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Mostra intinerante denuncia a violência
contra a mulher

Exposição organizada pelo Arquivo Público do Distrito Federal fica na estação 102 Sul do Metrô-DF até 10 de setembro

Uma mostra itinerante organizada pelo Arquivo Público do Distrito Federal (ArPDF) fica em cartaz até o dia 10 setembro, na
estação do metrô da 102 Sul. A exposição, intitulada Mulheres: cotidiano e violência na construção de Brasília, tem curadoria de
Cristiane Portela e Guilherme França - ambos coordenadores do ArPDF -, e foi montada em função da inauguração de mais uma
sede do Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Brasília.

Ao todo são 20 painéis com 30 imagens da construção de Brasília que trazem aspectos da vida doméstica, alguns com fotos de
mulheres da época em acampamentos da Novacap. As imagens estão acompanhadas por 13 ocorrências policiais registradas
entre o fim de 1957 e início de 1958, evidenciado os primeiros casos desse problema na nova capital.

“Já naquele tempo a violência contra a mulher era um problema, só que na época elas não tinham mecanismos de defesa como,
por exemplo, a Lei Maria da Penha. Até pela predominância do universo masculino, registrar uma ocorrência era algo difícil”,
comparou o Coordenador de Educação e Cultura do ArPDF, Guilherme França, um dos curadores da mostra.

Todas as ocorrências que fazem parte da exposição foram retiradas de um livro-ata da IIª Divisão de Segurança Pública,
composto por 100 folhas e 326 registros de casos num período de cinco meses. Do total de ocorrências deste volume, 34
envolvem mulheres.

Acervo
Para o superintendente do Arquivo Público do DF, Gustavo Chauvet, o evento é uma oportunidade de o público conhecer uma
parte do que é o acervo do ArPDF. “A exposição coloca em evidências atores e atrizes invisíveis do passado que viveram essa
realidade. Como a nova sede do Centro de Referência à Mulher, novas narrativas serão construídas dentro deste tema”, comenta
Chauvet. “O arquivo público do DF tem mais de 1 milhão de fotos arquivadas e muito bem guardadas que, com essa nova gestão,
estamos disponibilizando à sociedade a partir de eventos como essa exposição”, destaca o superintendente.

É a segunda vez que o público brasiliense tem oportunidade de acompanhar a exposição, Mulheres: cotidiano e violência na
construção de Brasília – Ocorrências Policiais – 1957/1958. A primeira montagem da mostra aconteceu em março deste ano, no
Teatro Nacional, em função das comemorações em torno da semana da mulher.  A expectativa é que a exposição volte circular
em outras cidades do Distrito Federal.

Serviço

O quê: A exposição, intitulada Mulheres: cotidiano e violência na construção de Brasília.

Quando: Até o dia 10 de setembro.

Onde: Na estação de metrô 102 Sul.

Quanto: Gratuito.

Informações: 3361-1454/ramais: 217 e 233
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