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RESUMO 
A epistemologia em torno da temática “corpo&memória &identidade” enriquece-se na pós-
modernidade.  O debate ampliado incluiu a construção de uma nova memória: a da 
sexualidade e suas múltiplas possibilidades. Uma memória queer que nos trás a ideia 
provocante de desnaturalização e de subversão. È sobre esse corpo (re) apropriado que nos 
voltamos neste texto. O espaço, social e artístico, pesquisado é o pernambucano onde ele 
(o corpo) é abordado através de mídias plurais por três artistas mulheres, cisgêneras e 
transgênera, que têm em comum a imersão em seus corpos como objeto artístico e político 
reivindicando para ele a condição de agente transformador pela sua capacidade de 
reconfigurar as sensibilidades. Elas possibilitam um novo olhar sobre corpos em transe e em 
trânsito. 
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ABSTRACT  
The epistemologysurroundingthethematic "body &memory&identity" isenriched in the post-
modernity. The expanded debate includedtheconstruction of a new memory: that of sexuality 
and its multiplepossibilities. A queer meorythatbringsustheprovokingidea of denaturalization 
and subversion. It'saboutthisbody (re)apropriated body thatwefocusonthistext. The 
researchedspace, social and artistic, isthat of Pernambuco where it isapparoachedthrough 
plural medias by threeartists, cisgender and transgenderwomanthathas in common 
theimersion of herbodies as political and artisticalobject, reclaimingto it thecondition of 
transformingagent by its capaciyto reconfigure thesensitivities. Theyallow a new look 
towardsbodies in trance and transit. 
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La subversion la plus profonde  ne consiste  forcément pas a dire ce 
qui choque l’opinion,la loi, la police,mais à inventer un discours 

paradoxal 1. 
 

A ideia de sujeito pós-moderno é profundamente marcada pela liquidez 

contemporânea. Como disse Bauman (2003) estamos inseridos em um mundo 

fluido, de rápidas e constantes transformações e dentro deste contexto a nossa 

identidade também passa a ser porosa e de difícil delimitação. As concepções que 

ora a definem são múltiplas.São também pessoais, subjetivas e em constante 

construção e transformação. Segundo Hall: 

[...]As velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o 
mundo social, estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e 
fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito 
unificado. [...](HALL, 2004, p.7)  

Ou seja: o indivíduo que antes acreditava ser integrado, centrado, uno, cede lugar 

ao indivíduo descentrado, fragmentado, deslocado, composto por várias identidades, 

inclusive no que diz respeito ao seu corpo e sexualidade. 

O corpo humano, portanto, não foge à influência dessa realidade feita de 

transformações identitárias.  Se cada sociedade, cada cultura, age sobre o corpo 

determinando-o, enfatizando determinados atributos em detrimento de outros e 

criando os seus próprios padrões para definir os indivíduos que delas fazem parte, 

ao longo do tempo esses modelos que produziram a história do corpo, também são 

marcados pela liquidez dos novos tempos produzindo mudanças importantes no 

discurso.  

O corpo não é um dado pronto diz Butler (2003). Ele é construído historicamente. 

Um produto de um contrato social que na maioria das sociedades é obedecido. 

Estratégias de subversão podem provocar reflexões sobre esse determinismo de 

naturalização do corpo e buscar romper com ele. A arte é uma delas. Um veículo 

político e subversor. Nas palavras de Jacques Rancière “a ação artística identifica-se 

com a produção de subversões pontuais e simbólicas do sistema” (RANCIERE, 

2010, p. 108). Arte e subversão contribuem, portanto, para a construção de novas 

formas de sentir e compartilhar o corpo em construção. 
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Por ser uma prática profundamente ligada às demais esferas sociais, a arte é capaz 

de sintetizar, avaliar e comunicar uma série de experiências que dizem respeito à 

vida coletiva. Ao valorizar a sensibilidade ela torna possível lançar um olhar mais 

libertário para o cotidiano, (re) significar a experiência em relação ao outro, dar 

espaço para o criativo, surpreendente e diferente, resgatar modos de pensar, agir e 

de se relacionar. A arte nos proporciona a possibilidade de vivenciar a diversidade e 

extirpar visões estereotipadas. Podemos, através dela, incorporar a pluralidade, com 

suas diversas formas de construir e reconstruir o mundo.  

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” 

(LOPONTE, 2002, p. 285). 

Popularizado pelo consumo e pela publicidade, esse corpo modelo (majoritariamente 

feminino) copiado, idealizado, distorcido e, principalmente, consumido, 

gradativamente, entretanto, passa a ser símbolo de denúncias, de lutas: torna-se um 

instrumento político, enfim. Novas formas de arte o tratam como suporte, sujeito e 

objeto. Novas maneiras de olhar ampliam as fronteiras da história da arte em relação 

ao corpo e a sexualidade a ele inerente. 

As interrogações iniciais sobre o corpo & arte&memória e feminismo se ampliaram. 

Toda uma trajetória foi construída nas décadas que se seguiram aos primeiros 

questionamentos, pós Linda Nochlinatravés do seu artigo “Why have there been no 

Great Women Artists?”, que marcaram o início das reflexões, nos anos 70, sobre 

uma história da arte branca, burguesa, ocidental e heterosexual. Um debate se 

iniciou e se aprofundousobre a inclusão das mulheres artistas e não apenas de seus 

corpos. Através destes novos olhares também se ampliou o interesse pelas culturas 

subalternas e pelas minorias sexuais. A epistemologia em torno da temática dos 

corpos foi (e continua a ser) enriquecida e eles passaram a serem vistos e vividos 

como sedes de identidades, mas também de metamorfoses ou de recomposições. O 
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debate ampliado incluiu a construção de uma nova memória: a da sexualidade e 

suas múltiplas possibilidades. Uma memória queer que nos trás a ideia provocante 

de deslocamento, desnaturalização e de subversão. 

A escolha do termo queer, injurioso em sua gênese, como denominador comum 

para a construção dessa história marca essa nova fase de reflexões e 

reinvindicações sobre as políticas do corpo e da sexualidade. Beatriz Preciado 

(2010), em entrevista a Jesús Carrillo, esclarece suas origens: “es un insulto que en 

inglés significa "maricón, bollera, raro", y que por extensión connota desviación 

sexual o perversión”.E complementa : “Los movimientos queer denuncian las 

exclusiones, los fallos de las representación y los efectos de renaturalización de toda 

política de identidad.”  (PRECIADO, Beatriz apud CARRILO Jesús. 2010 p. 48).  

A teoria queer também possibilita falar de outro tipo de ser, de outro tipo de corpo. 

Inclusive daquele que atravessa as fronteira de gênero: um ser transexual, pós-

orgânico, que traz em si tecnologias e subjetividadespróprias de uma nova 

realidade. A diferença biológica entre os sexos, entre o corpo masculino e o 

feminino, aparece de forma não complementar e as possibilidades políticas do corpo 

como arte contribuem para desconstruir o esquema arbitrário que impõe um papel 

biológico de fundo social determinado.  

O desafio do corpo e do sexo foi marcado pelo trabalho de algumas artistas nos 

anos 90 entre as quais destacamos: Orlan, que traduz em termos plásticos sua 

fascinação em relação às intervenções cirúrgicas; Kiki Smith que, que aborda os 

temas do sexo, nascimento e regeneração ou Jana Sterback que se exprime através 

de objetos e materiais que são usados no seu corpo. Elas, como exemplo, traduzem 

através de seus trabalhos a ideia de que seus corpos são próprios e que, portanto, 

podem lhes atribuir características únicas. Elas também tratam dos mecanismos de 

exclusão das minorias no campo da arte: de uma memória ainda sem arquivos 

suficientes para preservar as ações que se desviam de uma visão identitária binária 

e excludente. Suas ações contribuem para a construção de uma nova história da 

arte em busca de situar o afloramento de manifestações artísticas que promovam 

um diálogo mais estreito, sistemático e experimental com a vida. Arte e vida, arte e 
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política. Em uma relação que “mantenha permanentemente o princípio da abertura 

absoluta” como reforça Vidal (VIDAL, Carlos. 1997.p. 8). 

È, portanto, sobre esse corpo apropriado e suas representações que nos voltamos 

nesse texto. O espaço social e artístico pesquisado é o pernambucano onde ele, o 

corpo, é abordado através de mídias plurais por mulheres cisgêneras e transgênera 

que têm em comum uma imersão em poéticas visuais e reflexões teóricas que 

dialogam com o seu corpo e sua sexualidade. Ele, o texto, faz parte de uma 

pesquisa mais ampla que estuda e registraquestões de gênero na produção artística 

em Pernambuco onde as transformações próprias das últimas décadas 

tambémsignificaram mudanças: aquelasque chegaram com a rapidez com que os 

meios de comunicação globalizaram o planeta. Transformações políticas e sociais 

aliadas a conquistas científicas redimensionaram o comportamento e as relações de 

identidade e sexualidade possibilitando o olhar sobre corpos em trânsito e em 

transe. 

Neste momento, abordamos o trabalho de três artistas pernambucanas que tratam 

os seus próprios corpos como objetos artísticos e políticos reivindicando para eles a 

condição de agentes transformadoresatravés das suas capacidades de reconfigurar 

as sensibilidades.  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). Elas transformam seus corpos em laboratórios para uma 

desconstrução do discursoque o olhar hegemônico ainda impõe. E contribuem, 

principalmente, para a construção de uma nova identidade queerno estado. 

Trataremos, portanto, do trabalho de Barbara Collier, Velicastelo e Christina 

Machado, artistas que apesar de pertencerem a gerações diversas são exemplos da 

luta por uma reinvenção do corpo e de seus limites. 

 

Barbara Collier: sobre musas e metamorfoses. 

Da novíssima geração de artistas que atua em Pernambuco, Barbara Collier, 

escolheu a performance como meio de expressão. No início de sua atividade 

artística, ela se envolveu superficialmente com a pintura como meio, porém, 
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segundo suas palavras, “como um processo terapêutico”2 . Com o tempo a 

performance passou a ser o  seu canal de expressão e a lhe proporcionar um 

mecanismo de investigação sobre o universo feminino além de  uma interação 

efetiva com o seu público.  

O tema recorrente em seu trabalho é a mulher e o uso de seu corpo. O da artista é o 

seu veículo e ela, Barbara Collier, não procura por atores para mediar esse processo 

interativo, mas explora os limites de seus personagens e suporta a dor e a exaustão 

da exposição de sua intimidade na busca de uma identificação emocional e espiritual 

com os papéis vividos. Barbara preocupa-se com a criação de trabalhos que 

ritualizem as ações da vida de uma mulher, ações essas que abrangem histórias 

que mostram desde a dor de um aborto provocado à tristeza de um amor perdido, 

ela também mergulha em processos de análise de comportamentos aparentemente 

banais próprios de uma diva ou na incorporação de mitos ou de personagens da 

História da Arte.  

O trabalho de Collier é político na medida em que denuncia uma sociedade 

androcêntrica e a provoca falando das incontáveis reivindicações de seu sexo 

através de metáforas que falam de negligenciamentos, condicionamentos ou 

silenciamentos históricosdo feminino.  Para Lamas (1997) ser mulher não é uma 

situação estática. Ela se constroi através da cultura, da história e das vivências. 

Barbara torna dinâmica essa relação através das histórias que conta com seu corpo 

e com o imaginário que dele pode extrair.  

Sua performance “Musa” de 2005 (fig 1) e (fig 2)que teve lugar no Museu do Estado 

de Pernambuco (MEPE), segundo a artista,é “ um projeto de releitura do nu artístico 

na história da arte” 3e ela volta-se  para uma análise do culto do feminino e de seus 

“encantos”que inspiraram  e inspiram de pintores e poetas a publicitários que usam o 

corpo da mulher como objeto, mesmo que esse objeto sirva como fonte de  

adoração. Na ação Barbara se metamorfoseia em um desses objetos de culto e usa 

a fotografia como apoio para a “divinização” imagética necessária. 
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Fig 1. Barbara Collier. Musa. Performance. 2005. MEPE. 
Foto: Rodrigo Braga. 

 
 

 
Fig 2. Barbara Collier. Musa. 2005.MEPE. 

 

 
As nove musas da mitologia grega eram as inspiradoras das artes e das ciências.  

Filhas de Zeus, o rei dos deuses, e de Mnemosine, a deusa da memória elas 

permaneciam jovens e belas através da eternidade e tinham o dom de banir toda 

tristeza e toda a dor. Musa, por definição, é a figura feminina real ou imaginária que 

inspira a criação. 

É a associação entre mulher e mito que Barbara Collier explora nestaação. Através 

dela a artista busca uma conexão da cultura grega com a contemporânea, pois 
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embora deusas fossem veneradas na mitologia grega, as mulheres eram vistas 

como um grande mal infringido por Zeus ao homem. As referências são muitas. Os 

exemplos não faltam. Pandora, mulher, foi dada como um presente aos homens e, 

por sua curiosidade, abriu uma caixa proibida espalhando todos os males pela terra. 

A mulher ideal tecia tapeçarias intermináveis como Penélope, o seu oposto eraa 

destruidora Helena de Tróiaque, mesmo raptada, trouxe o caos e a ruína para seu 

clã e a sociedade grega em geral. Essa dupla natureza maniqueísta atribuída à 

mulher explica a razão porque os homens a temem tanto que a transformam em 

musa para não vê-la real e próxima.  

Musas são também as mulheres que emprestaram seus corpos para serem 

registrados na maioria das vezes pelo olhar masculino. Os museus estão repletos 

dessas imagens, dos mais variados períodos da História da Arte que mostram 

mulheres idealizadas e nuas cujo corpo era vinculado às ideias de sensualidade, 

fluidez e passividade.  

Luciana Loponte afirma que a sexualidade feminina foi colocada em discurso através 

dessas imagens visuais, produzindo “uma pedagogia cultural do 

feminino”(LAPONTE, 2002, p. 8)que legitimou o corpo da mulher. Essas imagens 

tiveram (e têm) a capacidade de afetar, de forma significativa, a ideia de feminino. 

Em sua ação Barbara Collier contempla,através daconstrução do personagem e do 

seu conceito, a desconstrução de uma ideologia que enfatiza a relação 

hierarquizada entre os sexos e que permeou(e permeia)a história da ciência, da arte 

e das sociedades. Ela visa uma discussão mais ampla sobre o uso do corpo 

feminino promovendoa uma revisão das noções de poder, estética e gênero. 

 

Velicastelo: imagens de um corpo presente. 

Guilhermina (nascida Guilherme) Pereira, cujo nome artístico é Velicastelo, é uma 

artista jovem. Transexual, ela se inclinou pela arte bem cedo, masiniciou sua 

formaçãoem artes visuais quando já estava cursando uma Licenciatura em História e 

decidiu fazer disciplinas de pintura e desenho no curso de Artes Visuais. A artista se 
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expressa através da técnica de aquarela ou óleo sobre tela. Expressionistas, suas 

imagens se constituem em um processo de autoconhecimento que caminha em 

paralelo à sua prática artística. 

Velicastelo cria uma linguagem própria, uma mitologia pessoal, que perpassa o 

conjunto de sua obra. A sexualidade plural de seus personagens povoa seus 

desenhos de um erotismo explícito ou de inserções sutis em cenas do cotidiano 

onde a artista se busca como corpo definível em sua memória e em sua 

transitoriedade: 

Traço um perfil de como a questão da transexualidade afeta minha 
vivência, meu psicológico e meu corpo. Minha relação filosófica com 
o mundo ao meu redor. Revivo lembranças persistentes de infância e 
de uma socialização masculina compulsória que sofri. Como me 
sinto seguindo no sentido contrário àquilo que nos é imposto ao 
nascimento e finalmente, minha vivência atual como artista travesti. 
(PEREIRA DA SILVA, Guilhermina, 2017, p.11) 

A artista vem desenvolvendo uma série intitulada “Corpo Presente” desde 2012. 

Nela, ela enfoca questões que permearam e permeiam sua vida e suas escolhas. 

Corpos formam a sua poética.O seu e o dos outros que são parte da memória 

coletiva ou de vivências pessoais (fig 3) “num processo catártico que busca relação 

com a vida”. Guilhermina quer “tocar no sensível de uma condição vivida por muitas 

pessoas” e saber-se e “não estar em conformidade com as regras de gênero e 

sexualidade normatizadas.” (PEREIRA DA SILVA, Guilhermina, 2017, p 56) 

 



 

 
ZACCARA, Madalena F.P. Corpo & memória & identidade: artistas mulheres em Pernambuco, 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.361-374. 

370 

Fig 3. Velicastelo. A colegial. Aquarela sobre papel. 2016 

O corpo da colegial na imagem acima épolítico quando faz referências a outros 

corpos e situações acrescidas desentimentos que vão da raiva à ironia diante da 

agressividadeque permeia as ações e reações aos mutantes como ela, aos 

inconformados com seus próprios corpos e com as definições baseadas em modelos 

de gênero impostos. Como diz Bento (2006, p. 104): “A verdade dos gêneros, no 

entanto, não está nos corpos; estes, inclusive devem ser observados como efeitos 

de regime que não só regula, mas que cria diferença entre os gêneros”. É essa a 

mensagem de Velicastelo: “ir de encontro ao peso do binarismo em que o mundo 

está preso” (PEREIRA DA SILVA, Guilhermina 2017, p.75). Através de suas 

imagens ela legitima seu texto quando afirma: 

Sou mulher. Sou travesti. Sou artista. Sou negra. As categorias de 
subjetividade e de materialidade em que me insiro são pontos 
importantes. Sendo mulher experimento todos os dias as dores e as 
delícias do feminino. Ter realizado uma transição de gênero me deu 
a única coisa que mais aguardava: liberdade de ser quem eu sempre 
fui. (PEREIRA DA SILVA, Guilhermina 2017.p 45) 

Para a artista a leitura de gênero a qual foi submetida ao nascer e durante boa parte 

de sua existência criou expectativas que deveriam ser atendidas durante toda a sua 

vida em uma sociedade heterocentrada. Quando ela rompe com essas limitações 

epassa a colocar em imagens essa ruptura assume a subversão de seu corpo 

através da arte.A colegial destacada, por exemplo, se recusa à ação de sentar-se 

em um sanitário desafiando as convenções e urinando de pé como um ato de 

resistência para mostrar que as mulheres transexuais existem.  Para (re) afirmar a 

transgressão real. Guilhermina usa o simbolismo da situação para projetar sua luta 

associando sua mente imagética à do coletivo em temas como sexo, vida, infância, 

masculino e feminino e chamando a atenção do espectador para a transitoriedade 

das definições estabelecidas. 

 

Cristina Machado: o barro como segunda pele 

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 
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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. 

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 utilizadopara, 

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 acontece à medida que o artista percebe o potencial criativo desses meios 

e materiais e tenta organizá-los em forma de uma nova linguagem. 

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 
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suporte para as metáforas que serão repassadas como forma de conscientização e 

educação do feminino. Destacamos aqui um desses autorretratos simbólicos da 

artista aonde o barro serve de elemento condutor: a performance “Impressões sobre 

minha vagina” (2002-2004) realizada em vários espaços e situações pela artista 

Christina Machado. 

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” (fig. 4) 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. 

 

Fig 4. 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 

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

pormeio 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. 

 

Corpos em transe (ito) 

Essa desconstrução de mitos que envolvem o corpo e sua sexualidade transcende o 

universo das artistas enfocadas. Ela passa a ser universal, enquanto símbolo e 

protótipo de libertação e mobilizaçãopolítica e forma de luta contra a violência de 

uma sociedade androcêntrica e heterocentrada por vezes invisível para as suas 

vítimas, porém não menos real ou letal.  

Essa investigação sobre as práticas das mulheres artistas pernambucanas 

destacadas tem muito a revelar sobre as relações entre corpo, arte e memória em 

(des) construção.São ações que se encadeiam através da simbologia do uso do 

corpo de cada uma delas como empréstimo e suportepara, assim, se contraporem a 

modos de organização presentes nas sociedades, bem como em relação a suas 

formas de dominação. Considerando a afirmação de Le Breton deque “o corpo 

metaforiza o social e o social metaforiza o corpo”(2006, p. 70) Barbara Collier, 

Velicastelo e Christina Machado lançam no universo com o qual interagem seus 

corpos em trânse e em trânsito como bandeiras, como panfletos, como gritos de 

liberdade. 

Notas 
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1BARTHES, Roland  citado por MAFFESOLI, Michel in Eloge de la raison sensible.Paris : La table Rond, 2005. 
P.15. 
2Entrevista concedida a autora, 2015. 
3 Site da artista.https://barbaracollier.blogspot.com.br/2008/03/musa.html 
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