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RESUMO 
Este artigo procede de um estudo de como as tecnologias se tornaram, com as 
linguagens contemporâneas, o principal suporte para a subversão do feminino. Visa 
refletir sobre o corpo feminino na arte midiática: fotografia, videoarte, 
videoperformance e instalações multimídias, para investigar como a mulher passa de 
objeto a sujeito, para criação de novos significados do que é o feminino. Optou-se por 
pensar o tema a partir do estudo de mulheres artistas brasileiras: Marcia X, Berna 
Reale, Letícia Parente e Iole de Freitas. Os resultados revelam que a ação poética do 
feminino na arte midiática pode desconstruir os conceitos enraizados sobre a mulher, 
tendo o próprio corpo como suporte através das tecnologias.   
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ABSTRACT 
This article proceeds from a study of how technologies have become, with 
contemporary languages, the main support for the subversion of the feminine. It aims 
to reflect on the female body in the media art: photography, video art, video 
performance and multimedia facilities, to investigate how women go from subject to 
subject, to create new meanings of what is feminine. It was decided to think about the 
theme from the study of Brazilian female artists: Marcia X, Berna Reale, Sônia 
Andrade, Letícia Parente and Iole de Freitas. The results reveal that the poetic action 
of the feminine in the media art can deconstruct the concepts rooted in the woman, 
having the body itself as support through the technologies. 
 
KEY WORDS 
Body; female; media art; technologies; brazilian artists. 
 
 



 

LACERDA, Laís; SARZI-RIBEIRO, Regilene A. O corpo feminino na arte midiática: de objeto de 
contemplação a objeto de poder, In Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes 
Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas, 2017. p.3177-3189. 

3178 

Introdução  

Escondida atrás de posturas estáticas e rótulos construídos a partir de 

representações pictóricas, como divindade, maternidade, inocência, 

sensualidade, as mulheres figuraram na História da Arte por muito tempo como 

modelos. A mulher era vinculada ao ato de contemplar, estabelecendo um 

grande paradoxo, onde mesmo como modelos as mulheres não tinham 

visibilidade cuja imagem sempre foi construída pelo olhar masculino.  

É a partir dos anos setenta do século XX que o corpo feminino avança 

verdadeiramente rumo a sua emancipação e libertação. Se antes as sentenças 

e as imagens sobre mulheres eram raras e de maneiras gerais negativas, esta 

concepção se desempenha sobre novos horizontes ao dar a possibilidade da 

criação de outras descrições femininas feitas por e para mulheres. Essa 

conquista ocorreu dentro do próprio feminino que não quis mais ser 

representado e caracterizado como frágil dócil e submisso.  

[...] A necessidade interior do artista de ser artista tem tudo a 
ver com gênero e sexualidade. A frustração da artista mulher e 
a ausência de seu papel mais imediato como artista na 
sociedade são resultado necessidade, bem como sua falta de 
poder [...] (BOURGEOIS, 2000, p. 100). 

Os movimentos conhecidos como arte midiática – vídeo e vídeoperformance 

respectivamente – tiveram uma presença expressiva de mulheres que, 

sobretudo na performance, desafiaram ações propostas por homens criando 

obras baseadas no corpo feminino utilizando-se do seu próprio corpo como 

suporte na narrativa, intimidade e relações sociais.  

A videoarte, assim como a vídeoperformance teve uma grande presença das 

mulheres, pois sua popularização aconteceu juntamente com o movimento 

feminista, e contou com a tecnologia e a aquisição acessível de câmeras. A 

presença da mulher se intensificou nessa mídia já que essa linguagem de arte 

não necessitava de um espaço formal para ser exibida sendo menos suscetível 

ao controle masculino. A partir das manifestações sociais do feminismo que 

muitas artistas mulheres apareceram.  
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O movimento feminista introduziu um novo imaginário de possibilidades. As 

artistas apropriaram-se do corpo feminino para produzir representações  livres  

frente às definições impostas e padronizadas pelo patriarcado. As 

manifestações feministas tinham como objetivo romper com os modelos 

determinados para o corpo nu, desconstruindo todos os códigos artísticos e 

discursivos.  

Ao olhar as ações feministas na época de seu surgimento é possível 

dimensionar a essência política das atitudes das artistas. A exaltação do corpo 

e da sexualidade construía a luta para a superação e o fim de todas as 

repressões e construções sociais e culturais da subjetividade feminina. O corpo 

da mulher deixa de ser imagem para ser ação. O corpo-ação acontece 

principalmente em videoperformances onde as atitudes são idealizadas em 

relação ao espaço ou objetos. Este corpo feminino traz consigo 

movimentações, ideologias, narrativas e aplicabilidades. As mulheres que 

utilizam seu corpo na arte e o colocam em ação nas linguagens associadas à 

tecnologia, o retiram da postura rígida e estática antes destinada à ele. O corpo 

feminino se torna um corpo que se descobre, que sofre ataques, hostilidades e 

que carrega consigo revoluções internas diante do corpo que apenas inclinava-

se à invisibilidade imposta. Quando a mulher passa de objeto a sujeito as 

relações se invertem e existe a criação de novos significados, inclusive para o 

que é feminino.  

Rompendo antigos padrões e inserindo seus corpos e discursos no imaginário, 

artistas contemporâneas brasileiras como Marcia X (1959-2005) e Berna Reale 

(1965) relacionam novas questões em torno do que pode ser previsível e 

surpreendem o olhar do público ao construir e produzir outros sentidos para o 

feminino.  

As representações adquirem tom político nos manifestos sociais e aumentam 

as ações onde o corpo mediado pela tecnologia é tomado como suporte da 

própria obra. Os projetos artísticos pretendem transgredir os sistemas 

existentes de regulamentação e categorização científicas e culturais impostas 

ao corpo feminino. No cenário brasileiro, artistas pioneiras como Letícia 
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Parente (1930-1991) e Iole de Freitas (1945) produzem trabalhos significativos 

tendo a tecnologia como meio de expressão.  

Ser artista mulher e explorar o feminino através da linguagem das artes 

midiáticas é a oportunidade de protagonizar a desconstrução e interrupção que 

se fez no espectador, possibilitando novas experiências e contatos com a arte 

contemporânea. De igual forma, com os conceitos de feminino que cada vez 

mais se desenrolam e se descobrem a cada nova obra destas artistas que 

contribuem tendo que buscar reconhecimento e espaço para o empoderamento 

de seus próprios corpos. 

 

O corpo feminino durante a História  

Há dois sentimentos quando surge a curiosidade da temática central desse 

artigo: o silêncio e a ausência. As mulheres desde os primórdios são 

esquecidas e não possui voz, o silêncio em torno de cada corpo feminino 

exerce um peso indiscutível. O corpo feminino sempre esteve presente em 

discursos, representações pictóricas e imagens de naturezas distintas sempre 

presentes no cotidiano de qualquer época. Mas o corpo exposto é um corpo 

submisso, mudo, opaco. Segundo Rush: 

A História da mulher é a história do homem (...) se a realidade 
é uma construção social e os homens são seus engenheiros, 
nós estamos diante de uma realidade masculina, é por isso que 
eu demando dê a palavra às mulheres, para que elas possam 
se encontrar a fim de chegar a uma imagem da mulher 
determinada por nós mesmas e, portanto uma representação 
diferente na função social da mulher, nós mulheres devemos 
participar da construção da realidade através da mídia (...) a 
mulher deve então utilizar para si todas as mídias como uma 
maneira de luta e progressos sociais a fim de libertar a cultura 
de valores masculinos. Ela fará isso também na arte. (...) A 
questão do que a mulher pode dar à arte e o que a arte pode 
dar á mulher pode ser respondida assim: transferindo a 
situação específica da mulher nos sinais e signos 
estabelecidos no contexto artístico que são novas formas de 
expressão que servem também para mudar o entendimento 
histórico da mulher (RUSH, 2003, p. 94-95). 
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É possível buscar fundamentos na construção do pensamento simbólico da 

diferença entre os gêneros que ao longo do tempo foram reforçados em 

discursos de poder por homens, as profundas raízes do silêncio acerca do 

corpo feminino, é um silêncio de longa duração. 

As representações do corpo feminino desenvolvidas por filosofias antigas 

assimilam o corpo feminino a algo que somente reproduz e não se desenvolve, 

não concebe histórias próprias. É apenas objeto de reprodução, não é 

protagonista ativo de acontecimentos nem histórias, sendo assim não há nada 

para contar. Enraizado em conceitos onde o corpo feminino é subtraído, o 

sopro da vida é dado pelo corpo masculino, considerado o criador. As raízes do 

silêncio que ronda o corpo feminino e o oculta como participante ativo na 

história está em todos os conceitos da humanidade.  

Nas representações religiosas, a mulher é igualada ao pecado, ela é a 

tentação; Na Idade Média, muitas mulheres, que hoje poderiam ser chamadas 

de feministas eram queimadas vivas por ser consideradas bruxas; integrando 

uma construção sociocultural do feminino de delicadeza, clemência, omissão, 

constrangimento e silêncio. Reforçadas muitas vezes na representação 

pictórica do corpo feminino durante toda a História da Arte.  

O corpo feminino esta presente na História da Arte, como modelo, objeto de 

desejo, sempre através de um olhar masculino que impunha rótulos e pudores. 

Os tabus que encobrem os corpos femininos e os mantém de lábios cerrados e 

olhares submissos são marcas da feminilidade. O peito, pernas, cinturas são 

cada vez mais objetificados que transmitem obsessões eróticas de uma época 

e ditam padrões de beleza associados à moda. A mulher, muitas vezes 

comparada a natureza era também vinculada ao ato de contemplar. Dignas 

apenas de ser modelos. Berger afirma: ―[...] os homens atuam e as mulheres 

aparecem‖ (BERGER, 1999, p. 49). 

Assim, as figurações do corpo feminino em pinturas e esculturas reforçavam a 

posição superior do homem, enquanto a mulher era apática e digna de apenas 

contemplação, sendo agregada a rótulos estabelecidos durante a história, 

como a maternidade, santidade, sexualidade.  
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Um dos exemplos que ilustram o corpo como um objeto de idealização é a 

famosa obra ―O Nascimento de Vênus (1482)‖ de Sandro Botticelli [fig.1]. 

 
Figura 01. Nascimento de Vênus, Sandro Botticelli, 1482. Têmpera sobre tela 

 172.5x278.5. Galleria degli Uffizi, Florença.  
 

Essa imagem icônica construiu um imaginário vinculado à figura do corpo 

feminino, sensual e submetido ao olhar masculino do corpo, na delicadeza da 

postura, a perfeição das formas e sua gestualidade ambígua exibida no ato de 

velamento e desvelamento da sua fisicalidade íntima. 

Ao longo desses séculos que compõe a herança imagética do corpo feminino, 

ele sofreu diferentes rotulações e representações para se adequar ao olhar 

masculino, tanto na significação de comportamento quanto na sua aparência 

devidamente proporcional aos gostos de uma sociedade patriarcal.   

Por sempre serem vistas na perspectiva de um olhar masculino, as mulheres 

não conheciam seus próprios corpos e eram presas em seu próprio silêncio 

estabelecido a elas. Com o passar do tempo e com o surgimento de novas 

tecnologias e de movimentos sociais importantes que questionaram todos os 

padrões impostos e colocações desiguais destinadas às mulheres, o foco e o 

ruído mudam na contemporaneidade.  

O corpo feminino se torna um centro de saberes para as próprias mulheres, 

que deixam todos os conceitos domésticos, maternos, sagrados, 

comportamentais e subvertem o feminino através das novas tecnologias, a 

partir das quais o corpo feminino adquire novas significações, perspectivas e 

novos saberes sobre o corpo.  
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O movimento feminista e as Artes midiáticas: a subversão do corpo 

feminino 

A partir dos anos sessenta do século XX, o corpo feminino se desloca 

verdadeiramente para a sua emancipação e libertação. Anteriormente as 

representações de mulheres eram de maneiras gerais negativas, novos 

horizontes se abrem com a possibilidade da criação de outras descrições 

femininas feitas por artistas mulheres para mulheres. Essa conquista ocorreu 

dentro do próprio feminino que ao se utilizar do próprio corpo como suporte deu 

um basta nas representações delicadas, frágeis do corpo feminino. Conforme 

afirma Rush: ―[...] na história da performance e da arte mídia, especialmente as 

mulheres artistas, tem exercitado uma voz transgressiva‖ (RUSH, 2003, p.110). 

Os movimentos conhecidos como arte midiática tiveram uma presença 

expressiva de mulheres que, sobretudo na performance, desafiaram ações 

propostas por homens criando obras baseadas no corpo feminino utilizando-se 

do seu próprio corpo como suporte na narrativa, intimidade e relações sociais. 

As artes midiáticas tiveram uma grande presença das mulheres, pois sua 

popularização aconteceu juntamente com o movimento feminista, e contou com 

a tecnologia e a aquisição acessível de câmeras facilmente encontradas no 

mercado. A presença da mulher se intensificou nessa mídia, pois essa 

linguagem de arte não necessitava de um espaço formal para ser exibida 

sendo assim menos suscetível ao controle masculino.  

A partir das manifestações sociais do feminismo que muitas artistas mulheres 

apareceram. O movimento feminista introduz um novo imaginário. As artistas 

apropriam-se do corpo feminino para produzir representações livres  frente às 

definições impostas e padronizadas pelo patriarcado. As manifestações 

feministas tinham como objetivo romper com os modelos determinados para o 

corpo nu, desconstruindo todos os códigos artísticos e discursivos. Com o 

movimento feminista a luta pela autorepresentação do corpo feminino 

emancipado e libre ganhou mais consciência, e conquistou suas marcas. Como 

afirma Laponte:  
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Algumas mulheres artistas colaboram para ―rachar‖ nossos 
modos de ver e pensar a arte, produzir outros significados para 
o próprio feminino, abrir outras palavras, desfazer ou pelo 
menos confundir nossas formas de ver e de dizer, as 
visibilidades e enunciabilidades confortáveis nas quais 
repousam nosso olhar, acostumado ao que é familiar 
(LOPONTE, 2008, p.159). 

A década de 1960 é marcada pelo advento da pílula anticoncepcional, que 

proporcionou uma liberdade de comportamentos sexuais e autonomia sobre 

seus próprios corpos, que antes eram reestritos as relações matrimoniais. Além 

disso, as mulheres organizavam mobilizações coletivas contra a proibição do 

aborto e as legislações do estupro, lutando pela admissão de liberdade sobre 

seus próprios corpos e direitos. Livros que conceituavam a causa também 

surgiram na época, e a conscientização das mulheres e a libertação de 

conceitos apenas biológicos e religiosos sobre seus corpos começaram a ser 

questionados. Um dos exemplos é o livro ―O Segundo Sexo‖ (1949) de Simone 

de Beauvoir.  

Paralelamente essa década se voltava para as revoluções. Na arte os artistas 

pioneiros investigavam e questionavam os suportes das obras de artes. Muitas 

mulheres saíram às ruas, unidas com o objetivo de questionar e cobrar os 

direitos assegurados pela constituição liberal de seus respectivos  países e 

lutavam para a igualdade salarial entre homens e mulheres. Entre 1960 e 1970 

o feminismo se consolidou como um movimento político que estava conectado 

com muitas outras lutas sociais civis formadas por minorias. Para Nead: 

Em termos gerais, a arte e a teoria feminista estão envoltos em 
uma política de auto definição. Se a história do nu feminino é 
definida como a representação das mulheres em uma 
sociedade patriarcal, a arte feminista tem se dedicado a 
desvirtuar este poder, afirmando o direito à autorepresentação. 
Os resultados deste trabalho tem sido, não só expor os corpos 
omitidos e ausentes dentro da tradição dominante, como 
também fazer visíveis novas subjetividades femininas através 
das artes visuais (NEAD, 1998, p. 102). 

Com tais movimentações e a partir desse período, as mulheres artistas 

movidas por novos saberes sobre seus próprios corpos e se sentindo livres, 

passam a produzir e construir produtos artísticos e ações midiáticas. A arte, 
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principalmente a Arte midiática com o advento de novas tecnologias e 

acessibilidades que permitiam uma produção independente de galerias e 

mercado de arte, se tornou discurso de resistência. Artistas desafiam tanto 

técnicas e suportes midiáticos quanto todos os padrões impostos para seus 

corpos para indagar e ampliar o corpo feminino e todas as significações 

envolvidas por ele através do inesperado. 

As artistas realizaram obras de arte midiáticas que falam do corpo feminino 

através de sua real essência, estabelecendo uma determinada tensão do corpo 

exterior e o interior de cada mulher, transmitidos pelo prazer e dor. O corpo não 

possui apenas sua corporeidade, ele é um corpo ação que transcende 

discursos. As artistas ultrapassam os limites do corpo.  

Representam as múltiplas significações do corpo feminino, questionam o 

posicionamento do corpo feminino, e através das novas tecnologias, possuem 

seu próprio corpo como suporte para relativizar conceitos e valores tradicionais. 

Como defende Cao: 

[...] oferecer as próximas gerações uma história da arte menos 
individualista, etnocêntrica e androcêntrica, tornando 
participantes da criação mulheres e homens de várias 
procedências. Uma história em processo, suscetível à crítica 
eterna [...] (CAO, 2008, p.71). 

É possível através dessa representação, perceber outra configuração do corpo 

feminino das perspectivas de artistas contemporâneas brasileiras como Marcia 

X e Berna Reale, e artistas pioneiras que se utilizaram das linguagens 

tecnológicas como Iole de Freitas e Letícia Parentes.  

 

Artistas brasileiras e as novas significações para o corpo feminino 

O vídeo teve sua chegada ao Brasil rápida e foi facilmente incorporado pelos 

artistas que, na época estavam interessados em novas experimentações. Em 

1974 no Rio de Janeiro surgem os primeiros artistas de vídeo, fazendo do Rio 

pioneiro na videoarte no país. São Paulo só iniciou a partir de 1976. A geração 

pioneira de videoarte no Brasil tinha como um nome importante Sônia Andrade 
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e no ano seguinte Letícia Parentes e outros dois artistas se juntariam aos 

primeiros.  

As experimentações que aconteciam no país a partir de 1960 e a constante 

problematização com o bidimensional e com o objeto de Arte, fez com que 

muitas experiências resultassem, juntamente com as novas tecnologias da 

época, a novas linguagens e trabalhos audiovisuais. As imagens técnicas se 

tornaram interessantes recursos para que novos registros de experiências 

relacionadas ao corpo pudessem ser realizados e registrados.  

A desconstrução promovida na época do objeto de arte como sagrado e de 

apenas contemplação levou muitos artistas a essa linguagem recente: o vídeo. 

E cada vez mais novas tecnologias de registro das imagens em movimento 

surgiam, o vídeo concedia ao artista poder acompanhar o processo no mesmo 

instante da sua produção, além disso, o trabalho de um corpo, o instante em 

que a imagem acontece poderia ser registrado, contrariando a temporalidade 

até então conhecida. O vídeo tinha a capacidade de unir todo o conceito 

discutido da desmaterialização do objeto de arte com subjetividades, o corpo 

como base da obra e o processo, a experiência como o sentido principal da 

obra de Arte.  

É nesse contexto que as obras de artistas brasileiras pioneiras e 

contemporâneas que se utilizaram principalmente do advento de novas 

tecnologias e consequentemente da videoarte, para debater conceitos com a 

utilização do próprio corpo silenciado ao longo de toda a história. Câmera e 

corpo se relacionam. Não são elementos técnicos que se tornam importantes, o 

vídeo é imperfeito, não há foco, não há enquadramento. Mas é a sede de 

registrar, do corpo estar e permanecer ali, o corpo silenciado é agora objeto de 

ação, autônomo, empoderado em meio a gestos desconstrói séculos de 

definições e categorizações culturais e científicas que foram impostas ao corpo 

feminino. 

Há exemplos evidentes das artistas brasileiras que se destacaram nessa 

época, como é o caso da pioneira Iole de Freitas, que explorou seu próprio 

corpo com a uma  câmera super-8. No início dos anos 1970, Iole desenvolveu 

narrativas visuais sobre seu próprio  "eu". Seus filmes estabelecem diálogos 
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visuais tendo o corpo da própria artista como suporte principal. No filme Glass 

peças/vida slices, em 16 mm, de 1974, a artista fragmentou imagens de si 

mesma utilizando muitos espelhos. O corpo é toda a estrutura, a identidade 

feminina surge e é questionada, é feita, através da tecnologia de sequências 

fotográficas e vídeos experimentais a reorganização e subversão do corpo 

feminino.  

Outra artista é Letícia Parente. Em seu trabalho ―Preparação I‖, de 1975, ela 

grava uma cena cotidiana, seu corpo, com movimentos disciplinados, aparenta 

serenidade. Segue ordens desconhecidas por ele mesmo, causa estranheza. 

Letícia desenha, em cima de esparadrapos colocados em sua boca e olhos, 

como o ato diário de se maquiar. Aqui o corpo inventa outro sujeito, outros 

modos de sentir, novos questionamentos de tudo implicitamente presente no 

cotidiano de muitas mulheres e novas subjetividades através das tecnologias 

[fig.02].  

 
 

Figura 2. Letícia Parente, Preparação I, 1975 (video still). Video, 3’30’’, Porta-pack ½ inches. 
Camera: Jom Tob Azulay.  

 

 

As sequências múltiplas e as cópias, conteúdos que compõem a fotografia, 

estão presentes nos processos repetitivos dos objetos e instalações da artista 

performática Márcia X (1959-2005), do Rio de Janeiro. Nas duas décadas da 

sua presença no cenário artístico do Rio, ela foi uma artista marcante por sua 

propriedade e personalidade na forma como suas performances transgrediram 

o comportamento artístico desafiando as representações pictóricas do corpo, 
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produzindo significados para a sexualidade e a imagem do corpo feminino de 

caráter conceitual, espiritual e formal. 

Berna Reale nasceu em Belém do Pará e iniciou sua produção artística em 

1995, uma de suas grandes performances que marcam a temática da 

subversão do corpo feminino, é a performance Sem Título de 2011 onde nua, 

em uma vara, amarrada pelos pés e punhos, como um animal ela é carregada 

passando por seis bairros de Belém. A performance ressalta o corpo como 

suporte para crítica, em extremidade social, além da objetificação do corpo e a 

desumanização do mesmo.   

Essas artistas brasileiras exploram o feminino através da linguagem das artes 

midiáticas e protagonizam a desconstrução de todos os conceitos que o corpo 

carrega e a intermissão proporcionada ao espectador, construindo novas 

experiências.  

 

Considerações finais  

O corpo feminino carregou consigo por muito tempo definições construídas 

pelo olhar masculino e rotuladas durante décadas, onde o corpo não possuía 

potencial de criação e poder próprio, apenas era um modelo carregado de 

silenciamentos.  

Com o advento de movimentos sociais, como o feminismo, e com o surgimento 

de novas tecnologias, artistas mulheres se utilizaram dessas novas linguagens 

e através da Arte midiática romperam com os rótulos estabelecidos ao corpo 

feminino. Antes oculto e passivo, agora se tornou objeto de poder e ação das 

obras, fotografadas, registradas e reproduzindo novos conceitos, 

experimentações e significados para o corpo feminino.  
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