


 é uma forma de pensar que a mul-
her está em um lugar inferior ao do homem, essa 
ideia possibilita manifestações de preconceito e 
situações de violência contra a mulher, já que o 
homem se acha no direito de dominar a mulher 
como forma de propriedade.

 não é o contrário de machismo, trata-
se, na verdade, de um movimento político mundial 
que questiona a opressão vivida diariamente pelas 
mulheres e que age de forma a transformar a socie-
dade, tentando fazer com que as mulheres consigam 
ter direitos que atendam as suas necessidades es-
pecíficas lutando pela igualdade entra homens e 
mulheres na condição humana.

 é o nome que se dá para definir diferentes 
papéis ao feminino e ao masculino; são os símbolos co-
muns e o sexo ao que chamamos mulher que nos define 
como grupo representante do gênero feminino; assim, o 
debate de gênero pretende discutir sobre as distinções 
entre homem e mulher, como cada qual é resultado de 
características que uma sociedade impõe a cada pes-
soa a partir de seu sexo (homem ou mulher). 

 está relacionada com a forma de 
afeto que cada indivíduo manifesta, tal forma 
desenvolve-se relacionada com a experiência de 
cada um e tem inúmeras maneiras de ser, não ad-
otando regras, como por exemplo a heterossexu-
alidade e a homossexualidade.

 está relacionada à dominação de 
um grupo sobre outro, barrando a possibili-
dade de livre expressão do grupo dominado; 
em relação ao machismo, as mulheres são 
dominadas, oprimidas e colocadas em um 
lugar inferior por meio de uma conduta 
que vai desde uma simples piada até 
agressão física.

A ideia em realizar uma Mostra Cultural de cunho Femini-

no/Feminista vem da vivência das organizadoras, a partir 

de suas militâncias e experiências pessoais, em que per-

cebemos o papel da mulher em uma relação dialética: 

ao mesmo tempo que protagonizamos nossas ações e 

somos politicamente ativas, somos também oprimidas 

pelos valores e ações machistas, os quais estão, ainda, 

profundamente enraizados em nosso meio social.

Esta Mostra contemplada pelo programa de incen-

tivo da Prefeitura Valorização de Iniciativas Cul-

turais (VAI), pretende levar ao Centro Cultural 

Monte Azul uma programação que sensibilize o 

público para potência da mulher dentro da so-

ciedade, como sujeito ativo no campo cultural e 

político. Assim, é nossa expectativa que temas 

ricos sobre a mulher sejam levantados ao de-

bate, tal qual a questão da violência, corpo 

e outras vivências do meio feminino, assim 

como reflexões sobre as várias possibili-

dades de lutas das mulheres.
A agenda do evento vai contar com uma 

programação ampla no que diz respeito às 

manifestações artísticas: teatro, dança, cin-

ema, grafite, entre outras, trazendo, sempre 

que possível, debate sobre os temas aborda-

dos nas manifestações. Dessa forma, para at-

ingir os nossos objetivos, ressaltamos que há 

a intenção de que o público interaja e perceba a 

importância feminina em todos os campos da vida 

social. Por isso, a Mostra não contará apenas com 

apresentações em que o público se restringe a assi-

stir, mas com oficinas e, como já citado, com debates.

O evento irá se realizar nos dois últimos fins de sema-

na de agosto (quinta-feira a domingo) e receberá todo 

público interessado em arte, cultura e, principalmente, 

disposto à discussão sobre as demandas das mulheres.



17H. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
com Fabiana Ivo do Centro Maria-Mará

20H. O MACHISMO NOSSO DE CADA DIA 
homens e mulheres juntos pela igualdade de gênero, 

com Sarau da Vila Fundão

18H. RECEPÇÃO DO PÚBLICO
Música, comes e bebes

19H. Ensaio Aberto – ESPETÁCULO NÓS
Cia UNA

16H. ABORTO. Com Católicas pelo direito 
de decidir e Coletivo Feminista

19H. HAPPY HOUR Música, comes e bebes
20H.  Tiely Queen, Denna Hill e dança com Afrobreak

 
10H. FUTEBOL FEMININO – CEU Casa Blanca

. Com Marina Oliveira, Karen Polaz e Autônomas FC

15H. FILME “BAJO JUAREZ” (Alejandra 
Sánchez Orozco, José Antonio Cordero, México, 96’, cor, 

35mm, 2007) em parceria com Cia Kiwi (Projeto Carne)
18H30. COQUETEL DE ENCERRAMENTO

Discotecagem com Elisa Gargiulo (da Banda Dominatrix)

 
 

19h. O MOVIMENTO FEMINISTA EM SP: o gênero 
nos une e a classe nos divide Com Maria Amélia de Almeida 
Teles, Neide de Fátima Martins Abati (União Popular das 
Mulheres), e Alessandra Tavares; Mediadora: Anabela Gonçalves
COQUETEL DE ABERTURA

21H30. INTERVENÇÃO CÊNICA com Fabiana Pinotti.

18H. PARTO HUMANIZADO com Casa Angela e Anabela 
Gonçalves.

20H30. SAMBA DE DANDARA

18H. ILU OBÁ DE MIN
19H. RECEPÇÃO DO PÚBLICO - Música, comes e bebes

19H30. A MULHER NAS ARTES Com Profª. Dra Carla 
Garcia (PUC-SP), Fernanda Azevedo (Cia Kiwi de teatro) e Luciana 
Dias (UMOJA).

 
11H. STENCIL Com o grupo Maçãs Podres
PAINEL DE GRAFITE com Tikka Meszaros, Esther Venites, 
SilSil do Brasil e Maçãs Podres.

 
15H. BANDA PUNK SUB-TRAÍDAS
16H30. BANDA PUNK MENSTRUAÇÃO ANARQUIKA



DIA 18/08 – SABADO
19h30. MULHERES NA ARTE
Filme: Artemisia. Direção Agnés 
Merlet. 98min. 1997, França.
Debate que pretende trazer o 
histórico da mulher na arte e 
analisar, hoje em dia, como esse 
papel foi alterado, assim como 
os desafios que ainda devem ser 
enfrentados pela ocupação igua-
litária em todos os campos cul-
turais/artísticos. Com Profª. Dra 
Carla Garcia (PUC-SP), Fernanda 
Azevedo (Cia Kiwi de teatro) e 
Luciana Dias.

DIA 23/08 – QUINTA-FEIRA
17h. CINE-DEBATE: VIOLÊN-
CIA DOMÉSTICA
Filme: O Silêncio das Inocentes. 
Direção Fabricio Coimbra, Ique 
Gazzola. 2010, Brasil.
O debate vai ser em torno da vio-
lência contra a mulher na qual, 
segundo pesquisa realizada pela 
Fundação Perseu Abramo, “cerca 
de uma em cada cinco mulheres 
hoje consideram já ter sofrido al-
guma vez ‘algum tipo de violên-
cia de parte de algum homem, 
conhecido ou desconhecido’ (...) 
duas em cada cinco mulheres 
já teriam sofrido algum tipo de 
violência, ao menos uma vez na 
vida, sobretudo algum tipo de 
controle ou cerceamento (24%), 
alguma violência psíquica ou 
verbal (23%), ou alguma ame-
aça ou violência física propria-
mente dita (24%).” Com Fabiana 
Ivo (Centro Maria-Mariá).

DIA 16/08 – QUINTA FEIRA
19H. O MOVIMENTO FEMINISTA EM SP: 
O gênero nos une e a classe nos divide. 
Filme: Nonononononononononoono nono-
onon ononononononon
A Zona Sul foi cenário de uma das primei-
ras organizações feministas de São Paulo. 
Nos anos 70, as trabalhadoras da periferia 
uniram-se para lutar por direitos básicos, 
como creche, e também para discutir 
questões polêmicas, como abuso sexual, 
por exemplo. Este debate pretende nos 
dar elementos para refletirmos sobre 
quais eram e ainda são as característi-
cas do movimento de mulheres na pe-
riferia, quais são nossas atuais neces-
sidades e quais são nossas principais 
dificuldades de organização. Com Ma-
ria Amélia de Almeida Teles, Neide de 
Fátima Martins Abati (União Popular 
das Mulheres), e Alessandra Tavares; 
Mediadora: Anabela Gonçalves.

DIA 17/08
SEXTA-FEIRA
18H. PARTO 
HUMANIZADO
Filme: Um dia de 
Vida. Direção Pedro 
Cunha. 16min. Brasil
O debate sobre parto 
humanizado traz vá-
rias questões como: 
a participação da 
família no momento 
do parto; o controle 
da mulher no mo-
mento do nascimento 
do bebê, entendendo 
essa como uma con-
dição natural; etc. E 
nos últimos tempos 
vem sendo discutidas 
essas questões, princi-
palmente, em relação 
a realização de partos 
fora do ambiente hospi-
talar. Com Casa Angela e 
Anabela Gonçalves.
 

DIA 23/08 – QUINTA-FEIRA 
*No Sarau da Vila Fundão
20H. O MACHISMO NOSSO 
DE CADA DIA – HOMENS E 
MULHERES JUNTOS PELA 
IGUALDADE DE GÊNERO
Exibição de curtas-metragens
O Sarau da Fundão, no Capão 
Redondo (região historica-
mente marcada pela cultura 
hip-hop), será o espaço onde 
acontecerá este cine-debate 
que pretende incentivar a re-
flexão sobre gênero entre os ho-
mens, especialmente os que es-
tão inseridos na cultura hip-hop. 
As movimentações femininas 
na cultura hip-hop lutam con-
tra o comportamento machista 
influenciado pelo estilo Gangsta 
rap norte-americano juntamente 
com os demais elementos cultu-
rais que reafirmam o machismo 
em nossa sociedade.  

Um dia de Vida
Artemisia



Nesta perspectiva, o debate terá a pre-
sença de homens pró-feminismo que 
estão inseridos no hip-hop que juntamen-
te com o público presente no sarau irão 
identificar “o machismo nosso de cada 
dia”. Com Rodrigo (Anexo Verbal), Fernão 
Lopes, Rafael Mesquita (União Popular de 
Mulheres), Fernando (Luta Popular)

DIA 25/08 – SÁBADO
16H CINE-DEBATE: ABORTO
Filme: (?) 

Seja na esfera dos assuntos biológicos, 
religiosos, ou mesmo no que diz respeito 
nas leis de um país, a discussão sobre o 
aborto dificilmente deixa de ser polêmi-
ca. Atualmente, no Brasil, as mulheres 
podem optar pelo aborto des-
de que a gravidez interfira na 
saúde da mãe, seja resultado 
de um estupro, ou seja, compro-
vada gestação de anencéfalo. 
O aborto fora dessas condições 
é considerado crime segundo 
Código Penal, mesmo assim, mi-
lhares de mulheres morrem por 
complicações devido ao proces-
so abortivo ilegal. Considerando 
a relação entre a mãe, seu corpo 
e suas escolhas, e o feto, residente 
daquele corpo, propomos uma dis-
cussão abrangente entre católicas 
feministas organizadas, mulheres 
unidas em um coletivo que debate 
assuntos feministas e demais inte-
ressadas e interessados. Com Regi-
na (Católicas pelo Direito de Decidir) 
e Ana (Coletivo Feminista: Saúde e 
Sexualidade)

DIA 26/08 - DOMINGO
15H. Filme: “Bajo Juarez”. 
Direção Alejandra Sán-
chez Orozco e José Anto-
nio Cordero, 96min, 2007, 
México. Em parceria com 
Cia Kiwi (Projeto Carne) 
No caso talvez mais es-
pantoso da história cri-
minal de todos os tem-
pos, em Ciudad Juárez, 
mais de 400 mulheres 
foram assassinadas 
em um ritual arrepiante 
que incluiu sequestro, 
tortura, crueldades se-
xuais, mutilações e es-
trangulamento.

Bajo Juarez

Samba de Dandara

 Ilú Oba De Min

DIA 18/08 – SÁBADO
18h. Ilú Obá De Min

O Bloco Afro Ilú Oba De Min é uma 
intervenção cultural baseada na 

preservação de patrimônio imate-
rial, trazendo para a região urba-

na a beleza de antigas tradições. O 
trabalho coordenado pela arte-edu-

cadora e musicista Beth Beli , que 
desenvolve pesquisa sobre matrizes 

africanas e afro-brasileiras a mais de 
20 anos objetiva a inserção de mulhe-

res, crianças e adolescentes através da 
arte nos aspectos que compreende a 

cultura negra e no estudo das influên-
cias africanas na cultura brasileira.

DIA 17/08 – SEXTA-FEIRA
SAMBA!
20h30. Samba de Dandara
Grupo de samba e samba-
-rock formado por seis mu-
lheres que se reuniram a 
partir de um interesse co-
mum: a música. Ao trazer 
o nome Dandara – ícone fe-
minino da resistência ne-
gra contra a escravidão –  
transpõe-se o significado 
da luta negra para a luta 
feminina, o que acaba 
por caracterizar o grupo 
como uma referência 
dentro do samba.



DIA 16 – QUINTA-FEIRA
21H. INTERVENCÃO CÊNICA 
COM FABIANA PINOTTI.

De forma dialética, apesar de re-
conhecer a lamentável situação de 

muitas mulheres, ainda oprimidas 
por valores de uma sociedade mar-
cadamente machista, é justamente 

com a ação teatral de uma mulher, 
encenando uma personagem femi-

nina que colocaremos em evidência 
a ambiguidade de ser mulher, ora 
oprimida, ora protagonista de suas 

próprias ações.

DIA 24 – SEXTA-FEIRA
19H. ESPETÁCULO NÓS – CIA UNA
O espetáculo apresenta nove mulheres 
que ao narrarem suas trajetórias revelam 
que histórias de vida são formadas por 
vários nós.Se boas e ruins, fortes e fracas, 
generosas e egoístas, doces e amargas, a 
forma como se mostram e como são vistas 
nem sempre significa o que realmente  são.

FICHA TÉCNICA:
Elenco e textos: Carla 
Lopes, Laís Cintra e Rafaela 
Nascimento Encenação 
e iluminação: Diego 
José Villar Dramaturgia: 
UNA Textos Adaptados 
de Sérgio Vaz, Rodrigo 
Ciríaco e Kátia Portes 
Leão. Preparação em 
máscara neutra: Cida 
Almeida Cenografia: 
Luciana Birindeli Sono-
plastia: Carol Weingrill 
Travesso e Rafael Cifu 
Figurinos: UNA Arte:  
Jair Guilherme Filho, 
Joaquim Gonçalves 
Vieira, Kátia Portes 
Leão e George Santos
Produção Operacio-
nal: Daniela Embon 
Produção Executiva: 
Carla Lopes

DIA 19/08 -  DOMINGO 
PUNK
15h. Banda Punk Sub-traídas
16h30. Banda Punk Menstruação 
Anarquika
O movimento punk feminista, 
desde sua formação, trouxe gran-
de contribuição para a luta femi-
nina! Por isso, é com satisfação 
que dedicamos um dia para a 
música punk, com bandas for-
madas somente por mulheres.

DIA 25/08 – SÁBADO
HIP HOP
20h. Tiely Queen
21h. Denna Hill
A cena hip hop sempre foi 
um espaço de luta do povo. 
Porém, mesmo diante des-
sa cena ainda há uma 
opressão que não foi ven-
cida: a de gênero. Então, 
nesta noite, a programa-
ção é voltada para mulhe-
res guerreiras do hip hop.

DIA 26/08 – DOMINGO
DISCOTECAGEM 
18h30 Elisa Gargiulo
Elisa Gargiulo é líder da 
banda feminista Domi-
natrix e atua como mili-
tante feminista autôno-
ma, colaborando para 
diversas entidades e 
eventos ligados ao mo-
vimento de mulheres.

Sub-traída

Tiely Queen

Dennna Hill
Cia. UNA



DIA 19 – DOMINGO
11H. STENCIL
A oficina de Stencil, técnica usa-
da para aplicar um desenho ou 
ilustração sobre superficies di-
versas, será nesta Mostra uma 
oportunidade para que mulheres 
produzam arte através de suas 
reflexões.  Com o grupo Maçãs 
Podres.

DIA 26 – DOMINGO
10h FUTEBOL FEMININO 
NO CEU CASA BLANCA
Muitas mulheres são torce-
doras fanáticas por times de 
futebol, mas nunca experi-
mentaram jogar uma partida. 
Por isso, convidamos as mu-
lheres, a partir de 12 anos, a 
participar de uma oficina/
pelada de futebol e bate-pa-
po sobre esse que é espor-
te mais popular de nosso 
país. Com Marina Oliveira, 
pesquisadora/estudante 
da UNIFESP em História 
do Futebol e Mulher no 
Futebol; e Karen Polaz, 
Blogueira Feminista que 
trata da questão da ati-
vidade física e gênero 
e as Autônomas do “Au-
tônomas e Autônomos 
F.C., que parte do prin-
cípio de um time de 
futebol anarquista.

O nome escolhido para 
esta Mostra Cultural-Política não 

foi por acaso. As organizadoras foram 
inspiradas em uma figura feminina 
emblemática: ROSA LUXEMBURGO, 
que já lutava por algumas demandas 
das mulheres como, por exemplo, a 
organização das mulheres socialis-
tas sem, contudo, saber que viria a 
existir um movimento denominado 
feminista.
O logo da Mostra portanto 
vem de encontro com a sua 
famosa frase:
“Quem não se 
movimenta, não sente as 
correntes que o prendem”





BLOG: mostradasrosas.wordpress.com
EMAIL: mostradasrosas@gmail.com

ARTE: Silvana Martins

LOCAIS DE REALIZAÇÕES
CENTRO CULTURAL MONTE AZUL  

Av. Tomás Sousa, 552 – Jd. Monte Azul – Me-
trô Giovanni Gronchi (raizesculturaismontea-

zul.blogspot.com.br)

SARAU DA VILA FUNDÃO  Rua Glenn, s/n, 
uma travessa da Av. Sabin. – Capão Redon-

do – Metrô Capão Redondo (sarauvilafundao.
blogspot.com.br)

CEU CASA BLANCA R. João Damasceno, 85 – Jd. 
Casa Blanca / Jd. São Luiz

PATROCÍNIO

APOIOS
Centro Cultural Monte Azul

Sarau da Vila Fundão

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REALIZAÇÃO


