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RESUMO 
 

 

 

A pesquisa teórico-poética descrita aqui aborda o corpo feminino deseducado como 
espaço político de resistência frente à regulamentação institucional dos corpos. Através 
da criação da performance ―Pagando Calcinha‖ e de seus registros visuais e audiovisuais 
são abordadas, direta ou indiretamente, questões relacionadas à performatividade de 
gênero, circuitos regulatórios do corpo feminino e sua profanação, corpo como suporte e 
como objeto de arte, fotografia e vídeo como registros de ação artística e como obras 
autônomas, dentre outros assuntos, visando compreender o extenso campo de discussão 
sobre o tema. Em seus objetivos, busca a verificação da emergência do corpo enquanto 
tema de estudo no campo das artes integradas no século XX com enfoque na produção 
de artistas mulheres a partir da segunda metade do século passado; a compreensão dos 
conceitos de normatização, disciplina e resistência em Michel Foucault e profanação em 
Giorgio Agambem. Busca ainda a pesquisa das especificidades técnicas, conceituais e 
estéticas da fotografia e do vídeo enquanto registros documentais da performance; e 
também a análise dos aspectos formais, contextuais e conceituais de obras artísticas e 
artefatos culturais relacionados ao corpo político e discursivo e às artes do corpo 
(performance e body art). A metodologia empregada é a Pesquisa em Poéticas 
Visuais/Pesquisa em Arte, orientada pelo percurso criativo, através da abordagem do 
objeto artístico a partir de uma reflexão sobre o processo de criação. Nesse sentido, a 
pesquisa se concentrou em torno do fazer artístico como fonte de discussão prática, 
buscando experimentações e desdobramentos na produção poética através de 
linguagens híbridas.  
 
 

Palavras - chave: corpo; gênero; profanação; performance; poéticas visuais. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 
ABSTRACT 

 

 

 
The theoretical-poetics research described here addresses the uneducated female body 
as a political resistance against the institutional regulatory bodies. Through the creation of 
the performance "Pagando Calcinha" and its visual and audiovisual records are 
addressed, directly or indirectly, issues related to gender performativity, regulatory circuits 
of the female body and its profanation, and the body as an support and object of art, 
photography and records video as artistic action and as autonomous works, among other 
things, seeking to understand the extensive field of discussion on the topic. In discussion 
about your goals, seek verification of the emergence of the body as a subject of study in 
the field of integrated arts in the twentieth century with focus on the production of women 
artists from the second half of the last century; understanding the concepts of 
standardization, discipline and endurance in Michel Foucault and profanation in Giorgio 
Agambem. Searching also research of technical, conceptual and aesthetic specificities of 
photography and video as documentary records of performance; and also the analysis of 
the formal, contextual and conceptual aspects of artworks and cultural artifacts related to 
the political and discursive body and the body arts (performance and body art). The 
methodology is the Visual Poetics Research / Research in Art, guided by creative path 
through the approach of the art object from a reflection on the process of creation. In this 
sense, the research focused around the art-making as a source of practical discussion, 
seeking trials and developments in poetic production through hybrid languages. 
 
Keywords: body; gender; profanation; performance; visual poetics. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

O corpo feminino não disciplinado é o tema central desta pesquisa. O estudo 

está alocado na área de concentração Arte, Cultura e Visualidades; linha de pesquisa 

Poéticas Visuais e Processos de Criação uma vez que pretende explorar as 

possibilidades crítico-expressivas da minha representação particular do corpo feminino e 

sua inadequação normativa na sociedade contemporânea. A pesquisa poética descrita 

aqui aborda o corpo feminino deseducado como espaço político de resistência frente à 

regulamentação institucional dos corpos na sociedade patriarcal. Sendo o gênero 

performativo – conforme o pensamento de Judith Butler (2003) – a produção poética aqui 

tratada objetiva a subversão do conceito de corpo educado através da profanação de uma 

tecnologia de gênero – uma lição comportamental inscrita em um manual de bons modos 

para moças – a norma de manter as pernas fechadas.  

Em seus objetivos, esta pesquisa busca a verificação da emergência do corpo 

enquanto tema de estudo no campo das artes integradas no século XX com enfoque na 

produção de artistas mulheres a partir da segunda metade do século passado; a 

compreensão dos conceitos de normatização, disciplina e resistência a partir do 

pensamento de Michel Foucault. Busca ainda a pesquisa das especificidades técnicas, 

conceituais e estéticas da fotografia e do vídeo enquanto registros documentais da 

performance; e também a análise dos aspectos formais, contextuais e conceituais de 

obras artísticas e artefatos culturais relacionados ao corpo político, discursivo, e às artes 

do corpo (performance e body art ).  

Este estudo estabelece o estatuto do corpo como campo de debates na 

contemporaneidade. São abordadas, direta ou indiretamente, questões relacionadas à 

gênero, circuitos regulatórios do corpo feminino, corpo como suporte e como objeto de 

arte, fotografia e vídeo como registros de ação artística e como obras autônomas, dentre 

outros assuntos, visando compreender o extenso campo de discussão sobre o tema.  

Pretende ainda reforçar a diluição das fronteiras entre as linguagens artísticas 

no sentido em que atravessa a produção poética anteriormente desenvolvida em desenho 

e se desloca para o terreno das imagens técnicas. Na acepção do filósofo Vilém Flusser, 

imagem técnica é ―imagem produzida por aparelho‖ (1985, p.01), característica 

fundamental da imagem fotográfica. A escolha pela prevalência da fotografia justifica-se 

pelo caráter contemporâneo dessa expressão e suas possibilidades de pós-produção, 



15 
 

 

 

consolidado pela difusão e abrangência destas, afirmando-as como extremamente 

relevantes para a compreensão do tema inserido na sociedade. A manutenção do corpo 

feminino enquanto tema para o projeto poético é entendida como fator de coerência 

porque se trata de um mesmo universo conceitual, independente do meio expressivo 

escolhido para a materialização da ideia.  

Nesse sentido, a pesquisa se concentrou em torno do fazer artístico como fonte 

de discussão prática buscando experimentações e desdobramentos na produção poética 

através de linguagens híbridas. A revisão de literatura fundamenta-se em autores que 

transitam pelos conceitos abordados nas temáticas do corpo, sua regulação e disciplina. 

No plano teórico aborda as questões relativas à emergência da temática do corpo no 

campo das ciências humanas, sobretudo nas artes e na cultura visual do último século. 

Assim, se vale de autores que trabalhem ou lancem questões, obras e reflexões relativas 

ao tema e possuam como fomentadores práticas e conceitos ligados ao assunto abordado 

aqui.  Para tanto, a pesquisa se fundamenta principalmente nos estudos de Michel 

Foucault (1996, 2010) sobre o atravessamento do corpo pelas relações de poder 

(sobretudo o poder disciplinar); nas ideias de Giorgio Agambem (2007) sobre a 

profanação; nos estudos de gênero de Judith Butler (2002, 2003) e Teresa de Lauretis 

(1994) e nos estudos mais recentes de Costa (2009), Jones (2013) e Dominic (2014) 

sobre a fotografia e o vídeo como documentos da performance.  

Estabelece como ponto de partida para a pesquisa prática a produção artística 

anteriormente desenvolvida na qual a temática do corpo já se encontrava presente. A 

fotografia e o vídeo são abordados sob a égide de uma montagem calcada na 

apropriação de fragmentos de imagens visuais e mentais, leituras, reminiscências 

imagéticas e conceituais, e que encontra nestes as suas formas e processos de 

materialização priorizando o atravessamento da obra pelo olhar. As imagens do corpo sob 

a ótica do feminino possibilitaram o desenvolvimento da pesquisa e da investigação em 

torno da expressividade da fotografia e do vídeo como veículos discursivos capazes de 

abarcar as experiências de um estado poético. De caráter multidisciplinar, foram 

analisadas ainda – no campo da pesquisa fotográfica e videográfica – fotografias, vídeos, 

imagens publicitárias, obras literárias e cinematográficas onde se situam pontos práticos e 

conceituais em ressonância com a proposta apresentada.  

A metodologia empregada foi a pesquisa em poéticas visuais/pesquisa em arte, 

orientada pelo percurso criativo através da abordagem do objeto artístico a partir de uma 
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reflexão sobre o processo de criação. O corpus da pesquisa abrange imagens de 

natureza variada (desenhos, fotografias, vídeos, filmes, catálogos, sites, etc.), livros 

teóricos e de literatura, artigos científicos, além da produção artística poética pessoal. A 

produção prática pode ser caracterizada como híbrida pois se utiliza de linguagens 

múltiplas como o desenho, objeto, performance, instalação, fotografia e registros em 

vídeo. A documentação da performance através da fotografia e do vídeo opera como um 

meio de registro de ações efêmeras, inicialmente. Posteriormente, foram acrescentadas 

outras possibilidades estéticas e funções aos registros visuais. 

A divisão do assunto da pesquisa se deu em quatro partes sendo que a 

reflexão sobre a pesquisa em poéticas visuais está diluída em todos os capítulos, dada à 

especificidade desta. Para tanto, aborda a produção artística como espaço de pesquisa 

recente no campo das artes através do desenvolvimento das poéticas processuais e 

baseia-se nos estudos de Sandra Rey (1996, 2002), Sônia Rangel (2009) e Cecília 

Almeida Salles (2009). 

O primeiro capítulo introduz ao tema do corpo feminino enquanto instância 

político/expressiva através da (re)apresentação das produções artísticas realizadas 

anteriormente. Este trecho objetiva criar um ponto de partida que funcione como um 

detonador das questões discutidas nesta pesquisa.  

A segunda parte discorre sobre o corpo feminino como meio expressivo nas 

artes visuais a partir da produção de artistas mulheres no Brasil e no mundo. Traz ainda 

uma reflexão sobre o uso político do corpo feminino na linguagem da performance. 

O terceiro capítulo trata do corpo feminino e suas regulações circunscrita à 

norma comportamental do fechar as pernas. Aborda ainda o conceito de tecnologia de 

gênero explicitada no manual de bons modos para moças e a profanação de circuitos 

regulatórios.  

A quarta e última parte apresenta a performance deseducativa do corpo 

feminino realizada nesta pesquisa, suas condições de execução, além das reflexões 

sobre as imagens geradas enquanto registros. Nesse item ainda são discutidos alguns 

conceitos relevantes à compressão da ação performática como a relação entre arte e 

cotidiano, corpo e política, profanação, disciplina e resistência.  

Desse modo, esta pesquisa justifica-se tanto pela necessidade de promover a 

reflexão sobre um tema emergente para a compreensão do indivíduo após as 

reconfigurações sociais, antropológicas, éticas e estéticas do corpo na atualidade quanto 
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pela validação da concepção da pesquisa poética enquanto produtora de conhecimento, 

tanto para o campo da arte quanto para o da ciência.  Contribui, enfim, para a área da 

pesquisa em artes visuais com um estudo crítico sobre a temática do corpo não normativo 

como objeto poético. 
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1. POLÍTICA E ESTÉTICA DO CORPO FEMININO  

 

 

O processo de criação da produção artística como espaço de pesquisa 

acadêmica é recente no campo das artes. Pela sua atualidade, a elaboração de uma 

metodologia própria permite que suas especificidades sejam garantidas. Para Rey (1996, 

p. 93), o pesquisador ―precisa produzir seu objeto de investigação (sua obra) para daí 

extrair as questões que investigará pelo viés da teoria‖. A pesquisa em poéticas visuais 

permite que o processo de produção plástica antecipe a existência de reflexão e 

consequente sistematização teórica pois a coexistência da prática artística e da produção 

textual é essencial e indissociável na produção do conhecimento em artes.  

Entendendo a produção teórica enquanto parte indissociável da produção 

poética vemos na obra literária ―Água Viva‖, da escritora Clarice Lispector, um exemplo de 

reflexão que articula elementos da prática artística aos aspectos existenciais da vida 

através da narrativa ficcional sobre uma pintora que escreve ao seu amado.   

 

Então, escrever é o modo de quem tem a palavra como isca: a 
palavra pescando o que não é palavra. Quando essa não - palavra 
– a entrelinha – morde a isca, alguma coisa se escreveu. Uma vez 
que se pescou a entrelinha, poder-se-ia com alívio jogar a palavra 
fora. Mas aí cessa a analogia: a não palavra, ao morder a isca, 
incorporou-a. O que salva então é escrever distraidamente. 
(LISPECTOR, 1978, p.41). 

 

Nesse sentido, a sistematização das proposições poéticas pode ser 

caracterizada enquanto criação artística e reflete um olhar mais apurado para o campo do 

sensível.  Portanto, tão impossível quanto desarticular a teoria da prática é apartar o 

sujeito sensível que experimenta o mundo do sujeito que racionaliza sobre tal vivência e a 

transforma em produção poética. Sendo assim, algumas produções artísticas podem 

conter aspectos autobiográficos de seus autores, como é o caso expresso desta 

pesquisa. Conforme Goldberg (2006), muitas obras são recriações de episódios 

vivenciados, manipulados e transformados em objetos e ações artísticas. 

 

O exame minucioso de aparências e gestos, bem como a 
investigação analítica da linha sutil que separa a arte e a vida de 
um artista, tornou-se o conteúdo de um grande número de obras 
vagamente classificadas como ―autobiográficas‖. (GOLDBERG, 
2006, p. 162-163) 
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Dito isso, é do meu corpo que inicio minha fala: do meu corpo de mulher. Do 

corpo a que sou reduzida socialmente, diariamente. Corpo voz. Corpo normativo pelo qual 

represento e apresento a minha subjetividade, ou como me compreendo mulher. Corpo 

adestrado, corpo disciplinado. 

A constatação dos limites impostos aos corpos femininos parecem agora pesar 

mais, como se já não fosse mais possível seguir resignando. Como se o meu corpo de 

mulher não aguentasse mais seguir acatando a limitação do comportamento físico e 

social, da sexualidade, dos desejos, do destino cultural e histórico. 

O filósofo Peter Pál Pelbert – húngaro residente no Brasil e estudioso de Michel 

Foucault – em seus ensaios sobre biopolítica2, expõe a ideia do ―corpo informe‖ a partir de 

duas imagens literárias: a primeira, de um conto de Kafka sobre o magro jejuador do 

conto ―Um artista da fome‖; e a segunda, a do copista de Melville, ―Bartleby‖3. A imagem 

dos dois personagens, mais precisamente de seus corpos, é usada como metáfora para a 

compreensão da miséria e da fragilidade humana, ou ainda, do ―corpo que não aguenta 

mais‖ (PELBERT, 2011. p. 44). Mas o que é que o corpo não aguenta mais? 

 

Ele não aguenta mais tudo aquilo que o coage, por fora e por dentro. [...] o corpo 
não aguenta mais precisamente o adestramento e a disciplina. Com isto, ele 
também não aguenta mais o sistema de martírio e narcose que o cristianismo 
primeiro, e a medicina em seguida, elaboraram para lidar com a dor, um na 
sequência e no rastro do outro: culpabilização e patologização do sofrimento, 
insensibilização e negação do corpo. (PELBERT, 2011. p. 45. Grifo do autor)  
 

 

Conforme Pál Pelbert (2011) o corpo não aguenta mais ignorar sua condição 

de materialidade negligenciada em que a inevitabilidade da dor é suprimida. Num 

processo ao mesmo tempo exterior e interior de afirmação de sua materialidade o corpo 

se rebela contra o adestramento e a disciplina impostos e ruma ao reencontro consigo 

próprio. Nas palavras do autor:  

 
 
Seria preciso retomar o corpo naquilo que lhe é próprio, sua dor no encontro com 
a exterioridade, sua condição de corpo afetado pelas forças do mundo [...] todo 
sujeito vivo é primeiramente um sujeito afetado, um corpo que sofre de suas 
afecções, de seus encontros, da alteridade que o atinge, da multidão de estímulos 
e excitações, que cabe a ele selecionar, evitar, escolher, acolher... (PELBERT, 
2011. p. 45). 

                                                 
2
 O livro em questão é ―Vida Capital: ensaios de biopolítica‖, no qual retoma as teorias foucaltianas sobre o 

corpo, biopoder e biopotência. 
3
 "Um Artista da Fome" é um conto de Franz Kafka, publicado em 1924. ―Bartleby, o Escrivão‖ é um conto 

do escritor norte-americano Herman Melville, publicado em 1856. 
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Nesta pesquisa, o movimento corporal inverso ao adestramento e à disciplina 

do corpo feminino será destacado como uma espécie de deseducação corporal em que 

as funções originais de um determinado movimento corporal e de certos equipamentos de 

controle corporal são anuladas. Tal anulação, chamada aqui de profanação, determina 

que os efeitos regulatórios gerados no corpo sejam isolados e/ou minimizados.   

De acordo com Pál Pelbert ―[...] o corpo é sinônimo de uma certa impotência e 

é dessa impotência que ele agora extrai uma potência superior, liberado da forma, do ato, 

do agente, até mesmo da ‗postura‘‖ (PELBERT, 2011. p. 46), ou ainda, quando o corpo é 

liberado das posturas – e aqui destacamos a regulatória – passa a adquirir consciência 

pela autonomia.  

Entretanto, é importante destacar que esta pesquisa pretende apenas ‗iluminar‘ 

a realidade corporal aqui lançada através das reflexões desenvolvidas e da compreensão 

do funcionamento de tal estrutura. Nesse sentido, não há a pretensão de se criar um 

trabalho de cunho majoritariamente feminista mas sim abordar uma questão política 

presente nas minhas produções poéticas, que dizem respeito ao meu universo 

autobiográfico.  

Contudo, será prudente levar em consideração o fato de que, na maior parte 

das vezes, o corpo foi o ponto de partida para os questionamentos e reflexões conceituais 

e formais na produção das mulheres artistas sobretudo a partir da segunda metade do 

século XX, como será explicitado a seguir.  

 

 

1.1 Corpo que transgride: um retorno às produções passadas  

 

 

Para iniciar a reflexão sobre o corpo feminino deseducado, objetivo desta 

pesquisa, será necessário retornar às origens da minha produção poética, mais 

precisamente a série de desenhos ―Vitrais Profanos‖4, gênese da abordagem do corpo 

feminino como tema.  

A série de desenhos é composta por imagens de corpos femininos – inteiros ou 

fragmentados – que foram apropriados de revistas pornográficas.  Tendo no vidro o seu 

                                                 
4
 Iniciada em 2000, durante o Bacharelado em Desenho da EBA/UFMG, a pesquisa pretendeu percorrer os 

conceitos de feminilidade e sexualidade feminina e a consequente materialização plástica a partir da 
elucidação desse pensamento. 
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suporte, foi recentemente retomada visando investigar os desdobramentos de sua 

remontagem.  

Os desenhos da série ―Vitrais Profanos‖ abordam questões como 

homoerotismo e feminilidade, e por isso a utilização do vidro como suporte se fez 

necessária formal e conceitualmente. O vidro como metáfora do clichê feminino de 

aparente fragilidade e as imagens, retiradas do mercado pornográfico podem ser 

caracterizadas como uma apropriação do olhar masculino, decodificado e amplificado sob 

uma ótica feminina.   

As obras dessa série salientam o silêncio e a lentidão do movimento pois é 

quase tudo não reativo. A fragmentação e a transparência das placas de vidro atuam 

como recursos de ampliação e desdobramento visual, proporcionando uma narrativa 

embaralhada e rica. O vermelho e toda a gama de cores quentes provocam um cenário 

orgânico, feminino e erótico. 

As figuras 1 e 2 apresentam, em detalhe, duas placas de vidro com imagens de 

um beijo entre mulheres. A primeira placa (FIG. 1) não contém nudez e sua composição é 

fragmentada pois vemos três cenas numa só placa. Já na segunda placa (FIG. 2) as duas 

mulheres estão nuas numa única cena.  

O vidro, fazendo referência aos vitrais das igrejas góticas da Europa medieval, 

em contraponto às imagens homoeróticas cria um embate entre o sagrado e o profano e 

podem se relacionar com a dualidade do ideário cristão de bem e mal, transparência e 

opacidade, martírio e êxtase. Inicialmente foram utilizadas duas placas de vidro em 

tamanho 18x12cm, e de 2mm a 10 mm de espessura que serviram de suporte para 

desenhos de corpos femininos com uso de tinta esmalte e verniz vitral. Não há contornos 

lineares nas figuras apenas um limite sutil entre elas propiciado pela de ausência de tinta 

na placa de vidro. Essa fina linha branca decorrente do efeito de transparência do vidro 

sem tinta caracteriza uma fusão carnal entre as figuras.  

A representação da mulher enquanto tema está amalgamada à história das artes 

visuais do ocidente e a construção de um imaginário relacionado ao corpo feminino acaba 

por legitimá-lo como objeto de adoração e contemplação. Entretanto, as possibilidades de 

discursos têm sido ampliadas desde o século passado sobretudo a partir da 

representação de mulheres por mulheres. 
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Figura 1 – Spice. Roberta Cangussu. Instalação. Verniz e esmalte vitral sobre placa de 
vidro, 18x12 cm, 2000. Acervo pessoal. 
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Figura 2 – Spice. Roberta Cangussu. Instalação. Verniz e esmalte vitral sobre placa de vidro, 18x12 cm, 
2000. Acervo pessoal. 
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A representação feminina está incorporada às artes visuais no ocidente tanto 

na forma pictórica como escultórica construindo um imaginário sobre esse corpo, a 

representação o legitima como um objeto de adoração e contemplação. Porém, a 

cada representação produzida desse corpo ele adquire um significado diferente e 

enfatiza um aspecto específico. 

Conforme Villaça (2006), na ordem patriarcal onde se fez a história do 

ocidente as mulheres foram erroneamente consideradas incapazes de produzir o 

que se considerou como pensamento genuíno, persistindo a ideia de desconexão 

entre pensamento e corpo sensível, entre racionalidade e emoção. Para Camille 

Paglia (1992, p.28), ―o reino do número, a cristalina matemática da pureza apolínea, 

foi inventado nos primeiros tempos pelo homem ocidental como refúgio contra o 

úmido emocionalismo e a espinhosa desordem da mulher e da natureza‖. Por isso, a 

compreensão sobre a mulher e seu corpo sempre esteve relacionado ao tabu, à 

magia e ao oculto, o escondido.  

  
 
A evolução do culto da terra para o culto do céu transfere a mulher para o 
reino inferior. Seus misteriosos poderes de procriação, e a semelhança de 
seus seios, barriga e quadris redondos com os contornos da terra, a põe no 
centro do simbolismo primitivo. Foi ela o modelo para as figuras da Grande 
Mãe que coroaram o nascimento da religião em todo o mundo. (PAGLIA, 
1992, p. 49) 
 
 
 

A construção de uma mentalidade sobre a mulher foi condicionado ao 

olhar masculino enquanto produtor, transformando em discurso a sua existência 

cultural, social e histórica. Essas imagens produzidas na cultura, sobretudo nas artes 

visuais, acarretaram a edificação do que Loponte chama de ―pedagogia cultural do 

feminino‖, dispositivo capaz de naturalizar o corpo feminino como um objeto de 

contemplação e legitimar essa maneira de olhar com uma verdade definitiva 

(LOPONTE, 2002, p.8). Consequentemente, faz-se mister a compreensão da 

construção discursiva secular sobre o feminino – através e pela imagem – para um 

observador masculino, o voyeur5, e também como esta construção se insere na 

                                                 
5
 Voyeur |vuàiâre| (palavra francesa) s.m. Pessoa que assiste, para sua satisfação, às manifestações 

de sexualidade de outrem. Fonte: Dicionário Priberam da Língua Portuguesa Disponível em 
<http://www.priberam.pt/dlpo/Default.aspx?pal=voyeur> Acesso em 15/06/13. 
 

http://www.priberam.pt/dlpo/Default.aspx?pal=voyeur
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cultura enquanto espaço de tensões e é marcado por relações de poder, como 

veremos à seguir.  

 

1.1.1.  Corpo feminino e pornografia: o voyeurismo  

 

Na série ―Vitrais Profanos‖ as imagens femininas foram apropriadas de 

revistas pornográficas homoeróticas uma vez que buscava o enfoque do corpo 

feminino, exclusivamente. Nos desenhos, os corpos aparecem ora inteiros ora 

fragmentados. Na escolha dos corpos, a figura foi deslocada da ação sexual pelo 

recorte e fragmentação da narrativa. Entretanto, ainda que recortado de seu 

contexto original a imagem do corpo representado condiciona o olho como meio 

desejante no qual o espectador da imagem atua como voyeur. Muito embora esse 

corpo busque autonomia em relação à ação na qual esteve inserido a dimensão 

erótica não se desprende totalmente do corpo representado. O voyeurismo presente 

na recepção de imagens pornográficas pelo espectador confirma a conexão entre 

arte e pornografia, pois segundo Paglia, ―Somos voyeurs nos perímetros da arte, e 

há uma sensualidade sado masoquista em nossas relações a ela. [...] há voyerismo 

e voracidade em todas as nossas sensações como seres que veem e sentem‖. 

(PAGLIA, 1992, p. 43/44). Assim como as imagens de morte, as imagens do sexo – 

pornografia – são recorrentes na história da arte, uma vez que o corpo ainda é tema 

de representação e pesquisa.  

A escolha pelas imagens do mercado pornográfico se justifica enquanto 

numa necessidade de subversão de circuitos normativos de gênero uma vez que a 

produção de imagens pornográficas visa, sobretudo, ao público masculino.  

A pornografia enquanto conceito surgiu na transição do século XIX para o 

século XX acompanhando as transformações sociais a partir do desenvolvimento da 

indústria cultural. Para Leite Jr. (2012), tratá-la como fenômeno conceitual mais que 

uma produção cultural é primordial para alcançarmos seu entendimento enquanto 

uma zona de instabilidade, marcada por valores pejorativos.  

 

 
A pornografia não é um tipo de obra cultural específica, mas, antes de tudo, 
uma forma de ordenação conceitual. A classificação ―pornografia‖ é uma 
maneira de organizar e selecionar produções culturais da sexualidade. 
Sendo assim ela é indissociável das ideias e do momento histórico que a 
conformaram e que ainda hoje a organizam. (LEITE JR. 2012, p.101) 
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Leite Jr. (2012, p. 101) conceitua a pornografia de modo bem peculiar pois 

ainda que a produção pornográfica se estenda a vários tipos de bens culturais trata-

se de ―[...] todo tipo de produção escrita, musical, plástica ou audiovisual que seja 

voltada para um mercado próprio e que tenha como principal objetivo a obtenção do 

lucro econômico através da excitação de seu público consumidor.‖ Ainda para o 

autor, a diferença entre a arte erótica e a pornografia é baseada em distinções 

hierarquizantes do capital cultural que trata a arte erótica como culturalmente 

valorizada e a pornografia como vulgar.  Entretanto, nessas duas acepções a 

representação da sexualidade é considerada como produção mercadológica. 

 
 
 

Pornografia como um negócio em si, surge apenas no fim do século XIX, 
tendo como objetivo primeiro a obtenção de lucro A divulgação de ideias, 
vistas como progressistas ou conservadoras, está submetida a essa lógica. 
Inicialmente como um negócio clandestino, sua história durante o século XX 
é a história da criação e da legalização de seu mercado. E mesmo não 
sendo mais proibida na grande maioria dos países ocidentais a partir da 
década de 70 do século XX – dentro de um processo gradual e repleto de 
conflitos filosóficos, religiosos e legais –, a pornografia ainda é encarada 
como ilegítima culturalmente (caráter valorativo). (LEITE JR. 2012, p.105). 

 

 

Posteriormente, partindo das duas placas de vidro iniciais outras placas 

foram produzidas gerando a instalação ―Vitrais Profanos II‖ composta de 50 placas 

de vidro nas dimensões aproximadas de 18 x 12 cm e 7 placas de 25 x 3 cm, 

dispostas em um painel montado diretamente na parede (FIG. 3).  

As cinquenta (50) placas traziam imagens de corpos de mulheres em 

posições sexuais variadas, ora fragmentados, ora inteiros. Algumas placas 

apresentavam várias mulheres em interação ou apenas compondo a cena. Sete (7) 

placas estreitas traziam um arabesco e foram dispostas intercalando algumas das 

placas maiores.   

Após as experiências iniciais em placas de vidro mais finas outras foram 

acrescentadas. Algumas placas de vidro temperado Blindex de 2mm e 10mm, na cor 

azul (FIG. 4) permitiram a agregação de novos elementos – como maior espessura e 

inclusão da cor – que possibilitaram considerar a anulação da aparente fragilidade 

do vidro e uma atmosfera mais etérea.  
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Figura 3 - Vitrais Profanos II. Roberta Cangussu. Instalação. Verniz e esmalte vitral sobre placa de 
vidro. 12x12 cm. Instalação. 2000. Acervo pessoal. 
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Figura 4 – Experimento 1. Roberta Cangussu. Desenho. Verniz e esmalte vitral sobre placa de vidro. 
18x12cmx10mm. 2000. Acervo pessoal. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 5 - Experimento 2. Roberta Cangussu. Desenho. Verniz e esmalte vitral sobre lâmina de vidro. 
7,5x2,5cmx1mm. 2000. Acervo pessoal. 
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Foi possível acrescentar dimensões escultóricas ao desenho uma vez que 

a figura foi desenhada nos dois lados da placa de vidro. O resultado foi uma figura 

chapada que também funcionou enquanto sombra projetada por conta dos efeitos de 

opacidade e transparência da tinta verniz vitral e do vidro, respectivamente. 

Posteriormente, foram utilizadas placas de vidro menores (FIG. 5) e mais 

finas – lâminas citológicas de 7,5 x 2,5 cm x 1mm e lamínulas de 2 x 2 cm x 0,5 mm 

– materiais comumente utilizados em exames citológicos, como o de papanicolau6, 

referenciando a presença do fluido vaginal feminino. Assim, pode-se pensar também 

a presença de material de laboratório como uma transgressão do circuito científico 

da racionalidade masculina.  

A remontagem do trabalho suscitou diversas questões formais e 

conceituais sobretudo pela ideia de ruptura com os circuitos tradicionais – 

sagrado/profano, feminino/masculino, erotismo/pornografia, bi/tridimensional – e o 

caráter serial e escultórico da montagem das placas. Desse modo, as imagens 

retiradas de revistas pornográficas e desenhadas nas placas de vidro fazem menção 

à arte erótica, campo da história da arte em que a sexualidade é tratada como 

questão estética. Alude também à exclusão da temática do corpo sensório dos 

espaços sacros da arte medieval onde foram comuns os vitrais com imagens de 

santos. Outro ponto reflexivo foi a explicitação da localização do olhar sobre o corpo 

feminino: imagens da pornografia criadas pelos e para os olhos masculinos foram 

reconfiguradas pelo meu olhar pois o fato de as imagens terem sido fragmentadas, 

remontadas e recontextualizadas confirmam essa nova determinação discursiva. É 

necessário destacar o fato de que o olhar masculino sobre os corpos das mulheres é 

prevalente na história da arte, questão amplamente discutida no próximo capítulo. E 

por último, mas não menos importante, a questão da migração do espaço 

bidimensional do desenho e da pintura para o espaço tridimensional do objeto e da 

instalação.   

A Figura 6 apresenta a instalação Spice7 que contou com a inclusão de 

garrafas de vidro contendo pimenta em conserva intercalando duas placas 

desenhadas.  Na instalação já é possível observar certo interesse na extrapolação 

                                                 
6
 O teste de Papanicolau é um exame ginecológico de citologia cervical realizado como prevenção ao 

câncer do colo do útero. 
7
 Realizada na X Integrarte – Mostra Anual dos Alunos da Escola de Belas Artes da UFMG – ocorrida 

em 2000, na cidade de Belo Horizonte - MG. 
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do plano bidimensional com a inclusão das garrafas de pimenta em conserva no 

plano composicional, antes restrito às placas desenhadas. Desse modo, podemos 

constatar o início do desenvolvimento de uma ideia relacionada à materialização 

espacial do corpo.  Do corpo desenhado à um corpo materializado, concreto, ainda 

que metafórico. Assim como a placa de vidro contém a imagem de tinta o corpo está 

contido – metaforicamente – nas pimentas engarrafadas. Transfiguração da imagem 

em elemento orgânico, perecível, entre continente e conteúdo. De certo modo 

podemos dizer que o corpo já estava lá.  A linguagem da performance, que se 

desenvolve nesta pesquisa, se relaciona diretamente com esse corpo tridimensional 

em potência. 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 6 - Spice. Roberta Cangussu. Instalação. Verniz e esmalte vitral sobre placa de vidro e vidros 
de pimenta em conserva. Dimensões das placas, 18x12 cm, 2000. Acervo pessoal. 
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Tal constatação ratifica a unidade da produção artística do seu início até 

os dias de hoje pois a representação do corpo já aparecia marcada por reflexões 

relacionadas aos conflitos de poder que atravessam questões do feminino. Portanto, 

coloco-me em frente às imagens antecedentes para refletir e criar as imagens da 

produção desenvolvida nesta pesquisa. 

Corroborando com as palavras de Rangel, o processo de criação deve ter 

na ―[...] IMAGEM um operador metodológico dominante, que utilizo uma clave de 

autores capazes de produzir no meu processo criativo sonâncias, ressonâncias e 

também dissonâncias‖. (RANGEL, 2009, p. 125. Grifo da autora). Assim, a 

teorização começa a partir da imagem e contribui para o desenvolvimento do 

processo de pesquisa e produção artística.  

 

 

Pela via de compreender e estudar o percurso das obras artísticas como 
gerador de novas obras, deixando que o processo criativo indique caminhos 
para sua teorização e, nesse meso-cosmo, a metodologia com a imagem 
permita avançar na inter-trans-disciplinaridade de componentes, o jogo 
aparece como tema e estrutura de muitas obras, o objeto de arte como 
objeto de fronteira entre arte-vida, objeto de provocação de leituras e 
comportamentos que extrapolam também formas designadas como 
literárias, visuais ou cênicas. (RANGEL, 2009, p. 125). 
 
 

 

Desse modo, em toda a minha produção poética – inclusive pela qual 

giram os conceitos nesta pesquisa – está inscrito o germe inicial da reflexão sobre 

os limites impostos ao corpo da mulher. Alguns conceitos geradores abordados na 

série ―Vitrais Profanos‖ foram retomados posteriormente na performance ―Pagando 

Calcinha‖, como por exemplo, o vouyerismo, os circuitos de estetização e medicina 

do corpo feminino, a normatização dos comportamentos e a profanação como forma 

de resistência.  

A seguir, iniciaremos o debate sobre o uso do corpo como meio 

expressivo nas artes visuais por artistas do Brasil e do mundo, sobretudo desde a 

década de 1960, e a prevalência pela linguagem da performance nas produções das 

artistas mulheres. 
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2. O CORPO FEMININO COMO MEIO EXPRESSIVO NAS ARTES 

VISUAIS  

 

 

Na contemporaneidade o corpo pode ser considerado um campo 

privilegiado para experimentações e reconfigurações sejam físicas, sociais, culturais 

ou estéticas. Conforme Baudrillard (1990. p. 13), ―outrora o corpo foi a metáfora da 

alma; depois foi a metáfora do sexo; hoje já não é mais metáfora de coisa alguma. É 

o lugar da metástase [...]‖. Para Villaça (1998. p. 29) ―pensar o corpo hoje é pensar 

suas performances, seus limites, numa visão que o contemple como um dos 

elementos constitutivos do amplo universo semiótico, no qual se reproduzem 

subjetividades‖. O corpo também pode ser compreendido como ―lugar da construção 

de sentidos, espaço de investigação e criação de novas realidades, em conexão 

com diferentes meios e que se apresenta como aparelho produtor de linguagem‖ 

(MELLO, CHRISTIANE. 2002, p. 219). A convergência do pensamento destes três 

autores aponta para o corpo não apenas como espaço social reflexivo mas também 

como campo de tensões: o lugar da crise. Essa crise social relacionada à crise do 

corpo extrapolou os espaços de discussão teórica abrangendo também o campo de 

produção artística e tecnológica. No último século, ao corpo não corresponde mais o 

pensamento do mesmo como contingente do espírito, fisicamente e biologicamente 

irredutível.  

 

 

2.1 Representações femininas nas artes visuais: o olhar masculino 

 

 

A partir da segunda metade do século passado, a produção de artistas 

mulheres é caracterizada por aspectos autobiográficos nos quais os anseios e 

questionamentos acerca do feminino são tornados explícitos e discutidos 

esteticamente. O caráter confessional amplia a potência dessas produções visto que 

em muitas dessas obras não é possível haver distinção entre arte e vida, entre 

público e privado, entre o corpo interno e o corpo externo.  
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Historicamente iniciada e difundida como representação exclusivamente a 

partir do olhar masculino o corpo da mulher passa a ser tema de produções de 

artistas mulheres em função do olhar sobre si mesma. Entretanto, tal olhar parece 

ser quase sempre apropriado do masculino.    

John Berger, em seu livro ―Modos de Ver‖ (1999), nos traz uma reflexão 

interessante sobre a representação feminina quando realizada pelas mulheres. Para 

o autor, a representação social masculina difere da feminina na manifestação de 

poder que cada um dos dois emana. O poder pode ser de diversas ordens: moral, 

físico, econômico, sexual e etc., porém, é sempre ―exterior ao homem‖ (BERGER et 

al, 1999, p. 49). Sendo assim, a representação masculina está relacionada a certa 

performance externa, ou seja, extrínseca à ele. Já na mulher essa manifestação 

tende a ser interior, inseparável de sua própria existência. 

 
 
A aparência, para uma mulher, é tão intrínseca à sua pessoa que os 
homens tendem a considerá-la uma emanação pessoal, uma espécie de 
calor, um aroma ou uma aura. Nascer mulher é vir ao mundo dentro de um 
espaço definido e confinado, à guarda do homem. (BERGER et al, 1999, p. 
50) 

 

Portanto, para a permanência social dessa aparência a mulher se divide em 

dois seres distintos: um que vigia e outro que é vigiado, como se ela flagrasse a 

visão de si mesma. Mais ainda: como se a sua existência fosse condicionada pela 

visão do outro sobre si. Nas palavras de Berger, 

 
 
Uma mulher tem de tomar conta de si própria permanentemente. Está 
quase sempre acompanhada pela imagem que tem de si. [...] Desde a mais 
tenra infância ela foi educada e persuadida a ‘ver o que faz‘. E, assim, 
acaba por considerar o vigilante e a vigiada que há dentro dela como os 
dois elementos constitutivos, embora diferentes, da sua identidade como 
mulher. Tem de vigiar tudo o que é e tudo o que faz, pois a sua aparência, 
e, em primeiro lugar, a sua aparência perante os homens, é de importância 
decisiva para o que poderá ser geralmente considerado o seu êxito na vida. 
O seu próprio sentido daquilo que é, é suplantado pelo sentido de ser 
apreciada como tal por outrem.  (BERGER et al, 1999, p. 50. Grifos do 
autor) 
    

 

A mulher está em permanente vigília de seus atos pois a maneira como 

se dará a sua relação com os outros, sobretudo com os homens, dependerá da sua 

aparência. Para Berger (1999, p. 50-51) a aparência de uma mulher está sujeita ao 

―tratamento exemplar de si por si própria‖ e ainda ―a aparência de qualquer mulher 



36 
 

 

 

define o que é ou não é ‗permitido‘ na sua presença‖ (idem). Como num estranho 

reflexo, todos os atos de uma mulher – independente de suas motivações ou 

objetivos – somente apontam sobre a forma de tratamento social que esta receberá, 

numa lógica de ação e reação. Ainda para Berger, só os homens podem agir pela 

própria essência da ação, as mulheres agem como representação da ação. 

 

Poder-se-ia simplificar tudo isto dizendo: os homens agem, as mulheres 
aparecem. Os homens olham para as mulheres. As mulheres vêem-se a 
serem vistas. Isto determina não só a maioria das relações entre homens e 
mulheres como também as relações das mulheres consigo próprias. O 
vigilante da mulher dentro de si própria é masculino: a vigiada, feminina. 
Assim, a mulher transforma-se a si própria em objecto – e muito 
especialmente num objecto visual: uma visão. (BERGER et al, 1999, p. 51. 
Grifos do autor) 
   

 

Transformadas em visão de si próprias, a representação social das 

mulheres parece sempre estar voltada para o olhar do outro sobre elas (sendo esse 

outro o masculino) e do olhar delas mesmas sobre seus corpos (BERGER et al, 

1999). Talvez por isso mesmo a produção artística feminina se relaciona ao avanço 

dos movimentos feministas no século XX, sobretudo a partir da segunda metade, 

voltando seus questionamentos à política do corpo e da sexualidade. Apropriando 

das manifestações sociais o tom político, as proposições artísticas femininas se 

voltam para ações cada vez mais radicais que desembocam no uso do corpo como 

o próprio suporte para a obra de arte. Tais ações dirigiam-se à exposição e 

destruição dos aparelhos classificatórios e reguladores impostos aos corpos 

femininos, tanto pela ciência quanto pela cultura. Ao contrário das representações 

realizadas pelos artistas homens as produções das mulheres se voltam à exposição 

de ângulos e discursos até então não explorados na historia da arte, expondo mais 

que a aparência exterior do corpo feminino.  

A diferença entre as maneiras de representação das mulheres nas artes 

da segunda metade do século XX por artistas homens e artistas mulheres pode ser 

percebida inclusive pelas linguagens escolhidas por eles. Os homens tenderam às 

artes tradicionais como pintura, escultura e gravura, em que representavam os 

corpos femininos conforme os cânones clássicos do nu feminino.  Já as artistas 

mulheres buscaram a representação do corpo a partir de seu interior, em que a 

organicidade, a visceralidade e menção à vagina e seus fluidos desmantelaram a 
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concepção da representação feminina calcada no voyeurismo. Sendo assim, a 

fotografia e a performance foram os meios expressivos mais utilizadas por elas. 

 
 
 
As artistas engajadas ao movimento feminista dos anos setenta são 
responsáveis pela concepção de novos imaginários, dando a ver 
representações do corpo feminino que rompem de vez com os cânones 
forjados e disseminados como modelos de feminilidade e sensualidade 
pelos artistas do sexo masculino. As artistas apropriam-se do corpo 
feminino para gerar representações alternativas frente às definições 
normatizadas pelo patriarcado. Partindo do princípio que a tradição do nu 
feminino organizava-se em torno da integridade do corpo e suas fronteiras, 
as ações feministas buscavam romper com tais modelos estabelecendo 
dicotomias entre todo/fragmento, interno/externo, representação/auto-
representação, passivo/atuante. A arte feminista é, sobretudo, 
desconstrução de códigos artísticos e discursivos. As imagens e atuações 
em torno da sexualidade feminina e do erotismo, sob o ponto de vista da 
mulher, compreendiam estratégias diferenciadas: o modelo masculino como 
tema, as transformações e os processos do corpo, a paródia e a iconologia 
vaginal. Essa última, centrada na genitália feminina, provocou a maior 
polêmica, inclusive no interior do movimento feminista. (SENNA, 2012, p. 
28).  

 

 

Assim, não mais voltada à exposição plácida da mulher, exclusivamente 

destinada ao acionamento sensório do outro, as produções artísticas femininas da 

contemporaneidade romperam com os códigos culturais da representação do corpo 

feminino e possibilitaram a criação de uma infinidade de obras, em grande parte 

autorrepresentações e autobiografias.  

 

 

2.2 Iconologia da vagina 

 

 

Imagens da vagina estiveram presentes em parte da produção de 

mulheres artistas como as norte-americanas Judy Chicago (1939 -  ) e Mary Shapiro 

(1955 - ), além da austríaca VALIE EXPORT (1940 - )8. Conforme o relato de Senna 

(2012) sobre a polêmica envolvendo o choque que a iconologia da vagina causou na 

sociedade – e sobretudo pelo espanto causado por esse mesmo eco dentro do 

                                                 
8
 O nome VALIE EXPORT é grafado em letras maiúsculas (como um logotipo) e foi apropriado de 

uma famosa marca de cigarros pela artista, numa atitude performática de exceção e não assimilação 
dos nomes do pai e do marido. 
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movimento feminista – a artista Judy Chicago explica que se trata do 

desconhecimento histórico do próprio corpo pelas mulheres. Esse pudor relacionado 

ao corpo foi (e ainda é) praticado e incentivado pela cultura patriarcal, o que torna 

qualquer exposição não canônica do nu feminino uma afronta aos padrões 

normativos da representação da mulher. Desse modo, fica evidente que partes da 

anatomia feminina são historicamente e culturalmente marcadas por tabus. 

A exposição da vagina desconectada de sua função fetichista foi um 

grande trunfo na produção artística feminista pois a sua apresentação temática 

produziu reflexões sobre a mulher e a arte como objetos de consumo na sociedade. 

Uma das mais ativas debatedoras dessa questão no espaço da produção e fruição 

da arte foi a artista austríaca VALIE EXPORT. A figura 7 apresenta a obra Body Sign 

Action, realizada em 02 de julho de 1970 em Frankfurt, a partir de uma série 

coordenada de acontecimentos poéticos: inicialmente EXPORT tatuou parte de uma 

cinta-liga na perna esquerda, registrou a ação através de fotografias, elaborou um 

manifesto seguido de panfletagem e encenação. Nas palavras da própria EXPORT a 

tatuagem ―[...] és um significante corporal de ‗sexualidad reprimida (...) perteneciente 

a una clase que exige uma conducta condicionada‘‖ 9 (EXPORT, 1980, p. 46 apud 

STILES, 2012, p. 93). 

VALIE EXPORT nasceu em 1940 em Linz, na Áustria e mudou seu nome 

de batismo em 1967 como reação à dominação institucional, sobretudo a patriarcal. 

Apropriado de uma famosa marca de cigarros, o novo nome baseado em um 

logotipo expõe ainda a recriação identitária, além da busca pela singularidade 

poética e a originalidade. 

Atuando no cenário artístico de Viena desde a década de 1960, a 

produção de VALIE EXPORT tem no movimento Acionismo Vienense sua principal 

expressão. O Acionismo Vienense foi marcado pelo ataque à sociedade austríaca do 

pós-guerra, considerada alienada e passiva pelos artistas do movimento, e contou 

com performances radicais marcadas pela submissão do corpo dos artistas ao 

perigo e à dor. As obras de VALIE EXPORT são consideradas feministas pela 

análise cáustica das relações de poder envolvidas na(s) forma(s) como as 

representações midiáticas se inscrevem no imaginário e na materialidade dos corpos 

femininos.  

                                                 
9
 ―[...] é um significante corporal de ‗sexualidade reprimida (...) pertencente a uma classe que exige 

uma conduta condicionada‘‖ (EXPORT, 1980, p. 46 apud STILES, 2012, p. 93. Tradução nossa). 
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Figura 7 – Body Sign Action. Valie Export,1970. Photograph: G. Rambow | ©  Fonte: Disponível em 
<http://www.medienkunstnetz.de/works/body-sign-aktion/images/3/> Acesso em 02 de janeiro de 
2014. 

 

Body Sign Action suscita questões em torno da ideia de posse do corpo 

feminino, da relação entre a ação primitiva ritual e a cultura da civilização e sobre a 

repressão sexual e a subjetividade feminina. A cinta-liga aciona um enorme campo 

de significação acerca das questões de gênero, sobretudo sobre o fato de ser ela 

um fetiche para as fantasias sexuais masculinas. A tatuagem reflete a inscrição do 

corpo como propriedade de outro e como uma memória do condicionamento 

feminino marcado na pele. Assim, o corpo de EXPORT é irrevogavelmente tatuado 

evidenciando a funcionalização e objetificação do corpo feminino, o que acaba por 

exibir o papel social das mulheres no mundo determinado pelos homens.  

Além de EXPORT, outras artistas também se destacaram em apresentar 

a exposição não canônica do corpo feminino, tema ainda polêmico na atualidade. A 

britânica Jenny Saville (1970 - ) produz imagens de corpos (quase sempre 

femininos) em grande escala utilizando a pintura a óleo com uma técnica que mescla 

pinceladas vigorosas, paleta de cores carnais e deformações anatômicas das 

figuras. De grande impacto, as obras de Saville discutem os padrões de beleza a 

partir da nudez e do uso de si mesma como modelo para suas pinturas.  

http://www.medienkunstnetz.de/works/body-sign-aktion/images/3/
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A obra Reflective Flesh (FIG. 8) expõe o corpo feminino a partir de um 

ângulo nada convencional: a pose que se reflete em um jogo de espelhos destaca  

 
 
[...] o poder emocional e político da imagem em função das mudanças que 
instala na representação do nu feminino na história da arte. É a sua 
presença que confere intensidade física a obra; seu corpo, sua pose, sua 
construção pictórica. A obra supera a tradição do nu como objeto dócil para 
o olhar masculino, em ―Reflective Flesh‖ a agressividade da pose e a 
individualidade do sujeito recriam o projeto realista da representação do 
corpo, em termos intelectuais, sociais e estéticos. É a Vênus de Willendorf 
vista sob a perspectiva do olhar visceral do século XXI (NOCHLIN, 2006, p. 
237 apud SENNA, 2012, p. 28).  
 
 
 

 

Figura 8 – Reflective Flesh. Jenny Saville, 2002-2003. Óleo s/tela, s. d. Gagosian Gallery, Londres. 
Fonte: Disponível em <http://www.douban.com/photos/photo/1173878284/> Acesso em 08 de 
fevereiro de 2014. 

http://www.douban.com/photos/photo/1173878284/
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Outro trabalho expressivo foi um cartaz intitulado EU panties (FIG. 9) da 

artista sérvia Tanja Ostojic (1972 -  ). Conforme relatado por Senna (2012) o cartaz 

foi realizado para o projeto EUROPART que consistia em vários painéis digitais 

colocados em diversas partes da cidade de Viena, na Áustria, que se revezavam na 

apresentação de imagens de obras de setenta e cinco artistas de países membros 

da União Europeia. Apesar de dividir a atenção com outras imagens por alguns 

instantes de exibição o cartaz registrou tamanha comoção pública negativa que foi 

retirado do evento.  

 

 

 

Figura 9 – EU panties.Tanja Ostojic, 2004. Fotografia. Fonte: Tanja Ostojic Site. Disponível em < 
http://www.van.at/see/tanja/> Acesso em 08 de fevereiro de 2014 
 

. 

 

Paródia da obra ―A origem do mundo‖ do artista realista francês Gustave 

Courbet (1819 - 1877), a imagem apresenta a própria artista vestida com uma 

calcinha com a bandeira da União Europeia em fotografia de David Rych. A artista, 

http://www.van.at/see/tanja/
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natural da antiga Iugoslávia, conduz ao debate sobre a situação da mulher 

estrangeira na Europa, e ―[...] ostenta em suas performances e ações multimídias a 

bandeira do feminismo; concentrando-se sobre questões específicas da mulher do 

Leste Europeu‖. (SENNA, 2012, p. 31).  

No Brasil, a paulista Cris Bierrenbach se destaca por sua atuação no 

fotojornalismo e nas artes visuais, em que pesquisa processos técnicos da fotografia 

(daguerreótipos). A série fotográfica ―Retratos íntimos‖ (FIG. 10, 11, 12, 13 e 14) 

apresenta cinco imagens médicas – radiografias do corpo da artista – da altura do 

ventre aos joelhos.  

 

  

 
Figura 10 – Retrato Íntimo. Cris Bierrenbach. 2003. Impressão digital de raio-X  85 x 60 cm. Fonte: 
Site Cris Bierrenbach. Disponível em < http://crisbierrenbach.com/pessoal/foto/retrato-intimo/> Acesso 
17 de junho de 2013. 

http://crisbierrenbach.com/pessoal/foto/retrato-intimo/
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A inserção de imagens médicas no campo da arte demonstra a ampliação 

social do uso dos aparatos tecnológicos e também aponta para o surgimento de 

novos circuitos de produção e fruição de imagens, novos regimes de visualidades.  

No campo da arte, o corpo do artista é a instância primeira de 

posicionamento político, o seu lugar de fala.  

 

 

 
 
Figura 11 – Retrato Íntimo. Cris Bierrenbach. 2003. Impressão digital de raio-X  85 x 60 cm. Fonte: 
Site Cris Bierrenbach. Disponível em <http://crisbierrenbach.com/pessoal/foto/retrato-intimo/> Acesso 
17 de junho de 2013. 

http://crisbierrenbach.com/pessoal/foto/retrato-intimo/
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Cris Bierrenbach usa o seu próprio corpo para apresentar certos 

constrangimentos do feminino expondo um ponto de vista inédito até então: o corpo 

visto de seu interior. Nesse sentido, o paradoxo da presença/ausência do corpo é 

evidenciado. Nas imagens médicas a identificação física do corpo fica 

comprometida: não possui o caráter icônico (semelhança) da imagem fotográfica. As 

radiografias parecem imateriais, diluem a concretude do corpo. 

 

 

 
 

Figura 12 – Retrato Íntimo. Cris Bierrenbach. 2003. Impressão digital de raio-X  85 x 60 cm. Fonte: 
Site Cris Bierrenbach. Disponível em <http://crisbierrenbach.com/pessoal/foto/retrato-intimo/> Acesso 
17 de junho de 2013. 

http://crisbierrenbach.com/pessoal/foto/retrato-intimo/
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Na série de imagens a qualidade indicial da fotografia – qualidade de 

evidência de um determinado fato acontecido – é responsável por esse 

estranhamento quando nos assombramos com a visão de um evento: mais que a 

visão do objeto inserido vemos o ato de introdução de objetos perfurantes na vagina.  

 

 

 
 
 
Figura 13 – Retrato Íntimo. Cris Bierrenbach. 2003. Impressão digital de raio-X  85 x 60 cm. Fonte: 
Site Cris Bierrenbach. Disponível em <http://crisbierrenbach.com/pessoal/foto/retrato-intimo/> Acesso 
17 de junho de 2013. 

http://crisbierrenbach.com/pessoal/foto/retrato-intimo/
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Os objetos – uma seringa, uma pinça, uma tesoura, uma faca e um garfo 

– são ―[...] corpos estranhos, no sentido médico do termo, que indica substância ou 

objeto que se encontra de modo indevido em um órgão, orifício ou conduto do corpo, 

quer acidentalmente,  quer espontaneamente‖. (COSTA, H. 2005, s/p) 

 
 
 
 

 
 
 
Figura 14 – Retrato Íntimo. Cris Bierrenbach. 2003. Impressão digital de raio-X  85 x 60 cm. Fonte: 
Site Cris Bierrenbach. Disponível em <http://crisbierrenbach.com/pessoal/foto/retrato-intimo/> Acesso 
17 de junho de 2013. 

http://crisbierrenbach.com/pessoal/foto/retrato-intimo/
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O impacto das fotografias de Cris Bierrenbach no espectador é ampliado 

pela curiosidade que toma o lugar do assombro inicial, agora voltada aos processos 

de execução das fotografias. Saber como a artista fez a fotografia torna-se 

imperativo assim como a relação do artista com a mística que envolve o corpo. 

Podemos destacar aqui certa confusão entre as noções de público e privado, entre o 

que deve ser mostrado e o que não deve. 

A introdução espontânea dos objetos no corpo por si é um ato radical mas 

com objetos perfuro cortantes o ato torna-se mais agressivo. Nas imagens, a artista 

é, ao mesmo tempo, ―vítima e algoz‖, pois é ela quem detém a posse de seu corpo. 

(COSTA, H. 2005, s/p) As imagens também fazem menção à violência sexual – 

estupro. Pensar tais imagens fotográficas enquanto analogon da realidade legitima a 

verdade do fato fotografado. Assim, é possível que a utilização de imagens médicas 

busque autenticar por meio de um determinado regime de verdade – a ciência 

médica – a veracidade do ato transgressor.  

Como exposto nas discussões das imagens anteriores a exposição do 

corpo feminino pelas artistas mulheres dirige-se ao definitivo rompimento com a 

representação da mulher enquanto objeto do desejo masculino. Pode-se dizer que, 

não mais relacionada ao fetiche, a imagem da mulher será encarnada em si própria 

através de poses descomprometidas com a beleza clássica, inclusive transcorrendo 

em exibições viscerais do corpo, e por isso, repulsivas. Ao contrário do prazer 

contemplativo das representações canônicas da beleza feminina na maioria das 

vezes seremos afetados por imagens abjetas que modificam a maneira como nos 

relacionamos com a concepção de representação tradicional da mulher.   

Uma serigrafia da artista Judy Chicago exemplifica bem a questão. A obra 

Red Flag apresenta uma fotografia da vagina da artista, de onde é retirado um 

absorvente interno (FIG. 15). Na fotografia em preto e branco vemos um único 

detalhe em cores: a impressão serigráfica em vermelho no absorvente interno, numa 

clara alusão ao sangue menstrual. O título Red Flag – Bandeira Vermelha em 

tradução para o português – evidencia a conotação política da obra sugerindo uma 

bandeira literal pela qual todo o feminino é manifesto. Além da exposição da vagina, 

outro tabu envolvendo o corpo feminino também é mencionado: o fluxo menstrual.  
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Figura 15 – Red Flag. Judy Chicago. 1971. Photo-lithograph. 20" x 24", Photo © Donald Woodman. 
Fonte: Site Judy Chicago. Disponível em 
<http://www.judychicago.com/gallery.php?name=Early+Feminist+Works+Gallery> Acesso em 02 de 
janeiro de 2014. 

 

 

Paglia (1992) defende a ideia de que a mulher foi caracterizada 

historicamente com certa repugnância e que esta tem como base a racionalidade 

patriarcal pois o nojo seria uma reação à rudeza da natureza procriadora feminina. 

Confrontando os termos apolíneo e dionisíaco a autora identifica características 

estruturantes nessas terminologias relacionando o domínio do deus Apolo à frieza e 

racionalidade sobre-humana do masculino e a emotividade terrena e orgânica do 

deus Dionísio à natureza e ao feminino. Desse modo, até os fluidos corporais – 

característicos da espécie humana – foram hierarquicamente diferenciados: as 

fezes, comuns a todos sem distinção de gênero, passam a se referir ao espaço do 

cômico; o sêmen relacionado à geração transcendental, uma espécie de líquido vital; 

http://www.judychicago.com/gallery.php?name=Early+Feminist+Works+Gallery
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e a menstruação voltada ao sujo e ao impuro do corpo.  Tal descompasso 

possibilitou a construção de um imaginário: a mulher como objeto sexual, onde a 

função procriadora do corpo é mascarada. 

 

O sexo é sujo e desordenado, um retorno ao que Freud chama de polimorfa 
perversidade do bebê, um animado refocilar em todos os fluidos do corpo. 
Santo Agostinho diz: ―Nascemos entre fezes e urina‖. Essa visão misógina 
da saída do bebê, maculado pelo pecado, do canal de nascimento, está 
próxima da verdade ctônica. Mas a excreção, pela qual a natureza uma vez 
na vida atua igualmente sobre os sexos, pode ser salva pela comédia, como 
vemos em Aristófanes, Rabelais, Pope e Joyce. A excreção encontrou um 
lugar na alta cultura. A menstruação e o parto são demasiados bárbaros 
para a comédia. Sua feiura produziu o gigantesco deslocamento do status 
histórico da mulher como objeto sexual, cuja beleza se discute e modifica 
interminavelmente. A beleza da mulher é um compromisso com sua 
perigosa fascinação arquetípica. Dá ao olho a consoladora ilusão de 
controle intelectual sobre a natureza. (PAGLIA, 1992, p.27/28). 

 

 

Conforme Paglia (1992, p. 27) as ocorrências orgânicas da mulher como 

a menstruação e o parto são uma espécie de insulto à beleza e à forma ideal, pois 

―em termos estéticos, são espetáculos de assustadora miséria‖. Por conta disso, 

assim como a morte, o parto e ciclos menstruais foram ‗cirurgicamente‘ purificados 

na sociedade moderna e contemporânea. Ações domésticas, cotidianas e rituais do 

feminino como o parto, o sexo e a morte foram espetacularizados e a assepsia 

retirou toda e qualquer menção aos fluidos femininos10. 

Mais recentemente, outra artista causou polêmica ao utilizar o fluido 

menstrual como parte integrante de suas ações poéticas. Em dezembro de 2013, a 

performer australiana Casey Jenkins chocou internautas com uma 

videoperformance11, em que aparece tricotando fios de lã que saem de sua vagina. 

A obra Vaginal knitting (FIG. 16) consiste na ação de tricotar durante 28 dias 

consecutivos, inclusive durante o período menstrual. A peculiaridade do trabalho 

reside no fato de que os novelos ficam inseridos na vagina da artista e na medida 

em que são desenrolados trazem os fluidos do interior do corpo, que por sua vez, 

acabam por tingir os fios criando matizes variados.  

                                                 
10

 Vale ressaltar que os fluidos femininos não são comuns em produtos da pornografia, como filmes e 
fotografias; entretanto, o sêmen ocupa lugar de destaque em tais produções, frequentemente 
relacionado ao clímax do ato sexual.  
11

 O vídeo Vaginal Knitting está disponível no YouTube em 
<http://www.youtube.com/watch?v=q6RZZf6HMzo> Acesso em 02 de janeiro de 2014. 

http://www.youtube.com/watch?v=q6RZZf6HMzo
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Figura 16 – Vaginal knitting. Casey Jenkins. Performance. 2013.  Fonte: Imgur. Disponível em 
<http://imgur.com/gallery/f4avqNw> Acesso em 02 de janeiro de 2014. 

 
 

A performance de Jenkins possui similaridade com outra obra realizada 

na década de 1975 pela artista Carolee Schneemann, intitulada Interior Scroll, como 

nos mostra as figuras 17 e 18. Emblemática, a ação performática de Schneemann 

foi apresentada em duas ocasiões, em 1975 e 1977, ambas nos EUA sob forte 

conotação ritual. Após a pintura corporal, a artista, nua, retira vagarosamente uma 

longa tira de papel de sua vagina ao mesmo tempo em que procede a sua leitura 

para o público.  Como um manifesto, tanto o conteúdo da lista lida pela performer 

quanto a própria ação performática revela o 

 

[...] posicionamento sobre o papel feminino na arte e, também, sobre os 
estereótipos do olhar masculino. Interior Scroll chama a atenção para o fato 
de a não visibilidade da genitália feminina ser interpretada pelo pensamento 
falocêntrico como falta. Dar uma imagem contundente da imposição desse 
discurso significa subverter o condicionamento tradicional. (SCHNEEMANN, 
2014, s/p). 

 
 

Simbolicamente,  Schneemann traz à tona os papeis representativos da 

mulher na sociedade através de suas formas de aparição na história da arte.  

http://imgur.com/gallery/f4avqNw
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Figura 17 – Interior Scroll. Carolee Schneemann. Performance. 1975. Fotografia de Anthony 
McCall. Cortesia de Carolee Schneemann Fonte: Revista Performatus. Disponível em 
<http://performatus.net/wp-content/uploads/2013/08/%E2%80%9CPresen%C3%A7a%E2%80%9D-In-
Absentia-%C2%AB-Performatus.pdf> Acesso em 02 de janeiro de 2014. 

http://performatus.net/wp-content/uploads/2013/08/%E2%80%9CPresen%C3%A7a%E2%80%9D-In-Absentia-%C2%AB-Performatus.pdf
http://performatus.net/wp-content/uploads/2013/08/%E2%80%9CPresen%C3%A7a%E2%80%9D-In-Absentia-%C2%AB-Performatus.pdf
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Figura 18 – Interior Scroll. Carolee Schneemann. The Object. Fotografia de Susan Alzner. Cortesia 
de Carolee Schneemann Fonte: Revista Performatus. Disponível em <http://performatus.net/interior-
scroll/> Acesso em 02 de janeiro de 2014. 

http://performatus.net/interior-scroll/
http://performatus.net/interior-scroll/
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Um caso interessante é o da norte-americana Annie Sprinkle. 

Acumulando as profissões de prostituta, atriz pornô e artista visual, há 20 anos vem 

produzindo trabalhos representativos das questões que rondam a sexualidade 

feminina como a exposição midiática da mulher e o direito político ao uso do corpo. 

 

 

Figura 19 – Colo Public Announcement. Post Porn Modernist, Annie Sprinkle. 1999. Fotografias de 
Efrain John Gonzalez.  Fonte: ESCOPTOFILIA. Disponível em 
<http://scoptophilia.blogspot.com.br/2012/03/annie-sprinkle-public-
cervix.html?zx=b53a52b75898ad61> Acesso em 02 de janeiro de 2014. 
 

 

Na performance Post Porn Modernist (FIG. 19, 20, 21 e 22), trabalho que 

deu nome a um de seus livros, o público podia observar sua vagina usando um 

especulo médico com a ajuda de uma lanterna. Nessa ação radical temos uma 

inversão da exposição da mulher fetichizada pelo mercado pornográfico, rompendo 

com a representação idealizada do corpo feminino, inclusive com a noção de interior 

e exterior.  

Pelo microfone a artista convida e provoca a plateia, como uma 

apresentadora de um freak show, em que é, ao mesmo tempo, mestre de cerimônias 

e atração monstruosa.     

http://scoptophilia.blogspot.com.br/2012/03/annie-sprinkle-public-cervix.html?zx=b53a52b75898ad61
http://scoptophilia.blogspot.com.br/2012/03/annie-sprinkle-public-cervix.html?zx=b53a52b75898ad61
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Figura 20 – Colo Public Announcement. Post Porn Modernist, Annie Sprinkle. 1999. Fotografias de 
Efrain John Gonzalez.  Fonte: ESCOPTOFILIA. Disponível em 
<http://scoptophilia.blogspot.com.br/2012/03/annie-sprinkle-public-
cervix.html?zx=b53a52b75898ad61> Acesso em 02 de janeiro de 2014. 

http://scoptophilia.blogspot.com.br/2012/03/annie-sprinkle-public-cervix.html?zx=b53a52b75898ad61
http://scoptophilia.blogspot.com.br/2012/03/annie-sprinkle-public-cervix.html?zx=b53a52b75898ad61
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Figura 21 – Colo Public Announcement. Post Porn Modernist, Annie Sprinkle. 1999. Fotografias de 
Efrain John Gonzalez.  Fonte: ESCOPTOFILIA. Disponível em 
<http://scoptophilia.blogspot.com.br/2012/03/annie-sprinkle-public-
cervix.html?zx=b53a52b75898ad61> Acesso em 02 de janeiro de 2014. 

 

 

Figura 22 – Colo Public Announcement. Post Porn Modernist,  Annie Sprinkle. 1999. Fotografias de 
Efrain John Gonzalez.  Fonte: ESCOPTOFILIA. Disponível em 
<http://scoptophilia.blogspot.com.br/2012/03/annie-sprinkle-public-
cervix.html?zx=b53a52b75898ad61> Acesso em 02 de janeiro de 2014. 

http://scoptophilia.blogspot.com.br/2012/03/annie-sprinkle-public-cervix.html?zx=b53a52b75898ad61
http://scoptophilia.blogspot.com.br/2012/03/annie-sprinkle-public-cervix.html?zx=b53a52b75898ad61
http://scoptophilia.blogspot.com.br/2012/03/annie-sprinkle-public-cervix.html?zx=b53a52b75898ad61
http://scoptophilia.blogspot.com.br/2012/03/annie-sprinkle-public-cervix.html?zx=b53a52b75898ad61
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Na atualidade, Annie Sprinkle atua como apresentadora de televisão, 

editora e produtora de filmes e revistas pornográficas, e educadora sexual. Em suas 

abordagens a mulher ocupa o papel central em que o lesbianismo é evidenciado. 

Contudo, apesar de sua trajetória de duas décadas na interface entre arte e 

pornografia suas obras ainda são consideradas polêmicas. Talvez por isso sua 

produção pareça não ecoar nos grandes espaços de difusão artística, 

permanecendo um tanto underground, não só pelo conteúdo de suas obras, mas 

sobretudo, pela atuação da artista na linha de frente do mercado pornográfico, 

espaço exclusivamente masculino. 

 

 

2.3 O uso político do corpo na arte: a performance  

 

 

Seja através de fotografias, pinturas ou performances, a exposição do 

corpo feminino de forma divergente dos padrões normativos de gênero ecoa na 

produção de boa parte de artistas mulheres a partir da segunda metade do século 

XX. Entretanto, a performance parece ter sido uma linguagem privilegiada para as 

questões norteadoras das produções artísticas femininas à partir da década de 

1960. Entendida como uma ação envolvendo diretamente o corpo do artista, a 

performance traz a possibilidade de uso político do corpo na arte.  

A performance não pode ser definida por um único conceito, dada às suas 

especificidades como meio expressivo. Associada aos desdobramentos espaciais da 

escultura e pintura, mesclados às contaminações interdisciplinares do teatro, da 

dança, da música, da poesia e da arte conceitual nas décadas de 1960 e 1970, a 

performance não deve ser limitada ao estereótipo  de um único formato: o do corpo 

como núcleo de expressão e investigação.  

 

[...] atualmente, uma definição possível de performance nas artes visuais 
contempla uma série infindável de trabalhos, ampliando sobremaneira o seu 
conceito. Associada a essa noção, surge uma variante de procedimentos, 
reexaminada por meio de elementos performativos presentes na ordem 
construtiva de muitos trabalhos apresentados na forma de vídeos, 
instalações, desenhos, filmes, textos, fotografias, esculturas e pinturas. 
(MELIN, 2008, p. 8) 
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Portanto, a performance é mais um espaço de experimentação estética 

que envolve práticas e procedimentos diversos, comportando ações ao vivo, com 

participação de público e também sem audiência, ações remotas, registradas e 

documentadas por meios diversos, e ainda outra efêmeras, as quais só existirão na 

lembrança dos espectadores. É nesse campo ampliado que se localiza a 

performance, espaço de flexibilidade, de não categorização e de mutação. Nas 

palavras de Goldberg 

 

 
A história da performance no século XX é a história de um meio de 
expressão maleável e indeterminado, com infinitas variáveis, praticado por 
artistas impacientes com as limitações das formas mais estabelecidas e 
decididos a pôr sua arte em contato direto com o público. Por esse motivo, 
sua base tem sido sempre anárquica. Por sua própria natureza, a 
performance desafia uma definição fácil ou precisa, indo além da simples 
afirmação de que se trata de uma arte feita ao vivo pelos artistas. Qualquer 
definição mais exata negaria de imediato a própria possibilidade da 
performance, pois seus praticantes usam livremente quaisquer disciplinas e 
quaisquer meios como material – literatura, poesia, teatro, música, dança, 
arquitetura e pintura, assim como vídeo, cinema, slides e narrações, 
empregando-os nas mais diversas combinações. De fato, nenhuma outra 
forma de expressão artística tem um programa tão ilimitado, uma vez que 
cada performer cria sua própria definição ao longo de seu processo e modo 
de execução. (GOLDBERG, 2006, p. IX, Prefácio) 

 

 

Em 04 de julho de 1965, a integrante do Grupo Fluxus, Shigeko Kubota 

realizou a performance Vagina painting (FIG. 23).  

Relatada pela própria artista como controversa até mesmo dentro do 

próprio grupo12, a ação performática consistia na artista de cócoras, pintando uma 

folha de papel no chão com um pincel atado à calcinha, e a tinta aludindo à 

menstruação. Os movimentos corporais empreendidos por Kubota para realizar a 

pintura redefiniram a pintura gestual para algo próximo da anatomia e das funções 

corporais femininas. 

 

 

La referencia directa al ciclo menstrual parece comparar la continuidad 
procreación/creación em el interior de la mujer com los ciclos temporales de 
cambio y crecimento que la artista experimentó em su próprio arte y vida 
después de mudarse de Japón a Estados Unidos. Su progenie artística 
podría ser observada em el texto de ación de sangre metafórica a través del  

                                                 
12

 ―Kubota, por ejemplo, comentó que sus amigos y colegas de Fluxus odiaron su performance Vagina 
Painting‖[...]. (STILES, 2012, p. 146). 
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qual objetivó el centro femenino biológico, creativo e inmaterial, y em la 
imagen concreta de sus poderes artísticos, finalmente manifiesta. (STILES, 
2012, p. 147).

13
 

 

 

 

 
 
Figura 23 – Vagina painting. Shigeko Kubota. Performance.1965.  Fonte: Live Journal. Disponível em 
< http://entrelinhas.livejournal.com/35776.html?thread=49856> Acesso em 02 de março de 2014. 
 

 
 

 

Conforme Stiles (2012), foi a partir do final da década de 1960 que os 

questionamentos sobre os papeis de gênero tornaram-se mais radicais na 

sociedade, período que coincide ainda com a tomada de inúmeras questões internas 

por outras minorias dentro do próprio movimento feminista como as reivindicações 

das mulheres homossexuais e negras. A partir do início da década de 1970 surgiram 

divisões e novas tendências dentro do movimento feminista, o que tornou a questão 

de gênero ainda mais complexa.  

                                                 
13

 ―A referência direta ao ciclo menstrual parece comparar continuidade criação procriação do interior 
da mulher com os ciclos temporais de mudança e crescimento que a artista experimentou em sua 
própria arte e vida após mudar-se do Japão para os Estados Unidos. Sua descendência artística 
pode ser observada no texto de sangue metafórico através do qual objetivou o centro criativo e 
imaterial das mulheres, e na imagem concreta de seus poderes artísticos, finalmente manifestada.‖ 
(STILES, 2012, p. 147. Tradução nossa) 
 

http://entrelinhas.livejournal.com/35776.html?thread=49856
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Ainda de acordo com Stiles (2012), as artistas feministas Cheri Gaulke 

(1954 - ) e Suzanne Lacy (1945 - ), juntamente com Mira Schor (1950 - )e as 

historiadoras da arte Moira Roth (1933 - ) e Lucy Lippard (1937 - ), especialmente 

ativas durantes as primeiras fases do feminismo, foram responsáveis pela 

documentação das origens da performance feminista durante a década de 1970 nos 

Estados Unidos da América. Roth identificou a conjunção da performance feminista 

com o teatro de rua feminista, como por exemplo a alteração do concurso de beleza 

Miss América em Atlantic City  - EUA em 1968 e os protestos pela baixa 

porcentagem de mulheres na Bienal do Museu Whitney de Nova Iorque, em 1970.  

 
 
Roth señaló que el princípio del performance em Estados Unidos em la 
Costa Este estuvo conectado de manera integral com los happenings, la 
música y la danza experimentales, así, como con el arte conceptual y 
minimalista. Dijo, asimismo, que El performance emergió em la Costa Oeste 
de fuentes también muy variadas, que reflejaban el teatro de improvisiación 
de Rachel Rosenthal, lós eventos de música y danza experimentales 
asociados a Ann Halprin y Pauline Oliveros, las obras de proceso, 
ecológicas y minimalistas de Barbara Smith y Bonnie Sherk, así como el 
Programa de Arte Feminista de Fresno dirigido por Judy Chicago. (STILES, 

2012, p. 118)
14 

 

 

Tais acontecimentos foram responsáveis por ampliar a divulgação do 

tema na sociedade – tanto no circuito mais restrito da arte quanto em outros 

espaços – e que culminaram nas performances de guerrilha de VALIE EXPORT, as 

primeiras ações feministas ocorridas na Europa, conforme nos relata Stiles (2012). 

Desse modo, a performance se tornou um meio expressivo privilegiado para o 

debate de questões feministas desde a década de 1960 até os dias de hoje.  

É possível argumentar sobre o caráter radical da expressão artística que 

parte do próprio corpo das artistas – no caso da performance –, como um ato de 

rebeldia à representação objetivada da figura feminina ao longo da história da arte. 

Assim, de maneira violenta, é no próprio corpo das artistas que se dá a indisciplina 

pela recusa em ser apenas imagem, e sim, corpo presentificado. Um corpo que 

                                                 
14

 Roth apontou que o princípio da performance nos Estados Unidos na Costa Leste esteve 
conectado de maneira integral com os happenings, a música e a dança experimental, assim, como 
com a arte conceitual e minimalista. Do mesmo modo, a performance emergiu na Costa Oeste de 
fontes também muito variadas, que refletiam o teatro de improvisação de Rachel Rosenthal, os 
eventos de música e dança experimentais associados a Ann Halprin e Pauline Oliveros, às obras de 
processoo, ecológicas e minimalistas de Barbara Smith e Bonnie Sherk, assim como o Programa de 
Arte Feminista de Fresno dirigido por Judy Chicago. (STILES, 2012, p. 118. Tradução nossa). 
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transgride o seu lugar passivo na história da representação. Um corpo deseducado, 

que subverte e profana seu espaço e sua função de mero objeto contemplativo.   

Assim como o tema do corpo deseducado percorre a produção das 

artistas destacadas aqui nesse tópico o próximo capítulo traz as condições iniciais 

da criação da performance deseducativa do corpo, foco da pesquisa poética descrita 

nesta dissertação, através da profanação de um determinado circuito regulatório: a 

norma comportamental do fechar as pernas. 
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TERCEIRO CAPÍTULO 
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3. O CORPO FEMININO E SUAS REGULAÇÕES  

 

 

Para nos aproximarmos do tema central desta pesquisa, tomemos como 

exemplo a performance Action: Genital Panic da artista austríaca VALIE EXPORT, 

pois nela encontramos a ideia do corpo deseducado atuando como um ponto de 

resistência frente à regulação dos corpos.  

Inicialmente, será necessário esclarecer o termo ‗corpo deseducado‘, ou 

‗corpo indisciplinado‘ tratado aqui. O conceito de ―corpo educado‖ está presente nos 

estudos de gênero de Guacira Lopes Louro (2000), e diz respeito ao processo de 

educação e disciplina na construção e manutenção do gênero, instituído pela escola, 

pela família e demais esferas sociais. Para a autora, os nossos corpos são 

construídos não apenas fisicamente mas também discursivamente.  

 

 

[...] investimos muito nos nossos corpos. De acordo com as mais diversas 
imposições culturais, nós os construímos de modo a adequá-los aos 
critérios estéticos, higiênicos, morais, dos grupos a que pertencemos. As 
imposições de saúde, vigor, vitalidade, juventude, beleza, força são 
distintamente significadas, nas mais variadas culturas e são também, nas 
distintas culturas, diferentemente atribuídas aos corpos de homens e 
mulheres. Através de muitos processos, de cuidados físicos, exercícios, 
roupas, aromas, adornos, inscrevemos nos corpos marcas de identidades e, 
consequentemente, de diferenciação. Treinamos nossos sentidos para 
perceber e decodificar essas marcas e aprendemos a classificar os sujeitos 
pelas formas como eles se apresentam corporalmente, pelos 
comportamentos e gestos que empregam e pelas várias formas com que se 
expressam. (LOURO, 2000, p.15) 

 

 

Assim, ao estabelecer um intuito de subversão normativa de determinada 

ação disciplinar – proposta desta pesquisa –, ocorre o processo de deseducação ou 

indisciplina do corpo. Portanto, o corpo deseducado, indisciplinado é aquele que 

passou por um processo de desconstrução educativa, de despojamento de 

intenções regulatórias ou que se recusa a ser subjugado por regras normativas.  

 



63 
 

 

 

3.1 O corpo deseducado em VALIE EXPORT 

 

 

Na obra de EXPORT, a linguagem da performance opera como um modo 

de expressão de inconformidade e da resistência em relação às formas de 

representação tradicionais da mulher pelo universo midiático, sobretudo pelo 

cinema. É necessário ressaltar que a análise empreendida aqui não se limita à fonte 

visual, uma vez que a fotografia aqui apresentada funciona como registro/documento 

da ação performática e complementa a compreensão do acontecimento.  

Realizada pela primeira vez em 1968, a ação consistia na entrada da 

artista em um cinema durante uma sessão pornô da cidade de Munique, 

completamente despenteada, carregando uma metralhadora e vestindo uma roupa 

masculina, na qual a calça possuía uma estratégica abertura na altura da virilha que 

expunha a sua vagina. Antes de se sentar próxima à tela, em frente a um público 

exclusivamente masculino, ela caminhou por entre ele, apontando a arma e 

expondo, ao nível do rosto dos atônitos expectadores, a vagina descoberta. No ano 

seguinte, a ação performática foi repetida para registro e documentação pelo 

fotógrafo Peter Hassmann. (FIG. 24). 

Através de uma atitude desafiadora e drástica a ação performática de 

EXPORT polemiza a representação passiva da mulher pelo cinema, a contradição 

das relações entre o público e o privado e a performatividade de gênero.  

 

 

A artista utiliza o seu próprio corpo como suporte de uma marca, 
abertamente sexual, para entabular um discurso que questiona os padrões 
morais e a ordem pública. As ações centradas na sexualidade do corpo 
visavam subverter a imagem da mulher como fetiches e objetos passivos do 
olhar. Contudo, as estratégias mais radicais implicavam o risco de serem 
―reapropriadas‖ aos propósitos do discurso ao qual se contrapunham. 
Revisões contemporâneas das ações femininas daquela época conseguem 
dimensionar a natureza política do gesto. (SENNA, 2012, p. 29).  
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Figura 24 – Aktionshose: Genitalpanik (Action Pants). VALIE EXPORT. 1969. Fotografia Peter 
Hassmann. Fonte: Valie Export © 2010. Disponível em <http://www.valieexport.at/en/valie-exports-
home/>Acesso em 15 de junho de 2013. 

http://www.valieexport.at/en/valie-exports-home/
http://www.valieexport.at/en/valie-exports-home/
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Os Estudos Feministas podem ser descritos como uma série de 

procedimentos sociológicos e metodológicos que constituem as mulheres enquanto 

categoria social, que colocam o sexo/gênero como categoria de análise e 

desconstroem as representações e os mecanismos constitutivos da divisão social 

dos sexos e de outros sistemas de dominação. A obra ―Segundo Sexo‖ de Simone 

de Beauvoir, publicada em 1949, pode ser considerada um marco das teorias 

feministas. 

Os estudos feministas apontaram para o sexo como natural ao corpo e o 

gênero uma construção cultural. Entretanto, desde a década de 1990 a teórica norte-

americana Judith Butler propõe a crítica radical do deslocamento das configurações 

binárias de identidade de gênero e dá visibilidade e destaque à situação dos sujeitos 

inadequados ao ideal normativo homem-mulher15. Em resumo, sujeitos cujas 

identidades são conformadas fora do padrão heteronormativo. Nesse sentido, se a 

construção da identidade de gênero prescinde de uma norma linear de adequação 

aqueles que não se submetem ou não se enquadram nessa estrutura binária são 

categorizados como anormais ou relegados ao status de abjetos.  

 

O difícil projeto de construir e manter as identidades de gênero provoca uma 
série de respostas ansiosas por toda a cultura, dando um outro ímpeto à 
teratogênese. A mulher que ultrapassa as fronteiras de seu papel de gênero 
arrisca tornar-se uma Scylla, uma Weird Sister, uma Lilith (―die erste Eva‖, 
―la mère obscuré‖), uma Bertha Mason, ou uma Gorgon (COHEN, 2000, p. 
35). 
 
 

São exemplo de desviantes todos os indivíduos situados fora do padrão 

normativo, e não só homossexuais e transgêneros. As mulheres nomeadas como 

―Scylla, Weird Sister, Lilith, Bertha Mason, ou a Gorgon‖ (COHEN, 2000, p. 35) 

desestabilizam as certezas no que tange ao movimento linear entre sexo e gênero, e 

por isso, são abjetas. Nas palavras de Butler 

 
O abjeto para mim não se restringe de modo algum a sexo e 
heteronormatividade. Relaciona-se a todo tipo de corpos cujas vidas não 
são consideradas ‗vidas‘ e cuja materialidade é entendida como ‗não 
importante‘. (BUTLER, 2002, s/p.)  

                                                 
15 A discussão é divulgada no Brasil a partir da edição da obra ―Problemas de gênero: feminismo e 
subversão da identidade‖, em 2003. 
. 



66 
 

 

 

A tessitura destas relações dá-se em meio a um processo de 

performatividade, o qual para Butler (2003), gênero é um aspecto performativo, ou 

seja, é circunscrito em ações sociais intencionais – como gestos, palavras e atos 

expressos – capazes de criar uma determinada realidade. O gênero é construído no 

processo performático cuja recitação produz aquilo que nomeia, produz 

comportamentos, práticas, sujeitos, produz, inclusive, o sexo. Consequentemente, 

se o ideal normativo de gênero como definidor do que seriam homens e mulheres 

normais é performativo é possível dar legitimidade social aos indivíduos desviantes, 

aqueles que não se enquadram nesse ideal.  

Mesmo interpelado pelas representações sociais de regimes de verdade 

dominantes o corpo resiste pois não acata totalmente as significações 

heteronormativas, tomadas equivocadamente como intenções particulares do 

sujeito, assim como rejeita as normas sociais de imposição de sua materialização. 

Todo corpo é condicionado a normas performativas, ainda que este não se submeta 

a elas. Segundo Patrícia Porchat, em seu artigo sobre o pensamento de Butler, 

intitulado Respirar, Desejar, Amar e Viver, “Os corpos considerados abjetos pela 

norma estão desconstituídos de sua humanidade, e por isso, são relegados à 

invisibilidade‖ (PORCHAT, 2010, s/p). Desse modo, o processo de recusa destas 

normas destitui pessoas de sua humanidade.  

A performance atua como um ponto de aproximação entre a arte e as 

ações da vida cotidiana, de modo que opera tanto na aproximação quanto no 

afastamento do público. Muitas vezes, as ações performáticas são compreendidas 

como ações triviais, e por isso, desconcertantes demais para o espaço da arte, 

considerando denso demais para abrigar banalidades. A performance também se 

aproxima do jogo pois exige do performer e do espectador uma espécie de acordo 

no que diz respeito à entrada dos dois no campo de significação que a ação 

performática propõe.  

 

A performance se relaciona com a construção da realidade, com o contexto 
e interage com ele. É o lugar onde o efeito incrementa a causa, cria um 
potencial para a transformação da relação entre o performer, a audiência e 
cada indivíduo consigo mesmo: um processo de negociação relacional. 
(TORRENS, 2007, p. 41) 
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Para Torrens (2007), o jogo é estratégia de aprendizagem sem risco e 

que também atua como mediador entre o sujeito, o mundo e a realidade exterior. Em 

outras palavras, através de uma atitude desafiadora e drástica, a ação performática 

de EXPORT polemiza a representação passiva da mulher pelo cinema, a 

contradição das relações entre o público e o privado e a performatividade de gênero. 

De certa forma, convida-nos à nova compreensão de determinados circuitos 

ideológicos, pois ―a performance, com seu caráter efêmero, presença e localização 

espacial, alcançará as dimensões de estranheza mágica, incerta e suspeita que tem 

a escuridão após a iluminação‖. (TORRENS, 2007, p. 42). 

Ao passar em exposição a sua vagina aos olhares masculinos, EXPORT 

impossibilita qualquer reação ou transposição dos limites de contato físico do público 

com o seu corpo, uma vez que a arma empunhada pela artista impõe a violência 

como consequência a qualquer excesso. Impedidos de tocar, os espectadores 

atuarão como voyeurs.  A ação disciplinar é paradoxal pois o corpo indisciplinado da 

mulher acaba por disciplinar os corpos dos homens. A limitação do toque pela 

violência simbólica do objeto fálico – a arma – e o inusitado da ação são também 

atos de condicionamento do corpo masculino através da disciplina: acuados e em 

pânico, aos homens só resta olhar. 

O uso da metralhadora como forma de intimidação do público masculino 

pode ser compreendido como uma apropriação de um objeto notadamente 

relacionado ao poder patriarcal, seja pela forma fálica do objeto, seja pela ideia de 

violência voltada às milenares ações masculinas, como a caça e a guerra. Através 

de um ato próximo ao de guerrilha, EXPORT questiona mais que exclusivamente 

demandas feministas de representação feminina na mídia: questiona também os 

limites do próprio corpo.  

Na performance Genital Panic a presença de alguns elementos é 

fundamental para compreendermos a ação artística como prática de resistência às 

regras aplicadas ao corpo feminino, mais precisamente ao padrão normativo de 

gênero. O local escolhido para ação é emblemático: uma sessão de cinema pornô, 

cujo público é exclusivamente masculino, numa atitude de profanação dos circuitos 

determinados pelo gênero. A movimentação espacial da artista no cinema e seu 

posicionamento de frente para o público, tomando o lugar da imagem 

cinematográfica projetada na tela presentifica a objetivação do corpo feminino. 
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Outros elementos são as roupas masculinas, os cabelos despenteados, a arma em 

punho, as pernas abertas e a vagina exposta.  

A ação performática de VALIE EXPORT também ataca ferozmente um 

consenso social sobre as ações proibitivas ao sexo feminino, ou seja, preservar a 

vagina da visão pública e conservar as pernas fechadas é atuar na manutenção da 

ordem moral no corpo feminino; e ao contrário, exibi-la e manter as pernas abertas é 

subverter essa norma.  Assim, a ação performática de VALIE EXPORT expõe alguns 

dos inúmeros pontos onde o poder atravessa o corpo feminino, pois a decisão por 

exibir o corpo de uma forma não convencional determina a condição de indisciplina e 

resistência desse corpo. 

Apesar de sofrer o condicionamento normativo de gênero, o corpo de VALIE 

EXPORT manifesta sua inconformidade e desacata algumas definições binárias 

como público/privado, masculino/feminino, e, sobretudo, a regulamentação social, 

tanto individual quanto coletiva. O corpo desviante da artista deve ser compreendido 

como espaço de poder e resistência frente à regulação dos corpos pois a resistência 

é também uma relação de poder. Nesse sentido, é no próprio corpo da artista que se 

trava a batalha. 

Tratada na dimensão artística mais radical possível, que é a do próprio 

corpo do artista, as questões que esta performance suscita, após quarenta e cinco 

anos de sua realização, ainda são extremamente pertinentes aos estudos de 

gênero.  A inquietante presença de EXPORT, exposta e atenta, em estado de vigília 

permanente, nos incomoda mais pela forma como resiste, ao tempo e ao toque, 

expondo, mais que um sexo, a subversão e a resistência do corpo feminino frente 

aos padrões normativos.  

 

 

3.2 Sobre cruzadas de pernas e a exposição da vagina 

 

 

Nossas práticas cotidianas são permeadas por inúmeros clichês diários, 

sobretudo os relacionados aos modos do proceder feminino. Desde pequenas as 

mulheres devem aprender normas de conduta para regular os seus corpos. Não se 

tratam exclusivamente de normas de boa educação, e sim de normas performativas, 
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de conduta de gênero, como por exemplo, sempre manter as pernas fechadas, 

inclusive durante as ações de cruzá-las ou de se sentar. Essa censura visa controlar 

o próprio movimento pois reduz o ângulo de alcance da abertura das pernas, mas 

também visa anular – ou minimizar – a exposição visual do sexo da mulher. Expor o 

sexo – a vagina – ao abrir ou cruzar as pernas pode ser considerado, dentre outras 

intenções mais ou menos drásticas ao corpo da mulher, um convite à cópula.  

Goellner (2008, p.246) nos diz que 

 

 

Na sociedade contemporânea nossos corpos são tornados espetáculos. 
São instituições performantes que, ao moverem-se, carregam muito mais 
que músculos, ossos e aparências. Carregam significados, tornam carne 
representações e discursos que operam, no detalhe, o controle, a vigilância, 
o enquadrinhamento, a fixidez. E também a resistência, o descentramento, 
a transgressão. (GOELLNER, 2008, p.246). 

 

 

 

Desse modo, o abrir/fechar as pernas feminino tem uma conotação sexual 

muito forte na sociedade ocidental. Tanto que a cultura massiva é exemplar na 

exposição dessa norma regulatória: imagens de mulheres sedutoras abrindo ou 

cruzando as pernas são comuns em diversos gêneros fílmicos, não sendo 

exclusividade da indústria pornográfica. Diversas produções cinematográficas 

abordam a ação, traduzindo em imagens a fetichização do gesto corporal feminino, 

como podemos ver nas dezenas de cartazes de filmes da figura 25.  
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Figura 25 – Cartazes cinematográficos de pernas abertas. Fonte: Churrasco Grego - Blog de cultura 
pop brasileira! Disponível em <http://fubap.org/churrascogrego/tag/poster/> Acesso em 10 de outubro 
de 2013. 

 

 

As figuras 26 e 27 expõem um caso emblemático: a cruzada de pernas da 

atriz Sharon Stone no filme ―Instinto Selvagem‖ (Basic Instinct), filme dirigido por 

Paul Verhoeven. 

http://fubap.org/churrascogrego/tag/poster/
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Figura 26 – Cruzada de pernas da atriz Sharon Stone no filme Instinto Selvagem.  Fonte: Revista 
GQBrasil.  Disponível em <http://revista.gq.globo.com/news/cruzada-de-pernas-de-sharon-stone-em-
instinto-selvagem-completa-20-anos/> Acesso em 10 de dezembro de 2013. 
 
 

 

Figura 27 – Cruzada de pernas da atriz Sharon Stone no filme Instinto Selvagem.  Fonte: Revista 
GQBrasil.  Disponível em <http://revista.gq.globo.com/news/cruzada-de-pernas-de-sharon-stone-em-
instinto-selvagem-completa-20-anos/> Acesso em 10 de dezembro de 2013. 

 

 

A trama, um suspense erótico, é marcada pela cena em que a escritora 

Catherine Tramell, personagem interpretada por Stone, é interrogada por dois 

http://revista.gq.globo.com/news/cruzada-de-pernas-de-sharon-stone-em-instinto-selvagem-completa-20-anos/
http://revista.gq.globo.com/news/cruzada-de-pernas-de-sharon-stone-em-instinto-selvagem-completa-20-anos/
http://revista.gq.globo.com/news/cruzada-de-pernas-de-sharon-stone-em-instinto-selvagem-completa-20-anos/
http://revista.gq.globo.com/news/cruzada-de-pernas-de-sharon-stone-em-instinto-selvagem-completa-20-anos/
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policiais sobre o assassinato de um rastro do rock, amante de Tramell. Durante o 

interrogatório, a escritora faz um jogo de sedução com o policial Nick Curran, vivido 

pelo ator Michael Douglas, no qual ―o ponto alto é a tal cruzada de pernas: ela está 

sem calcinha. O filme foi demolido pela crítica, mas arrebatou US$ 400 milhões nas 

bilheterias.‖ (O GLOBO, online, 2013). Desde o seu lançamento em 1992, o filme 

coleciona admiradores junto ao público masculino, considerado por muitos como 

possuidor de uma das cenas mais excitantes de todos os tempos. 

De acordo com o site TV iG Cinema, a produção do filme não imaginou 

que o público pudesse perceber que a atriz Sharon Stone não usava calcinha. 

Acrescenta ainda que o ―site inglês Lovefilm fez uma pesquisa para saber qual a 

cena mais pausada na história do cinema e a vencedora foi a famosa sequência da 

cruzada de pernas de Sharon Stone‖ (TV iG, online, 2013). Reza a lenda que 

durante uma exibição teste a atriz Sharon Stone reclamou da cena mas foi 

convencida pelo diretor a manter a sequencia original. Entretanto, não é só na ficção 

que o interesse social por determinado ângulo do corpo feminino é aparente: na 

realidade também.  

Na cultura midiática giram constelações de imagens, boa parte delas 

relacionada à transgressão de normas e comportamentos do feminino. É o caso das 

inúmeras imagens de flagrantes fotográficos de celebridades em situações julgadas 

indiscretas. Pelo caráter estelar e inumano da imagem do artista todos os 

acontecimentos que fujam a esse controle e o aproximem da banalidade do ser 

humano mortal e da vida cotidiana são elevados ao caráter de evidências de sua 

humanidade.  

Um exemplo que podemos encontrar em sites da internet16 são imagens 

nas quais o interesse pelo foco fotográfico foi a aparição e/ou ausência da calcinha 

                                                 
16

 Destacamos apenas alguns dos inúmeros sites encontrados na internet sobre o assunto: Blog 
Caixa Pretta. Disponível em <http://www.caixapretta.com.br/2011/05/17-famosas-pagando-calcinha/ > 
Acesso em 12 de Agosto de 2013. Os Marshmallows. Disponível em 
<http://www.osmarshmallow.com/2013/12/galeria-de-fotos-107-garotas-pagando.html>Acesso em 12 
de setembro de 2013. Blog Humorcreia. Disponível em 
<http://www.humorcreia.com.br/2013/05/pagando-calcinha-46-fotos.html> Acesso em 12 de setembro 
de 2013. Lista 10. Disponível em <http://lista10.org/adulto/as-10-celebridas-mais-sem-calcinhas-do-
mundo/> Acesso em 12 de setembro de 2013. Corujas Fail. Disponível em 
<http://www.corujasfail.com.br/2012/06/top-12-das-celebridades-sem-calcinha.html> Acesso em 12 de 
setembro de 2013. DoHits. Disponível em 
<http://www.dohits.com.br/Busca/ZmxhZ3JhIGRlIGZhbW9zYXMgc2VtIGNhbGNpbmhhIGUgc2VtIHRh
cmph> Acesso em 12 de setembro de 2013. Celebridades pagando calcinha (fotos). Disponível em 
<http://www.youtube.com/watch?v=YVESoEHWzPw> Acesso em 12 de setembro de 2013.  

http://www.osmarshmallow.com/2013/12/galeria-de-fotos-107-garotas-pagando.html
http://www.humorcreia.com.br/2013/05/pagando-calcinha-46-fotos.html
http://lista10.org/adulto/as-10-celebridas-mais-sem-calcinhas-do-mundo/
http://lista10.org/adulto/as-10-celebridas-mais-sem-calcinhas-do-mundo/
http://www.corujasfail.com.br/2012/06/top-12-das-celebridades-sem-calcinha.html
http://www.dohits.com.br/Busca/ZmxhZ3JhIGRlIGZhbW9zYXMgc2VtIGNhbGNpbmhhIGUgc2VtIHRhcmph
http://www.dohits.com.br/Busca/ZmxhZ3JhIGRlIGZhbW9zYXMgc2VtIGNhbGNpbmhhIGUgc2VtIHRhcmph
http://www.dohits.com.br/Busca/ZmxhZ3JhIGRlIGZhbW9zYXMgc2VtIGNhbGNpbmhhIGUgc2VtIHRhcmph
http://www.youtube.com/watch?v=YVESoEHWzPw
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de celebridades, nesse caso, a atriz britânica Emma Watson e a brasileira Luana 

Piovani (FIG. 28 e 29).  

 

 

 

Figura 28 – Flagrante da atriz britânica Emma Watson. Fonte: Blog Caixa Pretta. Disponível em 
<http://www.caixapretta.com.br/2011/05/17-famosas-pagando-calcinha/ > Acesso em 12 de Agosto de 
2013 
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Figura 29 – Flagrante da atriz brasileira Luana Piovani. Fonte: Blog Lista 10. 
<http://lista10.org/adulto/as-10-celebridas-mais-sem-calcinhas-do-mundo/> Acesso em 12 de Agosto 
2013

http://lista10.org/adulto/as-10-celebridas-mais-sem-calcinhas-do-mundo/
http://lista10.org/adulto/as-10-celebridas-mais-sem-calcinhas-do-mundo/
http://lista10.org/adulto/as-10-celebridas-mais-sem-calcinhas-do-mundo/
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O interesse social por esse tipo de ângulo exprime a norma de 

comportamento feminino do abrir/fechar as pernas: é imprescindível evitar a todo 

custo que o sexo anatômico seja visível. Essas mulheres, ao deixar a aparecer a 

calcinha por descuido ou mesmo não usá-la, justificam uma espécie de transgressão 

normativa, o que estabelece um desejo por esses flagrantes pela cultura paparazzi e 

também um julgamento social moral dessa transgressão. Se por um lado é uma 

espécie de ativação de um fetiche a que as estrelas da mídia costumam ser 

relacionadas é também um atrevimento, uma ação que as coloca sob suspeita em 

relação à condição de ‗boas‘ moças.  

Boas moças são aquelas nas quais as normas de regulação do 

comportamento feminino atuaram tão vigorosamente que as tornaram serenas, 

reguladas em suas posturas corporais e atitudes, as fizeram permanecer virgens até 

o casamento, as tornaram resignadas e obedientes aos esposos e prendadas nos 

afazeres domésticos de forno e fogão. 

A ideia para a criação da performance a partir de uma lição educativa 

voltada para o condicionamento do corpo feminino, surgiu das memórias normativas 

de minha educação. Boa parte dessa educação normativa para moças foi 

disseminada pelos manuais de bons modos, comuns na educação feminina desde o 

século XIX. As prescrições se referem ao espaço de controle social sobre o corpo 

feminino em que regras de comportamento e civilidade são prescritas como 

condição para a boa educação das moças de família. Muito comuns desde o século 

XIX, foram amplamente difundidos socialmente, seja no espaço privado dos lares, 

seja no espaço público das escolas, os manuais traziam lições e advertências para 

as moças de ‗boa família‘, como veremos a seguir.  

 

 

3.3 A lição do manual de bons modos para moças como tecnologia de gênero 

 

 

A obra ―Manual de boas maneiras para meninas‖17, do poeta e romancista 

francês Pierre Louys, escrito por volta de 1917 e publicado após a sua morte em 

                                                 
17

 Manuel de civilité pours lês petites filles à l’usage dês maisons d’éducation. Pierre Louys (1870-
1925). Manual de boas maneiras para meninas. Tradução de Bernardo Esteves, Paulo Werneck e 
Tiago Esteves. 2 ed. Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2006.   
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1925, foi inspirado nos guias de etiqueta em voga nas escolas do final do século XIX 

e início do século XX. O manual é uma sátira pervertida aos manuais de etiqueta 

oferecendo conselhos depravados às meninas em formação. A estrutura do manual 

segue a mesma dos guias de bons modos, com capítulos destinados aos 

ensinamentos sobre como se portar na igreja, à mesa e na escola, por exemplo, 

acrescidos de conselhos sexuais explícitos. 

 

 

Na sala de aula [...] Entre os principais verbos da segunda conjugação, é 
inútil citar foder – eu fodo, tu fodes, ele fode, nós fodemos, vós fodeis, eles 
fodem. A conjugação desse verbo é interessante, mas você será 
repreendida por conhecê-la, e não por ignorá-la. (LOUYS, 2006, p.29)  

 

 

O manual de bons modos ao revés de Pierre Louys promove uma 

desconstrução de seu sentido original enquanto lição de etiqueta, e por isso, acaba 

por revelar tal estrutura de normatização dos corpos femininos. Por conta de seu 

caráter de paródia essa fonte bibliográfica serviu como inspiração para a 

compreensão do movimento corporal do abrir/fechar das pernas como subversão 

normativa. Desse modo, se aproxima da ação performática, objeto desta pesquisa. 

No Brasil, os manuais de etiqueta e civilidade remontam à chegada da 

família real portuguesa em 1808. Conforme Souza e Silva (2006), seguido ao 

improviso da vinda da corte ao ambiente hostil e selvagem do modo de vida 

brasileiro se deu a necessidade de modificação da realidade encontrada inicialmente 

com um plano de civilização da colônia, embasado pela cultura europeia.   

 

 

No Brasil os manuais começam a circular em meados do século XIX, 
importados do modelo francês. Estes manuais já eram muito utilizados nas 
cortes europeias desde o século XIV, sob a forma de tratados de cortesia, 
regras de moral e nas artes de agradar ou de amar. Divididos em dois 
gêneros - pedagógico (destinado às crianças) e cortesão (cujos leitores 
eram adultos) -, esses manuais concordavam em acenar para os ganhos da 
civilização. (SOUZA e SILVA, 2006, s/p). 

 

 

Com o fim do período colonial e início do Império, o projeto identitário 

brasileiro passou obrigatoriamente pela construção de uma sociedade baseada nos 
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padrões de conduta, valores, normas e comportamentos da ‗boa sociedade‘, 

entendida aqui como a idealização da elite imperial. Pretendia-se com isso, relegar o 

passado colonial de modo que o ato de civilizar-se através da repetição das regras 

de comportamento difundidas pelos manuais tornaria os indivíduos mais nobres, 

diferenciados da população comum. Assim, os manuais buscavam a construção do 

cidadão urbano cordial, contido e elitizado, caracterizando ao mesmo uma função 

hierárquica na sociedade.  

 

 

A civilidade é, portanto, distintiva e tem como objetivo disciplinar o indivíduo 
para que ele manifeste nos gestos, nas posturas e nas atitudes, o primado 
absoluto das formas da vida social. Dentro desta idéia de civilidade 
distintiva, comum às cortes europeias a partir do século XVI, emerge o 
conceito de 'civilizado', no sentido de cultivado, polido ou contido [...] 
(RAINHO, 1995, p.143). 

 
 
 

Dentre várias obras difundidas no período, destaca-se o ―Código de bom tom 

ou regras da civilidade e de bem viver no século XIX‖, um dos mais antigos manuais 

normativos em circulação no país. Editado pela primeira vez no ano 1845 em 

Portugal e escrito pelo cônego José Inácio Roquette, foi importado e também 

reeditado no Brasil (CECCHIN e CUNHA, 2007). No guia, encontramos orientações 

acerca de assuntos variados como hábitos de higiene, vestuário, e até os 

considerados maus hábitos – beber e fumar. Roquette ainda diferencia as regras 

infantis das dos adultos, as masculinas das femininas, as quais aos homens se 

destinavam os ―comportamentos de urbanidade e polidez, com falas firmes, corretas 

e inteligentes‖ e às mulheres ―atitudes com características modestas, reservadas e 

silenciosas‖ (FIGUEIREDO, 2007, p.38), ou ainda ―[...] aos homens cabia a polidez e 

a urbanidade e às mulheres um falar suave e um ar reservado, entre outros milhares 

de comportamentos‖. (SOUZA e SILVA, 2006, s/p). 

É importante ressaltar que, apesar de serem divididos em gêneros – infantil 

e adulto, masculino e feminino – os manuais se destinaram sobretudo às mulheres, 

pois estas eram, e ainda hoje em muitos casos ainda são, responsáveis pela 

educação doméstica da família nuclear. Além disso, anteriormente afastadas do 

convívio social e destinadas ao interior das residências coloniais, as mulheres 

brasileiras do final do século XIX e início do século XX iniciaram uma vida social, o
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 que gerou uma série de limitações e convenções de controle social de seus corpos 

e suas atitudes. 

A obra de Roquette se destaca ainda como referência no assunto, 

sendo citada por Gilberto Freyre, em seu clássico ―Casa Grande & Senzala‖, 

publicado no Brasil pela primeira vez em 1933. Em seu livro, Freyre (1984) aponta 

que para a educação de meninas o manual prescrevia um comportamento passivo, 

reforçando a ideia do recato e do acanhamento como traços constitutivos da 

personalidade feminina. Notadamente, o autor revela uma distinção entre o 

comportamento permitido aos meninos e às meninas, pois até nas estantes os livros 

eram separados pelo sexo.  

A função dos manuais era voltada à construção da ―boa sociedade‖, 

através da modelagem dos comportamentos por meio da prescrição de condutas 

consideradas aceitáveis relacionadas aos modos do proceder cotidiano, como 

hábitos de higiene, sociabilidade, vestimentas, alimentação, dentre outros. 

Entretanto, os manuais se restringiam à elite da época, sendo que a população em 

sua maioria não tinha acesso a eles. Apesar dessa restrição, os manuais ainda 

podem ser concebidos como dispositivos eficazes para a modelação das condutas 

sociais ―através das formas educativas, da gestão das almas e dos corpos que 

encerram o indivíduo numa rede de vigilância cada vez mais compacta‖. (REVEL, 

1991, p. 170).  

Contudo, é preciso compreender o manual não somente como um reflexo 

exato da sociedade da época e seus modos de vida, mas sim como uma 

representação simbólica dos modelos de civilidade julgados convenientes, 

destinados à construção de uma sociedade civilizada o bastante para fazer jus ao 

projeto urbano da modernidade, com hierarquias socialmente distintas e de 

exposição do espaço social de cada indivíduo.   

 

 
Através da leitura dos manuais é possível perceber como são civilizadas as 
maneiras de comer, todas as maneiras relacionadas às funções corporais 
(assoar o nariz,  escarrar, cuspir), os comportamentos no quarto, com a sua 
privatização e a adoção de roupas apropriadas para dormir e a mudança de 
atitude nas relações entre os sexos, com um sentimento de vergonha 
cercando estas relações. (RAINHO, 1995, p. 142-143) 
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Nesse sentido, as regras de comportamento prescritas nos manuais 

incidem sobre os corpos, inscrevendo o pudor e regulando-os de acordo com o grau 

de civilidade ou de barbárie, distintivas socialmente. 

Portanto, a norma comportamental da manutenção das pernas fechadas 

pelas meninas e mulheres inscrita nos manuais de civilidade pode ser definida como 

tecnologia de gênero, termo definido por Lauretis (1994, p. 240) como um conjunto 

de ―[...] técnicas e estratégias discursivas por meio dos quais o gênero é construído‖.  

Nas palavras de Swain  

 

 

As ―tecnologias do gênero‖ seriam os mecanismos institucionais e sociais 
que teriam o [...] poder de controlar o campo da significação social e 
produzir, promover e ‗implantar‘ representações de gênero [...] constroem 
uma realidade feita de representações sociais e auto-representações, 
cristalizadas em normas sociais [...] controlam o campo de significação 
social e fabricam ―representações de gênero‖, também produzem seres 
sexuados, esculpindo homens e mulheres, inscritos em identidades dentro 
de um esquema binário, heterossexual, reprodutor, ―natural‖. (SWAIN, 2000, 
p. 57-58) 
 
 

 

Assim é possível notar como as tecnologias de gênero inscrevem as 

maneiras pelas quais as mulheres reproduzem os padrões heteronormativos, alguns 

deles são também de conduta para a vida social.  

 

 

3.4 Circuitos do abrir e fechar: ginecologia e fitness  

 

 

A obra ―Academia Performance‖ (FIG.30) da artista brasileira Márcia X é 

exemplo de como um circuito de significantes pode ser recontextualizado a partir da 

subversão de sua função usual. Marcia X (1959-2005) foi uma artista carioca que 

desenvolveu extensa obra entre as décadas de 1980 e 2005, quando morreu 

precocemente de câncer. Suas instalações e performances questionam ―[...] o 

estatuto da arte e do artista na sociedade, do corpo e da sexualidade, da 

normalidade e da perversão‖ (RAGO e TVARDOVSKAS, 2008, p. 187).  
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Segundo Basbaum (s/d, s/p.) a palavra "performance", circulava na mídia 

e no meio artístico com muita frequência no final da década de 1980. Em 1987, uma 

academia de ginástica próxima de uma galeria de arte em um espaço comercial do 

Rio de Janeiro foi denominada de Academia Performance, o que chamou a atenção 

da artista.  

 

 

 

 

Figura 30– Academia Performance.  1987. Instalação móvel de Márcia X e Alex Hamburger. 
Disponível em <http://www.marciax.art.br/mxObra.asp?sMenu=2&sObra=21. Acesso em 12 de Abril 
de 2014. 

 

 

Criando uma relação irônica entre as palavras ‗boa forma‘ no campo do 

exercício corporal e no campo da arte e dos estudos da imagem, Marcia X buscou 

"[...] ocupar a Academia Performance com performances variadas, transformar o 

espaço numa ampla 'instalação', transmutar os aparelhos em obras de arte 

readymade, exercitar o corpo em manobras imprevistas sem objetivos estéticos 

etc.". (MÁRCIA X apud BASBAUM s/d, s/p. Grifo nosso).  

http://www.marciax.art.br/mxObra.asp?sMenu=2&sObra=21
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Com a duração de uma única noite, a performance de Márcia X contou 

ainda com um texto18 distribuído aos espectadores da ação. A artista, com um 

vestido plástico realizou diversos exercícios físicos em aparelhos variados, sendo 

que  

 

[...] dois exercícios principais eram continuamente repetidos: 1 – colocar em 
funcionamento a máquina de pintura; 2 – espremer laranjas num 
espremedor plástico assimétrico (o modelo era do tipo laranja-limão), 
utilizado como sutiã. Diversas obras foram trazidas para aquele espaço, 
dispostas entre as coisas da Academia: A Noiva do Governador Valadares 
(um vestido de noiva), emplastro poroso modelador (almofada envolta em 
uma cinta ortopédica de borracha), Márcia revista (páginas centrais de uma 
revista erótica masculina), alvará de funcionamento (o próprio alvará de 
funcionamento daquele estabelecimento comercial), A Gloria Instantânea 
(lata vazia de Leite Gloria pintada), entre outros. (BASBAUM s/d, s/p) 

 

 
 

―Academia Performance‖ nos permite compreender a reconfiguração 

sígnica dos conceitos abordados na ação artística, uma vez que reconfigura e 

reapresenta os mesmos elementos (espaço físico, aparelhos de ginástica, exercícios 

corporais) destituídos de suas funções originais. Tal reflexão é essencial para a 

compreensão da ação performática proposta nesta pesquisa. 

A ação de abrir/fechar as pernas pode ser localizada em inúmeros pontos 

da vida cotidiana das mulheres, tanto em sentido físico quanto em sentido simbólico. 

Abrimos as pernas por vontade própria, por descuido ou ainda à força, durante o 

sexo não consensual, durante o parto vaginal, no espaço privado, no espaço médico 

e no campo da estética corporal.  Fechamos as pernas por acatar a regra cultural, 

para demonstrar recato no espaço público e como forma de resistência física. Assim, 

ao abrir e fechar as suas pernas as mulheres definem o uso momentâneo de seus 

corpos, mas cuja autonomia é relativa, pois apesar de não haver uma regra oficial, 

institucionalizada em nossa legislação sobre o assunto, as nossas práticas culturais 

                                                 
18

 ―Exercícios, testes físicos, testes de tolerabilidade a matérias de teor experimental e de adaptação 
às condições dadas, representam um grande passo na transformação de toda atuação artística num 
labor-arte. (...) O privilégio do cérebro como centro gerador de valores chega ao fim, substituído pela 
maquinária de desempenho exuberante apta à formação de uma linguagem inteiramente artificial, de 
possibilidades extremas e singulares, mais adequadas às perspectivas óticas que enfim se delineiam. 
(...) A estranheza das formas que daí surgem é capaz de causar alguns problemas, não obstante o 
sucesso de nossa academia, de sua postura consciente da fisiologia dos aparelhos é inconteste, 
exercendo atração incomum, encontrando adeptos e entusiastas por toda parte. FAÇA JÁ SUA 
INSCRIÇÃO.‖ (Trecho do texto "Noite de Artes Marciais" In BASBAUM s/d, s/p). 
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nos mostram que tal norma existe discursivamente e ainda que ela circunscreve o 

uso dos corpos femininos.  

Dois circuitos em que a ação de abrir e fechar as pernas acontece de 

maneira mais sistemática me chamaram atenção: a consulta ginecológica e a prática 

de um determinado exercício de fitness. Nestes dois espaços existem equipamentos 

ou aparelhos para a administração, o controle e a realização do movimento corporal, 

sendo talvez o primeiro ponto de convergência entre os dois circuitos. 

A consulta ginecológica ocorre com a utilização da mesa ginecológica. 

Nela, a mulher se posiciona deitada de costas, com as pernas abertas suspensas 

em apoios, na altura de um observador sentado. É importante ressaltar que o 

posicionamento do corpo na mesa ginecológica visa facilitar uma melhor visão deste 

ao médico ginecologista, posição muitas vezes desconfortável para a paciente. 

Na mesa ginecológica não é possível movimentar amplamente os apoios 

para as pernas, o que torna impossível fechar as pernas completamente uma vez 

que a função dos apoios é justamente facilitar a abertura máxima das pernas para 

os procedimentos médicos (FIG.31).  

 

 

Figura 31 – Mesa ginecológica: visão frontal. 2014.  Fonte: Acervo da pesquisadora.  
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O outro circuito observado é o dos exercícios físicos, ou fitness. Nele, a 

prática de exercícios que permitem e controlam a abertura e o fechamento das 

pernas se dá através do aparelho de musculação cadeira abdutora/adutora. Na 

cadeira abdutora/adutora, a pessoa se senta de frente para o aparelho com as 

pernas abertas e este oferece a hipertrofia muscular das pernas e glúteos através da 

ação de abrir e fechar as pernas, condicionada à carga (peso) definida. No aparelho 

de musculação o movimento de adução consiste em fazer força para abrir as pernas 

e o movimento de abdução em fazer força para fechar as pernas. Nele, há também 

um apoio acolchoado para as pernas, que será modificado conforme a ação que se 

deseja: abrir ou fechar as pernas (FIG.32). As séries contém certo número de 

repetições, e a carga é escolhida de maneira a criar o devido esforço para que o 

movimento correto se efetive. 

 

 

 
 
Figura 32 – Cadeira Adutora/Abdutora. Movimentos de adução e abdução, respectivamente. 2013.  
Fonte: Acervo da pesquisadora.  

 
 

O segundo ponto de convergência entre os circuitos é que nos dois o 

movimento de abertura das pernas é central, embora em um deles o movimento 

corporal de fechamento das pernas seja limitado. Configura-se aqui uma diferença 

entre as possibilidades dadas ao corpo pelos aparelhos usados nos dois circuitos. 

Na mesa ginecológica há limitação do movimento de fechar as pernas, enquanto a 

cadeira permite tanto a abertura quanto o fechamento completo das pernas. 

Tanto a tridimensionalidade latente na produção artística anterior19 quanto 

a observação do comportamento do corpo nos circuitos médico e de fitness 

determinaram a escolha pelo meio expressivo nesta pesquisa: a performance. A 

                                                 
19

 Ver página 31, figura 06. 
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performance permite o uso do meu próprio corpo para estabelecer a reflexão sobre a 

questão comportamental da ação de abrir e fechar as pernas. Permite ainda que tal 

reflexão seja ambientada nos circuitos dos quais participo ativamente de maneira a 

efetivar a contextualização da ação. Do meu cotidiano parte o questionamento 

gerador da ação artística. 

 Assim, a escolha pela ação de abrir e/ou fechar as pernas se relaciona 

com ideia de condicionamento do corpo através da repetição disciplinar do 

movimento, e ainda pelo esforço e resistência deste corpo caso a função original do 

movimento seja transgredida. Por exemplo, se o aparelho permite a abertura das 

pernas o movimento de fechá-las vai contra essa permissão. Assim, a decisão por 

cada uma das duas opções de movimento determina a condição de educação ou 

deseducação do corpo pois manter as pernas fechadas é atuar na manutenção da 

ordem moral no corpo feminino e manter as pernas abertas é subverter essa norma. 

Portanto, através da ação performática descrita no próximo capítulo busco a 

deseducação do meu corpo como forma de resistência a uma determinada norma 

comportamental: manter as pernas fechadas.   
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QUARTO CAPÍTULO 
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4. O CORPO RESIDUAL: PERFORMANCE, AÇÃO E 

DOCUMENTAÇÃO 

 

 

 

Ao contrário da pesquisa sobre arte, em que o objeto de estudo já existe 

como um dado anterior, na pesquisa em poéticas visuais é a prática artística que 

suscitará as questões norteadoras para a construção do objeto e do corpus da 

pesquisa, bem como são os questionamentos decorrentes da práxis20 que nortearão 

a pesquisa teórica. A pesquisa em poéticas visuais tratada como práxis permite a 

conexão entre teoria e prática.  

Segundo Rey (1996, 2002), a teoria é a exposição de ideias, que pode ser 

materializada sob a forma plástica ou escrita e que visa à apreensão do pensamento 

ainda confuso e vago, numa tentativa de aproximação. Por isso, a obra em seu 

caráter processual e sua dimensão técnica e procedimental pode ser definida como 

geradora dos conceitos. Para a autora, enquanto método, a pesquisa deve possuir 

rigor e abertura ao mesmo tempo. Deve ser iniciada a partir do trabalho artístico, e 

embora seja difícil verbalizar a própria obra, os relatos em diário permitem o 

exercício de sistematização das ideias. É importante também organizar os passos 

da pesquisa em etapas visando disciplinar a produção e a reflexão. As leituras e os 

exercícios de redação são tão importantes quanto pesquisar artistas e obras, bem 

como visitar exposições artísticas. Às vezes, por mais difícil que seja sistematizar as 

ideias, a busca pelo registro do pensamento deve ser uma constante na pesquisa 

em poéticas visuais, embora nem tudo possa ser expresso conforme a necessidade 

científica. Nas palavras de Salles (1998) 

 

O artista não inicia nenhuma obra com uma compreensão infalível de seus 
propósitos. Se o projeto fosse absolutamente explícito e claro ou se 
houvesse uma pré-determinação, não haveria espaço para 
desenvolvimento, crescimento e vida; a criação seria, assim, um processo 
puramente mecânico. (SALLES, 1998, p. 43)  

                                                 
20

 ―A palavra práxis é comumente utilizada como sinônimo ou equivalente ao termo ‗prático‘. 
Entretanto a práxis não é apenas atividade social transformadora, no sentido da transformação da 
natureza, da criação de objetos, de instrumentos, de tecnologias; é atividade transf 
ormadora também com relação ao próprio homem que, na mesma medida em que atua sob a 
natureza, transformando-a, produz e transforma a si mesmo.‖ (BRASIL, s/data, p.1) Disponível em 
http://moodle3.mec.gov.br/ufms/file.php/1/gestores/vivencial/pdf/praxis.pdf Acesso em 06 de março de 
2013. 

http://moodle3.mec.gov.br/ufms/file.php/1/gestores/vivencial/pdf/praxis.pdf
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Mais uma vez temos em Clarice Lispector o relato do processo criativo de 

um artista, ainda que na ficção. Nele percebemos a dificuldade em encontrar 

palavras que expressem a amplitude do turbilhão criativo. Poeticamente, parte do 

pensamento se transforma em segredo, visto que não pode ser expresso. 

  

 

Atrás do pensamento atinjo um estado. Recuso-me a dividi-lo em palavras – 
e o que não posso e não quero exprimir fica sendo o mais secreto dos meus 
segredos. Sei que tenho medo de momentos nos quais não uso o 
pensamento e é um momentâneo estado difícil de ser alcançado, e que, 
todo secreto, não usa mais as palavras com que se produzem 
pensamentos. Não usar palavras é perder a identidade? É se perder nas 
essenciais trevas daninhas? (LISPECTOR, 1998, p. 71) 

 

 

Há algo que não pode ser dito, independente do meu desejo ou escolha. 

Há algo volátil, que se perde. E quando compreendo essa impossibilidade e exorcizo 

a minha responsabilidade pela palavra perdida, ou pela ideia não traduzida, posso 

transitar mais tranquilamente entre o dizível e o indizível.  

Anotando as percepções sobre o meu cotidiano percebo o quanto as 

normas regulatórias incidem sobre a vida das mulheres. Normas comportamentais 

de controle do corpo, dos fluxos e da libido, regras de modelagem do corpo e dos 

pelos corporais: normas culturais de criação e manutenção do gênero feminino. Não 

me sentar de pernas abertas, evitar demonstrar desejo sexual, vigiar para que o 

fluxo menstrual nunca vaze, estar sempre magra, depilada e desejável; ser recatada, 

prendada e sexy, dependendo da conveniência. Questiono-me sobre o porquê de 

seguirmos tais regras. Somos obrigadas? Só somos aceitas e tornamo-nos 

desejáveis quando seguimos essas regras?  

Eu reconheço a interiorização dessas normais comportamentais as quais 

exponho e subverto com o meu trabalho poético.  

Observo que perpetuo as regras corporais recebidas por mim agora na 

educação de minha filha, expondo o quanto tais forças estão arraigadas em nós. 

Anoto todas as regras sociais de controle do corpo feminino: comportamento social, 

controle corporal, aparência e assepsia do corpo, repressão da sexualidade, 

obediência e resignação. Esse compêndio permitiu sistematizar as minhas 

lembranças e as ideias de criação para a elaboração dos trabalhos poéticos.  
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[...] memória e imaginação incluídas no processo criativo se tornam 
indissociáveis. Se a comunicação da obra se dá como intercâmbio, como 
participação e comunicação dependem da memória. Lembrar para 
esquecer. Lembrar para compreender. Lembrar para modificar. Lembrar 
para compartilhar. Lembrar para confirmar. O elemento comum na 
confirmação, mesmo no recordar, traz um componente de unicidade e de 
criatividade. A apetência e a competência única estão vinculadas no modo 
como a pessoa lida com o lastro da memória. Parte dela é incontrolável, 
parte dela é esquecimento, mas uma parte pode ser reinventada e 
atualizada como processo de criação. (RANGEL, 2009, p. 128)  

 

 

A criação artística acontece no espaço entre o devaneio e a realidade, 

entre a razão e a intuição, de modo que o criador deve se deixar levar pela criação 

no sentido de seguir bases flexíveis para a produção. Só assim dará conta de 

participar ativamente o processo de criação artística.   

Na criação da performance procurei seguir esse processo híbrido, em que 

a ideia era delineada, apreendida e materializada; no entanto, nem todas elas 

puderam ser viabilizadas porque algumas foram, por mim, consideradas devaneios. 

Do mesmo modo, o devaneio é condição de existência da ideia racionalizada, desde 

que o processo seja flexível e preveja espaço para a intuição. Torna-se mais difícil 

estabelecer um equilíbrio entre razão e intuição dado às exigências científicas da 

produção do conhecimento acadêmico. Ao pesquisador artista que se aventura na 

criação poética vinculada ao espaço institucional da universidade cabe a busca pelo 

equilíbrio nessa produção. Sendo assim, apresento a seguir as condições de criação 

da performance ―Pagando calcinha‖. 

 

 

4.1 “Pagando Calcinha” – Projeto Descritivo – 2013/2014 

 

 
 

Para a realização da performance, foi desenvolvido um projeto descritivo 

(FIG.33) em que constam informações detalhadas do processo como duração, 

meios de registro, finalidade e etc. O projeto descritivo não tem uma função 

explicativa para a audiência, ele roteiriza e orienta a ação: é o meu mapa. Como se 

trata de uma ação efêmera – performance –, o projeto descritivo também compõe a 

documentação da ação, funcionando como registro, assim como as fotografias e 

vídeos realizados. 
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Figura 33 – Projeto descritivo da performance “Pagando calcinha‖. 2013/2014. Disponível na íntegra 
no Anexo, p. 149. Fonte: Acervo da pesquisadora.  

 

 

Como documentação e registro da performance, foram utilizados a 

fotografia (digital e analógica) e o vídeo digital. Para a realização das fotografias 

digitais e dos vídeos foi utilizada uma câmera digital da marca NIKON D3100, com 

filmagem em HD (High Definition), e também uma câmera analógica reflex PENTAX 

para as demais. Os registros fotográficos e videográficos foram realizados por 

terceiros, tanto pela minha necessidade de focar apenas na execução da 

performance quanto pelo fato de as imagens analógicas requereram a contratação 

de uma fotógrafa profissional, pois o processo de captura foi mais complexo pela 

necessidade de ajuste das condições de luz, sobretudo para as imagens de longa 

exposição. Em todas foi usado um tripé como apoio para a câmera. Entretanto, o 

processo de revelação das imagens capturadas pela câmera analógica foi industrial, 

não sendo possível acompanhar o processo e interferir nos resultados. Foram 

realizadas fotografias em cores, com efeitos de dupla e longa exposição, alto 

contraste e saturação. Na etapa de pós-produção, os processos de revelação e 

digitalização das fotografias analógicas e criação das fotografias digitais em gif 

animado21.  

                                                 
21

 GIF (Graphics Interchange Format ou formato de intercâmbio de gráficos) é um formato de imagem 
muito usado na Internet, e que foi lançado em 1987. Um tipo particular de GIF bastante conhecido é o 
chamado GIF animado. Ele na verdade é composto de várias imagens do formato GIF, compactadas 
em um só arquivo. Essa variante é utilizada para compactar objetos em jogos eletrônicos, para usar 
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De acordo com Rush (2006), após o advento da fotografia ainda no 

século XIX, a produção do vídeo no campo das artes só se desenvolveu no início da 

década de 1970, logo após a disseminação das primeiras câmeras portáteis. Sua 

chegada foi oportuna na medida em que os movimentos artísticos em expansão, 

como a arte conceitual, land art, instalação e performance, pretendiam eliminar o 

objeto artístico e redefinir o espaço de exibição da arte. O vídeo se tornou uma 

opção por inúmeras razões, entre elas o seu caráter de urgência pois não havia 

necessidade de processamento das imagens como num filme convencional;  além 

de sua intimidade com o processo experimental da arte. Segundo Nash (2008, p. 84) 

o vídeo ―tem a potencialidade de transpor a lacuna entre a teoria do cinema e a 

prática experimental, na qual essa ainda existe, e entre a teoria e a prática da arte 

contemporânea.‖ Outro ponto de interesse dos artistas pelo vídeo foi a possibilidade 

deste exercer caráter documental do desempenho do artista, funcionando até como 

a própria audiência. Para Christine Mello (2008), a característica híbrida do vídeo 

facilitou sua escolha enquanto meio expressivo para a produção de inúmeros 

artistas. 

 

O vídeo sempre se caracterizou por sua natureza híbrida, entre a pintura, a 
escultura, o cinema, a televisão, o computador, a arquitetura, a 
performance, entre outras linguagens, e, atualmente, diante da hibridez que 
se observa em grande parte das produções artísticas, encontra formas 
muito mais complexas de extrapolar  a sua própria pluralidade interna e 
produzir um alargamento de sentidos. (MELLO, CHRISTINE. 2008, 008, p. 
28-29) 

 
 

Com o desenvolvimento tecnológico da linguagem audiovisual e sua 

expansão para o uso doméstico no Brasil e no mundo, no final da década de 1960 e 

início de 1970, muitos artistas incorporaram as câmeras de vídeo em seus 

processos, conforme Melin (2008). Ao mesmo tempo, para alguns artistas, curadores 

e críticos, havia uma grande preocupação com o registro da ação performática uma 

vez que a sua efemeridade colocava em questão sua própria existência. 

Devidamente registradas em fotografias e vídeos, as performances tornaram-se 

                                                                                                                                                         
como emoticon em mensageiros instantâneos e para enfeitar sites na Internet. Disponível em 
<http://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2012/04/o-que-e-gif.html> 
Acesso em 23 de maio de 2014.  

http://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2012/04/o-que-e-gif.html
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documento, prova cabal do acontecimento. Assim, muitas ações performáticas foram 

realizadas sem audiência, apenas para a câmera. 

Entretanto, os registros fotográficos e videográficos das ações 

performáticas também ganharam autonomia e puderam ser considerados como 

ações dentro da própria performance. Nesse sentido, os registros da performance 

são também performance. 

 

 

Trata-se não do registro como duplo de algo, mas da imagem como ato de 
produzir uma equivalência num complexo jogo de relações entre o visível e 
o invisível, entre presença e ausência, e entre o visível e a linguagem, 
inscrevendo-se, assim, na longa história da reprodução da obra de arte 
marcada por transformações decorrentes dos meios de produção, de 
objetivos e de inserções no campo da arte. (FERREIRA, 2009, p. 13) 

 

 

Conforme Jones (2013), ainda que a própria presença do corpo do artista 

no registro fotográfico ou videográfico da performance pareça garantir a veracidade 

do acontecimento esse registro não pode ser levado à prova, uma vez que o registro 

documental inscreve ―a contingência do documento não apenas a uma ação 

anterior, mas também à construção de um espaço completamente fictício‖ (STILES, 

1990, p. 37 apud JONES, 2013, p.11-12). Assim, toda realidade é também uma 

construção de sentido. 

Nesta pesquisa, os registros fotográficos e videográficos foram realizados 

visando não necessariamente à documentação da ação uma vez que a performance 

não ‗sobrevive‘ em seus registros.  

 

 

A arte contemporânea, portanto, convive intimamente com tempo e a morte, 
o que evidencia a obra como um campo potencial. O registro não se 
restringe à função de proteger a obra contra a ―devastação do tempo‖ num 
material de mídia durável, nem pertence ao acontecimento artístico porque 
torna ―eterno‖ algum evento efêmero à beira da morte. A arte jamais morre 
porque já está sempre morrendo, como diria Maurice Blanchot. O ―sempre‖, 
ou seja, a permanência, pertence ao tempo da arte como virtualidade 
potencial de suas próprias mudanças impermanentes. O que dura na arte é 
o fato de ela sempre mudar, de abrir o mundo com seus próprios atos e 
dobras, dividindo-se entre o seu passado e o seu futuro. (COSTA, L. 2009, 
p.91-92) 
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 Sendo assim, as fotografias, vídeos e gifs animados comportaram a 

articulação dos conceitos geradores da performance em resultados de pós-produção 

de modo que a potência estética dos registros não foi limitada. Desse modo, 

pretendíamos que as imagens produzidas a partir da ação performática adquirissem 

autonomia e funcionassem isoladamente.  

 
 
 

Como no ato de escrever, a fotografia depende de uma série de escolhas 
realizadas bem como no processo criativo: na elaboração (ou retirada) na 
vontade e juízo estético, gravado no rastreamento dos níveis de luz, de 
distanciamento e dispositivos de outros enquadramentos. Além disso, o 
retrato fotográfico inclui um nível adicional de performance, a imitação do 
sujeito fotográfico na imagem adivinha o que o outro pode eventualmente 
ver. (DOMINIC, 2013, p.02) 

 
 
 

Assim como em relação aos seus registros documentais (fotografias e 

vídeos), na performance a existência de audiência não é garantia de veracidade do 

acontecimento e nem uma necessidade para sua concretização. Por isso, muitas 

performances ocorrem dentro de ateliês de artistas e são voltadas exclusivamente 

para a câmera. A performance aqui descrita foi realizada com e sem audiência 

devido às próprias especificidades dos ambientes utilizados  para a realização de 

cada ação. Com exceção da fotógrafa responsável pelos registros visuais não havia 

espectador na ação realizada no espaço privado do consultório médico, uma vez 

que esse é adequado ao trato com o íntimo. Já o espaço da academia de 

musculação é aberto e visa à exposição dos corpos: lugar para ver e ser visto. No 

ambiente de fitness algumas pessoas presenciaram a ação performática, mas não 

houve interação. A realização das ações em seus circuitos de origem garantiu a 

proximidade entre arte e vida, condição necessária à contextualização da ação de 

abrir e fechar as pernas, discutida aqui.    

Nas fotografias busco resultados estéticos a partir de experimentações 

diversas como a técnica de longa exposição e a sobreposição do filme fotográfico. 

Na técnica de longa exposição a captura da imagem em forma de luz é feita de 

forma mais demorada, o que acarreta borrões e a inscrição de movimento nas 

imagens (FIG.34 e 35). Para que o objeto fotografado não seja ‗borrado‘ este deverá 

se manter imóvel durante a captura da imagem. Evitada por fotógrafos profissionais, 

pelo seu efeito de falta de nitidez e embaçamento da figura humana, essa técnica 
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leva a resultados menos assépticos, menos corretos, no sentido do que seria uma 

‗boa‘ fotografia.  

Vale ressaltar que em nenhuma imagem foi utilizado programa de edição 

ou filtro a fim de modificar o contraste, a saturação ou qualquer outro efeito.  

 

 

Figura 34 – Fotografias de longa exposição. “Pagando calcinha‖. Performance. 2013/2014.  
Fotografias analógica de Dayany Matos. Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

 

 

 

Figura 35 – Fotografia de longa exposição “Pagando calcinha‖. Performance. 2014.  Fotografia 
analógica de Dayany Matos. Fonte: Acervo da pesquisadora.  
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Na técnica de sobreposição do filme fotográfico, a cena foi exposta em 

duas poses diferentes num mesmo negativo. Esse recurso permitiu enfatizar o 

movimento necessário à ação performática em que as pernas aludem ao abrir e 

fechar, contradizendo a característica suprema da fotografia: a suposta estaticidade. 

(FIG.36) 

 

 

 
 

Figura 36 – “Pagando calcinha‖. Performance. 2014.  Fotografia analógica de Dayany Matos. Fonte: 
Acervo da pesquisadora.  

 
 

 

A fotografia é reconhecida como uma espécie de cristalização do tempo e 

do espaço, uma apreensão do instante. Um recorte estático de um determinado 

momento. Nesse sentido, a busca pela ideia do movimento nas fotografias se reflete 

tanto na técnica de dupla quanto na de longa exposição, em que a aparente 

estaticidade do acontecimento é suprimida em detrimento da sugestão de 

continuidade da ação (FIG.37 e 38).  
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Figura 37 – “Pagando calcinha‖. Performance. 2014.  Fotografia analógica de Dayany Matos. Fonte: 
Acervo da pesquisadora.  
 

 

Figura 38 – “Pagando calcinha‖. Performance. 2014.  Fotografia analógica de Dayany Matos. Fonte: 
Acervo da pesquisadora.  
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Assim, a opção pelas linguagens fotográfica e videográfica nesta 

pesquisa se refere ao desenvolvimento de experimentações e reflexões acerca das 

especificidades técnicas, conceituais e estéticas das mesmas. A fotografia é 

investigada enquanto ―[...] imagem técnica que transcodifica conceitos em 

superfícies‖ (FLUSSER, 2002, p.43) e o vídeo como uma ―[...] fotografia alargada, 

esticada no tempo‖ (RENNÓ, 2008, p.124). Na produção artística tanto o vídeo 

quanto a fotografia enfatizam o movimento contínuo e a fluidez da narrativa 

imagética.  

Ainda como interesse em desenvolver o potencial narrativo das imagens 

estáticas e enfatizar a ideia de movimento presente na ação performática foram 

realizadas experiências com as imagens no formato GIF. Partindo de duas 

fotografias busquei criar uma relação de continuidade entre elas, ocasionando 

sequencialidade. O movimento ou a animação se dá através da escolha pelo tempo 

de exposição de cada uma. Assim, as figuras 39, 40 e 41 exemplificam como duas 

imagens estáticas tornam-se imagem em movimento22. 

 

 

 

 

 

Figura 39 – GIF. “Pagando calcinha‖. Performance. 2014.  Fotografia analógica de Dayany Matos. 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 

                                                 
22

 O Blog ―Pagando Calcinha‖ foi criado para hospedar os Gifs animados. Disponível em < 
http://robertacangussu.blogspot.com.br/2014/07/blog-criado-para-hospedar-gifs-animados.html> 
Acesso em 01 de julho 2014. 

http://robertacangussu.blogspot.com.br/2014/07/blog-criado-para-hospedar-gifs-animados.html
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Figura 40 – GIF. “Pagando calcinha‖. Performance. 2014.  Fotografia analógica de Dayany Matos. 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

 

 

 

 

Figura 41 – GIF. “Pagando calcinha‖. Performance. 2014.  Fotografia analógica de Dayany Matos. 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

 

O título Pagando Calcinha é uma referência irônica à expressão utilizada 

vulgarmente quando a calcinha de uma mulher pode ser vista por conta da abertura 

de suas pernas. Ainda que tal ação não seja intencional, seja fruto de um ‗descuido‘ 

ou um ‗acidente‘ qualquer, parece haver erotização desse acontecimento. Como 

vimos anteriormente23, há interesse social por tal ângulo, o que não exime as 

mulheres da responsabilidade moral por essa ação. Assim, intencionalmente eu 

‗pago calcinha‘ quando me exercito na cadeira adutora/abdutora ou quando me 

sento/deito na cadeira ginecológica. Apesar de não haver visão explícita da calcinha 

na performance realizada na academia há uma menção implícita pois a 

intencionalidade está no abrir as pernas. E o mais interessante: ainda que tais ações 

                                                 
23

 Essa questão foi discutida na página 69 desta pesquisa. 
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componham comportamentos corporais naturalizados em cada circuito (médico ou 

fitness), a erotização ou fetichização da ação é uma constante, revelando o quanto o 

corpo feminino pode ser considerado algo erótico per se.   

A performance Pagando Calcinha é dividida em duas partes, a primeira 

parte foi realizada no mês de setembro de 2013 e a segunda parte em abril de 2014 

e aconteceram no espaço interno de uma academia de musculação e no espaço 

interno de um consultório médico, respectivamente. Foram realizadas com a ajuda 

de um aparelho de musculação e de uma cadeira ginecológica, com sessão de meia 

hora em cada local em dias alternados, sendo a segunda parte sem audiência (com 

exceção da fotógrafa responsável pelos registros).  

A ação consistiu na execução do movimento de abrir as pernas no 

equipamento de fitness e o de fechar as pernas no aparelho médico cadeira 

ginecológica pelo tempo em que fosse possível aguentar, agindo de encontro à força 

corporal contrária e à resistência mecânica dos próprios aparelhos. 

A seleção dos locais para execução da ação foi feita em virtude de que 

ambos fazem parte do meu cotidiano, pois é no dia a dia que as normas discursivas 

se inserem sobre o corpo. Entretanto, é necessário relatar que a primeira 

experiência de realização da performance se deu no interior da minha sala de 

trabalho, em agosto de 2013, sem audiência, com enfoque no movimento de abrir e 

fechar mas sem relação com peso e resistência, ainda. Essa questão foi 

acrescentada posteriormente. 

Na primeira experiência, foram realizados inúmeros registros da ação, 

desde as pernas fechadas até a sua máxima abertura, com enfoque na decupagem 

do movimento. Assim, cada imagem fotográfica se relacionou à outra, sua próxima. 

A montagem sequencial das imagens fotográficas acabou por configurar uma 

narrativa da ação (FIG. 42). 

 
 

 

 
 
Figura 42 – Experimento 1. Performance. 2013.  Fotografia digital.  Fonte: Acervo da pesquisadora.  
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Observando mais atentamente quando e como se davam os atos de abrir 

e fechar as pernas em meu cotidiano foi possível encontrar dois circuitos 

correlacionados pela familiaridade com que o tratamento dispensado ao corpo é 

feito: o circuito médico e o de fitness. No circuito médico, o abrir e o fechar as pernas 

é tratado como condição essencial para uma grande parte dos procedimentos, como 

a consulta ginecológica, a obstétrica e o parto. De maneira similar, para o 

desenvolvimento muscular nos exercícios corporais de fitness, algumas posições 

também exigem o movimento das pernas. Refletindo sobre o comportamento exigido 

ao meu corpo por esses dois circuitos e a minha autonomia em realizá-los foi 

possível relacioná-los conceitualmente, ideia geratriz da performance deseducativa 

do corpo.  

 

 

4.1.1 Corpo e cotidiano 

 

 

Apesar da repressão recebida durante toda a minha vida sobre o abrir as 

pernas nos dois circuitos – fitness e médico – a permissão se dava como 

necessidade imperativa socialmente. Esses dois locais – um público e o outro 

privado – permitem uma reflexão sobre determinada ordem discursiva e repressiva 

que incide sobre o meu corpo. Consequentemente, reflito sobre a necessidade da 

contravenção normativa como política de resistência. Conforme Wolff 

 

O corpo tem sido sistematicamente reprimido e marginalizado na cultura 
ocidental, com práticas específicas, ideologias e discursos que controlam e 
definem o corpo feminino. O que é reprimido, contudo, pode extravasar e 
desafiar a ordem estabelecida. Daí a defesa de uma política do corpo e a 
posição de algumas feministas que reclamam uma intervenção cultural e 
política baseada em e feita a partir do corpo. (WOLFF, 2011, 103). 

 

 

A utilização de discursos descontextualizados de seus locais de origem e 

permanência, como a demonstra o uso de uma ação cotidiana como ponto de 

reflexão para a produção poética deve ser compreendida como um esforço em unir 

arte e vida, ou ainda validar culturalmente as práticas cotidianas.  
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As aproximações entre uma ação cotidiana e uma ação artística, que fazem 
o conteúdo das obras coincidir com o ser físico do artista e o lugar de suas 
práticas artísticas – estes, ao mesmo tempo, sujeito e meio de expressão 
estética, eles mesmos como objetos de arte –, serão também presenciadas 
em séries autobiográficas ou auto-referentes que povoaram as décadas de 
1970, 1980 e 1990, presentes até os dias de hoje. (MELIN, 2008, p. 52) 

 

 

O livro A Invenção do Cotidiano de Michel de Certeau discorre sobre 

como o cotidiano se torna uma forma de reapropriação da cultura pelos sujeitos. 

Trata-se de uma abordagem original, visto que o campo das ciências sociais durante 

muitos séculos investigou as relações entre indivíduos e a cultura sem o cuidado de 

examinar as estratégias de uso (desta cultura) empreendidas pelos sujeitos. Para 

Certeau (1994), essa ausência é uma grave falha do pensamento científico moderno 

pois a resignificação da cultura no espaço do dia-a-dia pelo sujeito através da 

reutilização ou recriação de seus elementos configura um terreno de subversão dos 

rituais impostos socialmente pelas instituições sociais (família, igreja, etc.). 

Historicamente, os indivíduos foram retratados pelas ciências sociais como meros 

―consumidores‖, ou seja, receptores passivos e sujeitos às imposições institucionais.     

 
 
O cotidiano é aquilo que nos é dado cada dia (ou que nos cabe em partilha), 
nos pressiona dia após dia, nos oprime, pois existe uma opressão do 
presente. [...] O cotidiano é aquilo que nos prende intimamente, a partir do 
interior. É uma história a meio-caminho de nós mesmos, quase em retirada, 
às vezes velada. [...] É um mundo que amamos profundamente, memória 
olfativa, memória dos lugares da infância, memória do corpo, dos gestos da 
infância, dos prazeres. [...] Talvez não seja inútil sublinhar a importância do 
domínio desta história ―irracional‖, ou desta ‗não história‘, como o diz ainda 
A. Dupont. ―O que interessa ao historiador do cotidiano é o Invisível...‖ 
(CERTEAU et al, 1996, p.31)  

 

 

Conforme Certau (et al, 1996, p. 341) a cultura ordinária é antes de tudo 

uma ― [...] ciência prática do singular, que toma às avessas nossos hábitos de 

pensamento onde a racionalidade científica é conhecimento do geral, abstração feita 

do circunstancial e do acidental‖. Ainda para Certau (1994), a sociedade é composta 

por uma maioria de indivíduos marginalizada no espaço de produção e consumo da 

cultura. 

 

A figura atual de uma marginalidade não é mais a de pequenos grupos, mas 
uma marginalidade de massa; atividade cultural dos não produtores de 
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cultura, uma atividade não assinada, não legível, mas simbolizada, e que é 
a única possível a todos aqueles que, no entanto pagam, comprando-os, os 
produtos-espetáculos onde se soletra uma economia produtivista. Ela se 
universaliza. Essa marginalidade se tornou maioria silenciosa. 
(CERTAU,1994, p. 44 ). 

 

 

Contudo, a vida aparentemente ordinária dos sujeitos, camuflada pela 

aparência de conformidade, está repleta de atitudes transgressivas. Hábitos e ações 

comuns do dia-a-dia – como a leitura, o cozinhar e o andar pela cidade, por exemplo 

– tornam-se práticas de capacidade subversiva frente às instituições, onde a 

resignificação e reuso da cultura tornam-se atos políticos. Assim, os sujeitos 

despontam da condição de ‗consumidores‘ para a de ‗usuários‘ no regime de 

visibilidade vigente.  

 

 

4.1.2 O corpo e política  

 

 

Como vimos no primeiro capítulo, o uso do corpo é recorrente na produção 

artística feminina, especialmente a partir da segunda metade do século XX. 

Entretanto, a validade do uso político do corpo pelas mulheres artistas ainda é 

questionada, marcando uma zona conflitante e controversa. A escolha pela 

possibilidade de nudez ou não do meu corpo na realização da performance se 

pautou por essa reflexão sobre o uso político do corpo feminino nas artes visuais.  

Nas performances optei por vestimentas relacionadas aos locais de origem 

da ação para evitar qualquer preparação diferenciada ou menção ritual que a 

afastasse da ação cotidiana. Entretanto, não é possível minimizar o fato de que a 

decisão pela nudez ou não do corpo é um espaço de discurso político tênue entre a 

objetificação erotizada e o empoderamento através da autonomia corporal.   

 

Uma vez mais se levanta a questão de saber se, ou como, as mulheres 
poderão envolver-se numa política crítica do corpo numa cultura que, de 
forma tão abrangente, codifica e define o corpo da mulher como 
subordinado e passivo, e como objecto do olhar masculino. (WOLFF, 2011, 
103). 
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Na performance realizada na cadeira de musculação usei uma roupa 

adequada à pratica de exercícios (FIG. 43); já na performance realizada na mesa 

ginecológica optei por vestir uma cinta modeladora corporal por baixo do avental 

médico, pelo seu caráter literal de disciplina e modelagem do corpo (FIG. 44).  

Em um artigo intitulado ―Recuperando a corporalidade – Feminismo e 

política do corpo‖, Janet Wolff inicia a discussão com duas perguntas agudas, 

expressivas do ponto de tensão do assunto: ―Será o corpo um lugar de protesto 

político e cultural? E pode o corpo da mulher ser um lugar de política cultural 

feminista?‖ (WOLFF, 2011, p.101). Em seguida, a autora discorre sobre a defesa de 

uma ―política cultural do corpo baseada no reconhecimento de que o corpo é social e 

discursivamente construído, enfatizando simultaneamente a sua materialidade e 

experiência vivida‖ (WOLFF, 2011, p.102). A abordagem da problemática do uso do 

corpo para fins feministas é fundamental nesta pesquisa. 

 

 

 

Figura 43 – “Pagando calcinha‖. Performance. 2013.  Fotografia analógica de Dayany Matos. Fonte: 
Acervo da pesquisadora. 
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Figura 44 – “Pagando calcinha‖. Performance. 2014.  Fotografia analógica de Dayany Matos. Fonte: 
Acervo da pesquisadora. 

 

 

Todas as vezes em que a mulher usa o corpo e a sua nudez para levantar 

questões políticas há um grande risco do ‗tiro sair pela culatra‘, ou seja, do gesto 

acabar por enfatizar contrariamente a questão debatida24. Isso ocorre porque o 

gesto político do corpo feminino é minimizado, neutralizado e cancelado, 

evidenciando que ―[...] os seus significados pré-existentes, como objecto sexual, 

como objecto do olhar masculino, podem sempre prevalecer e reapropriar-se do 

corpo, apesar das intenções da própria mulher‖ (WOLFF, 2011, 103). Apesar de 

reconhecer o ―[...] corpo como local privilegiado de intervenção política, 

precisamente por este ser um local de repressão e possessão‖ (WOLFF, 2011, 103), 

a decisão foi pelo uso de roupas na performance pois a nudez acarretaria um 

tratamento fetichizado ao corpo.  

 

                                                 
24

 Podemos exemplificar essa questão através das críticas da sociedade ao uso do corpo pelas 
integrantes do movimento Femen Brasil, que usam a nudez como forma de protesto por causas 
feministas. Disponível em<http://www.elhombre.com.br/a-admiravel-nudez-libertaria-das-ativistas-do-
femen/> Acesso em 01 de março de 2014. 

http://www.elhombre.com.br/a-admiravel-nudez-libertaria-das-ativistas-do-femen/
http://www.elhombre.com.br/a-admiravel-nudez-libertaria-das-ativistas-do-femen/
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4.1.3 Corpo e profanação 

 

Na primeira parte da performance para deseducar o corpo sento-me no 

aparelho de fitness cadeira adutora/abdutora, mantenho as costas apoiadas e as 

mãos nas manoplas laterais: o movimento é o de adução. Começo com as pernas 

unidas, depois contraio o abdômen e abro as pernas. Afasto-as ao máximo, 

contraindo as coxas, e mantenho durante o maior tempo possível. Volto lentamente 

até quase se encostarem. Faço quatro séries de doze repetições com carga de dez 

quilos (FIG.45 e 46). 

 

 

 

Figura 45 – Movimento de adução. 2013. Fotografia digital. Fonte: Acervo da pesquisadora.  
 

 

 

Figura 46 – Movimento de adução. 2013. Fotografia digital. Fonte: Acervo da pesquisadora.  

 

Nas duas partes da performance evidencio a intenção de subverter o uso 

dos circuitos – fitness e médico – e também de cada aparelho.  No caso dos 

circuitos, é a própria ação de estar num ambiente destinado a uma função e não 

efetivar essa função, ou ainda, agir contrariamente ao determinado pela convenção 

para tal local. Vestir-me com roupa de ginástica, me dirigir à academia, me 

posicionar no aparelho e efetivar um exercício com objetivo estético é algo não 

convencional (FIG. 47, 48, 49, 50 e 51).  
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Figura 47 – “Pagando calcinha‖. Performance. 2014.  Fotografia digital de Dayany Matos. Fonte: 
Acervo da pesquisadora.  

 

 

 

Figura 48 – “Pagando calcinha‖. Performance. 2014.  Fotografia analógica de Dayany Matos. Fonte: 
Acervo da pesquisadora.  
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Figura 49 – “Pagando calcinha‖. Performance. 2014.  Fotografia analógica de Dayany Matos. Fonte: 
Acervo da pesquisadora.  

 

 

 

Figura 50 – “Pagando calcinha‖. Performance. 2014.  Fotografia analógica de Dayany Matos. Fonte: 
Acervo da pesquisadora.  
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Figura 51 – “Pagando calcinha‖. Performance. 2014.  Fotografia analógica de Dayany Matos. Fonte: 
Acervo da pesquisadora.  

 

O mesmo ocorre quando ocupo a mesa ginecológica e tento, em vão, 

fechar completamente as minhas pernas. Em relação aos aparelhos, a minha ação 

vai de encontro à força inversa. Então, se o aparelho incita à abertura das pernas, 

será realizado o movimento contrário, e vice versa. Assim, tanto a inclusão dos 

circuitos no terreno do estético, quanto o uso de cada um dos aparelhos em sua 

intenção contrária constitui o ato de profanar.  

O conceito de profanação citado por Giorgio Agambem (2007) designa a 

ação de retirar algo de seu uso comum através de uma atuação lúdica e sua 

devolução social como meio puro.    

 

 
Profanar —conceito originalmente romano — significa tirar do templo 
(fanum) onde algo foi posto, ou retirado inicialmente do uso e da 
propriedade dos seres humanos. Por isso, a profanação pressupõe a 
existência do sagrado (sacer), o ato de retirar do uso comum. Profanar 
significa, assim, tocar no consagrado para libertá-lo (e libertar-se) do 
sagrado. Contudo, a profanação não permite que o uso antigo possa ser 
recuperado na íntegra, como se pudéssemos apagar impunemente o tempo 
durante o qual o objeto esteve retirado do seu uso comum. O que se pode 
fazer é apenas um novo uso. [...] (AGAMBEM, 2007, p.8-9).  
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Profanar implica em ―[...] devolver o que está consagrado ao livre uso dos 

homens, ou ao uso comum dos homens. Profanar é assumir a vida como jogo, jogo 

que nos tira da esfera do sagrado, sendo uma espécie de inversão do mesmo‖. 

(AGAMBEM, 2007, p.11). Ao neutralizar o uso dos circuitos e dos aparelhos, 

instaura-se um espaço de comunicação conceitual e estética com o espectador da 

ação. 

 

A profanação implica, por sua vez, uma neutralização daquilo que profana. 
Depois de ter sido profanado, o que estava indisponível e separado perde a 
sua aura e acaba restituído ao uso. Ambas as operações são políticas, mas 
a primeira tem a ver com o exercício do poder, o que é assegurado 
remetendo-o a um modelo sagrado; a segunda desativa os dispositivos do 
poder e devolve ao uso comum os espaços que ele havia confiscado. 
(AGAMBEM, 2007, p.61).  

 

 

Ainda para Agambem (2007) a sociedade midiática vem atuando na 

criação de espaços improfanáveis, os quais se antecipam e paralisam as atitudes 

profanatórias autênticas. Um desses espaços é a pornografia.  Desse modo, há uma 

tarefa importante a ser realizada, possivelmente pelos artistas, que é ―[...] arrancar 

dos dispositivos — de todo dispositivo — a possibilidade de uso que os mesmos 

capturaram. A profanação do improfanável é a tarefa política da geração que vem‖ 

(AGAMBEM, 2007, p.71). Com efeito, a ação profanatória pretende mais que a 

simples utilização do aparelho de musculação e da mesa ginecológica para a 

captura das imagens, mas sobretudo, a neutralização de seu uso como aparelho de 

fitness e médico, respectivamente.  

 

 

4.1.4 – Corpo e disciplina 

 

 

Na segunda parte da performance para deseducar o corpo, sentada e/ou 

deitada na mesa ginecológica inicio o movimento de abdução. Com as pernas 

abertas, contraio o abdômen e fecho-as ao máximo, unindo os joelhos, e mantenho 

durante o tempo que for possível. Como no aparelho de fitness, faço quatro séries 
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de doze repetições, entretanto aqui não há carga, como vemos nas figuras 52, 53 e 

54.  

Mas apesar de não haver carga atuando como peso contrário, o fato de 

os apoios da mesa serem fixos dificulta e até impede o movimento de fechamento 

das pernas. Assim, a repetição do movimento visa evidenciar a vigília e a 

necessidade de manutenção sistemática da ação, que caracterizam a disciplina. 

Para Foucault (2010), o interesse pelo corpo como objeto e alvo de poder 

não é restrito à civilização ocidental contemporânea, pois toda sociedade impõe 

limitações, proibições ou obrigações ao corpo. Toda sociedade constitui e é 

constituída em um processo de ordem discursiva do corpo. O corpo social é 

traspassado pelas relações de poder, e já que este poder penetra na dimensão 

mínima da vida cotidiana, podemos caracterizá-lo como um micropoder 

(FOUCAULT, 1996). Esse enfoque no corpo em sua dimensão política permite 

deslocar os pontos de análise do aspecto macrossocial para uma ―[...] investigação 

dos procedimentos técnicos de poder que realizam um controle detalhado, 

minucioso do corpo – gestos, atitudes, comportamentos, hábitos, discursos.‖ 

(MACHADO, 1996, p. 12). O micropoder apresenta uma dimensão relacional, pois   

 

 

 
[...] os poderes não estão localizados em nenhum ponto específico da 
estrutura social. Funcionam como uma rede de dispositivos ou mecanismos 
a que nada ou ninguém escapa, a que não existe exterior possível, limites 
ou fronteiras. Daí a importante e polêmica ideia de que o poder não é algo 
que se detém como uma coisa, como uma propriedade, que se possui ou 
não. Não existe de um lado os que têm o poder e de outro aqueles que se 
encontram dele alijados. Rigorosamente falando, o poder não existe; 
existem sim práticas ou relações de poder. O que significa que o poder é 
algo que se exerce, que se efetua, que funciona. E que funciona como uma 
maquinaria, como uma máquina social que não está situada em um lugar 
privilegiado ou exclusivo, mas se dissemina por toda a estrutura social. Não 
é um objeto, uma coisa, mas uma relação. (MACHADO, 1996, p. 14) 
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Figura 52 – “Pagando calcinha‖. Performance. 2014. Fotografia analógica de Dayany Matos. Fonte: 
Acervo da pesquisadora.  
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Figura 53 – “Pagando calcinha‖. Performance. 2014.  Fotografia analógica de Dayany Matos. Fonte: 
Acervo da pesquisadora. 
 

 
 
Figura 54 – “Pagando calcinha‖. Performance. 2014. Fotografia analógica de Dayany Matos. Fonte: 
Acervo da pesquisadora.  
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Desde o século XVIII observamos ―[...] sinais dessa grande atenção 

dedicada então ao corpo – ao corpo que se manipula, se modela, se treina, que 

obedece, responde, se torna hábil ou cujas forças se multiplicam.‖ (FOUCAULT, 

2010, p.132).  O poder relacionado ao corpo é entendido como positivo pois o corpo 

possui uma potencialidade produtiva estratégica. Isso explica a dimensão disciplinar 

sobre o corpo, não mais direcionado ao suplício, mas sim ao adestramento, ao 

aprimoramento. O poder disciplinar é caracterizado por estratégias de organização 

dos espaços nos quais os corpos atuam, pelo domínio do tempo, o registro do 

conhecimento e também pela vigilância (FOUCAULT, 2010).  Portanto, o poder 

disciplinar trata da fabricação dos indivíduos e não de sua destruição, uma vez que o 

corpo é produtivo. 

Essa manipulação, modelagem ou disciplina dos corpos busca a criação 

dos ―corpos dóceis‖ (ibidem, p.132), caracterizados pela união do corpo analisável 

ao corpo manipulável. ―É dócil um corpo que pode ser submetido, que pode ser 

utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado.‖ (ibidem, p.132). O ato de 

disciplinar os corpos é, por fim, uma política de coerção.  

A disciplina consiste em uma realidade do poder cujo método visa ao ―[...] 

controle minucioso das operações do corpo, que realizam a sujeição constante de 

suas forças e lhes impõe uma relação de docilidade-utilidade [...]‖ (FOUCAULT, 

2010, p.132). Desse modo, os elementos constitutivos do corpo – físicos e 

performativos – são desarticulados e remodelados de acordo com as intenções de 

controle político/institucional. 

 

 

4.1.5 Corpo e resistência 

 

 

Os registros da performance em vídeo25 foram editados de modo a 

apresentar sinteticamente a performance em suas ações corporais básicas: os 

movimentos de abrir e fechar em cada circuito. Nos dois, a interação do corpo com o 

aparelho criou sons relativos à própria mecânica dos aparelhos. A ênfase nos sons e 

                                                 
25

 Pagando Calcinha. Performance. Roberta Cangussu. Vídeo digital HD, 1‘09‖. Disponível em 
<https://www.youtube.com/watch?v=wDdb8_AjUMU&feature=youtu.be>  
 

https://www.youtube.com/watch?v=wDdb8_AjUMU&feature=youtu.be
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nas imagens reforça o trânsito entre os meios expressivos referentes às artes visuais 

e às artes audiovisuais. Assim, uma ampliação sensorial é enfatizada nos registros.  

O vídeo (FIG. 55) tem curta duração, 1‘ 09‖ (um minuto e nove segundos), 

resultado do enfoque na exposição sintética da ação. O vídeo começa com a 

imagem em desfoque da carga de pesos da cadeira adutora/abdutora, de modo a 

garantir a atenção do expectador no título. Aos poucos, a imagem ganha nitidez e 

podemos ver e ouvir o som produzido pela ação de abrir e fechar as pernas no 

aparelho de musculação. Em seguida, vemos o corpo de frente na ação de abrir e 

fechar as pernas ainda no circuito de fitness. Na sequência, vemos a minha entrada 

no consultório médico, e logo me posiciono na mesa ginecológica na posição inicial 

de pernas abertas, e tento, movimentando os apoios para as pernas, abrir e fechá-

las. O movimento também produz som, o que acaba por aproximar os dois circuitos. 

Assim, podemos dizer que o que se escuta é o som do corpo resistindo à força 

contrária impressa à ação.  

A ação não foi filmada em sua totalidade, pois não havia interesse em 

apresentar o vídeo enfatizando a ação em tempo real, uma vez que a noção de 

tempo de materialidade da ação defendida aqui nesta pesquisa aponta para o teor 

ficcional do registro da ação. Assim, cada fragmento da ação possui sua totalidade e 

ambiciona tornar-se imagem autônoma, desprendida de sua função meramente 

documental. É por isso que a tensão e o esgotamento físico gerados pela ação não 

foram mostrados literalmente no vídeo da performance. Não há interesse em 

evidenciar tal aspecto da ação, embora esta seja parte do todo. Talvez seja o 

movimento incessante gerado nos gifs animados que traduza a velocidade 

metafórica da ação, uma espécie de reação contra a imobilidade e a placidez da 

representação icônica da mulher no campo da história da arte.  Portanto, apesar de 

evidenciar o uso da fotografia e do vídeo como documentação na performance, 

pretendo que as imagens funcionem descoladas de sua função de registro.  
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Figura 55 – “Pagando calcinha‖. Performance. 2013/2014.  Vídeo. 1‘09‖. Imagens: Dayany Matos. 
Fonte: Acervo da pesquisadora.  

 

 

O contemporâneo é marcado por um processo social por meio do qual as 

pessoas são constituídas como sujeitos homens e mulheres a partir da operação 

disciplinar do poder. Essa operação indica o caráter relacional do poder, pois a 

inconformidade ou resistência a tal mecanismo é gerada no interior de sua própria 

operação.  Ainda de acordo com Foucault (2010), onde há poder há resistência, que 

se apresenta em toda a estrutura social. 

 
 
 
[...] não há relação de poder sem resistência, sem escapatória ou fuga, sem 
volta eventual; toda relação de poder implica, então, pelo menos de modo 
virtual, uma estratégia de luta, sem que tanto venham a se superpor, a 
perder sua especificidade e finalmente a se confundir. [...] Como não 
poderia haver relações de poder sem pontos de insubmissão que, por 
definição, lhe escapam, toda intensificação e toda extensão das relações de 
poder para submetê-los só podem conduzir aos limites do exercício do 
poder [...] (FOUCAULT, 2010, 293-4).  

 

 

Resistência pode ser conceituada como uma contraforça; uma força que 

busca afetar outra força.  Nas palavras de Garcia (2008), resistência é mais que uma 

oposição de forças contrárias, mas sim, uma força coestruturante em si mesma.  

 

 

A resistência é combate particular; ela não afronta o inimigo para infringir 
uma derrota, mas ela se bate na adversidade; no fundo, seu adversário não 
passa de um pretexto, o que ela pretende é enfraquecê-lo e fazê-lo bater 
em retirada. Não busca a vitória, ela não se lança em uma batalha final, ela 
desarma o inimigo com suas próprias armas ao desorganizar a guerra que 
ele havia imposto. (GARCIA, 2008, p.109). 

 

 



115 
 

 

 

Desse modo, é mais uma experiência de desenvolvimento da autonomia 

por parte dos indivíduos, ou ainda, uma experiência de subjetivação pois a partir da 

vivificação da resistência é que o indivíduo torna-se sujeito. 

 

 

Se na modernidade a resistência obedecia a uma matriz dialética, de 
oposição direta das forças em jogo, com a disputa pelo poder concebido 
como centro de comando, com os protagonistas polarizados numa 
exterioridade recíproca, mas complementar, o contexto pós-moderno 
suscita posicionamentos mais oblíquos, diagonais, híbridos, flutuantes.  [...] 
A rebelião não é mais pontual nem uniforme: ela percorre ao contrário os 
espaços do comum e se difunde sob a forma de uma explosão dos 
comportamentos das singularidades que é impossível conter. É nisso que 
se pode definir a resistência da multidão. (PELBERT, 2011. p. 142) 

 

 

Entretanto, trata-se de uma autonomia limitada uma vez que o corpo não 

se liberta totalmente das estruturas de controle. Conforme César (2007, p.06), a 

resistência de um corpo na contemporaneidade passa pela ideia de ―quase-

autonomia‖ pois 

 

 

―[...] a ideia de autonomia [...] não corresponde a um sujeito livre e 
esclarecido que pode fazer uso da sua liberdade de escolha. Essa ‗quase-
liberdade‘ diz respeito a um sujeito que no interior das matrizes do poder e 
do controle, é possível que também experimente diferentes graus de um 
certa autonomia, nos moldes da resistência ou da produção de si, para 
Michel Foucault [...] (CÉSAR, 2007, P. 06) 

 

 

 

 As figuras 56, 57, 58 e 59 revelam como o movimento de fechamento é 

reprimido pela disposição fixa dos apoios para as pernas na mesa ginecológica pois 

não há permissão do aparelho para tal. Assim, o posicionamento do corpo na mesa 

ginecológica é naturalmente o de pernas abertas. Por isso, ainda que não haja 

pesos para ação de contraforça, o movimento de fechar as pernas é obtido com 

muito esforço, causando dor. Nessa ação, meu corpo vai de encontro à força 

contrária exercida pelo apoio fixo, exigindo uma contra força como resistência. 
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Figura 56 – “Pagando calcinha‖. Performance. 2014. Fotografia analógica de Dayany Matos. Fonte: 
Acervo da pesquisadora. 

 

 

 

Figura 57 – “Pagando calcinha‖. Performance. 2014.  Fotografia analógica de Dayany Matos. Fonte: 
Acervo da pesquisadora.  
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Figura 58 – “Pagando calcinha‖. Performance. 2014.  Fotografia analógica de Dayany Matos. Fonte: 
Acervo da pesquisadora. 

 

 
 
Figura 59 – “Pagando calcinha‖. Performance. 2014.  Fotografia analógica de Dayany Matos. Fonte: 
Acervo da pesquisadora.  
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Resistência é a ação de enfrentamento da coerção corporal, tanto no 

sentido simbólico (quando enfrento uma regra corporal) quanto no sentido literal da 

ação performática (quando me esforço para abrir ou fechar as pernas).   

É através da resistência que o corpo ganha certa autonomia e torna-se 

agente. Ao resistir fisicamente e simbolicamente, reflito sobre o meu corpo enquanto 

campo discursivo, atravessado por relações de poder, atos de submissão e 

repressão, aliado a outros de rebeldia e inconformidade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 
 

O corpo foi e ainda é um tema de estudo recorrente no campo das artes 

integradas no século XX, e certamente o será por muito tempo. Mesmo com todas 

as reconfigurações formais, éticas e estéticas do corpo humano na 

contemporaneidade estamos longe de esgotar o assunto pois à medida que o corpo 

se modifica nos esforçamos para compreendê-lo em sua complexidade. Questões 

mais gerais como modificações corporais, tecnologia de próteses, vida artificial, 

cyborgs dentre outras, são amplamente debatidas por campos de estudos 

interdisciplinares. Entretanto, algumas questões pontuais mais específicas também 

são lançadas de dentro dos espaços menos ampliados, como as demandas de 

minorias. O feminismo é um desses espaços.  

A análise dos aspectos formais, contextuais e conceituais de obras 

artísticas e artefatos culturais relacionados ao corpo político e discursivo, presentes 

nas artes do corpo – performance e body art – de artistas mulheres revelaram o 

desenvolvimento temporal de uma representação mais autônoma e menos passiva 

da mulher. Evidenciamos o conteúdo da produção artística feminina a partir da 

segunda metade do século passado,e nela destacamos uma nova forma de 

representação da mulher no espaço excludente e misógino da história da arte.  

A pesquisa das especificidades técnicas, conceituais e estéticas da 

fotografia e do vídeo enquanto registros documentais da performance apontaram 

para a fluidez destes meios pois estes funcionam para além da ratificação do fato 

acontecido, uma vez que somente a aparência documental dos registros visuais não 

garante a veracidade dos eventos. Outro ponto é a possibilidade de que as 

fotografias e vídeos ganhem autonomia de imagens desprendidas da ação 

performática, sobretudo pelas possibilidades de pós-produção. Desse modo, as 

fotografias com efeitos de sobreposição e longa exposição, a criação de gifs 

animados e vídeos com enfoque na fragmentação e edição tornaram-se 

desdobramentos estéticos de um meio expressivo, comprovando suas outras 

possibilidades poéticas.  

Destacamos ainda, questões como o vouyerismo, os circuitos de 

estetização e medicina do corpo feminino, a normatização dos comportamentos e a 
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profanação como forma de resistência. Para tanto, a compreensão dos conceitos de 

normatização, disciplina e resistência a partir do pensamento de Michel Foucault, foi 

fundamental para a constatação do corpo – sobretudo o corpo feminino – como 

campo político e discursivo. Concluímos que é a partir do corpo que se dá a ação 

reflexiva justamente pelo fato de ser ele o palco de tensões radicais, como a que foi 

proposta nesta pesquisa.  

O corpo deseducado é aquele que passou por um processo deseducativo 

como prática de resistência a fim de libertá-lo de seu uso convencional baseado em 

regras comportamentais de controle. Como qualquer coisa que fuja à regra, à 

norma, o corpo deseducado não é adequado ao espaço social uma vez que gera 

desconforto e angústia naqueles que acatam a lei. Desse modo, ao deseducar meu 

corpo crio condições para a exclusão deste em campos tradicionais de permanência 

do corpo feminino, como por exemplo, o do belo clássico. 

Por que eu me deixaria fotografar assim?  

As imagens do meu corpo nos aparelhos disciplinares em condições não 

fetichizadas o afasta da exposição canônica do corpo feminino. Ainda que não haja 

controle completo sobre a forma de recepção da ação performática ou das imagens 

fotográficas e videográficas pelo espectador busco minimizar a erotização da 

imagem do corpo feminino. De pernas abertas, não convido ao olhar fetichizado ou 

ao toque sensual, apenas me movimento e reflito sobre as condições normativas 

impostas ao meu corpo de mulher. Somente através da representação descolada de 

sua função primordialmente contemplativa é possível trazer outros e novos discursos 

sobre o corpo feminino.  

Arriscando sair do local tradicional de repouso da ‗boa‘ imagem, da 

imagem bela do corpo (ou do corpo belo), vou em direção à imagem desprovida de 

beleza canônica, aquela que não se espera numa representação tradicional do 

corpo feminino. Os estudos realizados até aqui apontaram para uma possível 

aproximação com o abjeto, questão não aprofundada nesta pesquisa.  Tanto o 

conteúdo teórico do assunto abordado quanto o resultado de algumas imagens 

fotográficas – uma vez que as técnicas utilizadas nas fotografias desconstruíram o 

corpo idealizado e possibilitaram outro, multifacetado – revelaram um corpo 

potencialmente perigoso socialmente, uma vez deseducado. A civilização ocidental, 

ancorada na racionalidade, sempre esteve ameaçada pelo espectro da animalidade 
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humana, de modo que a identificação e nomeação do abjeto cumpre a função de 

camuflar a concepção finita do corpo, ou ainda, uma forma de expurgo de 

comportamentos polimorfos do corpo social. É possível que o corpo deseducado 

sirva como alternativa à assepsia social, ao menos no campo da produção de 

sentido.   

Entretanto, é importante registrar que apesar das conclusões parciais o 

assunto discutido aqui não foi esgotado e que tanto a pesquisa poética quanto a 

teórica se encontram em encruzilhadas podendo ampliar-se em inúmeros 

desdobramentos. Convém ainda esclarecer que não pretendo objetivamente a 

modificação ou transformação direta da sociedade através das reflexões lançadas 

por essa pesquisa em relação ao tratamento corporal dado às mulheres socialmente 

mas garantir a compreensão da estrutura subliminar de contenção corporal que visa 

à criação e manutenção do gênero na sociedade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

 

 

REFERÊNCIAS 

 
 
 
AGAMBEN, Giorgio. Elogio da Profanação. In: Profanações. Tradução e 
apresentação de Selvino José Assmann. São Paulo: Boitempo, 2007. p.57-71. 
 
ANNIE SPRINKLE. Disponível em 
<http://aqis.ceart.udesc.br/imagetica_grotesca/wp-content/uploads/2009/09/7-Annie-
Sprinkle.pdf> Acesso em 02 de janeiro de 2014. 
 
BASBAUM, Ricardo. "X": Percursos de alguém além de equações. Concinnitas. 
Revista do Instituto de Artes da UERJ. Disponível em 
<http://www.marciax.art.br/mxText.asp?sMenu=4&sText=43> Acesso em 12 de 
março de 2014. 
 
BAUDRILLARD, Jean. A transparência do mal: ensaio sobre fenômenos extremos. 
Campinas, SP: Papirus, 1990. 
 
BERGER, John. BLOMBERG, Sven. FOX, Cris. DIBB, Michael. HOLLIS, Richard. 
Modos de ver. Lisboa, Portugal: Editora 70, 1999. 
 
BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Rio 
de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. 
 
______. Como os corpos se tornam matéria: entrevista com Judith Butler. In: 
Revista Estudos Feministas. Vol10 n°.1 Florianópolis, Janeiro, 2002. Disponível 
em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
026X2002000100009> Acesso em 15 de agosto de 2012. 
 
CECCHIN, Cristiane. CUNHA, Maria Teresa Santos. Tenha Modos! Educação e 
sociabilidades em Manuais de Civilidade e Etiqueta (1900 – 1960). Anais X 
Simpósio Internacional Processo civilizador. São Paulo, Campinas, 2007. 
Disponível em <http://www.uel.br/grupo-
estudo/processoscivilizadores/portugues/sitesanais/anais10/Artigos_PDF/Cristiane_
Cecchin.pdf> Acesso em 02 de janeiro de 2014. 
 
CERTAU, Michel de. A invenção do cotidiano: artes de fazer. V.1. Trad. Epharim 
Ferreira Alves. Petrópolis, RJ: Vozes, 1994. 
 
______. GIARD, Luce. MAYOL, Pierre. A invenção do cotidiano: morar, cozinhar. 
V.2. Trad. Epharim Ferreira Alves e Lúcia Endlich Orth. Petrópolis, RJ: Vozes, 1996. 
 
CÉSAR, Maria Rita de Assis. A (des)educação do corpo ou o pequeno desfile dos 
corpos contemporâneos e seus lugares da transgressão. Associação Nacional de 
História – ANPUHXXIV Simpósio Nacional de História, 2007. Disponível em < 
http://pt.scribd.com/doc/6437097/Perform-Are-a-DesEducacao-Do-Corpo-Maria-Rita-
a-Cesar> Acesso em 02 de janeiro de 2014. 

http://aqis.ceart.udesc.br/imagetica_grotesca/wp-content/uploads/2009/09/7-Annie-Sprinkle.pdf
http://aqis.ceart.udesc.br/imagetica_grotesca/wp-content/uploads/2009/09/7-Annie-Sprinkle.pdf
http://www.marciax.art.br/mxText.asp?sMenu=4&sText=43
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-026X2002000100009
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-026X2002000100009
http://www.uel.br/grupo-estudo/processoscivilizadores/portugues/sitesanais/anais10/Artigos_PDF/Cristiane_Cecchin.pdf
http://www.uel.br/grupo-estudo/processoscivilizadores/portugues/sitesanais/anais10/Artigos_PDF/Cristiane_Cecchin.pdf
http://www.uel.br/grupo-estudo/processoscivilizadores/portugues/sitesanais/anais10/Artigos_PDF/Cristiane_Cecchin.pdf
http://pt.scribd.com/doc/6437097/Perform-Are-a-DesEducacao-Do-Corpo-Maria-Rita-a-Cesar
http://pt.scribd.com/doc/6437097/Perform-Are-a-DesEducacao-Do-Corpo-Maria-Rita-a-Cesar


123 
 

 

 

COHEN, Jeffrey Jerome. A cultura dos monstros: sete teses. In: SILVA, Tomaz 
Tadeu da (Org.). Pedagogia dos monstros: os prazeres e os perigos da confusão 
de fronteiras. Belo Horizonte: Autêntica, 2000, p.24-60. 
 
COSTA, Helouise. Corpo Estranho. 2005. Fonte: Site de Cris Bierrenbach. 
Disponível em <http://crisbierrenbach.com/textos/cris-bierrenbach-corpo-estranho/> 
Acesso em 02 de julho de 2013.  
 
COSTA, Luiz Cláudio da. O registro na arte contemporânea: inscrições de 
visibilidades, discursos e temporalidades como séries da obra. In: COSTA, Luiz 
Cláudio da. (Org.) Dispositivos de registro na arte contemporânea. Rio de 
Janeiro: FAPERJ, 2009.  
 
DOMINIC, Johnson . Manuel Vason: Performance para câmera. Revista 
Performatus. Ano 1. Nº 3. Mar 2013. Disponível em < http://performatus.net/manuel-
vason/> Acesso em 10 de março de 
2014. 
 
EXPORT, VALIE. VALIE EXPORT. Austria Biennale di venezia y Galerie in der 
Staatsoper, Viena, 1980, p.46. 
 
FERREIRA, Glória. Prefácio. In: COSTA, Luiz Cláudio da. (Org.) Dispositivos de 
registro na arte contemporânea. Rio de Janeiro: FAPERJ, 2009. p. 11-14.  
  
FIGUEIREDO, Jéssica Patrícia. Etiqueta e hospitalidade: do ―bom-tom‖ as ―boas 
maneiras‖. Dissertação de Mestrado. São Paulo: Universidade Anhembi Morumbi, 
2007. Disponível em < 
http://tede.anhembi.br/tedesimplificado//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=208> 
Acesso em 12 de janeiro de 2014.  
 
FLUSSER, Vilém. Filosofia da caixa preta: ensaios para uma futura filosofia da 
fotografia. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2002. 
 
FOUCAULT, Michel. Poder-Corpo. In: Microfísica do poder. Rio de Janeiro: 
Edições Graal, 1996.p. 145-152. 
 
______. Disciplina. In: Vigiar e punir: nascimento da prisão. 38 ed. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 2010. P. 131-162 

 
FREYRE, Gilberto. Casa Grande & Senzala: a formação da família sob regime da 
economia patriarcal. 23ª edição. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 1984. 
 
GARCIA, Célio. Resistência a partir de Foucault. In: PASSOS, Izabel C. Friche. 
(org.) Poder, normalização e violência: incursões foucaultianas para a atualidade. 
Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2008. p.109-118.  
 
GOELLNER, Silvana Vilodre. A cultura fitness e a estética do comedimento: as 
mulheres, seus corpos e aparências. In: STEVENS, Cristina Maria Teixeira (Org.).  
A construção dos corpos: perspectivas feministas. Florianópolis: Ed. Mulheres, 
2008.p.245-260. 

http://crisbierrenbach.com/textos/cris-bierrenbach-corpo-estranho/
http://performatus.net/manuel-vason/
http://performatus.net/manuel-vason/
http://tede.anhembi.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=208


124 
 

 

 

GOLDBERG, Roselee. A Arte da Performance: do Futurismo ao Presente. São 
Paulo: Editora Martins Fontes, 2006. 
 
JONES, Amelia. Presença In Absentia: a experiência da performance como 
documentação. Performatus. Ano 1, n° 6, Setembro de 2013. Disponível em < 
http://performatus.net/presenca-in-absentia/> Acesso em 11 de julho de 2013. 
 
LAURETIS, Teresa de. A tecnologia do gênero. In: HOLLANDA, Heloísa Buarque 
de. (Org.). Tendências e impasses: o feminismo como crítica da cultura. Rio de 
Janeiro: Rocco, 1994.  
 
LEITE JR. Jorge. ―Labirintos conceituais científicos nativos e mercadológicos: 
pornografia com pessoas que transitam entre os gêneros‖. In: Cadernos Pagu – 
Dossiê Pornô, n° 38, janeiro-junho de 2012. p. 99-128. Online. Disponível em 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-83332012000100004&script=sci_arttext 
Acesso em 29 de outubro de 2012.  
 
LISPECTOR, Clarice. Água Viva. Rio de Janeiro: Rocco, 1998. 
 
LOPONTE, Luciana Gruppelli. Sexualidades, artes visuais e poder. Revista 
Estudos Feministas. Ano 10, 2002. 
 
LOURO, Guacira Lopes. ―Pedagogias da sexualidade‖. O Corpo Educado: 
Pedagogias da sexualidade. Guacira Lopes Louro (Org.). Traduções: Tomaz Tadeu 
da Silva. 2ª Edição. Autêntica, Belo Horizonte, 2000. 
 
LOUYS, Pierre. Manual de boas maneiras para meninas. Tradução de Bernardo 
Esteves, Paulo Werneck e Tiago Esteves. 2 ed. Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 
2006.   
 
MACHADO, Roberto. Por uma genealogia do poder. In: FOUCAULT, Michel. 
Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1996. p.10-21. 
 
MELIN, Regina. Performance nas artes visuais. Rio de Janeiro: Zahar, 2008. 
 
MELLO, Christiane. ―Corpo em tempo real‖. In: Corpo e imagem. LYRA, Bernadette; 
GARCIA, Wilton (Org.). São Paulo: Arte & Ciência, 2002. 210-221. 
 
MELLO, Christine. Extremidades do vídeo. São Paulo: Editora Senac SP, 2008.  
 
NASH, Mark. ―Entre o cinema e um lugar rígido: dilemas da imagem em movimento 
como pós-mídia‖. In: MACIEL, Katia (Org.). Cinema sim: narrativas e projeções: 
ensaios e reflexões. São Paulo: Itaú Cultural, 2008. 83-91. 
 
NOCHLIN, Linda. Bathers, Bodies, Beauty: the visceral eye. Massachusetts: 
Harvard University Press, 2006. 
 
O GLOBO. Cruzada de pernas fez da atriz Sharon Stone uma estrela do cinema 
mundial. Fonte: O Globo. Cultura. Publicado: 04/12/13 - 11h 36min. Atualizado: 
05/12/13 - 11h 57min. Disponível em <http://acervo.oglobo.globo.com/em- 

http://performatus.net/presenca-in-absentia/
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-83332012000100004&script=sci_arttext
http://acervo.oglobo.globo.com/em-%0cdestaque/cruzada-de-pernas-fez-da-atriz-sharon-stone-uma-estrela-do-cinema-mundial-10964323#ixzz2v1vKGX1i
http://acervo.oglobo.globo.com/em-%0cdestaque/cruzada-de-pernas-fez-da-atriz-sharon-stone-uma-estrela-do-cinema-mundial-10964323#ixzz2v1vKGX1i


125 
 

 

 

destaque/cruzada-de-pernas-fez-da-atriz-sharon-stone-uma-estrela-do-cinema-
mundial-10964323#ixzz2v1vKGX1i> Acesso em 10 de dezembro de 2013. 
 
PAGLIA, Camille. ―Sexo e violência, ou natureza e arte‖. In: Personas Sexuais: Arte 
e decadência – de Nefertite à Emily Dickinson. Trad. Marcos Santarrita. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1992. p. 13-47. 
 
PELBERT, Peter Pal. Vida Capital: ensaios de biopolítica. São Paulo: Iluminuras, 
2011. 
 
PORCHAT, Patrícia. Respirar, Desejar, Amar e Viver. Revista Cult. N° 118. Março 
de 2010. Disponível em <http://revistacult.uol.com.br/home/2010/03/respirar-desejar-
amar-e-viver/> Acesso em 12 de Novembro de 2012. 
 
RAGO, Margareth. TVARDOVSKAS, Luana Saturnino. O corpo sensual em Márcia 
X. In STEVENS, Cristina Maria Teixeira. SWAN, Tania Maria Navarro (Org.). A 
construção dos corpos: perspectivas feministas. Florianópolis: Ed. Mulheres, 2008. 
P. 183-206. 
 
RAINHO, Maria do Carmo Teixeira. Distinção e suas normas: leituras e leitores dos 
manuais de etiqueta e civilidade. Rio de Janeiro, Século XIX. Acervo: Revista do 
Arquivo Nacional. V. 8, n. 1-2 (jan./dez. 1995). p.139-152. Acesso em 02 de janeiro 
de 2014. Disponível em 
<http://www.portalan.arquivonacional.gov.br/media/v8_n1_2_jan_dez_1996.pdf> 
Acesso em 02 de janeiro de 2014. 
 
RANGEL, Sonia. Clave de operadores. In: Olho desarmado: objeto poético e trajeto 
criativo. Salvador: Solisluna Editora, 2009. p.125-131. 
 
REY, Sandra. ―Da prática à teoria: três instâncias metodológicas sobre a pesquisa 
em Poéticas Visuais‖. In: Porto Arte. Porto Alegre, v.7, n.13, p. 81-95, nov. 1996. 
 
______. ―Por uma abordagem metodológica da pesquisa em artes visuais‖. In: 
BRITES, Blanca; TESSLER, Elida (Org.) O meio como ponto zero: metodologia da 
pesquisa em artes plásticas. Porto Alegre: Ed. Universidade/UFRGS, 2002. p.123-
140. 
 
RENNÓ, Rosângela. ―Outras Narrativas‖. Entrevista. In: MACIEL, Katia (Org.). 
Cinema sim: narrativas e projeções: ensaios e reflexões. São Paulo: Itaú Cultural, 
2008. 123-126. 
 
REVEL, J. Os usos da civilidade. In: ARIES, P. DUBY, G.(Org.). História da Vida 
Privada: da Renascença ao século das Luzes. São Paulo: Companhia das Letras, 
1991. V. 3, p. 170.   
 
RUSH, Michael. Novas mídias na arte contemporânea. São Paulo: Martins Fontes 
2006 
 
SALLES, Cecília Almeida. Gesto inacabado: processo de criação artística. 4ª ed. 
São Paulo: FAPESP/AnnaBlume, 2009. 

http://revistacult.uol.com.br/home/2010/03/respirar-desejar-amar-e-viver/
http://revistacult.uol.com.br/home/2010/03/respirar-desejar-amar-e-viver/
http://www.portalan.arquivonacional.gov.br/media/v8_n1_2_jan_dez_1996.pdf


126 
 

 

 

SCHNEEMANN, Carolee. Interior Scroll [Pergaminho Interior]. Ano 2. Nº 8. Jan 
2014. Revista Performatus. Disponível em <http://performatus.net/interior-scroll/> 
Acesso em 02 de janeiro de 2014. 
 
SENNA, Nádia da Cruz. O corpo feminino na arte contemporânea. SILVA, Fabiane 
Ferreira da. FREITAS, Diana Paula Salomão de (Orgs.). E-Book do II Seminário 
Corpos, Gêneros, Sexualidades e Relações Étnico-Raciais na Educação. 
Uruguaiana/RS, 29 e 30 de outubro de 2012. Disponível em 
<http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/sisbi/files/2013/07/Corpos-2012.pdf> 
Acesso em 05 de janeiro de 2014. 
 
SOUZA, Silvia Cristina Martins de. SILVA, Francini Medeiros da. Código de Bom-
Tom: Os manuais de etiqueta e a formação de uma ―boa sociedade‖ nos trópicos 
(Rio de Janeiro, 1840-1850).  Anais do XVIII Encontro Regional de História – O 
historiador e seu tempo. ANPUH/SP – UNESP/Assis, 24 a 28 de julho de 2006. 
Disponível em 
<http://www.anpuhsp.org.br/sp/downloads/CD%20XVIII/pdf/PAINEL%20PDF/Francin
i%20Medeiros%20da%20Silva.pdf> Acesso em 02 de janeiro de 2014. 
 
SPRINKLE, Annie. Disponível em <https://anniesprinkle.org/ppm-bobsart/script.html> 
Acesso em 02 de janeiro de 2014. 
 
STILES, Kristine. Nosotros, múltiples.  Campos de Acción: entre el performance y 
el objeto, 1949-1979. Volumen 3. Paul Schimel (compilador). Ciudad de México: 
Alias, 2012.  p.92-155. 
 
___________. Performance and It‘s Objects. Arts magazine 65, n° 3. Novembro de 
1990. 
                                                                                                                                                               
SWAIN, Tânia Navarro. A invenção do corpo feminino ou a hora e a vez do 
nomadismo identitário. In: SWAIN, Tânia Navarro (org.). Feminismos: Teorias e 
Perspectivas. Textos de História: Revista do Programa de Pós-Graduação em 
História da Unb. Brasília, Unb, vol.8, n.1/2, 2000, p. 47-84.  
 
TORRENS, Valentín. Pedagogía de la performance – Programas de cursos y 
talleres. Huesca: Beca Ramón Acín, 2007.   
 
TV iG.  Cruzada de pernas mais famosa do cinema completa 20 anos. Fonte: TV iG 
online. 20/03/2012 <http://tvig.ig.com.br/cinema/cruzada-de-pernas-mais-famosa-do-
cinema-completa-20-anos-8a49802635afd8f80136307c14431045.html> Acesso em 
10 de dezembro de 2013. 
 
VILLAÇA, Nízia. ―Sujeito/abjeto‖. In: LOGOS 25: corpo e contemporaneidade. Ano 
13, 2° semestre, 2006. Online. Disponível em 
http://www.logos.uerj.br/PDFS/25/07_Nizia_Villaca.pdf Acesso em 08 de outubro de 
2012. 
 
______. GÓES, Fred. Em nome do corpo. Rio de Janeiro: Rocco, 1998.                                                                                                                                                                                                                                                  
 

http://performatus.net/interior-scroll/
http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/sisbi/files/2013/07/Corpos-2012.pdf
http://www.anpuhsp.org.br/sp/downloads/CD%20XVIII/pdf/PAINEL%20PDF/Francini%20Medeiros%20da%20Silva.pdf
http://www.anpuhsp.org.br/sp/downloads/CD%20XVIII/pdf/PAINEL%20PDF/Francini%20Medeiros%20da%20Silva.pdf
http://www.anpuhsp.org.br/sp/downloads/CD%20XVIII/pdf/PAINEL%20PDF/Francini%20Medeiros%20da%20Silva.pdf
https://anniesprinkle.org/ppm-bobsart/script.html
http://tvig.ig.com.br/cinema/cruzada-de-pernas-mais-famosa-do-cinema-completa-20-anos-8a49802635afd8f80136307c14431045.html
http://tvig.ig.com.br/cinema/cruzada-de-pernas-mais-famosa-do-cinema-completa-20-anos-8a49802635afd8f80136307c14431045.html
http://www.logos.uerj.br/PDFS/25/07_Nizia_Villaca.pdf


127 
 

 

 

WOLFF, Janet. Recuperando a corporalidade. Feminismo e política do corpo. In: 
Gênero, Cultura Visual e Performance – Antologia crítica. MACEDO, Ana 
Gabriela. RAYNER, Francesca (Org.). V.N. Famalicão: Centro de Estudos da 
Universidade do Minho, 2011. p. 101-120.  

 
X, Mácia. Noite de Artes Marciais In: BASBAUM, Ricardo. "X": Percursos de alguém 
além de equações. Concinnitas. Revista do Instituto de Artes da UERJ. Disponível 
em http://www.marciax.art.br/mxText.asp?sMenu=4&sText=43 Acesso em 12 de 
março de 2014. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.marciax.art.br/mxText.asp?sMenu=4&sText=43


128 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



129 
 

 

 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



130 
 

 

 

ANEXO A - PAGANDO CALCINHA – PROJETO DESCRITIVO 2013/2014 
 

Roberta Cangussu, 

―Pagando calcinha”, 

performance, 

registro fotográfico (fotografia digital e analógica) e vídeo digital 

aparelho de musculação e cadeira ginecológica, 

dimensão variável, 

2013/2014 

 

O QUE: 

Performance deseducativa do corpo feminino através da profanação de dispositivos 

disciplinares. 
 

ONDE: 

Espaço interno de academia de musculação e espaço interno de consultório médico. 

 

QUANDO: 

Sessão de meia hora em cada local, em dias alternados. 
 

COMO: 

Executar movimento de abrir as pernas no equipamento de fitness e o de fechar as 

pernas no aparelho médico cadeira ginecológica pelo tempo em que for possível 

aguentar, agindo de encontro à força corporal contrária. 

 

DESCRIÇÃO: 

1) Seleção dos locais para execução da ação, em que ambos fazem parte do 

cotidiano da artista.  

2) Os registros da ação (em fotografia e vídeo) serão realizados por terceiros. 

3) Não haverá contato com o público, além do responsável pelos registros visuais. 

Corpo: vestimenta e acessórios relacionados à ação. 

Filmagem de frente, de lado e do alto, tempo de duração da ação. 

Cor. Alto contraste e saturação. 

Pós-produção: revelação impressa das fotografias analógicas, digitalização das 

fotografias analógicas e edição das fotografias digitais em gif animado.  

 

POR QUÊ: 

A proposta artística é referente à pesquisa acadêmica da artista. 
 
QUEM: Roberta Cangussu é artista pesquisadora docente, que possui como 
interesse temático o uso do corpo na arte contemporânea, a arte política e de 
conduta, os estudos de gênero e o empoderamento dos sujeitos. 
 
Palavras – chave: mobilidade – velocidade – atividade contra submissão e 
passividade do objeto contemplativo, fotografia não estática, cotidiano (arte e vida na 
arte contemporânea), circuitos de saúde e beleza (medicina instituição patriarcal), 
público (academia – abrir) privado (consultório – fechar). 
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ANEXO B 
 

 
 
Figura 34 – “Pagando calcinha‖. Performance. 2014. Fotografia analógica de Dayany Matos. Fonte: 
Acervo da pesquisadora. 

 

 
 
Figura 34 – “Pagando calcinha‖. Performance. 2014. Fotografia analógica de Dayany Matos. Fonte: 
Acervo da pesquisadora. 
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Figura 39 – GIF. “Pagando calcinha‖. Performance. 2014. Fotografia analógica de Dayany Matos. 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 
 

 
 
Figura 39 – GIF. “Pagando calcinha‖. Performance. 2014. Fotografia analógica de Dayany Matos. 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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Figura 40 – GIF. “Pagando calcinha‖. Performance. 2014. Fotografia analógica de Dayany Matos. 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 
 

 
 
Figura 40 – GIF. “Pagando calcinha‖. Performance. 2014. Fotografia analógica de Dayany Matos. 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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Figura 41 – GIF. “Pagando calcinha‖. Performance. 2014. Fotografia analógica de Dayany Matos. 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 
 
 

 
 
Figura 41 – GIF. “Pagando calcinha‖. Performance. 2014. Fotografia analógica de Dayany Matos. 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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Figura 60 – Experimento 1. Performance. 2013.  Fotografia digital. Fonte: Acervo da pesquisadora.  

 
 

 
 
Figura 61 – Experimento 1. Performance. 2013.  Fotografia digital.  Fonte: Acervo da pesquisadora.  
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Figura 62 – Movimento de adução. 2013. Fotografia digital. Fonte: Acervo da pesquisadora.  

 

 
 

 

Figura 63 – Movimento de adução. 2013. Fotografia digital. Fonte: Acervo da pesquisadora.  
 


