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RESUMO  
Este artigo fala do corpo insurgente feminino e tem como ponto de partida a história da 
mulher de Lot, contada por duas poetas eslavas, distantes no tempo em quase 50 anos: 
pela polonesa Wislawa Szymborska, na década de 1970, e pela russa Anna Akhmátova, nos 
anos 1920. A mulher de Lot foi condenada por Deus a transformar-se em estátua de sal, e 
punida para a eternidade com a ausência de nome próprio por desobediência, por que olhou 
para trás. A autora, artista Elisa de Magalhães, desdobra a ideia de insubordinação, 
presente desde dois trabalhos seus – Persona Vitrea, 2002; e LC:FPRCMDBCMR:EM, 2003 
–, para os quais pesquisou sobre Lilith, a primeira mulher de Adão, que se rebelou contra a 
subalternidade a que foi submetida pelo homem e por Deus. A partir desses trabalhos, o 
corpo performativo, da experiência artística, o próprio corpo da artista, se insurge na 
imagem. 
 
PALAVRAS-CHAVE  
Insurreição; gênero; alteridade; experiência; imagem. 
 
 
SOMMAIRE  
Cet article est à propos du corps féminin insurge. Le point de partie est l‘histoire de la femme 
de Lot, raccontée par deux poètes eslaves, separées dans le temps pour presque 50 
années: la polonaise Wislawa Szymborska, dans la décade 1970, et la russe Anna 
Akhmátova, dans la décade 1920. La femme de Lot a eté punie par Dieu. Transformée en 
statue du sel, il l‘a condamné a passer l‘eternité à l‘absence du nom, parce qu‘elle a regardé 
dérrièrre soi. L‘auteur et artiste Elisa de Magalhães, dédouble l‘idée d‘insubordination, 
présente dans deux des ses oeuvres – Persona Vitrea, 2002; et LC:FPRCMDBCMR:EM – 
pour lesquelles elle a recherchée sur Lilith, la première femme d‘Adam, qui s‘est rebellée 
contre la subalternité a qu‘elle a eté soumise par l‘homme et par Dieu. Dès ces travails, le 
corps performatif, l‘expérience artistique, le corps même de l‘artiste, s‘insurge dans l‘image. 
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Dizem que olhei para trás de curiosa. 
Mas quem sabe eu também tinha outras razões. 
Olhei para trás de pena pela tigela de prata. 
Por distração – amarrando a tira da sandália. 
Para não olhar mais para a nuca virtuosa 
do meu marido Lot. 
Pela súbita certeza de que se eu morresse 
ele nem diminuiria o passo. 
Pela desobediência dos mansos. 
Alerta à perseguição. 
Afetada pelo silêncio, na esperança de Deus ter mudado de ideia.  

[...] (SZYMBORSKA, 2011) 
 
 
Estes são os primeiros versos do poema A mulher de Lot, da polonesa Wislawa 

Szymborska. Em primeira pessoa, o poema é o depoimento libertário de uma mulher 

que é condenada justamente por isso. Na fuga de Sodoma, ao olhar para trás, 

desobedece às ordens divinas, e por isso vira estátua de sal. Ela vira para trás e o 

poema elenca possibilidades de motivos para tal atitude, entre eles aquele que 

escancara sua rebeldia: o de não querer mais ter à vista a nuca virtuosa do 

obediente marido, que não olha para trás nem para preocupar-se com ela. Uma 

questão entre o ver e o olhar, entre o direito de ver e o de ser vista. 

Na Bíblia, a mulher de Lot sequer tem nome. Sua história consta no texto como 

paradigma da desobediência e da condenação por rebeldia. Por quê? A obscura e 

desconhecida a quem a história negou o nome e permitiu apenas ser ―a mulher de‖, 

e cuja punição imediata foi ser transformada em estátua de sal, teve como 

verdadeira condenação sua identidade apagada para sempre. Em O animal que logo 

sou, o filósofo Jacques Derrida diz que nomear é, ao mesmo tempo, condenar à 

morte e garantir a sobrevivência, ter um nome é saber-se mortal, dar um nome é 

tomar posse (DERRIDA, 2002, p.37 – 43) – tanto como propriedade, por um lado, 

ser dono; quanto como pertencimento, pelo outro, ser reconhecido como parte de 

algo, ser grei –, ela tornou-se sem direito a nome, voz e lugar por toda a eternidade, 

a nada pertence. Esse é o tamanho da condenação, e só sabemos disso por ela ter 

sido a ... de Lot.  

Pouco mais de 50 anos antes (o poema de Szymborska é de 1976), em 1924, na 

turbulenta época da sucessão de Lênin, a poeta russa que se recusou a ir para o 

exílio, Anna Akhmátova, havia escrito um poema com o mesmo título, no qual 
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denunciava a insignificância de uma mulher desobediente que, paradoxalmente, 

nunca é esquecida: 

 
E o homem justo seguiu o enviado de Deus, 
Alto e brilhante, pelas negras montanhas. 
Mas a angústia falava bem alto à sua mulher: 
―Ainda não é tarde demais; ainda dá tempo de olhar 
 
as rubras torres de tua Sodoma natal,  
a praça onde cantavas, o pátio onde fiavas, 
as janelas vazias da casa elevada 
onde deste filhos ao homem bem amado‖. 
 
Ela olhou e – paralisada pela dor mortal -, 
Seus olhos nada mais puderam ver. 
E converteu-se o corpo em transparente sal 
E os ágeis pés no chão se enraizaram. 
 
Quem há de chorar por esta mulher? 
Não é insignificante demais para que a lamentem? 
E, no entanto, meu coração nunca esquecera 
Quem deu a própria vida por um único olhar. 

 

O último verso apresenta, em sua plenitude, o direito ao exercício do direito de 

olhares. A relativização disso pela preponderância do homem sobre a mulher é 

revelada mais uma vez, em outra cena bíblica, que ocorreu pouco antes. Lot, o 

piedoso, era obediente a Deus-Elohim, assim como seu tio Abraão. Deus ordenou a 

Abrãao matar seu filho primogênito, mas antes do ato deveria guardar silêncio aos 

seus, deveria esconder de sua mulher, sua companheira e mãe de seus filhos, e 

deles próprios, a premeditação. Há no ato de Abraão – o obediente – mentira, 

traição e assassinato. Embora tenha cometido o gesto do crime, não o concretizou 

apenas por que foi impedido por um anjo. A traição aos seus se dá pela quebra do 

compromisso de zelar por todos e a mentira ao negar a verdade à sua companheira 

e filhos, que percebiam seu silêncio com preocupação. Assim, mentira, traição e 

assassinato do outro, ainda que por obediência, ainda que não realizado, 

constituem-se como o ato fundador das três grandes religiões monoteístas, o 

judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Para aprofundar essa discussão, que não é 

o centro deste ensaio, a autora indica o livro Donner la mort (DERRIDA, 1999). 
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A mulher sem nome defende seu direito de olhar seja por qual motivo for, acaso 

(Szymborska) ou intenção (Akhmátova), a ponto de dar mais que a própria vida pelo 

exercício desse direito: o nome.  

Todavia, antes disso, há outra história de apagamento. Talvez por ter sido a primeira 

vez, talvez pela inexperiência de Jeová-Deus-Alá, chegou até nós, apenas nas 

edições completas da Bíblia, outra personagem libertária: Lilith, primeira mulher de 

Adão. Sua mitologia vai além dos escritos bíblicos, está presente em diversas outras 

culturas, por isso sabe-se mais sobre ela do que sobre a mulher de Lot. No entanto, 

sua presença é obscura no texto bíblico. Sobre Lilith, encontrei alguma literatura. O 

que me interessa nas duas personagens – a mulher de Lot e Lilith –  é a clara 

afirmação de uma posição política, a declaração de independência ante o 

patriarcado e contra a obediência cega, que se apresentam nos textos bíblicos e são 

a base das sociedades ocidentais. 

A primeira vez que tive interesse pela mitologia de Lilith, foi numa pesquisa para um 

de meus primeiros trabalhos, Persona Vitrea, de 2002. Era uma instalação grande, 

composta de 5 partes – 5 pequenas instalações –, que formavam um grande 

tabuleiro de xadrez (ocupava todo o ambiente da sala de exposição). PV era 

baseada em dois livros: Através do Espelho, de Lewis Carroll e A Ilha do dia 

anterior, de Umberto Eco. Cada uma das pequenas instalações, por sua vez, tinha 

suas próprias referências que se cruzavam com as principais.  
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Elisa de Magalhães, Persona Vitrea (2002) / O caminho de Lilith (2002) 

Para a Casa da Rainha Vermelha, apoiei-me no poema Uma temporada no inferno, 

de Rimbaud, e na história de Lilith, a mulher de Adão que fugiu para o inferno. Esta 

parte consistia numa passarela de tapete vermelho que saía da casa do tabuleiro e 

conduzia à fotografia de meu corpo nu, em tamanho natural, feita com uma câmera 

pinhole de duplo diafragma, de costas, como que indo embora. A foto é filtrada em 

vermelho. Nesta fotografia, o corpo insubordinado de Lilith, recusa-se a jogar; recusa 

o jogo, vira as costas e sai.Em 2003, aprofundei a pesquisa sobre as mulheres de 

Adão para realização do trabalho: LC:FPRCMDBCMR:EM. Trata-se de uma 

fotografia preto e branca de mim mesma, nua, em dupla exposição na mesma 

chapa, com uma câmera antiga da qual retirei as lentes, substituídas por um 

anteparo com dois furos à guisa de diafragmas, de tamanhos diferentes, um menor 

que o outro, de modo que a imagem vem sempre acompanhada de um fantasma. 

(Todas as fotos de meu corpo são feitas por mim mesma, no atelier/estúdio com 

cabo disparador, sendo fotógrafo e modelo, ao mesmo tempo.) Como uma fórmula, 

as letras do título do trabalho são iniciais dos artistas que provocaram e fazem parte 

dessa foto: Lucas Cranach, Francis Picabia, René Clair, Marcel Duchamp, Bronia 

Pearlmutter-Clair, Man Ray e Elisa de Magalhães. 

 

 
 

Adão e Eva de Lucas Cranach (1531) / Foto de Man Ray do ciné-sketch Adão e Eva (1924), com 
Marcel Duchamp e Bronia Claire / LC: FPRCMDBCMR: EM de Elisa de Magalhães (2003) 
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Lucas Cranach é uma espécie de origem, ou melhor, a arqueologia desse trabalho: 

em 1531, ele pintou a tela, Adão e Eva que, por sua vez, foi referência para o ciné-

sketch também intitulado Adão e Eva, realizado no réveillon de 1924, e que tinha 

roteiro de Francis Picabia, direção de René Clair, com Marcel Duchamp como Adão 

e Bronia Perlmutter-Clair como Eva. Esse sketch ficou mais conhecido através uma 

fotografia de Man Ray. No entanto, para além da tela de Cranach, ou antes dela, a 

arké de LC:FPRCMDBCMR:EM, está na história das mulheres de Adão, sobretudo a 

de Lilith e a mitologia em seu entorno. Assim, antes de representar-me como Adão e 

Eva, apresento-me como Lilith e Eva. No livro Lilith, a lua negra, do psicólogo 

italiano Roberto Sicuteri, o autor observa que o mito da primeira mulher traz consigo 

a dualidade: na tradição egípcia e greco-romana, por exemplo, ela está ligada ao 

ciclo da Lua. Quando está cheia, brilhando no céu, ela é boa, a grande-mãe, deusa 

da fertilidade. Quando desaparece ou é lua nova, ela é cruel, destrutiva e maligna – 

a Lua Negra. Na tradição suméria, Lilith é representada por uma figura híbrida, 

mulher e bicho, ao mesmo tempo.  

Na cultura hebraica, consta em Gênesis I – Sicuteri fala de Gênesis I e II, vou 

manter essa forma, pois as interpretações e as bíblias variam segundo expurgos das 

traduções –, que Adão nasceu das mãos de Jeová como um ser andrógino, macho e 

fêmea, ―supremo princípio da harmonia total do Uno que é feito de Dois‖ (SICUTERI, 

1998, p.06), por isso mais perto da imagem de Deus. Em Gênesis I, 27 é dito: "Deus 

criou o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; macho e fêmea o criou" 

(SICUTERI, 1998, p.06). Com suas mãos Deus pegou terra dos quatro cantos do 

planeta e borrifou com água dos mares e rios existentes. Uma massa de epher, 

dam, marah (pó, sangue, bile) deu vida a Adão, o primeiro homem vivente, o Adão 

andrógino, dual. Adão trazia em si os dois princípios, o masculino e o feminino.  

O autor diz que na tradição talmúdica, no Midrash aramaico do Beresit-Rabba (Rabi 

Oshajjah) encontra-se o comentário dele sobre o versículo de Gênesis I, 26:  

E Deus disse: Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. 
(Gênesis I, 26). R. Johanan principiou: De costas e de frente você 
me abraça (Sl.. 139,5). Disse R. Johanan: Se o homem o merece, 
gozai de dois mundos. 
... Disse Jirmejah Eleazar: Quando o Senhor, Ele seja bendito, criou 
o homem, o criou hermafrodita, como é dito: Macho e fêmea os criou 
e chamou o nome deles ‗Adão‘. Disse Shemuel Nahman: Quando o 
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Senhor, Ele seja bendito, criou o homem, o criou bifronte, dividiu-o e 
resultaram dois dorsos, um aqui e um ali. (SICUTERI, 1998, p.7) 

Deus cria homem e mulher em um só corpo, um ser bifronte e mais tarde os separa. 

Mas não está somente nas citações rabínicas a existência de um ser andrógino. Em 

O Banquete, Platão, fala do mito primitivo da androginia. Aristófanes, em seu 

discurso diz: 

Para começar, a humanidade compreendia três sexos, não apenas 
dois, o masculino e o feminino, como agora. O andrógino era então, 
quanto à forma e à designação, um gênero comum, composto do 
macho e da fêmea. Dele nada mais resta do que o nome, caído em 
desprezo. A forma de cada homem era um todo esférico. O dorso e 
os flancos fechavam-se em círculo. Cada um desses seres era 
provido de quatro mãos, movia-se com igual número de pernas. Um 
pescoço torneado sustinha dois rostos, semelhantes em tudo. Uma 
era a cabeça em que se opunham dois rostos. Os corpos ostentavam 
quatro orelhas e um par de genitais; a exemplo destes, dobrados 
eram os outros órgãos. Andavam eretos como os homens de agora 
em qualquer direção que se locomovessem. Quando empreendiam 
corrida veloz, cambalhotavam. De pernas erguidas formavam uma 
roda. Rolavam céleres com seus oito membros estendidos. Três 
eram os gêneros. O gênero masculino era descendente do sol; o 
feminino, da terra; o que reunia os dois gêneros em si mesmo 
descendia da lua, dotada de características desses dois astros. 
(PLATÃO, p. 61-63) 

Na versão d‘O Banquete, os andróginos eram vigorosos, fortes e presunçosos, e 

voltaram-se contra os deuses, como conta Aristófanes, a partir do que foi dito por 

Homero. Sem querer matá-los os deuses decidem dividi-los como meio de diminuir-

lhes a força. (Na Odisseia, Homero não conta não assim. Ver Canto XI, 305-320, na 

tradução de Trajano Vieira). 

Mas, voltando às interpretações rabínicas, no final de Gênesis I, Deus, no 

encerramento do sexto dia, percebe a solidão de Adão e cria a mulher, Lilith. E aí 

termina esse livro. Já em Gênesis II, a mulher é Eva, criada da costela de Adão. No 

entanto, há no livro a indicação de uma outra mulher em Beresit-Rabba:  

R. Jehudah em nome de Rabi disse: No princípio a criou, mas 

quando o homem a viu cheia de saliva e de sangue afastou-se dela, 

tornou a criá-la uma segunda vez, como está escrito: ―Desta vez. 

Esta e aquela da primeira vez.‖ (SICUTERI, p. 14) 
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Há, aqui, ainda, a possibilidade de que o ―desta vez‖, seja com a soma de ―esta e 

aquela da primeira vez‖. Essa terceira mulher, tenha sido criada antes ou depois de 

Lilith, seria um fracasso de Deus que a exterminou, apagou-a, pois teria 

desagradado os olhos do homem. Deus comete um feminicídio de fato. Sicuteri, 

embora não enverede por esse caminho, diz que a mulher, nascida coberta de 

sangue e saliva, como Adão, era Lilith, uma das últimas criações de Deus, 

concebida nas últimas horas do sexto dia, junto com demônios e répteis. Ao término 

do dia no qual Deus repousou, Adão já havia consumado sua relação com Lilith.  

O amor de Adão com Lilith foi logo perturbado; não havia paz entre eles porque 

quando se uniam na carne, na posição mais natural indicada por Deus para a 

relação sexual humana — a mulher por baixo e o homem por cima — Lilith mostrava 

impaciência. Assim, ela perguntava a Adão: ―— por que devo deitar-me embaixo de 

ti? Por que devo abrir-me sob teu corpo?" (SICUTERI, p. 19). Talvez Adão ficasse 

perplexo, em silêncio. E ela insistia: "— Por que ser dominada por você? Contudo eu 

também fui feita de pó e por isso sou tua igual". (SICUTERI, p. 19). Ela pede para 

inverter as posições sexuais para estabelecer uma paridade, uma harmonia que 

deve significar a igualdade entre os dois corpos e as duas almas. Mas Adão recusa: 

Lilith é submetida a ele, ela deve estar simbolicamente sob ele, suportar o seu 

corpo. Portanto, existe um imperativo, uma ordem que não é lícito transgredir. A 

mulher não aceita essa imposição, rebela-se contra Adão. O Deus Jeová só dá a 

Lilith duas opções: ou submete-se ou vai para o inferno. Lilith escolhe o inferno. E 

tudo recomeça em Gênesis II, dessa vez com Eva. 

Podemos considerar o desaparecimento ou o apagamento de Lilith, do Gênesis I 

para o II, como um feminicídio, mesmo que metafórico. A desobediente Lilith vai 

para o inferno e casa-se com Samael, o demônio, e desaparece do texto sagrado a 

partir do Gênesis II. Mas há o feminicídio de fato, da outra mulher antes de Lilith (ou 

até entre Lilith e Eva), que talvez possa ser o primeiro assassinato d‘Ele – Deus 

Jeová – que a apagou da história, matou-a, da mesma maneira que viria a fazer com 

a mulher de Lot.  

Pensando na duplicidade dos livros sagrados, da própria mitologia de Lilith, na 

insubmissão dessa personagem mitológica, autora da primeira reivindicação 
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feminista, parti da foto do ciné-sketch, que tinha como base a tela de Cranach, para 

criar uma imagem dupla só fêmea, uma Lilith dupla (ela como seu próprio duplo) ou 

Lilith e Eva, clicada duas vezes na mesma chapa; ela mesma a personagem, pega e 

oferece a maçã para si própria. A artista é, além disso, também modelo e fotógrafa; 

e troca a maçã pelo cabo disparador da câmera de duplo diafragma que ainda gera 

a imagem com seu fantasma. Talvez seja a tentativa da redenção pela 

insubordinação, na imagem. 

Esse trabalho, e em uma série de outros em que trabalhei com a câmera pinhole de 

duplo diafragma, faz parte de um procedimento com o qual perco a qualidade da 

fotografia, que passa a existir apenas como suporte. A imagem é impregnada 

diretamente no filme, ela é a questão do trabalho e não a fotografia. Trabalhava 

sozinha em meu atelier, posicionando corpo e câmera com auxílio de espelhos, 

executando dois papéis no mesmo tempo e espaço: nem somente fotógrafo, nem 

somente modelo, mas ambos e mais ainda o de artista, agente da ação. 

A partir dessas experiências iniciais, fui ampliando a ideia de ver, corpo e relação. 

Na experiência artística estamos sempre ―diante de‖, de um corpo individual ou de 

um corpo coletivo. O corpo que está na experiência, desnuda-se, abre-se, mostra-se 

em sua diferença, apresenta-se como alteridade, gera, na experiência, uma espécie 

de suplente, ou suplemento.  Um corpo que se dá a ver ao olhar do outro e que, ao 

mesmo tempo, gera: o corpo vem também como anticorpo, ambos – corpo e 

anticorpo –  incomunicáveis e, no entanto, um não há sem o outro – alteridade 

radical.  

Com a alteridade radical não há troca, comunicação: ela é o todo outro, o sem 

fundo, o rastro. É a différance: movimento do qual a coisa mesma sempre escapa. 

Sim, movimento, na medida em que a différance só existe na impossibilidade, no 

movimento de escapulir. Na experiência, o corpo é mais de um, é corpo e anticorpo, 

corpo que gera seu próprio phármakon.  

Em A Farmácia de Platão (DERRIDA, 2005), livro em que Derrida faz uma releitura 

do ―Fedro‖, da passagem em que Sócrates fala do anúncio que Theut faz da escrita 

para Thamous, como um phármakon para a memória, o filósofo discute o caráter de 

suplência de ambos – escrita e phármakon , ou melhor, ele diz que ambos carregam 
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sua suplência. O filósofo faz questão de manter a palavra em sua transliteração do 

grego, em vez de utilizar traduções comuns como remédio, veneno e droga, com o 

intuito de ―preservar o que ele considera um dos objetivos de Platão ao apresentar a 

escrita como phármakon: mostrar que não há remédio inofensivo e que o phármakon 

não poderia ser simplesmente maléfico ou benéfico‖ (RODRIGUES, 2013, p. 35).  A 

escritura é veneno e remédio para a memória, é ―aparência‖ e não a verdadeira 

sabedoria. A escrita é remédio, pois inscreve o falado, mas é veneno para a 

memória. É jogo de presença e ausência. Trata-se de um movimento infinito de 

construção e desconstrução. 

Talvez por não ter tido nome (nomear é condenar à morte, diz Derrida em O Animal 

que Logo sou, a seguir, justamente comentando a Bíblia, quando Adão dá nome aos 

animais), a mulher de Lot nunca foi esquecida, apesar da tentativa de apagamento. 

Sem nome, ela morre na Bíblia como estátua, mas permanece como um monumento 

no imaginário ocidental – para uns como desobediente, para outros como 

insurgente. Sua insignificância sem nome parece, ao gritar de dentro da dureza em 

que se transformou, fazer-se ver: ainda estou aqui. 

 A experiência do ato é o locus do conflito, onde o corpo se abre a alteridades, onde 

ele está em permanente estado de busca ou em permanente ―afazer‖. Esse corpo 

composto de ―mais de um‖, ou o corpo e sua espectralidade só se apresenta em sua 

exposição: é a relação – o dar-se a ver e o direito de olhar(es) – ou o ―diante de‖ que 

possibilita a apresentação. Dizendo de outro modo, é preciso se reconhecer na 

diferença do outro: essa ―é condição da co-presença‖ (NANCY, 2015, p. 79). 

Todavia, só haverá exposição, ou o fazer-se de cada corpo, se cada um fizer-se na 

relação do seu interior com seu exterior, dele com suas alteridades. Os corpos vêm 

à presença, dão-se a ver e ao direito de olhar, fazendo-se, propondo-se. Eles estão 

na exposição por aproximação e distanciamento. 

O corpo performativo da/na experiência é corpo e corpo-imagem: sua [a]presentação 

é presença e ausência, ao mesmo tempo. Porque aquilo que se [a]presenta é 

sempre mais de um, é a apresentação do corpo e seus rastros, seus espectros, 

alteridades. Seu vir à presença é sempre um jogo de desvelamento e velamento. 

Revela, expõe-se, ao mesmo tempo que esconde. O corpo insubordina-se na 
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imagem – na sua [a]presentação como corpo-imagem –, dissemina-se, toma uma 

posição política. Como Lilith, que por isso desaparece no livro sagrado. Como a 

mulher de Lot, condenada à morte e à não identidade somente porque queria ver. 

 

[...] 
Olhei para trás de solidão. 
De vergonha de fugir às escondidas. 
De vontade de gritar, de voltar. 
Ou foi só quando um vento bateu, 
Despenteou meu cabelo e levantou meu vestido. 
Tive a impressão de que me viam nos muros de Sodoma 
e caíam na risada, uma vez, outra vez. 
Olhei para trás de raiva 
para me saciar de sua enorme ruína. 
[...] (SZYMBORSKA, 2011) 
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