que timidamente potencializam a propriedade deste material, empregando 

uma força maior na prensa a fim de criar relevos sobre este suporte. A artista Eneida 

Sanches (Figura. 37), por exemplo, na sua instalação Transe: deslocamento de 

dimensões, imprimiu pequenos quadriláteros de papel, com impressões em metal da 

figura de um olho-de-boi, conduzindo a sua “gravura para contextos espaciais que  

extrapolam  a bidimensionalidade” ( MIDLEJ, 2013, p. 36). Na instalação, esses 

pequenos pedaços de papel impressos formavam objetos que podiam literalmente  

ser vestidos, calçados e manipulados, numa conjução entre a bidimensionalidade 

das pequenas impressões e a tridimensionalidade das peças formadas por ela.  

 



 

Figura 37 - “Transe”, 2000, Eneida Sanches, mural/ instalação, 280x380x10 cm, gravura em metal 
(“Água forte”, “Água Tinta”), fios de aço, estrutura madeira.

 

Fonte: http://www.pipa.org.br/pag/eneida

Quando iniciei a pesquisa sobre as novas formas de Impressão na arte 

contemporânea, busquei o aprofundamento de um processo artístico que rompesse 

com algumas regras estabelecidas por essa linguagem. O uso do látex como 

suporte para as peças gráficas respo

sobre os materiais comumente utilizados nos processos gráficos. As matrizes 

criadas tiveram como intuito a sua exposição, problematizando o destino destas

depois que se finda o processo de tiragem, o qual aqui 

se valorizou a monotipia em relação à serialização de cópias de uma matriz.

Por tudo isso, pensei em trazer

lado, e não fixas em paredes, questionando a tradição da ex

bidimensional. No espaço 

Gravadas”, no total de 14 monotipias

os lados, adquiri duas placas de vidro tamanho 2,10

espessura cada, sendo nestas

foram colocadas em vidros separados de tamanho 0,60 

espessura cada.   

Em seqüência, foi colocada a Série “Matrizes de Ferro”, 

“Transe”, 2000, Eneida Sanches, mural/ instalação, 280x380x10 cm, gravura em metal 
(“Água forte”, “Água Tinta”), fios de aço, estrutura madeira. 

http://www.pipa.org.br/pag/eneida-sanches/, foto de Tracy Collins 

Quando iniciei a pesquisa sobre as novas formas de Impressão na arte 

busquei o aprofundamento de um processo artístico que rompesse 

com algumas regras estabelecidas por essa linguagem. O uso do látex como 

suporte para as peças gráficas respondeu conceitual e poeticamente as indagações 

sobre os materiais comumente utilizados nos processos gráficos. As matrizes 

criadas tiveram como intuito a sua exposição, problematizando o destino destas

depois que se finda o processo de tiragem, o qual aqui também foi questionado, pois 

se valorizou a monotipia em relação à serialização de cópias de uma matriz.

tudo isso, pensei em trazer as séries suspensas por cabos de aço, 

, e não fixas em paredes, questionando a tradição da exibição gráfica 

 expositivo, primeiramente foi mostrada a Série “Peles 

no total de 14 monotipias. Como as peças têm texturas rica

duas placas de vidro tamanho 2,10 cm x 0,60 cm 

nestas colocadas as 12 peças memores. As peças maiores 

colocadas em vidros separados de tamanho 0,60 cm x 0, 60 

colocada a Série “Matrizes de Ferro”, para que, com
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“Transe”, 2000, Eneida Sanches, mural/ instalação, 280x380x10 cm, gravura em metal 

 

Quando iniciei a pesquisa sobre as novas formas de Impressão na arte 

busquei o aprofundamento de um processo artístico que rompesse 

com algumas regras estabelecidas por essa linguagem. O uso do látex como 

ndeu conceitual e poeticamente as indagações 

sobre os materiais comumente utilizados nos processos gráficos. As matrizes 

criadas tiveram como intuito a sua exposição, problematizando o destino destas, 

também foi questionado, pois 

se valorizou a monotipia em relação à serialização de cópias de uma matriz. 

cabos de aço, lado a 

gráfica em forma 

a Série “Peles 

xturas ricas em ambos 

 com 5 mm de 

As peças maiores 

 cm e 5 mm de 

para que, com seu 
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caráter matérico de dureza, rigidez, resistência, pudesse dialogar com a forma 

orgânica e leve das peles penduradas da Série “Peles Gravuras”, expostas a seguir. 

O que proponho é uma instalação dos objetos gráficos provenientes do produto 

“Matrizes e Peles”, utilizando a matriz como elemento escultórico, e dando um 

aspecto tridimensional ás peles-impressões obtidas tanto destas, quanto das 

matrizes-mulheres.  

 

3.3 DA INSTAURAÇÃO DA OBRA 
 

No período de 08 a 12 de março de 2015 realizou-se a exposição “Entre Peles 

Memórias e Sonhos”(Figura 38), idealizada pelo Coletivo GRAJ, com curadoria de 

Antonio Carlos Portela, Dilson Rodrigues Midlej e Marcos Olegário Matos, na Casa 

da Cultura Galeno D’Avelírio, em Cruz das Almas-BA. Foram apresentados os 

trabalhos das integrantes do Coletivo GRAJ: Geisiana Conceição, com “Matrizes e 

Peles”, Alaine Gomes, com a obra “Solis”; Rosilei Barros e Jéssica Coelho, com 

“Entranhas”.  

Esta exposição, realizada na simbólica data do Dia Internacional da Mulher, 

buscou representar o universo feminino, seus sofrimentos, suas memórias e seus 

sonhos, por meio de linguagens diversas como impressão, instalação, escultura e 

fotografia.  

Entretanto, nesta oportunidade foram somente instauradas as séries Peles 

Gravadas e Peles Gravuras, do trabalho “Matrizes e Peles”, restando a série 

Matrizes de Ferro, que não pôde ser montada por falta de espaço para manter uma 

distância segura entre as peças de ferro durante o deslocamento dos visitantes, pois 

havia risco destes se cortarem nas chapas galvanizadas.    

No período de permanência da exposição, pude observar que percepções e 

reações se cruzavam e suscitavam, nos fruidores das obras. as mais diversas 

reflexões a respeito das peças exibidas. Uns relacionavam as impressões em látex 

da série Peles Gravuras a lençóis que cobrem os corpos dos cadáveres em 

acidentes ou homicídios, logo se afastando das peças. Outros demonstravam 

interesse em verificar o material, as texturas, os relevos mostrados na superfície dos 

“lençóis”, das peles penduradas.  
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Mas, no tocante à série Pele Gravada a percepção era unânime. Os fruidores 

entendiam que aquelas impressões foram retiradas de peles, provavelmente de 

mulheres vítimas de violência, pois os detalhes da superfície corporal e das 

cicatrizes eram evidentes nas peças exibidas.  

Não foi diferente na segunda exibição da obra na Exposição “Iminências” 

(Figura 39), acontecida  no Espaço Cultural Hansen Bahia na cidade de Cachoeira 

de 15 a 22 de março. Esta mostra apresentou os resultados processuais dos 

trabalhos de conclusão de curso das graduandas do Curso de Bacharelado em Artes 

Visuais, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Alaine Gomes, Daniela 

Gomes, Jessica Coelho e Rosilei Barros, Geisa Lima, Geisiana Conceição, Lilian 

Ventura, Lenice Moreira e Nerise Portela, sob coordenação dos professores Antonio 

Carlos Portela, Dilson Midlej, Fernando Rabelo, Gaio Matos e Marilei Cátia Fiorelli. 

Considerando a possibilidade de haver na Galeria um espaço maior para 

acomodação das peças, como pensado na expografia, enfim a instauração da obra 

pôde ser completa. Com a presença fortemente marcante das matrizes de ferro, a 

obra fora compreendida em toda sua totalidade, ficando evidente tratar-se de uma 

forma artística, conceitual e metafórica da violência contra o gênero feminino.   

As reações foram similares à primeira mostra e ainda mais satisfatórias. 

Apenas o fator de iluminação da galeria que quase comprometeu a fruição dos 

trabalhos, prejudicando a percepção das nuances e riquezas nas texturas das peles. 

Problema este solucionado parcialmente com a aquisição de dois refletores para 

iluminar diretamente as peças e assim, melhorar a visualização dos seus detalhes.   
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Figura 38  – Fotos da Exposição “Entre Peles Memórias e Sonhos”, 2015. 

 

          Fonte: Arquivo Coletivo GRAJ 

Figura 39 – Fotos da Exposição “Iminências”, 2015. 

 

  

   Fonte: Arquivo Pessoal 
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4. MATRIZES E PELES : UMA METÁFORA DA VIOLÊNCIA CONTRA 
MULHER 
 

Concluindo a explanação sobre o processo de construção e exposição da 

série gráfica “Matrizes e Peles”, descritos neste memorial, é possível reconhecer no 

resultado da proposta artística aqui relatada, bem como no processo criativo que o 

originou, que este explorou os recursos da impressão em ponta seca, como 

metáfora para representar simbolicamente as experiências de violência acometidas 

sobre o sexo feminino. 

O realizar e expor desta obra ajudou no reconhecimento das várias opressões 

sociais impostas às mulheres, trazendo também elementos contribuidores para que 

as existências destas como participantes da sociedade não sejam esquecidas e/ou 

anuladas.  

Normalmente, o feminicídio é reproduzido por estereótipos construídos 

socialmente, que confirmam e perpetuam a desigualdade nas relações de gênero. A 

mídia, sobretudo a sensacionalista, faz do feminicídio um discurso jornalístico com 

pelo menos dois aspectos. De um lado, temos a veiculação das notícias sobre atos 

violentos com muito sangue e drama, ao passo que, do outro, temos a promoção da 

violência pelo próprio discurso jornalístico.  

Neste discurso midiático reconhecemos a forte presença da violência 

simbólica. Essa idéia é confirmada, quando constatamos que o discurso jornalístico, 

em suas diversas manifestações (escrita, televisiva etc.), tem o domínio das 

informações que chegam a seus interlocutores. Tal poder invisível, como apresenta 

Bourdieu (2012), propicia que haja uma relação de dominação contra um gênero. 

Diante disso, utilizei os procedimentos técnicos das artes gráficas como 

metáfora, visando discutir de que modo esse recurso artístico pode corroborar para 

a desconstrução da violência simbólica contra a mulher no nosso cotidiano. Tal 

estudo foi motivado pelos estudos de Didi-Huberman (1999)  sobre os conceitos 

expandidos da impressão e Bourdieu (2012), que propõe o conceito de violência 

simbólica, sobretudo, ao discutir a dominação sobre o feminino na sociedade. 

As metáforas exercem um forte papel ideológico no discurso contra a 

violência à mulher, refletindo a concepção do mundo de certa cultura e podendo 
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construir o modo como se conceberá as questões apresentadas, de acordo com as 

intenções do seu enunciador. Por meio da análise das metáforas conceituais 

trazidas nos procedimentos de fabricação das peças gráficas de “ Matrizes e Peles”, 

pode-se indagar sobre as formas de representações sociais dessa realidade 

apavorante.  

As imagens da obra “ Matrizes e Peles” não são passíveis de distorções, de  

seleção, de legendagem, de enquadramento ou de montagem que as tornem 

enganosas, tendo em vista que as imagens de violência divulgada pelas mídias são 

alvo freqüente dessas manipulações. Realizar esta obra foi uma maneira de 

denunciar não apenas o feminicídio, mas também o modo como ele é apresentado 

atualmente.  

Entendo também que esta obra foi fundamental para propor discussões mais 

abrangentes acerca da utilização dos códigos gráficos na contemporaneidade. A 

materialidade das peles-gravuras nos leva a pensar sobre as características 

matéricas das superfícies presentes nas peças. 

 Ao utilizar a superfície epidérmica destas matrizes-mulheres, marcadas pela 

violência física, descartei os procedimentos que envolvem a multiplicação de cópias 

de uma matriz. Utilizei os dispositivos da impressão sob o ponto de vista das 

possibilidades representativas trazidas por esta, considerando as texturas, 

rugosidades, as marcas gravadas para evocar as questões gráficas que ampliam o 

conceito da gravura.  

Ao apresentar a matriz, estou positivando existências e procedimentos - a 

chapa de metal não é meio, é a própria obra. Ela retoma sua presença, trazendo à 

mostra sua superfície cortada, rabiscada, arranhada, amassada, maltrada pelas 

performances incisivas nelas operadas. A matriz é agora uma imagem única. Sua 

exposição também realiza uma interação dos conceitos bidimensionais e 

tridimensionais presentes na obra gráfica.  

Finalmente, o prazer da descoberta e da criação fez a pesquisa avançar. 

Obstáculos apareceram pelo caminho, mas, quanto mais obstáculos, mais relevante 

se torna a pesquisa, como dito por Sandra Rey (2002). O findar desta obra aponta 

para novas investigações poéticas, um devir que se instaura na construção de uma 

poética.  
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 
Pesquisa:  

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

Favor ler o texto abaixo e, ao final da leitura, no caso de aceitar as condições de participação nesta 
pesquisa, informar os dados solicitados, datando o documento e assinando na linha indicada, assim 
como declarando entender a natureza desta pesquisa e consentir em participar da mesma. 

  
Esta é uma investigação desenvolvida por Geisiana Conceição Silva, aluna do Curso 
de Bacharelado em Artes Visuais da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
(UFRB) para confecção dos produtos técnicos artísticos do Projeto de Conclusão de 
Curso “Matrizes e Peles”. O objetivo desta pesquisa é recolher relatos sobre 
feminicídio sofrido/presenciado pelas participantes ou por alguém próximo a estas e 
investigar se estas agressões deixaram alguma lesão em suas peles (cicatrizes), no 
caso afirmativo, coletar essas marcas com auxilio do material látex liquido, (tipo de 
borracha natural que não provoca reação alérgica).  

Faz-se necessário informar que cada participante realizará duas tarefas, conforme o 
que se segue: 
  

 A primeira tarefa consiste no preenchimento de um questionário, sem  
           identificação, para fornecimento de dados relevantes para a pesquisa;  

 A segunda trata-se da participação no encontro de um grupo composto de 
vítimas diretas para discussão de questões relacionadas à violência contra a 
mulher, com o auxílio da pesquisadora como mediadora, para garantir a 
oportunidade de manifestação de todas;  

 
O encontro terá a duração de três horas em data e local a serem informados com 
antecedência mínima de 10 dias.  
Não haverá nenhuma espécie de direcionamento de seu dizer em momento algum; 
as gravações em áudio e vídeo realizadas durante o encontro do grupo focal serão 
utilizadas somente para os objetivos da pesquisa.  
Sua participação nesta pesquisa não envolve qualquer risco. Todos os dados 
coletados ficarão em sigilo e seu anonimato será preservado, exceto se autorizado o 
uso pelo participante em formulário específico. De nenhum modo, a pesquisa lhe 
trará prejuízo de qualquer ordem.  
Sua participação será de extrema importância para o desenvolvimento dos trabalhos 
deste projeto, mas, como voluntária, você terá inteira liberdade de desistir a qualquer 
momento de participar da pesquisa.  

 
(Local e Data) __________________________________, ___/___/_____ 

Assinatura: _____________________________________ 
 

Em caso de mais algum esclarecimento, entrar em contato com a pesquisadora 
responsável no telefone abaixo: 75-8132-4090.  
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO 
Pesquisa : 

QUESTIONÁRIO 

FAVOR FORNECER OS DADOS SOLICITADOS ABAIXO:  

1) Data de Nascimento:________________________________________  

2) Local de nascimento: ________________________________________  

3) Grau de Escolaridade:  

( ) Nenhuma escolaridade  

( ) Ensino Fundamental Incompleto ( ) Ensino Fundamental Completo  

( ) Ensino Médio incompleto ( ) Ensino Médio completo  

( ) Ensino Superior incompleto ( ) Ensino Superior completo  

4) Há quanto tempo mora nesse endereço: ________________________________  

5) Mora em imóvel: ( ) próprio ( ) alugado ( )emprestado ( ) financiado  

(  )__________  

6) Nesse imóvel moram: _______ pessoas  

7) Já sofreu algum tipo de agressão?  

________________________________  

8) Você gostaria de relatar essa agressão? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________ 

Muito obrigada por sua participação!!! 
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APÊNDICE C – DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 
Pesquisa 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 

 

Li e compreendi as informações concernentes às regras de participação nesta 
pesquisa. Concordo com todas essas condições, assim como autorizo a reprodução 
das minhas respostas aos instrumentos da pesquisa, desde que me seja 
assegurado o anonimato.  

 

______________________________  _____/_____/_______ 

Local                                                     Data 

 

 

________________________________  

Assinatura 
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APÊNDICE D – ROTEIRO DE MEDIAÇÃO DO ENCONTRO 
ROTEIRO DE MEDIAÇÃO DO ENCONTRO DO GRUPO PARA DISCUSSÃO 

SOBRE FEMINICÍDIO   

OBJETIVOS  

 Recolher depoimentos sobre feminicídio sofrido pelas participantes ou por 

alguém próximo a estas. 

 Investigar se estas agressões deixaram alguma lesão em suas peles 

(cicatrizes), no caso afirmativo, coletar essas marcas.  

Perguntas que serão feitas ao Grupo (de 6 a 8 pessoas no máximo por grupo).  

Introdução  

Informar que esta é uma investigação desenvolvida por Geisiana Conceição Silva, 
aluna do Curso de Bacharelado em Artes Visuais da Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia (UFRB) para confecção dos produtos técnicos artísticos do 
Projeto de Conclusão de Curso “Matrizes e Peles”.  
 

Informar que a pesquisa tem como objetivo recolher relatos de feminicídio, não 
investiga as causas ou os agentes da violência contra a mulher e nem aponta 
soluções para isso.  

Assegurar a independência e a confidencialidade da pesquisa.  

Explicar que as gravações se justificam pelo registro e preservação de todos os 
dados obtidos no encontro do grupo.  

Esclarecer que se faz necessário que a participação ocorra de forma audível e clara 
para facilitar a audição e a transcrição dos dados.  

Explicar que o objetivo da técnica do grupo é propiciar a interação discursiva das 
participantes, estimulando a manifestação de todas, com o auxílio, quando e se 
necessário da moderadora.  

1- Estabelecendo contatos iniciais 

Para quebrar o gelo inicial, circular pelo ambiente, perguntando os nomes dos 
presentes e pedindo outras informações tais como endereço, naturalidade, local de 
nascimento etc.  

Questões iniciais:  

 Qual seu nome? 

 O que é ser mulher para você?  

 Você alguma vez sofreu ou conheceu alguém que tenha sofrido experiências 

envolvendo violência contra o gênero feminino?  

 Você gostaria de falar sobre isso?  



70 
 

Obs. No caso de alguma participante relatar ter sofrido violência física perguntar se 
ficou alguma marca (cicatriz) e se poderia coletar.  

Em relação ao encontro e às questões:  

 Como você descreveria este encontro?  

 Você recomendaria a alguém participar de outro igual a este?  

 Como você se sentiu no início e ao final?  

 Como você avalia as perguntas elaboradas?  

 Como você classifica a sua contribuição para nossa pesquisa?  

 Podemos contar com você em outro momento?  

Agradecimentos pela presença, pela boa vontade e pela valiosa contribuição. 
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ANEXO A – TRANSCRIÇÃO DOS RELATOS DAS MULHERES 
ENTREVISTADAS VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO 
 

# Relato de Sirlane , Cruz das Almas, 27 anos 

“ Ele foi o primeiro homem da minha vida, no começo quando resolvemos morar 

juntos, era uma maravilha. Ele saía para trabalhar e eu ficava cuidando das coisas 

de casa e estudando. Daí passei no vestibular para o curso de dança e a aula era 

noturna. Ele morria de ciúmes, dizia que eu estava era traindo ele, e os colegas dele 

ficavam incitando-o. Começou a me agredir psicologicamente, dizendo que eu era 

feia, gorda e desengonçada, que não sabia como passei no vestibular.  

Mas eu continuei estudando. Saímos uma noite e encontramos alguns colegas meus 

da faculdade, quando chegamos em casa ele bêbado iniciou uma briga, avançando 

contra mim com uma faca, me cortando  bem aqui ! 

Fomos parar na delegacia, eu prestei queixa. Deixei-o, passei a residir na faculdade, 

mas ele não parava de me seguir e ameaçar. As ameaças pararam por que comecei 

um novo relacionamento e o rapaz deu uma surra nele.” 

 

# Relato de Cleide , 42 anos, São Félix – BA 

“ Ah, Gê tu ta cansada de saber! Tu não lembra não, da minha agonia? 

Ele me batia por nada, era só chegar em casa drogado que começava a confusão. 

Ou então quando bebia. Parecia que encostava um bicho ruim nele, sei lá!  

Se ficou alguma marca? Você se lembra daquela vez que ele me amarrou lá em 

casa na cadeira? Ele me batia com a bainha do facão, depois cortou meu braço, na 

verdade ele queria era cortar minha mão fora por que eu joguei a panela de pressão 

na cara dele. Gritava que ia  me ensinar a não bater em homem. Ainda bem que  

Dona  Marinalva  escutou e  chamou  os  meninos  pra  ajudar. 

Ficou  uma  cicatriz  pequena,  quase  nem  dá  pra  ver. 

Graças a Deus me livrei dele...” 
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# Relato de Marizete, 31 anos, Cachoeira -BA 

Foi  quando  eu  tinha 18 anos. Eu estava  em  uma  festa com minhas  amigas, 

estávamos  curtindo, dançando  e  aí  uma  mulher  apareceu  do  nada   dizendo  

que ia  me  ensinar  a nunca  mais  pegar  o marido  de  ninguém,  eu  nem reagi, 

não  parecia  ser  comigo  que   ela  estava  falando   mas   quando   me dei  conta  

ela  já  foi enfiando   o  caco   da  cerveja  na minha  cabeça, desmaiei  na  hora, só 

me  lembro  dela  gritando  “agora tu  não  olha mais para o meu homem, sua 

rapariga”. 

Quando  acordei , já no hospital  minha  cabeça  doía  procurava  abrir  o  olho  e  

por  mais  que   tentasse  não  conseguia,  foi  quando  a  enfermeira  me  disse  o 

que  tinha  acontecido,  um  caco  de  vidro  tinha  entrado  no   meu  olho  e  vazou  

o  liquido, perdi   a  visão. 

A  mulher  que  me  agrediu   me  ajudou  com   os  remédios  e  tudo  mais, por que  

na  verdade  ela  me  confundiu  com  a  amante  do marido  dela.  Depois  que  ele  

descobriu  o  que  ela  tinha  feito, se  separou  dela, deixando-a  com  dois  filhos  

para criar e eu  que  não  tinha  nada  a ver  com  ele  nem   sequer  o  conhecia ,  

fiquei  cega. 

 

#  Relato de Sandra, 23 anos, Muritiba -BA 

Ah, quando eu era pequena eu era muito danada, sabe? Tipo moleque macho 

mesmo. Minha mãe vivia me batendo ou jogando objetos em mim. Um dia ela jogou 

um copo de vidro e ele se partiu e os fragmentos cortaram meu joelho e minha 

canela. Tadinha  de mainha, ficou  desesperada!”  

# Relato de  Meire, 50 anos, São Félix-BA 

“A minha vida, ou inferno como eu a chamo, começou a ficar tenebrosa quando eu 

resolvi arrumar um emprego. Meu ex-marido era machista, não queria que eu 

trabalhasse. Para ele, eu devia apenas cuidar da casa, mas quando me ofereceram 

um emprego, eu aceitei. Ele me trancava dentro de casa e não me deixava sair por 

nada. Ficava presa por horas. Me dava socos nas costas com uma soqueira...” 
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# Relato de Maísa, 42 anos, Cachoeira-Ba 

“Ah , eu sempre fui danadinha (risos), gostava muito de namorar homem casado. 

Um dia a mulher de um cara que estava pegando descobriu e veio tirar satisfação. 

Ela me empurou no chão e quebrei meu queixo, vou te negar não, quando vi o 

sangue véi descer, dei tanto pau nela que ela viu!  

Mas hoje eu me arrependo destas coisas que fiz, sabe, eu graças a Deus, eu 

encontrei um homem bom, entrei na igreja, casei e tive uma filha, e morro de medo 

que ela sofra, que alguém a machuque, a nossa vida muda completamente quando 

temos um filho...” 

 

# Relato de Rosimeire, 42 anos, Salvador-BA 

“Ah , prima, são tantas que perdi a conta, ele me espancava a toda hora, ainda mais 

quando fomos morar em São Paulo. Eu agüentava por que tinha um filho para criar, 

mas no dia que meu filho chegou pra mim e disse que se eu estava ainda com o pai 

dele por causa dele que  o largasse e voltássemos para Bahia porque ele já não 

agüentava mais me ver sofrendo daquele jeito e que estava morrendo de ódio do pai 

por fazer aquilo comigo, eu não pensei duas vezes. Fui-me embora. Antes de partir 

quando ele descobriu que eu estava comprando os moveis para vir embora e 

acertando o carro ele me espancou, deu um murro no meu rosto, quebrou minha 

boca e meu queijo, bem aqui, olha, no outro dia eu joguei as coisas em cima do 

caminhão  me mandei, agora ele está lá, vai morrer nas mínguas!” 

 

 

# Relato de Milene, 32 anos, Nagé-BA 

“Minha mãe me batia muito quando eu era pequena, uma vez ela chegou da roça e 

eu não tinha lavado os pratos nem varrido a casa ainda, ela pegou o pau que ficava, 

atrás da porta pra prender e bateu em minha cabeça, quebrou ele  na minha cabeça, 

ficou uma cicatriz bem aqui, olha. Eu  sai de casa cedo por que não agüentava mais 

as agressões dela, fui trabalhar em casa de família.” 
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# Relato de Bianca, 27 anos,  Cruz das Almas-BA 

Eu tinha um namorado que ele era muito ciumento. Ele é filho de um fazendeiro aqui 

da região, tem muito dinheiro. E eu achava que ele me amava, uma vez ele me deu 

mega hair enorme e gostava de sair comigo na moto dele para passear. 

Um dia do nada, ele me bateu, e eu não quis mais ficar com ele, minha mãe dizia 

que ele estava era querendo me humilhar, porque eu era pobre e ele rico, estava 

achando que podia me bater. 

Quando eu estava indo da faculdade para casa ele me seguiu e numa esquina 

avançou pra cima de mim gritando para eu devolver o mega que ele tinha me dado , 

ele puxava meus cabelos pra arrancar o mega, e cortava meu cabelo com a tesoura, 

eu tentava me defender, ele furava meu braço com a tesoura, meu Deus foi horrível, 

humilhante, as pessoas me socorreram  e só não foi pior por isso... 

 

# Relato de Mércia, 19 anos, São Félix-BA 

Uma vez conheci um carinha, bonito, ele era motorista de ônibus, começou a dar em 

cima de mim e eu foi me envolvendo, comecei a namorar com ele. 

Estava voltando da escola quando uma mulher grávida surgiu do nada com uma 

tesoura na mão pra cima de mim, disse que ia cortar meu cabelo todo me deixar 

careca, que eu ia ver, coloquei os braços para me defender e ela furou ele com a 

tesoura, umas pessoas vieram me acudir, acho que eram da família dela mesmo, 

nunca mais vi a maluca, acho que era esposa do sacana, ele também sumiu...” 

 

# Relato de Simone, 29 anos, São Félix-BA 

Eu tinha 15 anos quando comecei a namorar com ele. Você morava em Cachoeira 

ainda, lembra, só fim de semana vinha para casa de sua mãe. Eu namorava 

escondida dos meus pais, sua mãe sabia e ela me ajudou a conversar com meu pai 

pra ele deixar a gente namorar na porta.  
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Depois eu fiquei grávida da primeira menina, fomos morar lá em Cachoeira por que 

ele conseguiu entrar no programa minha casa minha vida e ganhou uma casa. Ai 

começou o inferno! Ele saia para beber com os amigos e quando chegava em casa 

me batia. Dava soco, pontapé, puxava meus cabelos, me queimou uma vez com o 

ferro de passar roupa, bem aqui no braço. 

Ele foi trabalhar fora, em Candeias, só vinha uma vez no mês, estávamos indo bem 

até que ele cismou que eu estava ficando com o irmão dele. Foi uma briga daquelas, 

mas eu também dei nele, quebrei o nariz dele. Queria largar ele, mas veio à 

segunda menina e eu nem tinha trabalho, como ia me sustentar e as meninas. 

Quando fiquei grávida de Juninho, ele tava desempregado, não agüentava mais 

apanhar e minha mãe vendo a situação me trouxe embora. Fui morar na casa de Vó 

e ele não parava de me perseguir, dizia que me amava, que não podia viver sem 

mim. Eu não quis voltar com ele e ele veio me agredir, mainha pegou o facão e 

partiu para cima dele, deu uma bem no lado dos pulmões dele, ele ficou com falta de 

ar e desmaiou, levamos ele para o hospital e dei queixa dele. 

Depois ele foi trabalhar em Salvador, caiu do andaime fazendo uma obra, o osso da 

costela perfurou o pulmão e veio a óbito, Deus me perdoe, mas aquele monstro 

mereceu!  

 

# Relato de Carol, 24 anos, São Félix-BA 

Tínhamos ido á uma festa em Cachoeira e ele invocou que tinha um cara fretando 

comigo, e que eu estava dando mole para o homem.  

Quando estávamos vindo para casa, chegando ali na estação, ele me colocou contra 

pare e me enforcou, eu dei um chute nos bagulhos dele. Contei para minha mãe e 

alguém que viu contou para os meus primos foi um pega pra capar dos infernos, 

meus primos querendo bater nele. 

Terminamos o namoro. Eu estava em Cachoeira na guerra de espada que tem lá no 

2 de Julho e ele estava tocando espada. Eu  estava ficando com um menino lá, ele 

viu e jogou uma espada na nossa direção, miserável, a espada queimou meu pé 

todo, ficando com essa cicatriz, horrorosa!  
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# Relato de Tâmara, 27 anos, São Paulo-SP  

“Sei lá, acho que toda mulher acaba sofrendo alguma violência em sua vida, não? 

A minha foi na adolescência, eu fui bulinada, eu nem sabia o que ele estava 

fazendo.  

Quando me dei conta ele estava em cima de mim, senti uma dor tão forte ! Quando 

acordei  o lençol da cama estava cheio de sangue...” 

 

# Relato de Maria, 27 anos, São Félix-BA 

“Eu fui abusada pelo meu tio quando era mais nova, eu bati nele, chutava, gritava, 

mas ninguém apareceu para me ajudar. Ele me segurou pelos braços, amarrou 

meus pulsos e abusou de mim. Disse que se eu contasse para alguém ia me matar.  

Eu não agüentava mais aquilo, então decidi eu mesma acabar com isso, cortei meu 

pulso, que nem a gente vê nas novelas, com uma gilete, mais minha deu pela minha 

falta, foi ver o que estava acontecendo, me encontrou no quarto, deitada sobre os 

lençóis da cama todo ensangüentado e me levou para o hospital.  

Fiz tratamento médico por um bom tempo, e hoje levo uma vida normal, mas ainda é 

difícil falar sobre isso...” 

 

 

 

 

          

 

 

 

 


