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Acreditamos firmemente no compartilhamento da arte e 
é daí que surge este ebook, com a colaboração das artistas 
que estiveram presentes nas duas edições da “Mostra 
Camaleoa - Mulheres Fazendo Arte” . O ebook se configura 
como mais um espaço de criação e expressão artística 
das envolvidas, e é ainda uma forma de compartilhar 
pensamentos e conhecer mais de perto os trabalhos 
dessas mulheres.

Que as trocas continuem se fortalecendo e
que a resistência continue pulsando.

Permanecemos em movimento. 

Las Camaleoas

EBOOK
MOSTRA CAMALEOA
MULHERES ESCREVENDO, OCUPANDO E 

COMPARTILHANDO

você pode ler o ebook 
enquanto ouve nossa 

playlist Las Camaleoas     . 

https://open.spotify.com/playlist/5a8mb9MuTYkD7o6lOI7IfZ?si=d7p9VtJyTd2fJFap2T2Kng


Desde 2017, quando a “Mostra Camaleoa - Mulheres 

Fazendo Arte”  começava a criar forma, passamos a refletir 

muito sobre ser artista e habitar o lugar da produção, 

sobre o que é produzir um evento artístico, e além disso, 

para quem produzimos. Nesse caminho, percebemos 

que ser camaleoa não se trata de encontrar ou entregar 

algo pronto, mas estar disponível às circunstâncias 

que optamos por nos colocar - nos abrindo ao diálogo 

e à experiência que cada troca, cada vivência e cada 

relação pode gerar. Acreditamos na força dessas 

relações e é justamente esse um dos pontos onde o 

evento se estrutura. Se trata de estarmos juntas, nos 

conhecermos e podermos entender melhor o que forma 

cada uma das artistas que compartilha seu trabalho na 

Mostra Camaleoa.

Diante do atual contexto político em que nos  

encontramos, a presença da arte tem se mostrado ainda 

mais importante e isso é levado também para uma 

proposta estrutural do evento: todas as funções são 

atravessadas por um pensamento artístico, desde a parte 

técnica até o modo como ele é produzido - o que afeta 

diretamente em quem ele chega. Um evento pensado, 

produzido e executado essencialmente por mulheres: 

cada uma vinda de um lugar e trazendo consigo sua 

vivência. Juntas, realizamos um encontro permeado por     

nossas diferenças e enlaçado por uma ação em comum: 

mulheres fazendo arte.

Beatriz Gonçalves e
Thaina Gasparotto

Idealizadoras da Mostra Camaleoa



É quase impossível falar de feminismo, movimentos  

sociais e ativismo sem falar de empoderamento. E 

essa palavra forte ganhou nos últimos tempos muita 

importância e, como tudo que é repetido aos montes, 

sofreu certo desgaste. Mas a ideia de que cada grupo 

social, coletivo e indivíduo deva ter autonomia (poder) 

sobre os processos que lhes dão espaço no mundo, nunca 

me pareceu tão urgente. O que a produção teatral ou 

artística de forma geral tem a ver com isso? Eu tenho 

um ponto de vista bem pessoal sobre o assunto e é a partir 

do meu lugar de atriz que gosto de falar. Com o passar do 

tempo, ao longo do desenvolvimento das minhas criações 

cênicas, fui me dando conta que eu meio que sonhava 

com um ideal de trabalho no qual eu seria “apenas” 

artista. Ou seja, eu não teria que me preocupar com os 

cuidados de produção que toda criação requer. Eu teria 

uma produtora para se desgastar com a parte gerencial 

de minhas “obras”. Porém eu não abria mão de pensar, 

ATRIZ 
PRODUTORA
PODER E CRIAÇÃO



conceber e idealizar não somente as peças teatrais que 

eu fazia, mas também o modelo organizacional que iria 

reger meus modos de produção e criação. Já ouvi muita 

gente propondo que idealizar é uma coisa e produzir é 

outra. Mas pra mim não é. Minha prática foi me mostrando 

que idealizar e produzir são elementos de uma mesma 

ação, imbricados em última instância com a criação em 

si. E que idealizar-produzir nossas ações artísticas implica 

necessariamente em ter poder, não apenas sobre a obra 

ou evento que criamos, mas sobre como estabelecemos 

as relações humanas e de trabalho da organização. Se 

estamos buscando ter poder sobre nossos processos, se 

estamos buscando formas mais igualitárias e solidárias 

de ser e de se mover no mundo, e se isso se dá também 

através das relações de trabalho, vejam bem, se esse é 

um princípio que rege e guia nossas criações, então não 

vejo a possibilidade de que uma artista não seja também 

produtora. Hoje em dia é nisso que tenho pensado: se 

por um lado a especialização do trabalho confere um 

maior coeficiente de produtividade à criação, por outro, 

é o amálgama da função artista-produtora que dá poder 

a mesma, permitindo, entre outras coisas, a construção 

de relações horizontais no ambiente de trabalho criativo. 

O empoderamento sobre produções-criações artísticas 

implica, portanto, na sobreposição das funções de artista e 

produtora. É claro que podemos encarar essa perspectiva 

como um fardo pesado, mas eu gosto de pensá-la como 

uma condição libertária de criação!

Heloisa Marina
Artista mediadora da roda de conversa “A mulher
ocupando espaços” na Mostra Camaleoa 2018



O ano é 2018. No país, segue uma disputa 

de quem ocupará o cargo de maior poder. 

Entre ternos, gravatas e egos, discursos 

raivosos ameaçam as liberdades, a ética e 

as diversidades, extinguindo a humanidade 

que ainda nos resta.

ilustração por Bárbara Matos | Bendita Coletivo

Uma parte do país 

se auto-censura, 

temendo a própria 

vida. O clima é tenso, 

mas encontramos um 

ponto de respiro. 

Respiramos

juntas. 

A tristeza de uns vira a alegria de outros: 
o mais temido entre as mulheres, pessoas 

negras, comunidade LGBT e artistas, é 
o nome que lidera a disputa. Uma onda 

verde e amarela causa
medo, insegurança e tristeza. 

Respiramos 
juntas.



Durante 4 dias nos transformamos em Camaleoas, 

camufladas em uma das cidades mais atingidas pela 

onda verde e amarela. Fizemos parte de um grupo de 

mulheres que estavam conectadas pela arte, trocamos 

experiências, acolhemos nossas fragilidades, ampliamos 

nossas potências, compartilhamos sorrisos, lágrimas e 

aplausos. Fortalecemos nossa humanidade para resistir.

Esse encontro, proporcionado pela Mostra Camaleoa, foi 

uma vivência não só artística. Éramos todas mulheres, 

com trabalhos que expressavam questionamentos e 

indignações acerca do nosso próprio universo. Cada 

artista, com suas particularidades, criava um canal 

de comunicação com o público, ampliando a rede de 

fortalecimento, troca e respiro do momento político atual.

Nós, Duas e Só, não éramos só duas. Nos multiplicamos. 
Éramos todas Antiprincesas: mulheres latino-americanas, 

importantes e inspiradoras que, dentro de nossa 

época, lutamos para não sermos mais encaixadas nos

estereótipos de gênero. Não somos princesas, não 

moramos ou sonhamos com castelos e nem precisamos 

de um homem para nos salvar. Somos mulheres livres, 

independentes e fortes que têm um amor em comum: 

a arte. Na peça Antiprincesas nos tornamos Clarice 

Lispector, Frida Kahlo e Violeta Parra. E durante aqueles 

4 dias, nos tornamos diversas mulheres: Barbara, Beatriz, 

Bia, Caro, Cia. Uma da Outra, Elke, Gláucia, Heloisa, 

Ieda, Jade, Juliana, Jussara, La Leuca, Marisa, Monica, 

Mulamba, NEGA, Thaina.  A disputa se encerrou. Estamos 

submersas. Mas estamos juntas e seguimos lutando.

Emeli e Isadora - Duas e Só
Apresentação do espetáculo “Antiprincesas”
na Mostra Camaleoa 2018



Assim como não costumo definir um apelido, não gosto 

de definir uma só linha de trabalho, uma só forma de 

ver o mundo, uma só dança. Sigo, desde 2005, ano em 

que comecei a dar aula de dança, num processo de 

redescobertas através do movimento - seja vindo de 

mim ou observado do exterior, afinal, faço parte dele. 

Minha dança se move e é versátil, construída a partir 

da conexão do interno com o externo, com ideias pré-

existentes, codificadas num mundo exterior para que 

todos possam apreender. Se descobrir e coexistir no 

mundo, sem deixar de ser quem se é, é meu maior foco, 

e uso não só de técnicas somáticas, como fiz na primeira 

Mostra Camaleoa, mas também da dança clássica, jazz e 

dança contemporânea.

Quebrar com o que se espera e trazer o sentir para o

corpo que produz o movimento. Reeducar um corpo a

se sentir e ser no mundo, de maneira mais tranquila,

sem tantas lesões - não só físicas como emocionais.

Minha participação na Mostra Camaleoa teve o tamanho 

necessário para meu crescimento. Dali em diante 

assumi para mim meu potencial criativo, educacional e 

terapêutico. Hoje os assumo para o mundo por acreditar 

que estamos aqui para partilhar e nos relacionarmos.

Caro Costa
Artista ministrante da oficina de consciência corporal
“Ser consciente, ser movente” na Mostra Camaleoa 2018

Carolina, 
Caro, Cá.
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Comecei na parede, de ponta cabeça. Na praia, ou no sofá. 

Lugar de preguiçoso, sabe? Todos sabem que gordos são 

preguiçosos, não é mesmo? Deitei bem próxima à parede. 

Apoiei minhas pernas cruzadas nela. Coloquei as mãos por baixo 

da cabeça. Acho essa posição bem confortável - a dos braços. 

Foi um dia (faz tempo isso), estava assistindo Shaman King. 

Vi um dos personagens com os braços assim. Ele estava em 

pé conversando com os amigos. “Não deve ser muito cômodo 

isso”. Apoiei meus braços cruzados na cabeça. (Suspira). Não sei 

se é comum apoiar os braços dessa forma no Japão. Já vi em 

outros animes. Deitada, braços cruzados atrás da cabeça. Na 

beira da piscina. Danço uma pausa. Passo minhas mãos pelo 

quadril. Aperto minhas coxas. Largada no sofá. Deslizo minhas 

mãos pelo corpo. Sedutora. Procuro um certo equilíbrio entre 

conforto e desconforto. Pendurada. Olho para minhas pernas. 

Escrevi na minha perna direita. Fiquei pensando e dançando 

aqueles lápis de cor aquareláveis na pele. Desenhei também. 

Listras horizontais (listras verticais emagrecem!). Como é que 

eu danço a minha gordura? Preencher o tempo, preencher a 

pele. Dancei com minha perna colorida. Escrevi na perna ao 

invés do caderno. Comecei de ponta cabeça. Pensamento na 

carne. Dança da escrita. Olho para minhas dobras. Invertida. 

Escolho ao invés de deixar acontecer. Preciso dançar isso. (Isso 

é: meu corpo de gorda). Tomando sol na praia. Eu danço 

de ponta cabeça, na praia ou no sofá. Preguiçosa. Sustento 

todo o peso do meu corpo no meu ombro direito. Sou precisa 

(todo mundo diz). Conheço minha força. Danço de ponta 

cabeça. Danço pausas e terremotos. Gorda e controlada. Bruta, 

silenciosamente bruta. Deito, cruzo as pernas apoiadas na parede, 

as mãos atrás da cabeça. Peso Bruto. Gorda. Dança de gorda.  

Jussara Belchior
Apresentação do espetáculo “Peso Bruto”
na Mostra Camaleoa 2018





Um café - um encontro na arena do CEART - resultou 

na minha primeira experiência como iluminadora

responsável por uma mostra de arte, feita só por

mulheres. Convite mais especial e precioso eu não poderia 

receber. Naquele momento me vi com a responsabilidade 

de criar sensações visuais e sensoriais (ou  operar outras 

criações luminosas que não eram minhas) para dialogar 

e performar junto com as mulheres maravilhosas que 

subiriam no palco do Teatro Municipal Bruno Nitz. 

Acompanhando os movimentos calculadamente 

pensados e executados, uma regia a outra como maestras 

que regem orquestras. 

Em 2018, foram quatro dias de montagem e

desmontagem, experimentação de  cor e ângulo, 

reconhecimento de um novo espaço de trabalho e 

parceria entre técnicos e técnica. Eu não fui apenas 

a iluminadora da Mostra Camaleoa. Me tornei  parte 

daquele espaço. Ser uma mulher na área da luz não é

ARTEIRAS 
PROFISSIONAIS



uma coisa fácil, assim como em nenhuma das 

profissões em que o gênero masculino está em maioria 

- por enquanto. Infelizmente essa exceção foi um dos 

principais motivos da tranquilidade e qualidade durante a 

realização do meu trabalho. Meus companheiros, técnicos 

do teatro, me olharam e trataram como a profissional 

que sou e em nenhum momento me senti testada ou 

boicotada por ser jovem e por ser mulher. Trabalhamos 

lado a lado, compartilhando conhecimentos e construindo 

novas possibilidades de utilizar e perceber a iluminação.

Participar da segunda edição da mostra, em 2019, foi 

exercer minha criatividade artística em primeiro plano. 

Tive a liberdade para criar a luz de todos os espetáculos. 

Trabalhar com as artistas de acordo com o que elas 

me ofereciam de estímulos e informações acerca do 

trabalho, somado às ferramentas que o teatro dispunha, 

foi uma experiência prazeirosa demais. 

Sentir a confiança das organizadoras depositada em 

mim, assim como  a confiança das artistas que me 

deixaram com todo o espaço do mundo para “pirar” 

na luz. Foi como materializar um desejo até então não 

realizado. Era o que eu sentia e entendia do espetáculo 

em forma de onda e partícula luminosa. Em um

espetáculo tínhamos foco e algum espaço delimitado,

no outro eu tinha uma atriz que dançaria até mesmo 

sentada. No show duas cadeiras me guiaram.  A operação 

foi completamente contaminada pelo que acontecia 

diante dos meus olhos, o que me afetava reverberava

na operação.



Palavras, gestos, sonoridades. Lembranças, histórias, 

canto, resistência, revelação, existência e muitos outros 

sentimentos, intensidades e gritos de manifesto.  

Mulheres diferentes. Espetáculos diferentes. Pensados 

de forma distintas, pelos olhos que os vêem, ouvidos que 

os escutam e narizes que sentem seus cheiros. Peles que 

narravam territórios, construíam novas possibilidades 

e respondiam de forma particular a cada feixe 

luminoso que recebiam. Cores foram pensadas ou 

simplesmente apareceram no momento ideal, a escolha 

às cegas que coube perfeitamente numa cena, numa 

troca ou no blackout. 

A luz performou juntos com aquelas que performaram 

no palco e por ela também sentiram-se contaminadas. 

Nós jogamos e saímos sorridentes, ninguém perdeu, 

todas ganhamos. Todas cintilaram.

Nas duas edições, quando as luzes do teatro se apagavam, 

iniciava-se o momento de confraternizar com as mãos, 

vozes e corpos que davam vida à arte que pulsava 

coletivamente e faziam olhos brilharem. A proximidade 

entre artistas e artistas-realizadoras foi a cereja do 

bolo, a Mostra Camaleoa é mais que um conjunto de 

apresentações maravilhosas e aplausos, é conexão 

entre mulheres-artistas, construção de uma forma de 

compartilhar arte e fortalecimento coletivo de artistas 

que existem e resistem a qualquer tempo.

Alexandra de Melo
Iluminadora da Mostra Camaleoa





A experiência de participar da Mostra 

Camaleoa 2018, primeiramente, 

foi interessante por ter um caráter 

feminista e ter sua primeira edição 

acontecendo numa cidade de 

símbolo tão comercial, no estado tão 

conservador que é Santa Catarina, 

ainda por cima em época de eleição, 

onde o favoritismo regional era para 

o candidato da extrema direita - o 

que foi marcante para as vivências 

pela cidade, dentro e fora das ações 

artísticas. Uma das iniciativas mais 

interessantes da mostra, para mim, 

foi a importância da presença das 

artistas durante todo o evento e, não 

apenas durante suas respectivas 

obras, o que proporcionou a todas 

nós conhecermos e convivermos por 

quatro dias com outras artistas.

Rita Roldan
Coletivo NEGA

UM RELATO 
DE RITA

Apresentação do espetáculo
“Preta-à-Porter”na Mostra Camaleoa 2018



Eu sou aquilo que ninguém mais acredita
Eu sou a puta, eu sou a santa e a banida
Sou a bravura e os surtos de Anita Garibaldi
Bandeira baixa ou bandeira que agita

Sou como rua, beco podre da cidade
Eu sou os filhos mal paridos da nação
Sou a coragem até no grito dum covarde
O que não basta, não se entende, eu sou um furacão

Vo c ê  v a i  l e m b r a r  q u a n d o  e u  t e  o l h a r  l á  d e  c i m a
V a i  r e c o n h e c e r  e  v a i  r e s p e i t a r  m i n h a s  c i n z a s

Agora o meu papo vai ser só com a mulherada
“Nós não é” saco de bosta pra levar tanta porrada

Todo dia umas 10 morrem, umas 15 são estupradas
Fora as que ficaram em casa e por nada são espancadas

Qual que é o teu problema? É fé pequena ou mente ruim?
Quem foi que te ensinou a tratar as muié assim?

Agora fica esperto porque a coisa vai mudar
Se for tirar farinha com as mulher, pode apanhar!

Você vai lembrar quando eu te olhar lá de cima
Vai reconhecer e vai respeitar minhas cinzas

Mulamba - Banda Mulamba
Composição: Amanda Pacífico | Cacau De Sá



2019 e eu entendendo que não somos nada além de 

um amontoado de carne e ossos, uma energia mal 

aproveitada, que se gasta ao gastar outros seres como 

nós. Gastamos todas as outras formas de energia, já 

fizemos casaco de pele até da alma dos seres do mato, já 

secamos as veias da terra.

E, nesse momento, eu vejo todo mundo criticando todo 

mundo. E se for uma mulher a ser criticada, a proporção 

triplica. Vejo o escárnio de toda uma sociedade focada 

em acabar com a vida dessa mulher, querendo ensiná-la 

como ela pode ser melhor.

O momento é para nós gritarmos:

A ERa
 DA MULHER 
     CHEGOU!

ESCÁRNIO



Não importa, a carne mais barata é a nossa e às 

vezes nós mesmas nos apontamos, pesamos e nos

consideramos insuficientes.

Será que algum dia a gente vai voltar a se ver e a se 

enxergar? Respeitando a diferença e a beleza dos 

traços que fazem de cada uma única, forte e vital para 

a continuação da vida nesse bioma chamado Terra?

Se deixarmos o polegar machista de cada pessoa acionar 

a Terceira Guerra Mundial, eu acredito que a natureza 

mova sua última força. E será o fim da humanidade e de 

todas as outras espécies que ainda sobrevivem à nossa 

aniquilação.

Cacau de Sá
Show da Banda Mulamba
na Mostra Camaleoa 2018

SEJA A MULHER DE NOS MESMAS

SEJA A MULHER DA OUTRA MULHER

SEJA ELA CIS OU TRANS

＇



Gravuras que 

misturam a técnica 

de xilogravura 

e serigrafia, 

desenvolvidas por 

Jade Monteiro.

Parte de uma 

série que ilustra 

o “Dicionário das 

Tristezas Obscuras”, 

nome também da 

série, emprestado do 

autor John Koenig, 

que cria novas palavras 

para sentimentos 

que ainda não eram 

nomeados.



A arte sempre esteve presente na minha vida, mas 

acabei me afastando dela quanto mais me aproximava 

da vida adulta. Em um ano forte na minha busca para 

me reencontrar, comecei a trilhar meu caminho de volta 

para as artes. No mesmo ano, a primeira Mostra Camaleoa 

veio e me trouxe de volta não só para isso, mas também 

para a produção de evento, que foi o que fiz e amei desde 

que sequer pensava em trabalhar. Me abriu portas de 

todas as maneiras - profissionalmente, artisticamente, 

mentalmente, em relações pessoais, em transformações. 

Sou parte da produção da Mostra Camaleoa e, por 

causa do pontapé que veio dela, produzo vários outros 

projetos pelos quais me descubro profissional, me 

entendo no mundo. E me descubro também, por outro 

lado, mais interno e pessoal, cada vez mais na gravura, 

principalmente na xilogravura e na serigrafia, que acabo 

também levando para meus cadernos, para minha marca 

Pèlerin - cadernos artesanais, que também nasceu no 

ano da Mostra Camaleoa. O caminho tem sido muito 

mais satisfatório e eu me sinto cada vez mais eu. 

Jade Monteiro
Produtora executiva da Mostra Camaleoa |
Artista ministrante da oficina “A mulher na arte
através do estêncil” na Mostra Camaleoa 2018

UM RELATO 
DE JADE



ANCHORAGE: o desejo 

de segurar o tempo 

enquanto ele passa, 

como tentar se segurar 

em uma pedra no meio 

de um rio com muita 

correnteza.

LAPYEAR: a idade em 

que você se torna mais 

velha do que seus pais 

eram quando você 

nasceu.

ONISM: a frustração de 

estar presa em apenas 

um corpo que habita 

apenas um lugar por vez. 

WALDOSIA: uma  condi-

ção caracterizada por  

DICIONÁRIO 
DAS TRISTEZAS 
OBSCURAS

scannear faces em uma 

multidão procurando por 

uma pessoa específica 

que não teria a menor 

razão para estar ali, o 

que é a maneira de seu 

cérebro checar se ela 

ainda está em sua vida, 

subconscientemente 

apalpando seus bolsos 

emocionais antes de 

continuar o dia.

YU YI: o desejo de ver 

com novos olhos e sentir 

tão intensamente quando 

você sentia quando 

era mais nova - antes 

de expectativas, antes 

da memória, antes das 

palavras.

do autor John Koenig - que inspirou as gravuras 
desenvolvidas por Jade Monteiro

` -



Sónia Baptista, durante a segunda edição da Mostra 

Camaleoa, ministrou uma ação formativa onde

as pessoas participantes foram desafiadas a criar 

algumas palavras dentro da proposta deste dicionário, 

compartilhadas por aqui também para, quem sabe, 

originarem novas gravuras.

SE VOCÊ SENTIR A INSPIRAÇÃO DE CRIAR ALGO,
MANDA PRA GENTE: MOSTRACAMALEOA@GMAIL.COM

FRIGA: aquele frio na 

barriga que sentimos antes 

de falar em público ou 

quando nos deparamos 

com alguém que gostamos.

FRIZELA: opção por 

continuar a sentir frio nas 

canelas para não ter que 

desdobrar a barra da calça.

VIVENXERGAR: muito

mais que ver um aconteci-

mento, vivenciá-lo.

BARULHOSE: ação 

neurótica de identificar 

a fonte de todos os sons 

que escuta para poder 

conviver com eles. 

COMPLENIA: sensação 

de quando um grupo 

de pessoas continua a 

completar uma ideia 

completamente absurda 

só pelo prazer de 

imaginar.

DICIONÁRIO 
CAMALEÔNICO



Saliva Salina - La Leuca
Composição: Helena Bonanomi 

Eu vou voar daqui
   Eu vou voar daqui
      Eu vou voar da

            Vou deixar uma ferida
                     Com todo gosto

                 Só fechar com a saliva

               Num outro agosto

       Passear pelas salinas

    De um novo rosto

  Pela manhã

    Um novo amigo

      Em outro topo

           Se não eu posso até gostar

              Não vou deixar me acostumar

                         Eu vou voar daqui

                                   Eu vou voar daqui

                                              Eu vou voar da





Durante anos eu falei um texto, no meu solo “A Menina 

Boba”, em que Oneyda Alvarenga menciona que o 

único dia em que se sentiu “liberta e com amor exaltado 

pelo trabalho” foi quando Mário de Andrade leu os seus

poemas e gostou deles. Agora compreendo porque 

fiz uma peça, durante 10 anos, sobre uma mulher 

extremamente capaz intelectualmente mas que, sem 

auto estima, precisava do aval e da influência de Mário 

de Andrade (já reconhecido intelectual na sociedade 

brasileira) para valorizar os próprios versos. Ainda que 

ela, muitos anos mais nova e sendo Mário homossexual, 

não precisou pagar com o amor ou o sexo para dar

entrada nesse universo. Sim, isso era e é comum. 

Uma mulher, antes, se aproximava do mundo que 

gostaria de habitar intelectualmente através do

casamento ou do amor, porque só assim o feminino 

Sobre eu ter sido 
uma menina 
boba.



seria aceito nos círculos da produção de conhecimento: 

uma mulher ainda objeto, com o peso da puta sobre 

os ombros por possuir um vislumbre de sua própria 

liberdade, com o peso da esposa sobre a cabeça para 

poder inscrever seu nome de entrada em um universo 

intelectualmente estimulante. Venho de uma família 

de mulheres camponesas, donas de casa, auxiliares 

de escritório, professoras primárias. Não tive nenhum

modelo de mulher intelectualmente ativa, escritora ou 

artista. Ser artista e intelectual foram os meus sonhos 

de menina. É difícil, ainda hoje, perceber que eu tenha 

conseguido atravessar a fina teia que separava os

mundos possíveis e impossíveis de minha infância. 

Ainda bem que isso vinha mudando histórica e 

socialmente: agora como mulher eu posso assinar 

meu próprio livro de entrada, sem intermediários. Mas 

há que se fazer muita força para permanecer de pé. O 

mundo pode tentar me colocar de volta onde eu sempre 

“mereci” estar: dando amor e apoio a um homem (e nas 

horas vagas escrevendo um artigo ou livro). Voltar a fazer 

parte do exército das belas, recatadas e do lar que uma 

sociedade conservadora planejou para mim. Nunca estar 

em pé de igualdade, dona do meu próprio corpo e desejo, 

passível de me relacionar de igual para a igual sem as 

redes do amor romântico ou das propostas de sexo. Ter 

minhas ideias ouvidas e replicadas pela sua qualidade 

e não pelo tamanho dos meus peitos. Mas, para uma 

mulher, nada de camaradagem fraternal: infelizmente 

já vivi incontáveis situações que me ensinaram isso.

Objeto, sempre objeto. 



Minhas amigas e mulheres lésbicas ao meu redor me 

ensinam muito. Toda pessoa deveria ser cercada de 

amigxs que amam pessoas do mesmo sexo: elxs nos 

ensinam sobre uma humanidade que precisa rever seus 

afetos dentro das categorias de papéis estruturadas em 

nossa sociedade. Retirar as redes do desejo sexual e da 

camaradagem machista, assim como tentar desfazer 

as forças hierárquicas dentro das categorias de gênero 

preestabelecidas na heteronormatividade fazem nascer 

outras relações (ou pelo menos abalar os modelos já 

calcificados). 

Por que falo sobre isso? Porque a Mostra Camaleoa, 

para mim, tem pontos muito importantes que me afetam 

diretamente como mulher e como artista. O primeiro 

ponto é a possibilidade de abrir esse espaço da fragilidade 

e da sensibilidade como um elemento de força, de 

perceber que minhas inseguranças e dores podem ser 

uma forma estranha de libertação coletiva. Estar junto 

a outras mulheres artistas deve ser sempre um espaço 

que questiona e desestabiliza elementos nocivos da 

nossa sociedade, como a competitividade e a violência. 

Encontrar lugares plurais e não agressivos, de escuta e 

de fala segura não é simples, e por isso esforços como a 

Mostra Camaleoa são tão importantes e significativos. 

O segundo ponto é uma estranha sensação de 

continuidade de mim, de legado. Ter gestado e vivido a 

experiência do Vértice Brasil me permitiu compreender a 

noção de raízes. Que o que fazemos hoje, como mulheres 

e artistas, foi iniciado desde tempos imemoriais, por 



outras mulheres artistas, que tiveram que enfrentar a 

morte, a discriminação, o silenciamento, a humilhação 

e a invisibilidade para poder mostrar à mulheres das 

gerações seguintes que é possível sim que existam 

mulheres artistas, intelectuais, pensadoras de seu tempo 

e espaço, protagonistas das mudanças da sociedade. 

Faço parte de uma longa linhagem de mulheres: 

sou feita daquelas que vieram antes de mim e me

permitiram ocupar espaços hoje que foram abertos com 

muito esforço.

Doei pedaços de mim às que nasceram depois, e que 

podem, a partir de pontos de vista diferentes do meu, 

construir novos caminhos para pensar a importância da 

arte feita por mulheres. 

É porque espaços como esse existem para que eu possa 

inscrever com minhas próprias mãos a entrada em 

um universo estimulante artística e intelectualmente 

(não repetindo o círculo vicioso de Oneyda): mulheres 

autorizando outras mulheres a existirem, a partir de 

novos paradigmas. Essa é a potência que sonho ao

ser camaleoa.

Barbara Biscaro
Apresentação do espetáculo “A menina boba - 
Desmontagem” e ministrante da oficina de
teatro e voz “Per-sonar: vocalidade, corpo
e emoções” na Mostra Camaleoa 2018 |
Artista convidada (teatro) da Mostra Camaleoa 2019



Dançando o ritmo da vida

Aqui pra frente

Atrás vem gente
Veste a vida quem se sabe vingar

Seguindo o rumo do caminho da gente

A lida não mete medo em quem sabe se dar

Ela calma me interessa

Ela acalma a minha pressa

Sua alma me atrai

Trecho de "Provável Canção
de Amor Para Estimada Natália" 
Banda Mulamba
Composição: Amanda Pacífico | Cacau De Sá



As flores seguem o passo cor da minha natureza

Espinho é proteção, melhor aí não encostar

Eu trago na bondade a força da minha braveza

E o meu amor é coisa de contagiar

Eu tenho fé em Alá, mas não sigo a religião

Deus deve existir e nenhum homem saber explicar

Porque de tanta guerra, fome e essa educação

Que na escola general não pode ensinar

Levanto a bandeira da revolução

Eu canto e a minha voz ecoa na nação

A jornada é dura, eu não desisto não

Eu tô na rua é pra lutar e que haja flores onde eu pisar

Trecho de "Canto da Revolução"
Doralyce
Composição: Doralyce | Dudu Souto |
Monica Avila | Pedro Amparo



QUERO CONTAR UMA PEQUENA HISTÓRIA: de uma menina 

sonhadora, que não curtia brincar com bonecas, que 

gostava mais de brincadeiras criativas como, por exemplo, 

criar um mundo na caixa de sapato ou arrumar uma nova 

forma de sua irmã brincar de boneca, criando a própria 

casa de boneca fora dos padrões dos brinquedos. Fui 

uma criança muito influenciada pela TV Cultura nos anos 

90, sacou? Hoje, de vez em quando, me recordo dessas 

simples coisas e consigo identificar como seria a Crica do 

futuro. Cabeção, HAHAHA!

A Crica do agora e do futuro continuou sonhadora. 

Imaginou que seria possível viver da sua criatividade e 

arte, viajando por aí, espalhando cores, conhecimento e 

fazendo trocas. Essa era uma das suas metas. Acreditei 

tanto que esse momento seria possível que ele se 

tornou real. Hoje, a Crica conseguiu fazer o que ama e 

ser reconhecida. Participar de eventos incríveis fora do 

estado onde nasceu (São Paulo), para ir, por exemplo, a 

outros lugares, como Santa Catarina, a convite de projetos 

como a Mostra Camaleoa.  

- Ai que história linda né! Nossa e pensar que isso foi um 

trabalho de formiguinha a cada dia para ser realizado. 

E que, muitas vezes, não foi fácil. E que eu quase desisti 

CRICA NA 
MOSTRA 
CAMALEOA



um dia de tudo isso. Nossa, passou um flashback aqui 

na minha cabeça.

Agora, a outra história da Crica que vamos contar: 

os porquês de tanta vontade de ser e fazer as coisas 

diferente das outras pessoas. Ela logo identificou que o 

mundo às vezes dita padrões, principalmente quando se 

trata de ser menina. Mas, os ingredientes fundamentais 

para seguir sendo ela mesma e ir conquistando os 

seus sonhos foi a sua base familiar. Em casa, a regra era 

clara: seja feliz e faça o que te faz bem! Meus pais são de 

origem humilde, não tinham posses, vieram fazer suas 

vidas em São Paulo assim como tantos brasileiros que 

são explorados nesse país.

Hoje eu reflito: cara, como os meus pais tinham o poder de 

transformar! E como eu queria que todos tivessem ouvido 

isso desde pequenos. Eu poderia ser a regra, só que eu sou 

a exceção. E ser a exceção em grupos onde a maioria era a 

regra, me deixava um pouco confusa. Sem saber, muitas 

vezes, que a bolha em que eu vivia era um escudo. Mesmo 

sendo de uma família humilde, do nordeste e inter-

racial. Eles passaram para mim e para os meus irmãos 

que era preciso amar o próximo, independente da raça, 

cor, religião ou classe. Nos ensinaram que poderíamos 

sonhar, conquistar, fazer e acontecer. 

Oi, como assim? BRASIL. Sabedoria romântica de papi e mami.

Foi assim que eu fui percebendo o meu  privilégio     

estrutural familiar. E agora como eu lidaria com o 



mundo imperfeito lá fora? OH! Foi aprendizado em cima 

de aprendizado, conhecendo pessoas sem nenhum 

privilégio é que eu fui me moldando e abrindo os olhos. 

Aprendi demais com o graffiti, com movimento hip 

hop, com o machismo, com o feminismo, o dia a dia, as 

pessoas, com as raivas que fui passando, as preguiças que 

fui tendo e o sistema que estamos vivendo. Essas coisas 

foram o meu verdadeiro combustível para alimentar os 

meus sonhos e caminhos. 

Isso foi me levando cada vez mais adiante. Chegar na 

Mostra Camaleoa foi a somatória de muitas etapas 

vivenciadas. As experiências vividas entre nós, mulheres, 

nesse evento, foi de grande aprendizado e troca. Além de 

mim, há muitas outras querendo o mesmo: conquistar o 

seu lugar. Ser mulher e participar de um evento como esse, 

feito e projetado por mulheres, foi muito importante. O 

mundo que vivemos ainda tem muitas barreiras, muitas 

pedras, mas nada se compara à vontade de fazer e ser 

diferente. Esses eventos culturais mostram que estamos 

vivas e estamos marcando a nossa história. Que outras 

mulheres lutaram para que a gente pudesse existir, fazer 

e acontecer. Eu me sinto feliz e parte dessa construção.

A Mostra foi um evento incrível que precisa se manter 

vivo! Por isso, desejo vida longa. Porque muitos frutos 

ainda virão.

GRATIDÃO!

Crica Monteiro
Artista convidada (artes visuais) da Mostra Camaleoa 2019





Resistência - Duo Eu e Ela
Composição: Noemi Carvalho | Cris Mello

CABEÇA ERGUIDA 
PUNHO CERRADO, 
SE RENDER NAO É 
OPÇAO, SE RENDER 
NAO É OPÇAO.

RESISTENCIA UM ATO 
DA MINHA EXISTENCIA.

RESISTENCIA UM ATO 
DE SOBREVIVENCIA. 

~

~

~ ~

^

^

^

^

                       UM ATO 
DA MINHA EXISTENCIA.

                    
DE SOBREVIVENCIA.

ACORDAR CEDO, 
LEVANTAR E OLHAR 

NO ESPELHO E ME POR 
A PENSAR QUE TUDO É 

PASSAGEIRO.

SAIR ANDANDO PELAS 
RUAS SENDO QUEM 
EU SOU É O MESMO 

QUE ERGUER UMA 
BANDEIRA ESCRITA 
SOU UM LUTADOR.

UMA BATALHA 
VENCIDA NAO É 

VITÓRIA CONTADA, 
POR ISSO SIGO NA 
ESTRATÉGIA DOS 

MEUS IRMAOS.

~

~

    EU SOU
SENDO QUEM    



Antes 

Açúcar era açúcar 

Vidro era vidro

Golpe era golpe

Antes 

Eu me achava lúcida

Eu me achava açúcar

Eu me achava vidro

Mas no fim eu era o golpe

Mas no fim eu era o golpe

Mas no fim eu era o golpe

Mas no fim eu era o golpe

O sul precisa de autocrítica

Não tem como apagar a história

Racismo mata e não é de agora

Racismo mata e não é de agora

Racismo mata e não é de agora

Diálogo
Composição: Ana Clara Souza |

Barbara Biscaro | Gabriela Soares

Criança era livre

Por isso era inteira

O sistema a modificou

Adulto moldado hoje é pela metade

Mas se diz cidadão de bem

Que matou Marielle

Referência preta, mulher ativista

Criticou o sistema!

Densidade lúcida

Rompe teto de vidro

Com apenas um livro

Professor abrigo

Rompe teto de vidro

Com apenas um livro

Seja um poema

Antes que o afeto chegue ao fim

Densidade Lúcida
Composição: Dani Santurio |

Emanuela Beatriz | Emilene

Kurschner | Vanessa Mallmann

criadas durante a ação formativa da Doralyce, na segunda 
edição da Mostra Camaleoa, pelas participantes da oficina

COMPOSIÇÕES







A ARTE É O 
ATRAVESSAMENTO 
QUE ME AFETA

Escrever sobre fotografia sempre foi um desafio muito 

grande para mim. Como eu coloco em palavras tudo

aquilo que fotografo se tudo o que fotografo é 

absolutamente tudo o que vejo? As palavras me parecem 

perder um pouco da força quando o clichê dos clichês 

assume minha cabeça e a frase “uma imagem vale mais 

do que mil palavras” de repente faz todo o sentido do 

mundo. Talvez isso seja algo sobre mim que você precise 

saber antes de ler os parágrafos a seguir:

Vou usar da licença poética aqui para falar sobre o que 

a fotografia representa pra mim, embora eu possa 

caracterizar apenas com a singela palavra: TUDO. De 

uma forma simplista, é praticamente isso mesmo: ela não 

apenas consegue representar tudo, como também fazer 

com que tudo signifique todas as coisas. Eu jurei para 

mim que esses parágrafos fugiriam o máximo possível do 

academicismo porque, talvez seja uma ousadia da minha 

eu sou uma montanha de clichês ambulante



parte, mas me parece que a fotografia como eu conheço 

corre num sentido absolutamente contrário ao da teoria. 

Eu posso explicar dizendo que a partir do momento em 

que eu acredito na fotografia como uma forma de arte e 

expressão, é muito complexo encaixotá-la em normas e 

teorias. Eu acredito completamente que as regras estão 

aí para te mostrar o que é confortável ao olhar, afinal 

de contas, eu não estou aqui para questionar grandes 

filósofos e estudiosos. Só me parece raso caracterizar essa 

expressão de visão de mundo através da regra dos terços 

ou transformar tudo numa conta matemática entre ISO, 

obturador e diafragma.

Fotografia é prática: quanto mais você fotografa 

mais você entende como fotografar e pra onde ir no 

que diz respeito aos seus próprios cenários. Um bom 

equipamento sempre ajuda no resultado cada vez mais 

satisfatório. Mas, mais do que um bom equipamento, é 

preciso exercitar o olhar. E eu não falo apenas dos olhos. 

Uma foto pode te causar sensações de textura, cheiro, 

som e, se duvidar, até gosto. Por que, então, não usar 

de referências tão diversas para compor uma imagem? 

Por que, indo mais além, não duvidar e subverter as

concepções do que é real e palpável? A fotografia pode 

ter sido um registro da realidade em algum momento 

da história e continuar exercendo essa função em 

certos ambientes, mas estamos em momentos de 

tanta desconstrução que o que, de fato, nos impede de

criarmos um universo inteirinho dentro de um só frame? 

O quanto a gente exercita o olhar para enxergar além de 

tudo o que está posto e óbvio?



Quando recebi o convite para fotografar e performar 

uma exposição construída com fotos da - e durante a - 

Mostra Camaleoa, logo pensei em diversas propostas. 

Me parecia relativamente simples, já que entregar fotos 

durante eventos é algo bem corriqueiro no meu trabalho. 

Assim que o projeto foi aprovado, as pernas tremeram 

e eu simplesmente resolvi deixar tudo acontecer como 

tivesse que acontecer. Foram quatro dias de convivência 

com mulheres incríveis e que me ensinaram muito, mas 

também foram quatro dias me desafiando a olhar um 

pouco mais para tudo o que eu tanto acredito: o quanto 

as pessoas e situações nos atravessam, afeto e arte.

Esses foram os três subtemas da exposição, inclusive.

Meu processo criativo é um tanto sem pé nem cabeça. 

Normalmente eu fico introspectiva e, no segundo 

posterior ao que coloco as ideias no mundo físico, meu 

corpo sente uma estranha necessidade de expandir 

em movimentos e sons. Eu parecia uma criança de 

cinco anos pulando, subindo e descendo as escadas do 

Teatro Bruno Nitz, no Centro de Balneário Camboriú. 

Além disso, algumas atividades do evento também

aconteciam simultaneamente à construção da

exposição na galeria - o que me ajudou em todo esse 

processo de prestar atenção no espaço, nas pessoas, 

nas discussões e oficinas. Por um momento, agora, 

enquanto escrevo essas palavras, gostaria de ter um 

vídeo que mapeasse toda a minha movimentação 

pelo espaço durante o dia: tenho certeza que sairiam

imagens um tanto curiosas.



Ao colocar a palavra AFETO no expositor central, 

enquanto rolava uma conversa sobre o assunto, entendi 

que aquele era o ponto de partida. O que somos todas 

nós sem afeto? Vale o questionamento sobre: o que é 

o afeto senão a expressão dos sentimentos mais puros 

sobre alguém ou algo? As dores e as delícias de sentir 

me levam a acreditar que seremos sempre atraídas por 

aquilo que nos afeta de alguma forma, e nem sempre 

falamos apenas sobre afetos e sentimentos românticos.

Acho que preciso falar sobre uma situação específica. 

Uma das primeiras fotos impressas saiu falhada e 

coloquei interpretações um tanto pretensiosas: escrevi 

em vermelho “ApaGADaS” numa foto em que duas 

mulheres trocavam afetos. Essa imagem me incomodou 

e parecia não conversar com absolutamente nada que 

existia ali, nem no lugar, nem na posição e nem no 

conteúdo, mas fazia sentido com a sensação dentro da 

sociedade como um todo. No último dia, depois de uma 

roda de conversa sobre sentimento e arte, disse com 

orgulho que pela primeira vez havia batido no peito para 

me autodenominar artista e, logo depois, assim que o 

evento acabou, arranquei aquela imagem que tanto me 

incomodava e a amassei. Segundos depois, alguém de 

muita importância na minha vida - e que acompanha 

meus processos bem de perto - colocou-a no pé do 

expositor e completou com “isso é para você lembrar que 

não precisa mais se apagar como artista”.

Eu não consigo mensurar o quão importante foi conviver 

com tantas mulheres artistas e também com o público do 



evento. Somos constantemente atravessadas pela nossa 

cultura, nossas vivências e, igualmente, por tudo o que 

o outro nos traz como proposta de compartilhamento. 

Acredito fielmente que tudo e todos levam um tanto de 

nós e deixam um tanto de si. No final das contas, somos 

apenasumamontoadodeamontoados. E, foi daí que

 surgiu a ideia de fotografar e expor ATRAVESSAMENTOS.

Não menos importante, acho que dá para falar que o 

expositor sobre ARTE representa tudo isso e mais um 

pouco. O grande processo que é existir nos transforma em 

seres completos e fragmentados AO MESMO TEMPO. E, 

talvez esse seja o pensamento fundamental sobre arte. 

Arte pode ser absolutamente tudo e também nada. Quem 

define o que é ou deixa de ser arte? Quem define o que é 

ou deixa de ser possível com a arte? E, puxando pro meu 

lado, quem define essa linha tênue entre a fotografia de 

registro e a fotografia artística?

Hoje, depois de todo um processo que me deixou em 

carne viva, me fez questionar tudo o que eu enxergava 

na minha frente e se aquilo era ou representava algo, 

entendo que tudo o que perpassou a performance e a 

exposição diz muito sobre o que eu vejo, mas diz muito 

mais sobre como eu sinto. E, quando falamos sobre os 

sentires, nos permitimos ser atravessadas, afetadas e, 

possivelmente, instigadas a transformar em arte.

Mariana Smania
Cobertura fotográfica e artista convidada
da Mostra Camaleoa 2019







Um dos textos que escolhi dizer na segunda ediçao da Mostra 

Camaleoa foi escolhido porque era um piscar de olho a uma 

conexao romantica, falhada, com o Brasil, um diálogo falhado 

entre a Portuguesa, eu, e a Brasileira, ela.

Mas, na verdade, este texto, que eu depois repeti uma semana 

mais tarde em Florianópolis, transformou-se numa imagem 

de uma conexao amorosa de agora, num diálogo e partilha 

com todas as mulheres que conheci, com quem trabalhei, com 

quem falei.

É ele que aqui vai, corda, cordao, conexao, com outro título, 

de amor actualizado e com outro fim. O meu texto ganhou um 

final feliz. Obrigada.

Um 
compartilhamento
de Sónia 
Ressignificando
as cordas

~

~ ^

~

~ ~



Manter-te à distância 
Galgar a distância
Diálogo sobre o lançar de lanças transatlântidas.

Sem transa.

O que eu gostava mesmo era que os continentes 

se pudessem puxar uns para perto dos outros, com 

cordas. Trazer para cá e ser levada para lá. Continentes 

encordados, cordas gigantes a pesar no fundo do mar. 

As distâncias pesam, não se medem no comprimento 

mas no peso que têm. 

No entanto, se a água subirsubir não há água a separar, 

há água a nivelar. Água a nivelar todas as distâncias, 

imensas, todas, navegáveis, todas, afundáveis, todas. 

Não haverá como chegar às cordas no fundo do mar 

sendo que o fundo é, será, bem mais fundo. Não se vai 

de apneia, não há apneia que chegue, por muito que 

se assobie a preparar, por muito que se assobie para 

encher os pulmões de ar. 

O segredo é que as cordas encordadas têm no centro fio 

solúvel e doce e um dia vão-se entregar ao mar. Vai-se a 

voz, mas sonar. Vai-se a voz mas sonhar, só nadar, som 

a dar, só no ar. O peito, como a água, é instrumento de 

percussão. Tesão.

Os países, como as pessoas, vêem-se melhor com a 

distância mas sentem-se melhor com a proximidade, 

não é? 



Ás vezes Portugal dói-me e faz-me doer. Parece igual 

mas, de facto, dores ou maneiras de doer diferentes. 

Ao longo dos anos fui sendo atravessada de desejos ou 

oportunidades de sair e deixar isto de aqui. Ao mesmo 

tempo sinto amor por isto de aqui. Por isso sempre voltei 

ou nunca fiquei muito tempo fora. Mas sei que o amor 

está comigo e comigo vai e se dá e flui. É possível estar 

fora de aqui estando aqui e ir e voltar, sermos nós as 

cordas que puxam e aproximam continentes. Talvez. 

Para desaprender  a medir a distância.

Estou na costa do atlântico acima do cabo de onde 

partiam as naus (naus: antigas cordas marítimas, 

flutuantes, veladas e problemáticas, que serviam para 

ligar continentes).

Quando a água subirsubir Portugal vai desaparecer, por 

isso, o amor é agora, a mar, amar.

(A resposta foi fio de nylon enrolado como eu, enrolado 

como um caracol meu. Impermanente)

(E não foi um diálogo. Foi um monólogo surdo: There is 

water in her ears. E mudo. Engoliu um pirulito e pirou)

 

(A resposta foi um desenrolar das cordas que cada 

coração deu, nós laçados apesar de tanto mar).

Sónia Baptista
Artista convidada (dança) da Mostra Camaleoa 2019
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