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RESUMO 
Christina Machado busca, através do corpo, desconstruir o esquema arbitrário e 
androcentrico que impõe, na vida e nas artes, um papel determinado e naturalizado pela 
doxa para o gênero feminino. O uso do corpo pela artista, enquanto instrumento político, 
provoca um discurso alternativo e libertador confundindo os limites entre arte e vida. Para 
tanto ela toma o barro como matéria prima e empresta seu próprio corpo como suporte para 
discutir os limites a ele impostos e a legitimidade deles. As ações que envolvem questões de 
gênero contribuem para uma efetiva transformação nas relações entre homens e mulheres, 
equalizando-as e a artista trata o seu corpo como objeto artístico e político reivindicando 
para ele a condição de instrumento de luta pela sua capacidade, enquanto arte, de 
reconfigurar o sensível. 
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ABSTRACT 

Christina Machado seeks, through the body, deconstructing arbitrary and androcentric 
scheme which requires, in life and in art, a certain role determined and naturalized by the 
doxa for the females gender. The usage of the body by the artist as a political instrument, 
causes an alternative and liberating discourse confusing the boundaries between art and life. 
For this she takes the clay as matter and lends her own body as support to discuss the limits 
to it imposed and its legitimacy. The actions involving gender issues disnaturalize the 
inequalities and contributes to an effective transformation in relations between women and 
men, equalizing them and  the artist treats her body as an artistic and political object claiming 
for it the condition of an instrument of fight for its capacity, as art, to reconfigure the sensitive. 
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Le monde social construit le corps comme réalité sexuée et comme 
dépositaire de principes de vision et de division sexuants.1 

 

Na divisão social dos papéis dos corpos coube aos homens o heroísmo, o risco, a 

força, a dureza, a resistência à dor enquanto que a mulher devia se ocupar da graça, 

do sorriso, da leveza e da fragilidade qualquer que fosse a situação. Os esquemas 

de percepção, determinados por um inconsciente androcêntrico, capazes de operar 

as ações relativas aos corpos e aos seus gêneros, passaram a ser intuídos como a 

ordem natural das coisas.   A legitimação desse processo, da divisão dos sexos, do 

poder, dos corpos e de seus papéis, para Pierre Bourdieu (1998), independe da 

relação de força física e passa por uma institucionalização dos conceitos, pois: 

O sistema mítico-ritual desempenha aqui um papel equivalente ao 
que incumbe ao campo jurídico nas sociedades diferenciadas (...) ele 
consagra a ordem estabelecida, trazendo-a a existência conhecida e 
reconhecida, oficial. (BOURDIEU, Pierre, 1998, p. 23) 

A partir da realidade de um poder eminentemente masculino oficialmente (e já 

inconscientemente) aceito, as diferenças fisiológicas entre mulheres e homens têm 

papel essencial, uma vez que é sobre o corpo que se fundamentam as ideias de 

competência e poder próprias de cada sexo. O corpo tem uma natureza política, 

portanto, e se constitui em um território construído por liberdades e interdições e o 

“sentido agudo de sua presença invade lugares, exige compreensão, determina 

funcionamentos sociais” (SOARES, 2006, p.1). 

A diferença biológica entre os sexos, entre o corpo masculino e o feminino, aparece 

ao longo da história de forma não complementar, mas como uma justificativa 

socialmente construída para a subordinação do feminino e a determinação do 

espaço da mulher nas diversas sociedades através da “naturalização” dessa 

construção social androcêntrica que determina o papel do feminino em todos os 

espaços, inclusive o do criar. 

Apesar de todas as conquistas feministas que acreditamos terem rompido com as 

formas tradicionais de controle do corpo feminino, ele continua manipulado, exibido 

e subordinado ao olhar masculino. Para isso basta ligarmos a televisão, abrirmos 
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uma revista e verificarmos o quanto o corpo da mulher é ainda oferecido e 

disponibilizado simbolicamente em quase todas as formas de publicidade dos mais 

variados objetos de consumo. 

Escrita por homens, a narrativa histórica se absteve de incorporar às suas 

preocupações o sujeito feminino. A história da mulher é, portanto, uma história de 

exclusão e de luta por um reconhecimento enquanto indivíduo capaz. As pressões 

do movimento feminista, desde os anos 70, apoiadas pela entrada maciça das 

mulheres no mercado de trabalho e na vida acadêmica, provocaram uma quebra no 

silencio histórico e historiográfico e novas produções intelectuais e afirmaram a 

presença da mulher nos mais diversos campos do conhecimento. 

Os estudos que envolvam questões de gênero contribuem para uma efetiva 

transformação nas relações entre homens e mulheres, equalizando-as. O 

questionamento sobre a presença da mulher artista na História da Arte faz parte, 

colabora, para reflexões que implicam no interrogar por que as mulheres foram (e 

são) excluídas fazendo emergir, assim, um conhecimento que questiona o papel 

central que os homens tradicionalmente têm ocupado. 

Na produção artística, a relação histórica entre arte e corpo passa pelo fascínio que 

ele provoca quer como modelo, quer como suporte. Principalmente o corpo feminino 

que foi (e é) disponibilizado como objeto de contemplação e posse visual num 

discurso unilateral de sexualidade e poder que nos chega através de sua trajetória 

representacional onde “os corpos femininos são um tema recorrente, construindo e 

consolidando através de pinturas e esculturas um olhar masculino sobre a imagem 

das mulheres” (LAPONTE, 2002, p. 285). E ainda que: 

O discurso mais comum que chega até nós sobre a arte, no entanto, 
ainda é uma interpretação pertencente a um sistema de significações 
muito particular, no qual um certo modo de ver masculino é 
dominante. Através de representações artísticas e da produção de 
sentidos em torno dessas representações exerce-se o poder. 
(LAPONTE, 2002, p. 285) 

O conceito ainda se aplica, democratizado pelo consumo e pela publicidade. Esse 

corpo modelo (majoritariamente feminino) copiado, idealizado, distorcido e, 

principalmente, consumido, entretanto, a partir do final da década de 1950, passa a 
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ser apresentado ou simplesmente evocado também como símbolo de denúncias, de 

lutas: torna-se um instrumento político, enfim. Novas formas de arte o tratam como 

suporte, sujeito e objeto. A performance, que se inclui entre o que se convencionou 

chamar de arte do corpo (ou corpo na arte), é um espaço de expressão onde a 

investigação sobre ele parece ilimitada. 

Em consequência das possibilidades políticas do corpo como arte, a masculinidade, 

como uma instância capaz de legitimar artistas e obras através de um olhar 

excludente, tem o seu poder questionado e, se não eliminado, arrefecido. Arte e 

teoria são investigadas, produzidas e discutidas por mulheres  para um público 

feminino cada vez mais numeroso. As historiadoras de arte feministas mostram, por 

sua vez, que é necessário desconstruir e renovar os esquemas que estruturam 

ainda hoje a história da arte como discurso e ideologia. 

Este texto faz parte de uma pesquisa mais ampla que estuda questões de gênero na 

produção artística contemporânea em Pernambuco. Ele aborda, entre outras 

produções artísticas femininas, o trabalho da artista pernambucana Christina 

Machado que trata o corpo, o seu próprio corpo, como objeto artístico e político 

reivindicando para ele a condição de agente transformador pela sua capacidade de 

reconfigurar o sensível. Jacques Rancière nos aponta esse caminho quando diz que 

é a partir do recorte do sensível “que se coloca a questão da relação 

estético/política” (RANCIÈRE, 2009 p. 29). Christina Machado transforma seu corpo 

em laboratório para uma desconstrução do discurso que o olhar masculino 

hegemônico ainda impõe. 

Um corpo como proposta artística e política de (des) construção: o barro como 

segunda pele por Christina Machado 

Não é por acaso que o barro está presente nos mitos de criação do homem em 

várias civilizações. Abundante na natureza e dotado de grande plasticidade, cedo o 

homem primitivo aprendeu a explorar as possibilidades desse material que, 

submetido ao calor do fogo, permitia a fabricação de objetos utilitários e foi, 

gradualmente, incorporado aos seus rituais mágico-religiosos. 
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No Brasil a arte do barro é uma prática muito representativa da cultura popular, uma 

herança indígena que, incorporada através de gerações, transcende o utilitário e 

passa a registrar a vida do artesão. Pernambuco é centro de vários polos cerâmicos 

que geram um mundo cheio de tonalidades terrosas que vai marcar as referências 

daqueles que manipulam o barro na região. 

Para Cristina Machado, artista nascida no Rio Grande do Norte, mas vivendo em 

Pernambuco, Recife, desde os dois anos de idade, a argila é muito mais do que a 

matéria primordial; é uma ponte entre seu mundo interior e o cosmos, um caminho 

por onde as suas emoções se transformam em objetos concretos materializando-se 

em imagens de grande valor estético e simbólico. É também o material utilizado 

para, juntamente com seu corpo, através de uma atividade performática, questionar 

limites e liberdades do feminino. 

Embora a performance não necessite de uma natureza material e se embase a partir 

de ideias, ela se utiliza de materiais variados como apoio para a transmissão 

simbólica dos conceitos a serem transmitidos. Esse experimentalismo matérico 

segundo Poggioli (2007) acontece “à medida que o artista percebe o potencial 

criativo desses meios e materiais e tenta organizá-los em forma de uma nova 

linguagem” (POGGIOLI apud AZZI, 2007, p. 171). 

Deixando a produção inicial de objetos, a poética de Christina enveredou pelos 

caminhos do corpo, seu corpo, enquanto elemento de comunicação com o mundo 

induzindo-a a uma viagem interior e confundindo os limites entre arte e vida. A 

dialética entre o corpo orgânico/corpo cerâmico passou então a dominar seu 

trabalho não mais como simples domínio da forma, mas como uma chave para o 

autoconhecimento e para uma didática política que ela libera dos estereótipos 

criados pela sociedade a qual pertence. Seu corpo de mulher se desliga do caráter 

redutor do olhar próprio de um contexto social que o consome segundo suas regras, 

assumindo um caráter político libertário e disseminador de mensagens não verbais 

que reafirmam o conceito de que as ligações entre arte e vida são indissociáveis. A 

busca de uma nova dimensão do feminino a leva ao empréstimo do seu corpo como 

suporte para as metáforas que serão repassadas como forma de conscientização e 
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educação do feminino. Destacamos aqui dois desses autorretratos simbólicos da 

artista aonde o barro serve de elemento condutor, duas performances que se 

intitulam “Impressões sobre minha vagina” (2002) e “Tempo de Carne e Osso” 

(2002-2004) que foram construídas e apresentadas em vários espaços e situações 

pela artista Christina Machado. 

Das “Impressões Sobre Minha Vagina” 

A partir da maleabilidade e do simbolismo do barro, foi o corpo da artista que 

proporcionou o molde para a série “Impressões sobre minha vagina” (2002-2004) 

(fig. 1) gerando 140 peças cerâmicas que reproduziram, de forma naturalística, o 

seu sexo. A reprodução em cerâmica dessa parte do corpo da artista foi por ela 

apropriado e ressignificado tratando a arte e a vida como relações cúmplices, 

inseparáveis e que se entrelaçam e se harmonizam sem relação de precedência ou 

contradição. Ambas são fios de um mesmo tecido.  

 

Christina Machado 
Impressões sobre minha vagina, 2002–2004 

Instalação 

 

A ação nos fala da relação histórica entre corpo e moral feminina e destaca o que 

socialmente sempre foi inserido no âmbito do oculto, do privado, do tabu: a vagina 

da mulher como último bastião a ser conquistado e desvendado.  A ordem social que 

estabelece normas de conduta, padrões de comportamento aos corpos é nesta ação 

subvertida. Christina Machado apresenta seu corpo para além das armadilhas do 

poder exercido sobre ele. O seu, é um corpo não domesticado que pode se fazer 
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poética criadora a partir da transgressão. Seu corpo como utensílio, como molde, 

como instrumento que sob seu controle se constitui em seu autorretrato. 

Esse corpo fronteira, descolonizado, se constitui na base para a moldagem das 

peças a partir da carne nua com o barro bíblico para o qual todos nós retornaremos, 

numa metáfora que relembra a fênix arquetípica que renasce pelo fogo (que queima 

a argila), transformando-se, libertando-se para uma nova situação de independência 

do modelo imposto, para um estágio de vivência que se expressa através da arte por 

meio do objeto e do conceito.  

A ação “Impressões sobre minha Vagina” foi materializada através dos objetos que 

ficaram como registro dela e que foram exibidos sob a forma de instalação em 

espaços expositivos da cidade de Recife. As peças foram depois (2005) 

emblematicamente descartadas numa intervenção urbana em uma das pontes do 

Rio Capibaribe onde a água atuou como símbolo para a constatação da efemeridade 

dos nossos corpos e dos nossos conceitos. Assim foi construído esse trabalho de 

Christina Machado. Um registro desafiador de um corpo de mulher que serviu como 

bandeira e guia para tantos outros corpos nas tantas geografias onde eles ainda se 

mantêm submissos. 

Essa desconstrução de mitos que envolvem o corpo nu de uma mulher e de seu 

sexo passa a ser universal, enquanto símbolo e protótipo de libertação e mobilização 

política, enquanto forma de luta contra a violência insensível ou mesmo invisível 

para as suas vítimas, porém não menos real ou letal. A experiência em questão 

abriu caminho para outras posteriores. Ações que se encadeiam através da 

simbologia do uso do corpo da artista como empréstimo e do barro como meio de 

expressão. Christina Machado produz incansavelmente suas metáforas, seus 

autorretratos. O desafio para o espectador é lançado à cada ação da artista: decifra-

me ou devoro-te era a performance da esfinge grega. Christina Machado tem que 

ser decifrada. 

Sobre um “Tempo de Carne e Osso” 

 O passado nos acolhe para a morte, o futuro nos acolhe com morte, 
então corra de um lado pro outro e tente ser feliz.2 
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Em “Tempo de Carne e Osso” (fig. 2), produzido em 2004, a artista continua com 

seu trabalho, recuperando suas vivências ancestrais, utilizando a argila negra de 

Carnaúba dos Dantas, na região do Seridó, Rio Grande do Norte, onde ela nasceu. 

Com ela, a argila negra da região, ela constrói e destrói simbolicamente mais um 

autorretrato que é também a imagem plasmada socialmente do feminino. Nela, 

Machado tem o seu corpo envolvido por uma urna cerâmica que o protege como se 

fosse um útero. A ação desenvolve-se em vários momentos aos quais ela intitula de 

“tempos”. Esse trabalho que apresentamos agora ela denomina de “Tempo I” e 

nasceu em 2004 embora ele seja revisitado pela artista em outros momentos. 

Carnaúba dos Dantas é um município conhecido regionalmente pela existência de 

sítios arqueológicos que contêm pinturas rupestres classificadas como Tradição 

Nordeste e Subtradição Seridó. A tradição Nordeste tem a peculiaridade de ser 

extremamente narrativa, com a representação de diferentes aspectos da vida 

cotidiana do grupo que a elaborou. Nela, figuras compõem ações que se referem a 

técnicas de subsistência, atividades cotidianas e cerimoniais. Foi lá, na região dos 

sítios arqueológicos de Carnaúba dos Dantas, que Christina Machado foi buscar a 

argila escura para desenvolver a ação “Tempo de carne e Osso”. Entre os vestígios 

dos seus antepassados cujos registros sobrevivem nas pedras locais.   

A cerâmica, feita dessa argila ali encontrada, gerou então o ovo, o casulo que 

envolveu o corpo da artista, ovo que foi esculpido em sua volta, que a encerrou. 

Como se ela voltasse ao útero e daí à matéria primordial. Gênese. O primeiro mito 

feminino. Lilith, a que foi companheira de criação de Adão. Que nasceu do barro 

como ele e não de sua costela como Eva.  
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Christina Machado 
Tempo de Carne e Osso – Tempo I, 2004 

Corpo e cerâmica – performance 
 

O “Tempo II” (fig. 3) dessa ação da artista aconteceu em Tambaba, praia naturista 

situada no litoral paraibano. Lá Christina Machado teve seu corpo moldado em mais 

um autorretrato feito com a argila branca do lugar. Esse novo corpo autorretrato 

simbólico foi lavado e levado pelas águas do mar. Uma oferta metafórica a Iemanjá, 

(Dandalunda, Inaé, Ísis, Janaína, Marabô, Maria, Mucunã, Princesa de Aiocá, 

Princesa do Mar, Rainha do Mar, Sereia do Mar) o orixá-princípio feminino de 

incontáveis nomes, a mãe, a mulher, a amada. Cumpre-se assim o ciclo nascimento-

morte. Gênese e finitude. 

 

Christina Machado 
Tempo de Carne e Osso – Tempo II, 2004 

Corpo, cerâmica e água do mar – performance 
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O terceiro momento dessa ação (Tempo III) é a sua documentação em vídeo e os 

dois registros-totens que juntos se constituem na narrativa dos acontecimentos. 

Esses registros vão repassar, através do espaço expositivo e da exibição das 

imagens em vídeo, a mensagem para outros corpos que estão juntos ou 

geograficamente separados. Dessa forma, a artista consegue ser universal como tão 

bem descreve Joana D´Arc de Souza Lima, (2002) crítica e historiadora de arte 

pernambucana: 

O trabalho de Christina Machado, no seu conjunto, possui uma 
narrativa construída e resultante das experiências vividas 
intensamente pela artista. Nesse processo, revela vivências dos 
campos subjetivo, afetivo e emocional e da intimidade, o que as torna 
extremamente singulares e particulares e, simultaneamente, 
universais. (SOUZA LIMA, 2002) 

De Recife Christina Machado fala para o planeta terra sobre questões de gênero na 

arte e na vida. Seu discurso e seu corpo plasmado no barro e registrado em 

imagens levam a um rompimento com os limites estabelecidos para e sobre o corpo 

feminino possibilitando uma maior tomada de consciência e uma aprendizagem mais 

ampla sobre outros corpos femininos em outros espaços geográficos. A artista 

pernambucana convida a todos a explorar novos campos vivenciais que falam do 

corpo, da sexualidade, da opressão, do feminino, do tempo e da morte. E abre 

espaço para que o espectador viaje com ela. 

 

 

Notas 
1.
 BOURDIEU, Pierre. La domination masculine. Paris Éditions du Seuil, 1998,p. 23. 

2.
 MACHADO, Christina. In TEJO, Cristiana, Tempo de Carne e Osso, memorial descritivo. Disponível em 

http://christinamachado.com.br/christina-machado/textos-2/tempo-de-carne-e-osso-memorial-descritivo/ 
consultado em 06 de maio de 2015. 
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