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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho consistiu em tecer uma compreensão das narrativas de dor e/ou erotismo na composição 

do discurso artístico a partir da análise de performances das artistas contemporâneas Ana Mendieta, Regina José 

Galindo, Priscila Rezende, Carolee Schneemann, Márcia X., Fernanda Magalhães e Virginia de Medeiros, com base 

nos pressupostos teóricos metodológicos da história cultural e da história feminista da arte. Coube a esta investigação, 

então, mergulhar na capacidade expressiva da arte enquanto provedora de reflexões, a fim de colaborar na 

compreensão da arte contemporânea, sobretudo no que tange à perspectiva crítica feminista, e na difusão dos 

conhecimentos das experiências performativas, para que a arte em sua potência poética/cognitiva sempre se renove 

em seus (não) limites e possa cada vez mais se aproximar de espaços coletivos e para públicos cada vez mais diversos.  

 

METODOLOGIA 

A lógica do trabalho seguiu três eixos de estudo, buscando compreender como os elementos de dor 

e/ou erotismo são encontrados nos trabalhos - se são parte ou atribuídos ao próprio corpo feminino, atuante 

como objeto artístico, ou se estão dispostos de outra forma - e qual seus significados na composição das 

linguagens estéticas das performances. O primeiro referente às manifestações da dor nas obras Untitled, 

Rape Scene (1973), da cubana Ana Mendieta; Perra (2005), da guatemalteca Regina José Galindo; e 

Vem...pra ser infeliz (2017), da brasileira Priscila Rezende. Em segundo, alusivo à discussão das obras 

Meat Joy (1964), da estadunidense Carolee Schneemann (1939-2019); e Desenhando com terços (2000-

2003), da brasileira Márcia X. (1959-2005), no intuito de assimilar as representações de erotismo. E por 

fim, no tocante às possíveis relações da dor e do erotismo nas performances Grassa Crua (2016) e Jardim 

das Torturas (2012-2014), das brasileiras Fernanda Magalhães (1962-) e Virginia de Medeiros (1973-), 

respectivamente. A partir de procedimentos de pesquisa bibliográficos, utilizamos a teoria crítica feminista 

e noções filosóficas acerca do corpo e da sexualidade, formando um debate teórico-reflexivo que auxiliou 

na compreensão das questões norteadoras.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A arte da performance é uma linguagem complexa que não se limita disciplinarmente e abrange diferentes 

campos do saber e expressões artísticas, composta por histórias concebidas e performadas pelos/as artistas segundo 

uma poética entre corpos, estética e política através de ações, estas que não se desdobram através de improvisações, 

mas por processos bem construídos e discursivamente planejados (FABIÃO, 2008). Nesta perspectiva, performers 

utilizam o próprio corpo como motor da obra - presente, vivo e atuante, objeto do espetáculo e de contemplação -, a 

fim de colocar em choque os padrões da conduta humana e as estruturas de poder, assim, o/a artista intervém no corpo-

arte, construindo um discurso sobre ele que é oposta às convenções tradicionais e às categorias totalizantes 

(GLUSBERG, 2013). 

O primeiro eixo de análise se refere ao elemento da dor nas obras performáticas das artistas Ana 

Mendieta, Regina José Galindo e Priscila Rezende. Ainda que se possa haver narrativas de dor física nas 

performances, o que nos interessa, para além disso, é seu desencadeamento como parte significante do 

discurso da obra. Intangível e muitas vezes invisível ou silenciada, a dor é subjetiva às experiências de 
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quem a sente, de forma que só é possível ter a empatia do 

próximo quando é materializada de alguma forma.  

Vem...pra ser infeliz (2017) (Figura 1) coloca à vista 

a dor da objetificação e silenciamento na qual os corpos 

negros femininos estão submetidos por trás de uma imagem 

teoricamente positiva e de admiração à cultura afrobrasileira. 

Seminua, com adorno de plumas na cabeça, uma máscara de 

flandres e salto alto prateado, Rezende carrega em seu corpo 

palavras comumente associadas a estereótipos sobre a figura 

da mulher negra, como “mulata”, “cor de jambo” e “exótica”. 

Ao som de sambas-enredo, a artista dança ininterruptamente 

até a exaustão (PEREIRA, 2019). A composição da obra 

demonstra “estados de corpos e de presenças num jogo 

sabido, doído e corajoso” (ROSA, 2018), cujo corpo de 

Priscila se coloca em embate contra a persona Mulata 

Sambista Gostosa Exportação, suscitando desconforto do 

público na imagem “natural” da mulher negra. 

Em Perra (2005) (Figura 2), Galindo inscreve com 

uma faca em sua coxa direita a palavra que dá nome à obra 

(“cadela” ou “puta”, em espanhol), denunciando diversos 

casos de violência contra mulheres que na época foram 

encontradas mortas na Guatemala com inscrições 

semelhantes em seus corpos feitas com navalhas ou facas, 

em um crime misógino e brutal. Observamos, então, que a 

artista decreta profano o seu corpo ao desrespeitar seus 

limites e a sua integridade, assim como profanaram os corpos 

das vítimas, em um processo doloroso que subverte o 

essencialismo patriarcal puritano e inaugura liberdade 

(VASCONCELOS, 2015). 

Já Mendieta trouxe em Untitled, Rape Scene (1973) 

(Figura 3), ocorrido em seu apartamento na Universidade de 

Iowa, uma resposta direta ao crime de estupro e assassinato 

sofrido pela estudante Sarah Ottens, no campus da mesma 

universidade. A artista recriou a cena como a imprensa 

descreveu: “Cacos de pratos estavam espalhados pelo chão; 

um cabide foi deixado perto da mesa… e havia sangue no 

vaso sanitário” (HERZBERG, 2004 apud SZYMANEK, 

2016, p. 901. Tradução nossa). Seminua sobre a mesa 

durante horas, com sangue escorrendo entre suas pernas, seu 

corpo silencioso e estático confrontava os espectadores com 

um grito de denúncia. Como afirma Maciel, “a crueza do 

corpo transfigurado nos desperta para a sensibilidade e a 

visibilidade do incômodo” (2019, p. 4), fazendo com que o 

sentido da dor, assim como nas obras de Galindo e Rezende, se manifestasse através do trauma remetido 

à violência de gênero, racial e colonial. 

Segundo Gullar (1995), o sujeito lida, compreende e ressignifica sua dor através da manifestação 

artística, que guarda o sofrimento vivido, mas este sentimento se transforma durante o processo, tanto aos 

olhos da artista quanto ao ser catalisada pelo espectador e, portanto, não é mais o mesmo que inspirou a 

criação da obra. Percebe-se que as artistas colocam em seus trabalhos suas próprias experiências e suas 

visões sobre o contexto sociopolítico de seus respectivos países de origem, denunciando relações de poder, 

Figura 1 - Priscila Rezende. Vem...pra ser infeliz, 

2017. Foto: Pablo Bernardo. Disponível em: 

http://segundapreta.com/elas-nas-invencoes-e-nos-

rasgos-das-tramas-encantatorias/. Acesso em 

janeiro de 2021. 

Figura 2 - Regina José Galindo. Perra, 2005. 

Cortesia de Regina José Galindo. Disponível em: 

https://www.reginajosegalindo.com/en/perra-2/. 

Acesso em janeiro de 2021. 

Figura 3 - Ana Mendieta. Untitled (Rape Scene), 

1973. Stills de fotografia. Disponível em: 

https://www.artequeacontece.com.br/ana-

mendieta-esta-aqui/. Acesso em novembro de 2021. 
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a violência social, as discriminações raciais e de gênero, bem como sobre o histórico de violações aos 

direitos humanos e as desigualdades promovidas no território latino-americano. Elas “trazem das bordas 

esses corpos para dentro do seu fazer-dizer. Os corpos das mulheres violentadas, mortas, acuadas. [...] 

identidades marginais: como as figuras do povo exótico, do colonizado ou da mulher” (VASCONCELOS, 

2015, p. 43). 

Já o segundo eixo tange à análise do erotismo como material discursivo nas obras de Carolee 

Schneemann e Márcia X. Neste trabalho o erotismo é compreendido como potência interior do sujeito que 

o atinge no mais íntimo, exuberância da vida, e que se estabelece por três formas: o erotismo dos corpos, 

que tem seu ápice no ato sexual; o erotismo sagrado, através do sacrifício; e o erotismo dos corações, 

perpassada pela paixão (BATAILLE, 2021). Percebe-se, então, que erotismo não está necessariamente 

atrelado à ordem do sexo e, na verdade, entende-se como elemento fundante do sujeito e implica reflexões 

acerca de sua própria existência (MORAES, 2018). 

 Meat Joy (1964) (Figura 4) aborda questões relativas 

ao corpo, gênero e sexualidade. Oito artistas, homens e 

mulheres semi-nus, coreografam movimentos em casais, 

rolam no chão, amontoando-se, e pintam uns aos outros, tudo 

ao som de ruídos das ruas e músicas. Posteriormente, foram 

entregues galinhas, salsichas e peixes crus aos artistas, que os 

esfregam no próprio corpo e entre si, insinuando uma relação 

sexual entre eles e as carnes (WALLACE, 2010). Ao usar o 

corpo nu como material para a arte, Schneemann expôs e 

confrontou uma gama social de tabus culturais e convenções 

repressivas, fazendo com que seu trabalho ultrapassasse os 

limites da expressão artística e sexual. Aqui, o gozo estético 

brinca com a exploração de prazeres e experiências sexuais, 

desafiando tabus corporais e questionando a velha moralidade 

patriarcal.  

Por sua vez, na performance-instalação Desenhando 

com terços (2000-2003) (Figura 5), Márcia X., de camisola 

branca e terços em seu pescoço, pega um terço de cada vez e 

desenha formatos fálicos no chão, ocupando toda a área 

determinada. Como é comum no trabalho da artista, os objetos 

religiosos se transformam em objetos eróticos, sugerindo uma 

profanidade ao sagrado e uma eroticidade no ritual. “A mulher 

assexuada, santificada e glorificada pelo imaginário ocidental 

agora se radicalizou” (BASBAUM, 2003 apud 

TVARDOVSKAS, 2007, p. 674), produzindo deslocamentos 

estratégicos no campo da sexualidade e reinventando o 

erotismo. 

Em tom provocativo e de desobediência aos 

prerrogativos da performatividade do feminino, Schneemann 

e Márcia X. exploram seus próprios corpos como origem da 

crítica a partir das apropriações dos estereótipos - tanto ligados 

à mulher degenerada, exposta no espaço público, profana; 

quanto à mulher beata, doméstica e sagrada - a fim de construir uma dimensão imagética e erótica, 

respeitando suas vivências e sua própria relação com o corpo. A reivindicação das artistas pelo uso do 

corpo nas performances é sobretudo um ato demonstrativo de luta, vocativo do seu espaço no campo 

artístico e no mundo, que traça relações com o espaço público, a representação social e a linguagem 

artística de intervenção, desafiando o público a também se colocar em compreensão de si mesmo e dos 

poderes que o inscreve. Esta estratégia de afronta propõe vias de desencontro do corpo biológico e revela 

Figura 4 - Carolee Schneemann, Meat Joy, 1964. 

Impressão cromogênica colorida, documentação 

da apresentação no Judson Dance Theatre, Nova 

Iorque (Cortesia de Carolee Schneemann and 

P.P.O.W Gallery, Nova Iorque). Foto: Al Giese. 

Disponível em: https://www.e-

flux.com/announcements/5188/carolee-

schneemannkinetic-painting/. Acesso em 

novembro de 2021. 

Figura 5 - Márcia X., Desenhando com terços, 

2000-2003. Disponível em: 

http://marciax.art.br/mxObra.asp?sMenu=1&sO

bra=26. Acesso em janeiro de 2022. 
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lugares antes invisibilizados, como o prazer sexual, o amor próprio e o encontro consigo mesma, 

desautorizando, assim, a dicotomia entre natureza e cultura (SOUZA, 2016). 

Por fim, em terceiro eixo da pesquisa, compomos 

uma reflexão sobre as possíveis zonas de convergência entre 

dor e erotismo nas obras das brasileiras Fernanda Magalhães 

e Virginia de Medeiros. Em Grassa Crua (2016) - fruto de 

seu projeto desenvolvido em um pós-doutorado na 

Universidade de Campinas (Unicamp) com o grupo 

LUME/Unicamp, Magalhães se utiliza da dança como meio 

expressivo. Com um vestido azul e um véu branco, a artista 

percorre o espaço com graciosidade, em uma dança que a 

desnuda aos poucos. A ação também é composta por uma 

trilha sonora com o texto de mesmo nome, de autoria da 

Fernanda e gravado por diferentes mulheres. Em segundo 

momento, ela se coloca durante um longo tempo na tarefa de 

manter seu corpo equilibrado sobre um pequeno banquinho 

de madeira, movimentando-se em diversas posições. Assim, 

ela demonstra o constrangimento de ter que habitar espaços 

muito estritos física e subjetivamente, repletos de normas misóginas sobre o corpo e a vida das mulheres. 

Por fim, a artista desce do banquinho e, com a ajuda do público, destrói-o com uma marreta, finalizando 

a performance. 

Já no projeto Jardim das Torturas (2012-2014), uma 

bolsa concedida pela Funarte, Virginia de Medeiros aborda 

o universo BDSM (Bondage e Disciplina, Dominação e 

Submissão, Sadismo e Masoquismo) a partir de sua 

experiência no encontro e convívio com o dominador Dom 

Jaime e suas duas “escravas”. Dentro de um quarto na Casa 

do Sol, em Campinas/SP, a artista performa diversas cenas 

sadomasoquistas, utilizando-se de diversos aparatos. A 

compreensão das práticas e escolhas eróticas da comunidade 

BDSM permite fazer novas considerações sobre categorias 

de gênero e sexualidade (FACCHINI, 2008 apud 

GREGORI, 2008). 

O corpo feminino carrega estigmas e marcas de 

violência e dominação patriarcal, porém, artistas têm 

buscado vias de desenraizamento de seus corpos a partir da contestação e resistência aos padrões culturais 

e violências cotidianas associados às mulheres. Observamos que Fernanda e Virginia utilizaram o próprio 

corpo e as dores que ele carrega para escancarar seus desejos e potências mais íntimas, configurando-o, 

assim, como um corpo crítico e político. Dessa forma, entendemos que o sofrimento compõe a expressão 

subjetiva das artistas e se coloca em ambas as obras como parte da libertação dos corpos das fronteiras 

que os confinam, a partir da contraposição às identidades fixas, demonstrando a potência subversiva de 

expor este corpo, território de repressão, reinscrevendo seus contornos em conformidade com a 

subjetividade, a sexualidade e a valorização da diferença.  

CONCLUSÕES 

Os dados obtidos até então tiveram resultados exitosos e alinhados com as proposições feitas no projeto de 

pesquisa, demonstrando que os elementos correlatos às corporalidades, à dor e ao erotismo presentes na produção 

artística feminina contemporânea atuam em diálogo às denúncias de violência ou na apropriação da sexualidade. A 

análise do trabalho das performers nos permitiu refletir sobre as diversas intervenções e articulações sobre suas 

próprias histórias a partir dos processos de criação, que desestabilizam as lógicas conformantes de mundo, alicerçadas 

nas opressões de grupos minoritários (BACELLAR, 2016). Nesse sentido, as reflexões e usos do corpo na 

Figura 7 - Virginia de Medeiros. Jardim das 

Torturas, 2014. Registro da performance. 

Disponível em: 

https://virginiademedeiros.com.br/obras/jardim-

das-torturas/. Acesso em fevereiro de 2022. 

Figura 6 - Fernanda Magalhães. Grassa Crua, 

2016. Foto: Mariana Guerron. Registro de 

performance. Disponível em: 

<https://m.facebook.com/photo.php?fbid=2776965

12643885&id=155870948159776&set=a.2776951

35977356&source=43>. Acesso em 13 maio 2022. 
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performance contribuem não só para as transformações político-sociais, mas também para uma crítica cultural e para 

a “desmaterialização da obra de arte” (LIPPARD, 1997 apud MATESCO, 2012). 

Independente dos elementos que escolhem expressar em suas obras (seja através da dor ou do erotismo), 

percebe-se que as artistas analisadas se colocaram de maneira potente e emergente sobre as violências de gênero, raça 

e classe, os lugares que frequentemente são vinculados a um padrão de feminino, e os espaços que foram proibidos a 

elas. Com trabalhos que irrompem a arte tradicional e que se inspiram em vivências sociais cotidianas e em suas 

próprias experiências, elas colocam sob a luz questões importantes para o convívio das diferenças, inovando também 

nas perspectivas feministas. “Desse modo, arte e política, privado e público se fundiram” (LEAL; MAGALHÃES, 

2016, p. 103), e é na arte que encontram um espaço de subversão, de denúncia e de indicação para novos caminhos, 

tanto no meio artístico quanto em outros âmbitos da vida em sociedade (TVARDOVSKAS, 2008). 

Como esperado, encontramos, na multiplicidade histórico-temporal intencionada na seleção das artistas e 

através do problema de pesquisa, convergências e divergências nas abordagens discursivas das performances, tanto 

por suas similaridades ou diferenças de vivência, quanto pelo contexto sócio-político-cultural. É intrigante que, dentro 

do período de pouco mais de meio século que abordamos nesta pesquisa, vemos o aprofundamento dos debates de 

gênero propostos pelas artistas em sua poética corporal. As denúncias aos traumas vividos por conta da violência de 

gênero são recorrentes, e o desejo inerente de constituir sua subjetividade e repensar as produções de sexualidade 

continuam presentes de forma assertiva. Assim, acreditamos na importância de produzir um trabalho que se inspira e 

homenageia a subversão diante do que as limita enquanto artistas e enquanto mulheres, cada uma com sua própria 

poética, processo e linguagem. 
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