
 

 

  

 



SOBRE A CAPA DESTE LIVRO

FICHA TÉCNICA

Título: Cabeça Feita #2

Artista: Judith Cavalcanti – www.judithcavalcanti.com 

Técnica (original): Acrílico s/papel 120g

Dimensão (original): 40,5 x 29,5 cm

Ano: 2020

DESCRIÇÃO DA OBRA

A obra Cabeça feita #2, de Judith Cavalcanti, faz parte de uma série chamada Cabeça 
Feita, em que a artista se utiliza do figurativo de uma mulher como elemento de 
engate de uma discussão sobre gênero. Na série, a mulher não é meramente um 
objeto pictórico, senão a representação de uma ancestralidade feminina, tendo em 
vista que os cachos dos seus cabelos contêm os nomes de mulheres importantes 
por sua contribuição no mundo das artes, ciências, esportes, política etc.

Essa simbologia enfatiza ainda, para a artista, a importância daquelas que 
“vieram antes”, ao mesmo tempo que traduz a esperança no futuro construído 
pelas que as terão como referencial.

Em Cabeça Feita #2, são destacadas várias lideranças do movimento nacional 
de trabalhadoras domésticas. Mais uma vez, os elementos são escolhidos com um 
propósito. Aqui, a escolha de uma mulher negra tem um caráter político, dado que 
a maior parte da categoria é formada por este grupo social. Espera-se que tal alusão 
funcione como registro das pessoas que foram, são e serão sempre importantes para 
o movimento de trabalhadoras domésticas, mas sobretudo para a democracia, no 
Brasil e na América Latina. 

SOBRE A ARTISTA

Judith Cavalcanti é artista visual. Nasceu em Recife (PE), em 1981. É feminista 
e ativista de direitos humanos há mais de vinte anos. Em 2006, foi educadora no 
Projeto Trabalho Doméstico Decente em Pernambuco, quando passou a se consi-
derar parceira do movimento de trabalhadoras domésticas no Brasil. Entre 2008 
e 2010, debateu a legislação trabalhista constitucional sobre o trabalho doméstico 
no Mestrado em Direito, na Universidade de Brasília (UnB). Nos anos seguintes, 
na Universidade Católica de Brasília (UCB), coordenou o projeto de Extensão 
Promotoras Legais Populares para o Trabalho Doméstico Decente. Atualmente, dedica-
-se ao ativismo político por meio da arte. Vive e trabalha em Lisboa, Portugal.
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