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Às mulheres da minha família, exemplo de força e determinação.  

Às mulheres que fizeram parte da minha vida, de maneira direta ou indireta e que 

contribuíram de alguma maneira para a minha construção e formação. 

À minha vó que sempre me ensinou a lutar e ter fé. 
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Claro que arte não tem gênero, mas artistas têm. 

Talita Trizoli 
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RESUMO 

 

Ciranda dos bastidores é uma videoinstalação que pretende questionar sobre o lugar que a 

mulher historicamente vem ocupando na sociedade.  Ao favorecer este questionamento, ele 

propõe o rompimento a ideais pré-estabelecidos a respeito do ambiente público-privado. 

Trata-se de uma obra, na qual o vídeo de mulheres amarradas entre si, providas de 

ferramentas utilizadas no trabalho doméstico e dançando Ciranda, dialoga com a criação de 

uma ambiência dentro de um ambiente privado. Ao refletir e discorrer através do memorial 

sobre alguns possíveis debates que emergem da obra, Ciranda dos bastidores problematiza 

relação entre o que acontece nos “bastidores” com o ambiente público. Este projeto busca 

investigar as zonas de sensibilidade que a arte é capaz de produzir, entendendo-a desta 

maneira como um importante espaço para a construção de uma crítica feminista.  

Palavras-chave: arte feminista, ciranda, público/privado.  
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ABSTRACT 
 

 

Ciranda Behind the Scenes is a video installation that aims to question the place women 

have historically occupied in society. Through the promotion of inquir, it tries to break 

the pre-set ideas regarding the public-private environment. It is a work, in which the 

video of women bound to each other, provided with tools used in housework and in 

dancing Ciranda that speaks to the creation of an ambience with in a private setting. By 

reflecting and explorer through the application of possible arguments that emerge from 

the work. Ciranda Behind the Scenes discusses the relationship between what happens 

behind the scenes, with real life. This project seeks to investigate the sensitive areas that 

art is capable of producing, understanding it as an important space for the construction 

of a feminist critique.  

Keywords: feminist art, Ciranda, public/private. 
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INTRODUÇÃO 

 Este trabalho se configura enquanto um Memorial Analítico Descritivo, e 

embasa discursões que perpassam o processo criativo da videoinstalação Ciranda dos 

bastidores. Através da pesquisa inicial de arte e gênero, foi realizada uma investigação 

de como a mulher vem sendo representada dentro da História da Arte Tradicional 

Ocidental, contrapondo aos olhares de artistas mulheres. Entre os possíveis debates que 

esta pesquisa é capaz de suscitar, este trabalho problematiza as funções sociais pré-

estabelecidas na sociedade, que impõe a mulher o isolamento no ambiente doméstico a 

privando da contribuição de uma produção de saber.  

Para uma melhor compreensão das temáticas específicas, este trabalho foi 

dividido em quatro seções, sendo que elas se dividem em subseções, de acordo com a 

necessidade apresentada pelo ponto. Na seção 1 Construção de uma poética, traço um 

panorama do meu percurso tanto de vida, quanto acadêmico, delimitando os caminhos 

que me levaram a pesquisar o campo das artes visuais, assim como as primeiras 

experimentações com a linguagem. Na subseção 1.1 Arte, Vida e Política discorro sobre 

meus primeiros encontros com o universo das artes, bem como da importante influência 

da produção do artista Joseph Beuys, em meu processo de descobrimento enquanto 

artista. As ações do artista hibridizavam as fronteiras entre a arte, a vida e a política, 

estes pensamentos foram importantes para delimitar as minhas pesquisas inicias, 

culminando assim na investigação da videoarte, como uma linguagem, na qual eu iria 

me debruçar posteriormente.  

Ainda nesta subseção, trago as experiências enquanto militante do movimento 

estudantil e dos movimentos sociais, como essencial, para minha formação. Neste 

momento explano como de se deu os primeiros contatos com o debate de gênero. Na 

subseção 1.2 Percurso Acadêmico é apresentado os trabalhos desenvolvidos na 

Universidade e o amadurecimento, da temática e da linguagem que configura o trabalho 

final de conclusão de curso.  

Após trazer as experiências iniciais, e de como se deu a escolha da técnica e da 

temática escolhida, passo para o embasamento teórico das problematizações propostas 

na videoinstalação Ciranda dos Bastidores. A seção O corpo e o discurso feminista na 
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arte é subdivida em três subseções a fim de obter um melhor desdobramento das 

questões apresentadas. A subseção 2.1 O corpo e o espaço público/privado discorre a 

respeito do aprisionamento da mulher no espaço privado. O texto é construído com base 

nas formulações teóricas das pesquisadoras, Susan Okin (2008) e Carla Vieira (2010). 

A subseção 2.2 O corpo e as relações de poder indaga a respeito das 

formulações do filósofo Michel Foucault (1997) e da filósofa Judith Butler (2008). 

Neste momento, procuro explicitar a importância de entendermos as relações possíveis 

entre poder e gênero e de como estas categorias de poder estão intersecionadas com 

todos os campos que constitui o sistema, inclusive o das artes visuais. A subseção 

seguinte 2.3 O corpo feminino nas artes visuais, traço um panorama da representação da 

mulher na História da Arte Ocidental, e de como a mesma veio sendo representada 

através do olhar masculino. Ainda neste momento apresento as dificuldades encontradas 

pelas primeiras artistas mulheres, bem como a influência do movimento feminista no 

campo da produção artística.  

Após finalizar os questionamentos propostos em relação aos desdobramentos do 

corpo é iniciada uma nova seção. A seção 3 Ciranda: O movimento propositor se 

configura enquanto um estudo a respeito dos elementos escolhidos para a concepção da 

obra, e também sobre o processo de criação da mesma. Na subseção 3.1 A Ciranda 

apresento um breve relato histórico a respeito da dança de roda. Trago também o 

processo de ressignificações da ciranda no videoarte com base nos questionamentos que 

eu pretendia suscitar no público.  

A subseção 3.2 Videoinstalação e a proposta imersiva é construída a fim de 

explanar a respeito do corpo, e do seu processo de interação com a obra de arte e com o 

espaço expositivo. A subseção traz como principal referencial teórico a pesquisa de 

Cristine Mello (2008). A subseção 3.3. O Processo de Criação traça o processo 

metodológico da construção da obra, na qual este memorial discorre. A seção 4 

Iminências, traz um relato a respeito da Exposição Coletiva Iminências, na qual a obra 

foi disposta ao público. 
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SEÇÃO 1- CONSTRUÇÃO DE UMA POÉTICA 

1.1 ARTE, VIDA E POLÍTICA 

 Durante minha vida estudantil de ensino básico sempre tive facilidade com as 

ciências exatas, e como é de se esperar do modelo pedagógico tecnicista, que de acordo 

com Saviani (2000) é um modelo centrado nas ideias de racionalidade, eficiência e 

produtividade. Como sabemos a filosofia encontrada na raiz destas ciências pouco é 

explorada nas salas de aula, porém a minha busca era bastante recorrente. Comecei 

então a dar aulas particulares de ciências exatas e nestes encontros buscava trazer tudo 

que existia por trás daquelas fórmulas prontas. Como é de se esperar acabei me 

envolvendo cada vez mais na filosofia e, por conseguinte nas artes.  

A visita a museus e exposições virou minha principal fonte de lazer, mas os 

cursos escolhidos para cursar o Ensino Superior eram todos de Engenharia. Entre estas 

idas e vindas em museus e galerias, conheci as obras do artista alemão Joseph Beuys 

(1921-1986) (Figura 1). Beuys teve participação ativa na política, fundou o Partido 

Alemão dos Estudantes, em 1967 (alemão: Deutsche Studentenpartei DSP), e 

a Organização para a Democracia Direta, em 1970. Em 1979, ele se tornou um dos 

membros fundadores do Partido Verde Alemão, tendo no fim da vida desgosto pela 

política partidária se afastou das atividades do PV. 

Beuys acreditava que a arte estava presente na vida, no mundo e em qualquer 

lugar. Para ele, todos eram artistas, todos possuíam capacidades criadoras a serem 

desenvolvidas. Se utilizando de linguagens múltiplas, a arte, vida e política para o 

artista era uma coisa só, ele buscou em seus trabalhos abolir as fronteiras que separaram 

estes pensamentos e ações.  

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Organiza%C3%A7%C3%A3o_para_a_Democracia_Direta&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Verde_Alem%C3%A3o
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Figura 1- Joseph Beuys / Nam June Paik, 1978, 72 ´ In Memoriam George Maciumas.  

 Inspirada na dissolução das fronteiras existentes entre a arte, a ciência e a 

política, ingressei no Curso de Artes Visuais da UFRB, por entender a proposta 

diferencial da sua grade curricular que busca mesclar o ensino das artes plásticas junto 

com o ensino das novas tecnologias aplicadas ao fazer artístico. Fazer parte do 

riquíssimo universo cultural da cidade de Cachoeira me fez abrir uma janela de 

possibilidades para as minhas futuras criações artísticas.  

 Atuante na pesquisa de arte e tecnologia, ainda faltava algo. Comecei a 

participar dos espaços de debate políticos na universidade e iniciei assim a minha 

militância no movimento estudantil. O movimento estudantil é um movimento social da 

área da educação, composto por estudantes, nos quais se unem para lutar tanto por 

melhorias para a sua categoria, quanto por pautas mais amplas, que atinge a sociedade 

em geral. Minha atuação no movimento estudantil me proporcionou conhecer outros 

movimentos sociais fora da universidade, me fazendo assim ampliar minha visão sobre 

o mundo. 

 Neste contexto iniciei a minha militância pela luta de gênero e participei durante 

alguns anos da Marcha Mundial das Mulheres (MMM) (Figura 2) e (Figura 3). A MMM 

é um movimento feminista internacional, que surgiu no ano 2000 como uma grande 

mobilização que reuniu mulheres do mundo todo em uma campanha contra a pobreza. 

Entre os princípios da MMM estão à organização das mulheres urbanas e rurais a partir 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
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da base e as alianças com movimentos sociais. A luta do movimento entende a 

necessidade de superar o sistema capitalista patriarcal, racista, homofóbico e destruidor 

do meio ambiente, para que só assim as mulheres possam ser livres. 

 A Marcha Mundial das Mulheres (MMM) é um caso emblemático de luta 

transversal de direitos para a América Latina e para a sociedade global. (...) 

Dessa forma, é central em sua plataforma política: – o combate à pobreza 

(demanda por terra, trabalho, direitos sociais); – o combate à injustiça (contra 

a violência em todas as esferas da vida social, que vai do tráfico de mulheres 

ao trabalho escravo até o cancelamento da dívida externa, como forma de 

exploração injusta). (WARREN, 2006, p.116) 

Minha participação no Movimento Estudantil e nos Movimentos Sociais foi de 

grande importância para a minha formação. A teoria e a prática me formaram 

politicamente e enquanto individuo. Sempre levei os questionamentos e a minha 

vontade de fazer uma arte que estivesse lado a lado com a minha luta para a sala de 

aula. Desta maneira minha formação política andou de mãos dadas com a minha 

formação acadêmica, entendendo dessa força o valor que cada uma tem em suas 

especificidades. 

                          

                Figura 2-Logo da MMM.                          Figura 3 – Encontro Estadual MMM-2013. 
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1.2 PERCURSO ACADÊMICO 

Logo após a entrada na Universidade, comecei a participar das primeiras 

reuniões para a criação do Projeto de Pesquisa “Arte-computação nas escolas públicas 

de Cachoeira e São Félix: aprendizagem de programação de computadores através de 

música visual, ciberdança e instalações interativas” coordenado pelo docente Járbas 

Jácome (Figura 4). No período 2012/2013 participei do projeto através do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica/IC Voluntário-PIBIC, e entre 2013/2014 

enquanto Bolsista no Programa Institucional de Bolsas de Extensão Universitária-

PIBEX. 

 

Figura 4-Encontro do Grupo Arte-Computação nas Escolas-2013. 

Durante a pesquisa de arte eletrônica, conheci as produções do artista coreano 

Nam June Paik. Em sua primeira exibição no ano de 1963 conhecida por "Exposition of 

Music-Electronic Television" realizada na Galerie Parnass em Wuppertal, Alemanha 

Ocidental, o artista espalhou televisores em todos os lugares e utilizou ímãs para alterar 

ou distorcer as imagens. A obra, conhecida por "TV Magnet" (Figura 5), deu origem a 

videoarte. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Televis%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dm%C3%A3
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Figura 5- Nam June Paik, Magnet TV, 1963. 

Iniciei então uma pesquisa sobre videoarte, expressão artística que utiliza a 

tecnologia do Video nas artes visuais. Este estudo culminou no trabalho “A Bailarina 

dos Trilhos” (Figura 6) realizado durante a disciplina Elementos de Realização 

Audiovisual ministrada pelos docentes Alene Lins e Leonardo Reis. A obra faz uma 

alusão à memória dos moradores da cidade de Cachoeira-BA, e suas relações com os 

trilhos do trem.  A partir das diferentes significações que os trilhos assumem dentro do 

contexto atual da cidade, o vídeo sugere a ressignificação, através da transposição de 

uma bailarina cujo ambiente normal é o espetáculo para as ruas, dançando sobre os 

trilhos. Neste trabalho há uma forte influência do artista Joseph Beuys, pois busco no 

espectador, a imersão desta estreita relação entre arte e vida. A videoarte participou da 

Exposição: XIª Bienal do Recôncavo no Centro Cultural Daneneman em São Félix-BA, 

recebendo o Prêmio Instituto Sacatar (Residência Artística).   
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Figura 6- Lilian Ventura, A Bailarina dos Trilhos, 2012. 

Durante a disciplina Projeto em Artemídia I, foi realizada a Animação Pixilation 

(pixilation é uma técnica de animação stop motion na qual atores vivos são utilizados e 

captados quadro a quadro (como fotos), criando uma sequência de animação.) “Portanto 

uma Surpresa” (Figura 7), ministrada pelo docente Fernando Rabelo, que homenageia o 

poeta Damário Da Cruz
1
. O roteiro é criado por uma inspiração da poesia Caixa-preta. 

A presente animação nasce no universo lúdico das palavras, animá-las, interpretá-las e 

transpô-las para a linguagem do audiovisual foi a base de execução deste projeto. A 

obra também participou da Exposição: XIª Bienal do Recôncavo no Centro Cultural 

Danneman em São Félix-BA, no ano de 2012. 

                                                 
1
 O poeta Damário da Cruz nasceu na cidade de Salvador em 1953.  Buscando levar os seus textos ao 

maior número de pessoas possíveis formou grupos literários e também líder estudantil, mais tarde, tornou-

se uma importante referência sindical. Formou-se em Comunicação na Universidade Federal da Bahia 

(UFBA). Comprou um sobrado do século XVIII, na cidade de Cachoeira e depois de quase uma década 

em longa reforma, feita com recursos próprios e sem ajuda de órgãos governamentais, foi inaugurado o 

café Pouso da Palavra. O espaço tornou-se um centro cultural regional, e o tempo mostrou que Damário 

Dacruz acertou ao insistir no sonho. Exposições de artes plásticas, apresentações musicais, debates 

literários, tudo se encaixa e se frutifica no Pouso da Palavra. Em reconhecimento ao trabalho realizado, 

recebeu, em 2005, o título de cidadão de Cachoeira. Em maio de 2010, aos 53 anos e quase 40 dedicados 

à poesia, faleceu em Salvador, vítima de câncer. Foi enterrado em Cachoeira, onde deixou uma obra que 

vai além das suas publicações e que, hoje, permanece viva através do Instituto que leva o seu nome. Antes 

de falecer, porém, deixou sua despedida em forma de versos; o adeus de um poeta. Disponível em:  

http://www.damariodacruz.com.br/. Acessado: 11-05-2015 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Anima%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Stop_motion
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ator
https://pt.wikipedia.org/wiki/Foto
http://www.damariodacruz.com.br/
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Figura 7- Lilian Ventura, Portanto uma Surpresa, 2012. 

Nas produções plásticas meu olhar se voltava a questões sobre o feminino. 

Iniciei uma série chamada “As mulheres de Carybé” (Figura 8). O nome buscava 

referenciar o artista, pois a produção tinha forte referência da sua estética. Na série 

experimentei relevo, escultura e gravura durante as disciplinas Técnicas e Processos 

Artísticos II e III, ministradas pelo docente Tonico Portela. Para desenvolver a escultura 

trabalhei o sabão como base, o sabão foi escolhido pela relação simbólica que o mesmo 

tem com as mulheres que vivem do trabalho de lavadeiras. 
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               Figura 8- Lilian Ventura, As Mulheres de Carybé, 2012. 

A partir da proposta de pensar em uma xilogravura, baseada nas obras do artista 

Hansen Bahia, desenvolvi durante a disciplina Técnicas e Processos Artísticos III, uma 

interseção com a série anterior que já vinha produzindo. Percebi que a forma que 

Hansen retratava as mulheres, poderia ser relacionada a elementos estéticos, 

encontrados nas obras de Carybé. As gravuras foram exibidas na Exposição Conexões 

Gráficas, na Fundação Hansen em Cachoeira-BA e na Exposição “Os desproponentes” 

na Cadeia Antiga também na cidade de Cachoeira-BA, realizadas durante o ano de 

2014. 

Meu primeiro experimento utilizando o corpo como suporte pictórico foi 

realizado durante a disciplina Fotografia II, ministrada pelo docente Roberto Duarte, 

quando realizei o meu autorretrato. A proposta me levou ao lugar do desconhecido, 

como definir uma foto que me autorretrate, levando todas as minhas possíveis alegrias, 

dores e angústias em uma só fotografia. Decidi imprimir todas estas questões em meu 

rosto, de maneira exagerada para que a atenção dada ao caráter pictórico se sobressaísse 

ao caráter simbólico da minha expressão facial.   

Na experiência da performance “Enraizados” (Figura 9), realizada no 17º 

Encontro Nacional dos Estudantes de Artes em Vitória-ES, no ano de 2013, o meu 

corpo foi completamente tomado pelo caráter pictórico. Esta experiência me fez refletir 
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como o caráter simbólico do corpo é completamente modificado quando o mesmo passa 

por alguma interferência, e de como é recebido pelo espectador de maneira que interfere 

diretamente na sua fruição.  Partir então, para uma pesquisa do corpo enquanto suporte 

para a criação artística percebi que o mesmo contém um potencial questionador para 

explorar questões sociológicas pertinentes na contemporaneidade como o feminismo. 

 

                 Figura 9- Pintura corporal para a Performance Enraizados, 2013 

Comecei então a investigar o corpo feminino como possível provocador de uma 

forma de arte na qual eu me identificava. Neste momento desenvolvi a pesquisa de uma 

arte performática e feminista que resultou na videoarte “Cale-me” (Figura 10), realizada 

durante as disciplinas Fotografia III ministrada pela docente Valécia Ribeiro e Técnicas 

e Processos Artístico IV, ministrada pelo docente Gaio Matos. Percebi que o corpo tem 

um importante papel nesta arte a qual eu investigava. Propor um novo olhar para a 

apresentação do corpo feminino sempre foi um importante campo de pesquisa para 

minha formação. Utilizo o corpo como sujeito-voz e possível propositor das minhas 

angústias em relação à sociedade e ao mundo, principalmente em relação às lutas 

feministas. A videoarte participou da I Mostra de Videoarte do Recôncavo da Bahia: 

[Re]ações–reflexões e relações sobre o corpo-ambiente, o corpo-social, o corpo 
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autobiográfico; em Cachoeira-BA, no ano de 2014 e foi transmitida durante o programa 

Soteropólis, no Quadro Janela, emissora TVE-BA durante o mesmo ano. 

 

Figura 10- Lilian Ventura, Cale-me, 2013. 

A fim de experimentar ainda mais a linguagem do vídeo, durante a disciplina 

Tópicos Especiais em Artemídia IV, produzi a videoinstalação “Gaiolas” (Figura 11). 

No vídeo cenas do cotidiano intercalam-se com áudios contendo narrações de diversas 

formas de violência contra a mulher (violência física, moral, psicológica e sexual). O 

vídeo é projetado através da técnica de videomapping,  na qual é possível redimensionar 

a projeção de acordo com a superfície a ser projetada, neste caso específico dentro de 

uma gaiola tradicional. A gaiola faz alusão a este estado de prisão e constante vigilância 

que muitas mulheres se encontram, espaço este que muitas vezes é o próprio ambiente 

doméstico.  
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Figura 11- Lilian Ventura, Gaiolas, 2013. 

 

Participei do ensaio fotográfico realizado pela cineasta Maíra Conde, na cidade 

de Cachoeira-BA intitulado “Nós Vacas” (Figura 12). O objetivo da série é mostrar que 

independente da classe social, raça, credo ou aparência física, todas as mulheres sofrem 

com o machismo. Meu corpo e o da proponente foram pintados de manchas pretas, 

imitando as manchas de uma vaca. O ensaio participou da IV Exposição Contrastes – 

gênero, tempos, lugares, olhares, realizada durante a Mostra Internacional Audiovisual 

Curta o Gênero 2015, em Fortaleza-CE.  

 

          Figura 12- Maíra Conde, Nós Vacas, 2014. 
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O desafio de utilizar o corpo como suporte se deu principalmente nesta última 

experimentação artística, pois, o desafio de uma nudez parcial ainda não estava 

totalmente presente nestas experiências, assim como as queimaduras advindas após este 

último trabalho, resultadas em uma reação alérgica com o material. Percebi então que a 

materialidade de utilizar o próprio corpo como suporte para as experimentações 

artísticas produz tanto percepções importantes e válidas, como perigos e exposições que 

outros suportes abrigam com menos intensidade.  

Este percurso aqui apresentado foi de grande importância para delimitar e 

amadurecer esta pesquisa. Ciranda dos bastidores se coloca como um trabalho de cunho 

artístico e intelectual que trata de uma arte feminista e contestadora. Construída 

enquanto um espaço de fruição não puramente ingênuo, mais ciente das abordagens que 

propõe provocar. 

 

SEÇÃO 2- O CORPO E O DISCURSO FEMINISTA NA ARTE 

2.1 O CORPO E O ESPAÇO PÚBLICO/PRIVADO 

A divisão sexual do trabalho faz com que o corpo da mulher esteja aprisionado 

por um trabalho repetitivo da domesticidade. A teórica política Susan Okin (2008) 

discute em sua pesquisa as configurações históricas da dicotomia público/privado, 

analisando seus significados a partir de uma perspectiva de gênero. De acordo com a 

ela, a ausência de reflexão sobre o gênero tem levado muitos teóricos, do passado e do 

presente, a reafirmar essa dicotomia sem levar em conta sua natureza patriarcal. Para 

Okin, os domínios da vida doméstica (pessoal) e da vida não-doméstica (pública) não 

podem ser interpretados isoladamente. 

O patriarcado é constituído com base em um sistema no qual a família, principal 

instituição, trata de perpetuar os valores de dominação e opressão da mulher, nesta 

unidade básica familiar o pai é o chefe. “Em 1916, foi criado o Código Civil Brasileiro, 

patriarcal e paternalista, no qual constava que a mulher casada só poderia trabalhar com 

a autorização do seu marido.” (NARVAZ, KOLLER: 2006:51).  
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“A família patriarcal era o centro da sociedade, pois desempenhava as funções 

de regulação da procriação, de administração econômica do lar e de direção 

política da cidade em que vivia, sendo tudo regido pelo homem. As crianças e 

as mulheres não passavam de seres insignificantes, sem poder expressar suas 

próprias opiniões e seus desejos, pois apenas deviam obediência ao patriarca. 

Os homens dispunham de muitas regalias, a começar pela dupla moral vigente, 

que lhes permitia aventuras sexuais com criadas e escravas, desde que fosse 

guardada certa discrição, enquanto que às mulheres tudo era proibido, a não ser 

o que se destinasse à procriação de filhos, aos cuidados do lar e à domesticação 

dos animais. A mulher era dedicada a um homem e a um lar únicos, mas o 

homem tinha "natureza" poligâmica, ou seja, podia ter outras mulheres, além 

da esposa. [...]. No Brasil, a mulher branca era escolhida para casar, mas o 

homem tinha maior preferência sexual pela mulata [...]” (BORIS, CESIDIO, 

2007, p.457) 

Mesmo com o histórico de dominação masculina, a família muitas vezes é 

colocada como um espaço não político de discursão, pois as relações familiares 

acontecem no âmbito privado da vida. Assim a maioria das teóricas feministas 

considera a categoria gênero essencial para argumentar que poder, práticas políticas e 

econômicas estão estreitamente relacionados às estruturas da esfera doméstica. Elas 

expõem desta maneira que “o pessoal é sim político” e deve ser considerado como 

campo de investigação e discussão teórica.  

 A frase amplamente conhecida em nossa sociedade “Em briga de marido e 

mulher, ninguém mete a colher”, pressupõe uma nítida separação do que acontece 

dentro do ambiente doméstico com o acontece fora do mesmo. O feminismo quando 

defende o slogan de que “o pessoal é político”, entende que a violência que ocorre 

dentro do ambiente doméstico não é um problema pessoal e deve ser discutido pela 

sociedade. Pois só a partir do momento que os acontecimentos deixam de ser privados e 

começam a ser expostos e discutidos, é que o patriarcado começa a ser combatido. 

O corpo da mulher é bombardeado a todo o momento por categorias de poder 

que interferem diretamente em todos os âmbitos da sua vida. Por exemplo, desde a 

infância as meninas são preparadas para serem donas da casa e condutoras do lar, em 

seus “inocentes” brinquedos como: fogão, bonecas, panelinhas, pratos e etc. (Figura 

13). Desta maneira, apesar do feminismo ter questionado a distinção do público e do 

privado, estas categorias divisórias ainda são vigentes em nossa sociedade. 
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                              Figura 13- Brinquedos infantil indicado para meninas 

 O filme Your Family (1948)
2
 (Figura 14) é descrito como um filme 

“instrucional” segundo a sua introdução. A escolha do filme se deu, pois ele expõe a 

“receita” da dita família feliz, ou seja, mãe, pai, e dois filhos de sexos diferentes. Os 

papéis atribuídos a cada um dos personagens é demarcado pela divisão sexual do 

trabalho. A mãe e filha são postas na cozinha, o pai chega do trabalho e é servido por 

ambas, enquanto o filho espera o seu momento com o pai, para aprender a manipular 

equipamento. Apesar do filme ser uma produção estadunidense da década de 40, esta 

fórmula social ainda é aplicada dentro de muitos ambientes domésticos, como eficaz 

para aprendizagem do papel que cabe a cada um dos sexos. Utilizei o mesmo reeditado 

na construção da videoinstalação Gaiolas, realizada durante a disciplina Tópicos 

Especiais em Artemídia IV.  

No sistema patriarcal-capitalista, a mulher e a sua força de trabalho tornam-se 

propriedade do homem, seu corpo um objeto de prazer. O sistema capitalista incubiu às 

mulheres o papel de reprodutora, logo, ao trabalho doméstico. Coube aos homens à 

função de produzir bens, colocando as mulheres neste contexto em uma relação de 

extrema dependência, tanto emocional, pelo seu isolamento dentro do ambiente 

doméstico, quanto econômica, pois a sua força de trabalho não produz capital.  

 

                                                 
2
 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=92hFf7jTlqE. Acessado: 11-05-2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=92hFf7jTlqE
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Figura 14- A Coronet Instructional Film, Your Family, 1948. 

Carla Vieira (2010) traz em sua pesquisa uma analogia entre o útero e o lar, 

sendo o útero uma categoria do sistema. O corpo masculino é representado pelo falo que 

gera vida, ou seja, a fonte criadora. O útero é considerado, neste contexto, um objeto 

oculto, direcionando as mulheres os papéis de contenção, passividade e submissão. O 

útero de acordo com Vieira aparece com função social de dimensão interna e oca, nesta 

condição as mulheres seriam prisioneiras do seu próprio corpo e o lar seria a repetição 

de uma representação já implícita de sua anatomia. Nesta analogia apresentada à mulher 

pública então seria a própria prostituta, ou seja, a partir do momento que seu útero 

torna-se público, é então entendido como uma casa de todos.  

A artista plástica Louise Bourgeois em sua obra Femme Maison (Figura 15) traz 

esta estreita relação que existe entre o corpo feminino e o ambiente doméstico. A 

atribuição que sempre é dada a mulher é de que a mesma deve se resguardar dentro de 

casa. O ambiente doméstico vira muitas vezes a própria continuação do “corpo” da 

mesma. Em seus escritos Bourgeois declara sobre a sua produção: “Eu tinha a sensação 

de que o mundo da arte pertencia aos homens, e que eu estava de certa maneira 

invadindo seu domínio. Assim, a obra era realizada e escondida.” (BOURGEOIS, 2000, 

p.112).  
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              Figura 15- Louise Bourgeois, Femme Maison, 1994. 

Irei me sustentar então nesta analogia para discorrer sobre a produção da 

videoinstalação Ciranda dos Bastidores. Os corpos performados no vídeo são 

sustentados por anos de patriarcado que confere a mulher enquanto destino biológico o 

ambiente privado. A violência imposta a estes corpos se dá também por vias simbólicas. 

Sempre vi na dominação masculina, e no modo como ela é imposta e 

vivenciada, o exemplo por excelência desta submissão paradoxal, resultante 

daquilo que eu chamo de violência simbólica, violência suave, insensível, 

invisível a suas próprias vítimas, que se exerce essencialmente pelas vias 

puramente simbólicas da comunicação e do conhecimento, ou, mais 

precisamente, do desconhecimento, do reconhecimento ou em última 

instância do sentimento. (BOUDIEU, 2009, p.7-8)  

Lavar, varrer e cozinhar, presas ao trabalho doméstico, as mulheres são impostas 

a uma silenciosa violência cotidiana.  No vídeo, as performers amarradas umas às outras 

por um fio de barbante, dançam uma incômoda ciranda.  Munidas de objetos utilizados 

nas tarefas domésticas, elas repetem as ações de maneira repetitiva. Com o passar do 

tempo, o incomodo e a dor toma conta do corpo das performers, e junto com a dor o 

sentimento de raiva. (Figura 16) 
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Figura 16-Filmagem do vídeo Ciranda dos Bastidores, 2015. 

Ao final da filmagem as performers (artista que realiza determinada 

performancer) estão todas com seus pulsos machucados, pelo atrito com o barbante. 

(Figura 17) A marca visível de uma violência simbólica é invocada, para que seja 

sentida pelo fruidor. No espaço expositivo, o vídeo é posto em loop, vem e volta para o 

mesmo ponto, desta maneira não proponho uma solução, a solução deve ser posta pelo 

espectador. Os corpos cansados repetem o tédio, a exaustão, a coerção e o cansaço 

protagonizado pelas mulheres. A locação da filmagem se deu em um ambiente externo, 

e no espaço expositivo procurei evocar ao máximo a intimidade proposta pelo ambiente 

privado.  

 

           Figura 17- Filmagem do vídeo Ciranda dos Bastidores, 2015. 

Neste momento busco trazer a discussão do corpo, especificamente o da mulher, 

e da sua interação com o espaço público/privado, por entender que este corpo é 
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construído socialmente como realidade sexuada. A diferença anatômica entre os órgãos 

sexuais é associada, desta maneira, à justificativa natural das diferenças sociais de 

gênero construídas. A sexualidade e o poder estão intrinsicamente interligados. “Para o 

capitalismo, o corpo e a sexualidade devem ser controlados para que se forme um 

operário dócil, que se submete à sua disciplina.” (BORIS, CESIDIO: 2007:460). As 

mulheres então devem se organizar para se libertarem, suas dores não podem mais ser 

silenciadas dentro do ambiente privado. É preciso reverberar esta dor em todos os 

espaços, para que desta forma as conquistas sejam refletidas em todas as estruturas. 

 

2.2 O CORPO E AS RELAÇÕES DE PODER  

É no corpo que os acontecimentos são inscritos e fabricados. Para a antropóloga 

Mary Douglas, ele é uma poderosa forma simbólica, uma superfície na qual as normas 

centrais, as hierarquias e até os comprometimentos metafísicos de uma cultura são 

inscritos e assim reforçados através da linguagem corporal concreta. O corpo, porém, 

não é apenas uma inscrição da cultura. Como sustenta o antropólogo Pierre Bourdieu 

(2009) e o filósofo Michel Foucault (1997), é também, um lugar prático de controle 

social. Buscarei neste momento, tratar a respeito do corpo e as relações de poder a partir 

de uma perspectiva foucaultiana. O corpo, principalmente o feminino, é 

processualmente fabricado a partir destas perspectivas relacionais de poder.   

(...) percebemos que o modelo de subjetividade e de corpo é construído num 

período histórico e cultural. Assim, cada sociedade tem sua concepção de 

corpo e de subjetividade, e suas características regem cada um de seus 

membros [...]. É a cultura que modela os indivíduos, criando modos de existir 

de acordo com os valores e as crenças da época. Embora a mulher, na 

atualidade, vivencie melhor seu presente e almeje seu futuro, sem precisar do 

consentimento, da opinião ou da permissão de um homem para pôr em prática 

seu projeto de vida, ainda há uma parcela de mulheres que se adequa às 

imposições patriarcais. (BORIS, CESIDIO, 2007, 462-463) 

De acordo com Foucault (1997) o poder atinge a realidade através do corpo, 

pontuarei a seguir como se dá esta inscrição do poder: Controle detalhado e minucioso 

de gestos, atitudes, comportamentos, hábitos e discursos; Disciplina como uma técnica 

de poder que implica uma vigilância constante dos indivíduos; Poder disciplinar 

fabricando o indivíduo; Poder como algo que circula, logo, não localizado em nenhum 

ponto específico da estrutura social, funciona como micropoderes. Desta maneira, por 
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não ser algo que possa ser identificado enquanto propriedade, que se possui ou não, é 

preciso compreender que o poder, no ponto de vista de Foucault, não existe; existem 

sim práticas ou relações de poder.  

Os corpos femininos, nesta perspectiva, tornam-se o que Foucault chama de 

"corpos dóceis", ou seja, aqueles cujas forças e energias estão habituadas ao controle 

externo, por meio de disciplinas rigorosas e reguladoras, sobre a dieta, a maquiagem, o 

vestuário e principalmente ao comportamento.  

(...) a construção do corpo feminino está ligado ao modo como a mulher 

organiza a sua subjetividade, pois o fato de não conseguir sua adequação ao 

modelo de corpo imposto pela cultura, seja por limites financeiros, genéticos 

ou pessoais, interfere na sua saúde psicológica, desenvolvendo uma maneira 

alternativa de enfrentar tal situação. (BORIS, CESIDIO: 2007:466) 

O disciplinamento e a normatização do corpo feminino (imposto de formas 

diferentes dependendo da idade, da raça, da classe e da orientação sexual) é também 

uma estratégia de controle social. Irei partir então para uma perspectiva feminista, a fim 

de compreender esta inscrição de poder nos corpos femininos. Trago desta forma, as 

teorias da filósofa Judith Butler (2008), a fim de contribuir para o entendimento, de 

como o corpo feminino e a sexualidade é construída a partir desta matriz normatizadora 

e disciplinar.  

Em sua teoria contemporânea, Butler entende o sexo e o gênero como efeito, das 

Instituições, dos discursos e das práticas. Desta maneira o demarcador gênero só poderá 

ser compreendido se entendemos que o mesmo possui um conceito múltiplo. Para a 

filósofa, o gênero é um processo que não tem origem nem fim, o gênero seria um 

“devir” e não um estado ontológico do ser, o gênero então seria algo que “fazemos” e 

não algo que somos. 

(...) Nos limites desses termos, “o corpo” aparece como um meio passivo sobre 

o qual se inscrevem significados culturais, ou então como um instrumento pelo 

qual uma vontade de apresentação e apropriação determina o significado 

cultural por si mesma. Em ambos os casos, o corpo é representado como um 

mero instrumento ou meio com o qual um conjunto de significados culturais é 

apenas externamente relacionado. (BUTLER, 2008, p.27) 

Podemos dizer que nós nunca nos experienciamos como corpos puros e simples, 

ou seja, como nosso “sexo”. Sendo assim só conhecemos nosso sexo dentro dos padrões 

da sua expressão como gênero. O “sexo” então funciona como parte de uma prática 
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regulatória, que produz os corpos que governa. Podemos citar um dos principais 

indícios da demarcação da sexualidade, como a situação de quando a mulher está 

grávida: a pergunta que permeia a vida dela é a respeito da sexualidade do bebê. A 

criança antes mesmo de nascer, já está “marcada” pelos princípios normativos e 

discursivos, ou seja, antes de ser destino, a anatomia é discurso. O discurso seria desta 

maneira, o conjunto de enunciados, que governa o modo como falamos e percebemos, e 

que se constitui historicamente a partir de disputas de poder. 

“O gênero é o índice linguístico da oposição política entre os sexos. E o gênero é 

usado aqui no singular porque sem dúvida não há dois gêneros. Há somente um: o 

feminino, o “masculino” não sendo um gênero. Pois o masculino não é masculino, mas 

o geral.” (BUTLER, 2008, p.42) As formulações de Foucault e de Butler são 

importantes para entendermos as relações possíveis entre poder e gênero. As discursões 

entre poder e gênero será interseccionada, dentro do campo das artes visuais, na seção 

seguinte. Na historiografia tradicional da arte ocidental, as mulheres constituíram-se 

como objetos de um discurso que produz a sexualidade feminina a partir de um olhar 

masculino, em uma determinada prática discursiva a ver e representar. 

  

2.3 O CORPO FEMININO NAS ARTES VISUAIS  

2.3.1 Representação Feminina na História da Arte 

Como um reflexo de seu tempo, a arte nos permite pensar e problematizar sobre 

aspectos próprios, conexões, valores, paradoxos e desvios da época em que a obra foi 

criada. Para a construção da videoinstalação Ciranda dos Bastidores, precisei investigar 

a discursão de gênero dentro da História da Arte, construindo assim um processo de 

pesquisa e construção da obra.  

Ao partir para a pesquisa de como a mulher veio sendo representada, pode-se 

perceber que a imagem da mulher, sempre esteve presente ao longo da História da Arte 

Ocidental. A construção destas imagens, porém, sempre esteve atrelada a uma 

representação a partir do olhar masculino. As primeiras representações da imagem 

feminina evocavam a condição da mulher como símbolo sagrado, desta maneira, a 
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imagem mais representada em toda a história da arte foi a da Virgem Maria (conhecida 

também pelo nome Madona) (Figura 18).  

Como deusas, pecadoras ou virgens santas as mulheres foram alvo de 

construções sociais onde se delineavam, nas linhas e entrelinhas das imagens, 

mitos e arquétipos o que seria uma natureza feminina. São construções 

significativas da imagem da mulher através da linguagem da arte que 

reverberaram nos papéis sociais exercidos por quem pertencia à condição 

feminina. (PINHEIRO, 2006, p.134) 

 

              Figura 18- Leonardo da Vinci, Madona do Fuso, c. 1501. 

As primeiras representações da imagem feminina estavam diretamente 

vinculadas, aos papéis sociais exercidos pela mulher nesta época. Excluídas da 

sociedade, do convívio público, as mulheres abriram seu espaço doméstico para serem 

desenhadas, pintadas, esculpidas, estereotipadas. A imagem da mulher então assumia 

um caráter romântico, poderia ser representada tímida, fria ou devassa nos nus, sempre 

representada através do olhar perpetuador dos parâmetros de poder da sociedade 

patriarcal.  

 Na historiografia tradicional, é raro encontrarmos a produção de mulheres 

artistas como objeto de estudo. Porém, elas existiram, mas se depararam com inúmeras 
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dificuldades e muito pouco reconhecimento. A investigação a respeito destas mulheres 

se fez mais recentemente como fruto de pesquisa acadêmica de mulheres como Lucy 

Lippard, Cindy Nemser, Linda Nochlin, Griselda Pollock, Vera Fortunatti, Ana Mae 

Barbosa, Ana Simioni, Cláudia Damiani Meyer, dentre outras. As historiadoras 

feministas, ao fazer uma pesquisa mais minuciosa a respeito das primeiras mulheres 

artistas, identificaram que a principal causa de exclusão das mulheres do sistema 

acadêmico, era a impossibilidade de cursarem as aulas de modelo vivo. Elas eram 

proibidas de pintarem o nu, pois o mesmo era considerado como uma prática indecente 

para o sexo feminino. Suas produções então estavam basicamente ligadas ao motivo, 

Natureza Morta (Figura 19).  

 

Figura 19 - Anne Vallayer-Coster, Atributos da Música, 1770. 

  A limitação imposta aos motivos determinou, inclusive, favoreceu cruéis críticas 

a esta produção, denominada como fútil ou pouco significativa do ponto de vista 

estético, intitulada assim de “arte feminina”. Além da impossibilidade de se 

qualificarem tecnicamente nas Escolas, muitas eram tuteladas, como “mulher”, “filha” 

ou “amante” de algum homem.  A artista francesa, Camille Claudel (1858-1920), por 

exemplo, ficou conhecida como a amante de Rodin, apesar de sua excelente produção. 

A artista passou por várias crises psicológicas e morreu no hospício, após nele 

permanecer por trinta anos. 
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(...) o preconceito latente de dispor para as mulheres a posição de criadoras de 

objetos artísticos barrava suas entradas em salões e escolas de arte. Tal 

concepção fora o grande impedimento para a inserção das mulheres no mundo 

das artes (no mundo do trabalho no geral), já que as instituições normalizantes 

(médicos, juristas entre outras autoridades masculinas) pregavam a 

incapacidade feminina de dispor de seu próprio destino, o que 

consequentemente as invalidava como seres pensantes. (TRIZOLI, 2008, 

p.1497)  

A partir do modernismo, paradigmas foram quebrados e resignificados dentro do 

universo da arte. A aceitabilidade da produção artística das mulheres eram legitimadas e 

incentivadas, somente, se fosse enquadras na esfera das tarefas domésticas. Se ao 

contrário, existisse a intenção de construir uma carreira profissional, e de buscar novos 

horizontes ou interpretações da condição feminina, inúmeras barreiras e dificuldades 

eram colocadas. A artista brasileira Anita Malfati, ao pintar um nu masculino, foi 

extremamente rechaçada pela crítica (Figura 20) 

A produção artística realizada por mulheres sente o impacto da sua força com a 

obra de Anita Malfatti. [...] Anita Malfatti absorveu muitas inovações, signos, 

conceitos, e trouxe para o Brasil uma linguagem repleta de inovações 

estilísticas. [...]. Tanta inovação desencadeou uma acirrada discussão na 

cidade, sendo esta multiplicada pelo artigo de Monteiro Lobato, posteriormente 

intitulado como “Paranóia ou mistificação”, veiculado num suplemento do 

jornal O Estado de São Paulo. Lobato atacou a artista e sua obra 

impiedosamente [...] uso dos termos “paranóia e mistificação” para caracterizar 

a obra de Anita configuravam uma alusão misógina à loucura, histeria e 

incapacidade de auto-gestão da artista e simbolicamente, da mulher. A inversão 

de papéis – uma mulher representando um nu masculino acarretou uma carga 

de violência verbal e simbólica extremamente pesada para a artista. 

(PINHEIRO, 200, p.64) 
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           Figura 20- Anita Malfati, Torso, c. 1915/ 1916. 

 Sally Banes (1993), em sua análise através da perspectiva de uma história 

cultural do ano de 1963 e sua efervescência política em Nova York, traz a importância 

da análise feminista, bem como um estudo sobre o corpo.  

(...) “a diferença primordial entre ‘masculino’ e ‘feminino’ cri[ou] então a 

diferença entre o público e privado, trabalho e lazer, econômico e doméstico, 

político e estético.” Era o conjunto de divisões que a vanguarda tanto refletiu 

como desafiou. (BANES, 1993, p.292) 

Podemos ver que mesmo com a inserção das mulheres nas Escolas de Arte, 

ainda era pouca a autonomia, que as mesmas tinham em relação às suas produções. A 

perpetuação do olhar masculino ainda era recorrente, e muitas artistas mulheres não 

assumiram seu papel de artista em decorrência das dificuldades impostas pela 

sociedade. 
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2.3.2 O Movimento Feminista e seu Reflexo nas Artes Visuais 

 A década de 60 foi marcada pelo instaurado clima contestatório, diversos grupos 

lutavam por mudanças. Neste contexto, surge o movimento feminista (incialmente nos 

Estados Unidos e na Europa e posteriormente com repercussão no Brasil), reivindicando 

a igualdade entre homens e mulheres, no que tange os direitos civis, políticos e 

trabalhistas. Os questionamentos, porém, a respeito do lugar da mulher na sociedade, 

data de antes de 60, através das obras escritas de importantes mulheres.  

No início do século do XX, podemos destacar a contribuição da escritora inglesa 

Virginia Woolf. Através de seu livro, Um teto todo seu, publicado em 1929, ela 

questiona sobre a inexistência das mulheres na história. Na obra O Segundo Sexo, em 

1949, a escritora francesa Simone de Beauvoir apontava para as raízes culturais da 

desigualdade entre os sexos. Beauvoir aponta para a maneira como se dá o aprendizado 

da condição feminina. A frase de sua autoria "Não se nasce mulher, torna-se mulher", 

tornou-se fundamental para o movimento feminista.  

Nas artes plásticas é necessário destacar a participação da historiadora de arte 

norte americana Linda Nochlin, professora da Universidade de Nova York. Ela foi 

responsável pela pergunta que se espalhou entre tantos intelectuais, divulgada num 

ensaio pioneiro, escrito em 1971: Por que não existiram grandes artistas mulheres? 

(Why have there been no great women artists?). Nochlin, na vanguarda de muitas outras 

pesquisadoras, reivindicava um novo paradigma para a história da arte, que em sua 

grande maioria destaca os artistas homens como gênios das artes visuais, esquecendo-se 

assim das muitas mulheres foram produtoras de arte como também de conhecimento, no 

transcorrer da história. 

A história da arte e o mercado de arte não estão isentos dos valores morais da 

sociedade à qual pertencem, refletindo de tal modo, suas ânsias, preconceitos e valores 

vigentes. A solidificação do movimento feminista no final da década de 60 produziu 

reações no seio da sociedade e a arte não saiu imune deste processo. A arte feminista da 

década de 60 é marcada pelo teor de denúncia, revolta e inconformismo que prevalecia 

em diversos campos intelectuais, criando assim um canal de abertura para a arte 

politizada e intelectualizada (a conceptual art) da década seguinte.  
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De acordo com Pinheiro (2006), a partir do final da década de 70, é iniciado uma 

série de movimentos organizados por feministas artistas, elas tinham como principal 

fonte de protesto, a ausência das mulheres no sistema de arte. “Nos Estados Unidos, em 

1969, o grupo W.A.R. (Women Artists in Revolution), denunciou as políticas sexistas 

em museus e instituições culturais”. (PINHEIRO, 2006:140) O grupo artístico 

americano, Las Guerrillas Girls, denunciava com seus cartazes, o sexismo e racismo 

presente nos museus e exposições. O feminismo marcou e continua marcando presença 

nas artes visuais, porém, vale salientar que a arte dita feminista, não se constitui 

enquanto um movimento estético dentro da arte.  

Mesmo com as críticas ao racismo interno, e algumas desavenças de aspecto 

ideológico e teórico, o discurso principal desse grupo reafirma a existência 

inata das diferenças do sujeito artista ou do sujeito representado, colocando em 

cheque o ideal de sujeito universal, ou melhor, a subjetividade artística 

universal, que aceitava em seus parâmetros apenas homens brancos dotados da 

“genialidade”. (TRIZOLI, 2008:1502)  

No Brasil, a grande linha representativa da crítica feminista é Heloisa Buarque 

de Holanda. A escritora e teórica, em seu mais recente trabalho, uma curadoria de 

exposição com Tadeu Chiarelli, faz um levantamento das artistas brasileiras mulheres, 

que levou o nome de Manobras Radicais. A exposição buscou evidenciar a diversidade 

de linguagens e a forte presença da feminilidade e do feminismo na arte contemporânea 

brasileira. 

2.3.3 A Arte Contemporânea Feminista 

A arte contemporânea abrange inesgotáveis possibilidades de criação com 

diversos materiais, ações e conceitos. Os suportes variam entre instalações, objetos, 

performances, fotografias, vídeos, desenhos, pinturas, música, entre outros. As artistas 

contemporâneas, apesar de passearem por híbridas técnicas, na maioria das vezes, 

utilizam seu próprio corpo para denunciar todos os abusos cometidos pela sociedade. O 

corpo, ao carregar simultaneamente a identidade e a “prisão”, transforma-se em uma 

ferramenta ideal, para a construção das suas intervenções artísticas. 

No contexto atual, são muitos artistas visuais que refletem sobre seu tempo 

no desenvolvimento da poética dos trabalhos artísticos. Arte e vida desta 

forma se entrelaçam. Assim podemos indagar como a produção artística pode 

tornar visíveis questões que circundam nosso cotidiano, revigorando nosso 

olhar e nossa percepção de mundo? (PINHEIRO, 2006, p.132) 
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A produção artística está basicamente interligada, a vivência e subjetividade do 

artista. As mulheres passaram muito tempo caladas, agora em suas produções, propõe a 

construção de um novo olhar, a respeito dos papéis sexuais pré-estabelecidos. Irei neste 

momento, citar artistas e trabalhos, que dialogam direta ou indiretamente na construção 

da Ciranda dos Bastidores.  

 A artista Marina Barreira tem sua poética construída a partir das questões que 

permeiam a esfera doméstica. Em sua obra Humano demasiadamente humano, a artista 

levanta questionamentos sobre o pesado trabalho feito por quem à sociedade chama de 

“sexo frágil”. No vídeo Em Vertigem de Jussara Correia, uma mulher costura sem parar, 

e mesmo cansada, chegando ao ápice de não suportar a carga do trabalho exaustivo ela 

não para. Apesar de exausta, na obra de Correia, a mulher volta ao trabalho. Estes dois 

trabalhos levantam questionamentos também presentes na obra Ciranda dos Bastidores. 

Estes corpos, expostos diariamente e repetitivamente ao trabalho doméstico se 

desgastam sem ter seu resultado reconhecido nem valorizado. 

Barbara Kruger em sua obra Your body is a battleground (Seu corpo é um 

campo de batalha) (Figura 21), a artista apropria-se de uma fotografia em preto e 

branco, centralizada e frontal, de um rosto feminino, e constrói dois extremos opostos (o 

positivo e o negativo), presentes também no texto. A impressão orgânica e natural que a 

palavra body (corpo) produz entra em conflito com o significado político da palavra 

battleground (campo de batalha). O estranhamento é criado, pela sugestão de uma 

intervenção do governo, diretamente no corpo das mulheres, a artista refere-se ao seu 

posicionamento a favor do aborto.  
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                  Figura 21- Barbara Kruger, Your body is a battleground, 1989. 

O grupo Guerrilla Girls, é formado por artistas anônimas e feministas. A 

“missão” do grupo era levar a discussão sobre gênero e raça para o mundo da arte. Com 

seus cartazes o grupo buscava problematizar valores hegemônicos do universo artístico. 

Uma das suas principais obras foi realizada, a partir de dados, das coleções públicas em 

1989 (Figura 22). A pesquisa mostrou que nas seções de Arte Moderna menos de 5% 

das obras eram de artistas do sexo feminino, enquanto que 85% dos nus eram do sexo 

feminino. 
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Figura 22- Guerrilla Girls, Cartaz, 1989. 

 Rosana Paulino, uma importante artista e pesquisadora brasileira. Adentra em 

suas produções no campo de discussão do gênero e da raça. O material escolhido pela 

artista, nas suas produções, é normalmente associados ao uso feminino. Seus trabalhos 

remetem muitas vezes a relação das mulheres no espaço doméstico, relação esta, muitas 

vezes permeada de silêncio e humilhação subjetiva.  

Paulino, que inicia sua produção na década de 1990, dialoga com a condição 

sócio-histórica brasileira ao mesmo tempo em que aborda as memórias 

coletivas e individuais que marcam sua construção subjetiva. Nesse sentido, 

trabalha com imagens de uma sensibilidade feminina culturalmente 

determinada, sobretudo questionando os lugares sociais destinados às 

mulheres negras. (TVARDOVSKAS, 2013, p.05)  

Em Os bastidores (Figura 23) consiste em uma série fotografias em preto e 

branco, aparentemente antigas. As imagens são releituras de imagens preexistentes, de 

fotografias pessoais da artista, retratos de circunstâncias da vida cotidiana, mas que 

recebem uma leitura dramática e carregada de sentido, por meio do suporte onde estão 

expostas e do bordado realizado por Paulino. O título da obra também sugere o tom do 

anonimato, daquilo que acontece em segredo, no universo doméstico e é agressivo às 

mulheres, bastidores são coisas íntimas e particulares, afastadas do espaço público. 
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Figura 23- Rosana Paulino, Bastidores, 1997. 

 É possível identificar, que a partir do momento que as mulheres entram no 

universo da arte, enquanto criadoras, elas se propõem a questionar as relações de 

gênero. Nem sempre as mulheres tiveram seu espaço no universo da arte, este espaço foi 

fruto da luta, das mulheres e artistas que já passaram por aqui. Organizadas e ativas, 

utilizaram também da arte, para se libertar, e promover mudança de pensamento na 

sociedade. Na Ciranda dos Bastidores, coloco as mulheres amarradas umas às outras, 

para chamar a atenção da sociedade, que a dor de uma é dor de todas, e somente quando 

as mulheres se unem é que podem promover transformações. Apesar das mudanças já 

ocorridas, as relações de opressão de gênero ainda prevalecem em nossa sociedade, e 

consequentemente no mercado de arte. 
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SEÇÃO 3- CIRANDA: O MOVIMENTO PROPOSITOR  

 3.1 A CIRANDA 

Minha ciranda não é minha só, ela é de todos nós. 

A melodia principal quem guia é a primeira voz. 

Pra se dançar ciranda, juntamos mão com mão. 

Formando uma roda, Cantando uma canção.  

Lia de Itamaracá. (1977) 

A dança e o canto fazem parte da história da humanidade. As danças circulares 

são importantes por simbolizar a união. A ciranda é uma dança, em que todos dançam 

juntos de mãos dadas e em círculo, no mesmo ritmo e movimento. Os passos parecem 

ondas, o vai e vem do balanço do mar. Na ciranda, não existe o primeiro nem o último, 

todos são iguais. Entendendo desta maneira a Ciranda, como uma dança que promove 

esta união entre os participantes, escolhi simbolizá-la no vídeo. Busquei esta dança, a 

fim de propor uma possível comparação, entre a união da dança de roda e a união entre 

as mulheres, e por entender a arte e cultura como uma possível forma de resistência.  

O movimento é o grande gerador das mudanças no mundo, é a partir dele que 

os/as oprimidos/as se organizam para prover mudanças em suas vidas e no mundo. 

Acredito que para poder mudar algo, não podemos ficar parados, proponho então a 

poética do movimento, um movimento que sai do campo da política e invade a arte, 

hibridizando a fronteira do término de um discurso e o começo do outro, a política e a 

arte se misturam como líquidos em uma única fase se tornando assim indissociáveis. 

Para discorrer sobre a ciranda, irei me sustentar na pesquisa de, Tamisa Vicente (2008) 

e Leonidas Oliveira (2007).  

A ciranda é uma dança de origem portuguesa. Quando chegou ao Brasil, foi 

influenciada pela cultura indígena e negra. De acordo com Vicente (2008), a ciranda era 

comumente dançada nos terreiros da casa de trabalhadores rurais, e nas pontas de ruas 

(esquinas) caracterizando-a, como dança e canto. Os participantes dessa brincadeira 

popular são chamados cirandeiros e cirandeiras. É uma dança típica das regiões 

praieiras, especificamente da região Norte de Pernambuco. Foi difundida pelo Brasil 

como dança de roda infantil, porém em Pernambuco é uma dança de roda para todas as 

idades. É considerada uma dança democrática, pois engloba todos os sexos, idades e 
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classes sociais. Muitas mulheres se destacaram como cirandeiras, tornando-se 

importantes referências, para a Cultura Popular Brasileira. 

Vitalina Alberta de Souza Paz (Dona Duda da praia do Janga). Filha de 

agricultores teve dez irmãos, o despertar para a ciranda veio da de dentro da família. De 

acordo com os registros históricos, foi à primeira cirandeira de Pernambuco. Suas 

músicas contribuíram para a valorização e o resgate da cultura popular do Nordeste.  

Outra importante mulher na história da ciranda foi Maria Madalena Correia do 

Nascimento (Lia de Itamaracá). É considerada a mais famosa cirandeira do Nordeste 

Brasileiro. Mulher negra, trabalhadora, guerreira, nunca deixou a ilha onde nasceu (Ilha 

de Itamaracá). Além de ciranda, canta e compõe cocos de roda e maracatus. Através da 

Lei Estadual n º 12.196, de 2 de maio de 2002, Lia de Itamaracá, em 2005, foi agraciada 

com o título de Patrimônio Vivo de Pernambuco.  

O corpo na ciranda é um corpo carregado de memórias coletivas, um corpo 

social. Este corpo expressa suas vivências através do movimento na roda. A 

ressignificação da popular dança de roda é feita no vídeo (Figura 24), nesta ciranda, as 

mãos não estão dadas, elas estão amarradas, pelos pulsos. Este símbolo busca refletir; as 

mãos que trabalham, mãos que movem o mundo, mãos que cuidam do mundo, mãos 

invisibilizadas, mãos acorrentadas pelo patriarcado. Suas mãos “ainda” não estão dadas, 

deixo esta possível ação final, para ser pensada pelo fruidor. Busco juntá-las em uma 

ciranda, a fim de propor o incomodo, pois a partir do momento que o incomodo é 

sentido em uma das mulheres, ele reverbera entre a roda, em um eco circular, 

aumentando assim a intensidade e a velocidade ciranda. Esta ciranda, pertence às muitas 

mulheres, que continuam isoladas no ambiente privado, esta ciranda pode ser 

encontrada nos “bastidores de muitos lares”.  
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                Figura 24- Filmagem do vídeo Ciranda dos Bastidores, 2015. 

 

3.2 VIDEOINSTALÇÃO E A PROPOSTA IMERSIVA 

Quando pensamos em corpo e arte, podemos propor uma dual relação para a 

concepção de uma obra. O corpo na arte pode ser considerado um campo de passagem, 

no qual será atravessado por elementos de uma obra, ou de um espaço expositivo. 

Pensar nesse corpo, e suas formas sensíveis de interação, me fez pensar na técnica da 

Videoinstalação como eficaz para transmitir a mensagem ao espectador. Na 

videoinstalação, o meu corpo e do espectador, se apresentam. Na Ciranda dos 

Bastidores, corpo e vídeo são tratados como um espaço para debate estético e político, 

como campo de experimentação e construção de uma arte de cunho feminista. 

O corpo, neste trabalho, é perpassado por todas as questões já discutidas neste 

memorial, é o principal interlocutor de fato. Lucia Santaella (2003) ressalta que o vídeo 

é eminentemente uma arte do corpo: “o corpo humano é, via de regra, usado como seu 

instrumento central. No caso do vídeo, trata-se quase sempre do corpo do próprio 

artista, na videoinstalação, muitas vezes, do corpo do espectador.” (Santaella, 2003: 

267)  

O vídeo chega ao Brasil no final dos anos 60, neste momento existia uma relação 

muita forte de desconstrução das imagens televisivas, através da produção vídeográfica. 
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Apesar da intensa exploração dos artistas brasileiros, o vídeo no processo criativo, não 

era encarado com certa exclusividade. Os primeiros trabalhos artísticos feitos para 

vídeo, geralmente, tratava de práticas poéticas entendidas como ações performáticas, 

captadas em tempo real e criadas especialmente para este suporte. Quando começou a 

ser utilizado pelos/as artistas, corpo e vídeo eram revelados como instrumentos 

políticos, manifestação estética e mecanismo de circulação de mensagem e ideias. 

 Estas manifestações pioneiras, que também podem ser chamadas de 

videoperformances, revelavam o momento que o artista, atribui ao seu próprio corpo, a 

essência conceitual da obra. A pesquisadora Regilane Ribeiro (2013) relaciona em sua 

pesquisa a linguagem do corpo e do vídeo, através da seguinte proposição:  

Se, num primeiro momento, coube ao vídeo registrar os eventos conceituais 

realizados pelas performances nos anos de 1970, na sequência, a promoção 

da videoarte se dará por meio de duas vertentes: a primeira ocupada em 

tornar a obra performática, arte do corpo, efêmera, em algo passível de ser 

documentada, conhecida e contemplada após a sua realização como expansão 

da duração da performance, e a segunda, voltada para a experimentação da 

linguagem do vídeo, somada à linguagem do corpo e aos processos de 

produção e manipulação do audiovisual. (RIBEIRO R., 2013, p.89)  

Um dos trabalhos mais marcantes e pioneiros na história da produção 

vídeográfica é a obra Marca Registrada (Figura 25), de Letícia Parente. A artista 

bordou com agulha e linha as palavras, Made in Brasil sobre a planta dos pés, apontada 

para a câmera em plano fechado. O artista encontra-se agora cara a cara como seu 

público, consolidando o dispositivo mais básico do vídeo: o confronto da câmera, com o 

corpo do artista. “Deparamo-nos muitas vezes com situações inusitadas- como este 

trabalho de Letícia Parente que remetem a destruição de um corpo meramente passivo e 

que apontam para a urgência de um corpo ativo, que se propõe a intervir de forma 

crítica nas questões da atualidade.” (MELLO: 2008:144).  
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           Figura 25-Leticia Parente-Frame do vídeo Marca Registrada, 1975. 

Cristine Mello investiga em suas pesquisas, o meio vídeográfico na produção 

criativa e contemporânea, problematizando as fronteiras e extremidades do vídeo. Ela 

traça, através dos estudos das teorias críticas da arte, e das mediações tecnológicas, três 

modos de extremidade: desconstrução, contaminação e compartilhamento, como marcas 

de transgressão e hibridismo, ou zonas interconectadas e fronteiriças.  

Para Mello o vídeo é híbrido por natureza, e está presente nas mais variadas 

formas de intervenção artística, e mesmo fora da arte, como no campo da publicidade. 

Longe de querer assumir um grau de pureza, a linguagem já nasceu contaminada, para 

além de um projeto acabado, a produção vídeográfico, propõe o inacabado, as 

experimentações valem mais que o produto final. Estes trabalhos tangenciam mais as 

relações entre arte e vida.  

 Começou-se então a questionar o espaço midiático de diferentes perspectivas, 

através da exploração das possibilidades expressivas da linguagem do vídeo. Uma das 

primeiras experiências instalativas com o vídeo, ou videoinstalação, foi o trabalho de 

Hélio Oiticica chamado “Tropicália” (Figura 26). Oiticica pretendia aproximar a arte do 
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cotidiano: "Pretendo estender o princípio de apropriação" 
3
, diz ele, "às coisas do mundo 

com que me deparo nas ruas, nos terrenos baldios, nos campos, no mundo ambiente, 

enfim - coisas que não seriam transportáveis, mas para as quais eu chamaria o público à 

participação - seria isso um golpe fatal ao conceito de museu, galeria de arte etc. e ao 

próprio conceito de 'exposição' - ou nós o modificamos ou continuamos na mesma. 

Museu é o mundo, é a experiência cotidiana". 

 

Figura 26- Helio Oitica, Tropicália: PN2 A pureza é um mito e PN3 Imagético, 1967. 

Para o artista o corpo do espectador, era fundamental para o acontecimento da 

obra, através da interação com espaço expositivo. Muitos artistas começam a explorar o 

corpo como suporte buscando, além de referências históricas e simbólicas, um possível 

caminho para manifestar seus processos criativos. Mariano (2011) cita alguns artistas 

que investigam estes processos: Hélio Oiticica (1937-1980) e Lygia Pape (1927-2004), 

através de diversos meios e materialidades, investigam as margens que separam e unem 

os corpos, o interior e o exterior, o público e o privado e os limites entre as artes 

(música, dança, pintura...) (MARIANO: 2011:11). A ideia principal a ser questionada 

nas primeiras videoinstalações, era a respeito do diálogo do corpo com a obra, e da 

relação da arte enquanto processo. Desta maneira o que vale é a experiência estética. A 

obra encontra-se então inacabada, por ela necessitar deste outro corpo para ser validada.  

                                                 
3
 Disponível em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3741/tropicalia. Acessado. 04-05-2015 

 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3741/tropicalia
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No ambiente gerado pela videoinstalação, a imersão é um princípio estético. 

Tal princípio disponibiliza uma área em que todos os sentidos do corpo são 

inseridos e dá ao visitante a oportunidade de explorar o espaço perceptivo. 

(...) o visitante é parte do processo gerador da obra, podendo, muitas vezes 

deslocar o seu corpo no espaço e ficar o tempo que julgar suficiente para que 

seus estímulos sensórios mantenham diálogo com o trabalho. (MELLO, 

2008, p.170-171)  

Ciranda dos bastidores irá propor uma visão entre possíveis diálogos que 

questionem corpo e ambiente. A experiência do ambiente é sentida através do corpo. 

Desta maneira a videoinstalação supriu as expectativas de um trabalho, que nasceu 

como uma videoarte, em suas primeiras materializações, mas que a tela não bastou para 

expressar todas as questões que precisavam vir à tona. Este trabalho se inscreve no 

espaço de luta, espaço como ambiente, ambiente como evento, evento como vida, vida 

como manifestação artística. 

 

3.3 O PROCESSO DE CRIAÇÃO 

A primeira etapa da produção do trabalho foi através de um convite feito a cinco 

mulheres para participarem do vídeo, todas aceitaram, e formamos seis mulheres 

participando do processo. Uma mulher desistiu e o vídeo teve a participação de cinco 

performers. Como eu estaria comprometida com a performance no vídeo, busquei a 

contribuição de duas pessoas para operar a câmera; uma para o captura do áudio; uma 

para fotos de making-off (bastidores); e outra para auxiliar na produção da gravação. 

(Figura 27) Inicialmente o local escolhido, para a locação tinha sido a Orla da Cidade de 

São-Félix-BA, porém, devido a uma indicação do orientador, gravei no alto da cidade, 

onde a vista e ausência de barulhos e movimentos auxiliou na gravação.  
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            Figura 27- Filmagem do vídeo Ciranda dos Bastidores, 2015. 

A filmagem foi realizada com as câmeras Nikon D7000 com a lente 18 105 mm. 

Foram entregues para as mulheres objetos utilizados nas tarefas domésticas, como: 

esponja, bacia, prato, panela e vassouras. Para a realização destas ações as mulheres 

foram amarradas umas às outras com barbantes. A escolha do figurino: camiseta branca 

e saia de xita, foi utilizada a fim de referenciar a Ciranda e as mulheres do Nordeste. 

(Figura 28) 

     

Figura 28- Filmagem do vídeo Ciranda dos Bastidores, 2015. 

Na elaboração do áudio, foi feita uma pesquisa de músicas basicamente 

instrumentais, a fim de contribuir para a experiência sensória do ambiente expositivo. 

As músicas foram: "The dead city" por Coletivo Interrupt Jumper, disponível sob a 

licença Atribuição-Uso Não-Comercial Creative Commons; "Le bom format" por Mr. 
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Jay, disponível sob a licença Atribuição-Uso Não-Comercial Creative Commons e 

"Dead Monism" por Pang, disponível sob a licença Atribuição-Uso Não-Comercial 

Creative Commons. Foram utilizados também no vídeo, áudios capturados durante a 

gravação, dos sons emitidos pelos objetos (Figura 29). 

Contei com a presença para a materialização do vídeo da seguinte equipe. 

Operadores de câmera: Nerize Portela e Rafael Moitinho; Captura de áudio: Levi 

Neves; Editor de imagem: Davi Pacheco; Editor de som: Levi Neves; Produção: Aline 

Pacheco; Performers: Andressa Costa, Lilian Ventura, Natália Silveira, Maraneane 

Passos e Vaneza Melo, além da presença do meu orientador Fernando Rabelo durante 

todo o processo da filmagem, auxiliando a equipe sempre que preciso. Sem a 

contribuição destes amigos e amigas, não saberia dizer se a qualidade da obra ficaria o 

tanto que eu almejei.  

 

        

Figura 29- Filmagem do vídeo Ciranda dos Bastidores, 2015 

 Após a realização da filmagem, editei o vídeo juntamente com um editor de 

imagem e um editor de som. Durante a edição optei pela escolha de planos fechados, a 

fim de trabalhar com o movimento, proporcionado pelos planos. Com o vídeo realizado 

parti para a montagem da videoinstalação e da exposição. 

 Na escrita do projeto, indiquei que reuniria objetos que remontassem uma 

ambientação de um cômodo do ambiente doméstico, a sala de estar. Durante o processo 
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de produção, esta ideia foi ficando cada vez mais distante e menos excitante, e a obra foi 

se moldando a partir do caminho percorrido. Em um primeiro momento de repensar este 

espaço, reuni vários brinquedos ditos de “menina”, associados à tarefa doméstica e levei 

para pendurar com fios de nylon na sala. Porém na prática a ideia não era como na 

teoria e houve uma disputa de informação na sala. Então parti para a criação sensória do 

espaço (Figura 30). 

 Vedei toda entrada de luz da sala, fechei uma parte da sala como uma madeira 

preta, na qual, foram penduradas as saias utilizadas na filmagem. Posicionei duas 

luminárias com uma luz amarelada, a fim de propor uma intimidade no espaço. Um sofá 

foi colocado em frente ao monitor, e o vídeo foi passado em loop. Uma caixa de som foi 

também utilizada no ambiente, pois percebi que os fones de ouvido, não ia capturar a 

essência de imersão que eu queria propor. As modificações durante o processo de 

criação foi fruto de um intenso questionamento durante a produção, assim como do 

amadurecimento do processo e da pesquisa. 

 

Figura 30-Videoinstalação Ciranda dos Bastidores, 2015. 
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SEÇÃO 4- IMINÊNCIAS 

A Exposição Coletiva Iminências (Figura 31) foi o resultado dos trabalhos de 

Conclusão de Curso, das formandas do Curso de Artes Visuais da UFRB, realizado no 

mês de março no ano de 2015. A mostra aconteceu no Espaço Cultural Hansen Bahia, 

na cidade de Cachoeira-BA. Em um doce acaso a mostra foi realizada somente por 

mulheres artistas. Um dado para a minha pesquisa e de grande simbolismo para minha 

vida, após a íntima pesquisa da produção de artistas mulheres, participo de uma 

exposição coletiva só com a presença delas. Alguns trabalhos abordavam as diversas 

formas de violência que afligem a vida das mulheres, outros buscaram a releitura da 

individualidade das artistas, trazendo temas como: sonhos, vidas passadas, releituras de 

mitos e contos e outros.   

 

               Figura 31- Fotografia: Kelvin Marinho, Exposição Iminências, 2015. 

Durante o período de visitação, os espectadores mostram-se bastante satisfeitos 

com a qualidade dos trabalhos. Na sala onde estava sendo exposta a videoinstalação 

Ciranda dos Bastidores (Figura 32), percebi que o fruidor assistia ao vídeo que estava 

em loop, mais de uma vez. Muitos comentavam que entravam em transe com o vídeo, e 

por isso assistiam mais de uma vez. Alguns passavam bastante tempo dentro da sala 

sozinhos, e/ou acompanhados, não necessariamente assistindo o vídeo, mas imersos no 

espaço.  
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Figura 32- Fotografia: Kelvin Marinho, Exposição Iminências, 2015. 

Participar desta exposição foi muito importante para mim. A conexão entre os 

trabalhos apresentados me deixou bastante satisfeita em ser parte deste processo. A 

multiplicidade das linguagens escolhidas pelas artistas favoreceu um rico leque das 

possibilidades oferecidas. Reflexo do caminho trilhado na graduação no curso de Artes 

Visuais, que não se fecha apenas na produção plástica, mas favorece também 

experimentações e hibridizações, com as novas tecnologias.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A arte contemporânea reflete o mundo que vivemos: instável, inquieto e caótico, 

por isto não cabe à arte hoje assumir este papel de representar um mundo, pois são 

tantas visões de mundo para dar conta, que desafiam estas múltiplas leituras. Novos 

conceitos, novas maneiras de ver e se relacionar com o mundo, podem ser criados para 

provocar o estranhamento. Busca-se criticar certos tradicionalismos através de novas 

percepções de gênero, relações sociais e criações artísticas.  

A arte hoje também liberta e revoluciona. A poética da arte agora é a liberdade, a 

arte quer propor, investigar, provocar a potência criativa do público e até mesmo do 
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próprio artista, o espirito Beuys “Tomo homem é um artista”- e toda mulher- é o que 

importa neste diálogo. Neste caleidoscópio de significados e intenções no qual a arte 

carrega, quando associada à transmissão de conhecimento apenas está sendo utilizada 

em todo seu potencial. 

 Conseguir ser um indivíduo livre neste mundo de regras e opressões requer 

bastante esclarecimento e autoconhecimento. Ninguém nasce com preconceito ou 

odiando algo, aprendemos e construímos cargas simbólicas e imagéticas ao longo da 

vida, e a arte neste contexto pode ser um caminho para questionar muitas certezas que 

aprendemos a afirmar. 

Experimento é como denomino este trabalho, pretendo provocar, tirar o 

espectador da sua zona do conforto, suscitar o debate que vem depois da experiência. A 

desconstrução a meu ver é feita através da mudança de discurso. Vivemos em mundo 

que mesmo com a luta dos movimentos sociais organizados, ainda é demarcado pela 

desigualdade social de classe, gênero e raça. Neste contexto, a arte pode ter um papel 

essencial, captando o fruidor por outras vias para suscitar a mudança de um discurso 

dominante. Ciranda dos Bastidores fala do lugar onde está inscrito. Trago então uma 

voz por muito tempo calada invisibilizada, através de uma arte de caráter questionador e 

feminista.  

Este trabalho é uma proposição do encontro, que busca uma reflexão a respeito 

do papel da mulher na sociedade, construindo-se enquanto um caminho contínuo de 

aprendizagem. Pretendo continuar esta pesquisa trazendo para o debate a intersecção 

entre gênero e raça, por compreender que a mulher negra além de ser demarcada pelo 

machismo é também pelo racismo. Este caminho não começou neste trabalho e nem 

terminará com ele. Encontro-me, portanto bastante satisfeita com o resultado obtido e 

excitada com o leque de possibilidades de criação que a obra me proporcionou. 
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ANEXO A- MÍDIA DIGITAL 

Mídia Digital (DVD) com o vídeo que compõem este trabalho. 
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