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RESUMO 

Essa investigação se propõe a analisar recortes da obra da artista multidisciplinar Luiza Prado 

(1988 -). A partir da análise das diversas visualidades utilizadas pela artista, que incluem a 

fotoperformance, a videoperformance e a body art, procura-se compreender seu processo 

criativo e a construção de sua poética. Tal poética emerge a partir de sua confrontação com a 

violação sexual, com a herança indígena, com a profanação e com a dominação, assim levamos 

em conta sua construção enquanto sujeito ex-cêntrico, a utilização do corpo em sua obra e das 

estratégias mobilizadas pela artista na apropriação de representações, além da relação com o 

psicodrama. No primeiro capítulo discute-se sua constituição como sujeito ex-cêntrico, a 

influência do teatro terapêutico, e formas de apropriação como estratégia. Em um segundo 

momento, discutimos o uso do vídeo como linguagem e estratégia política, uma mídia que 

permite a problematização da relação entre performer e espectador nas obras da artista. Por 

último, a body art e a fotoperformance de Prado são abordadas enquanto críticas de caráter pós-

colonial e anticapitalista. Tomamos como referências teóricas da Crítica de Arte e Imagem, 

Filosofia e da Teoria Feminista, em diálogo com autores (as) que tratam do corpo como suporte 

da arte.  

Palavras-chave:  Luiza Prado; feminismo; arte contemporânea; artista multidisciplinar; artista 

feminista.  

 



 

ABSTRACT 

This research proposes to analyze cuts of the work of the multidisciplinary artist Luiza Prado 

(1988 - ). From the analysis of the various visuals used by the artist, which include 

photoperformance, videoperformance and body art, we seek to understand its creative process 

and the construction of her poetics. Such poetics emerges from her confrontation with rape, 

with indigenous heritage, with profanation and with the sacred, so we take into account her 

construction as an ex-centric subject, the use of the body in her work and the strategies 

mobilized by the artist in the appropriation of representations, besides the relation with the 

psychodrama. The first chapter discusses her constitution as an ex-centric subject, the influence 

of psychodrama, and forms of appropriation as strategy. Secondly, we discuss the use of video 

as language and political strategy, a media that allows the problematization of the relation 

between performer and spectator in her works. Finally, we approach Prado's body art and 

photoperformance as postcolonial and anti-capitalist critique. We take as theoretical references 

the Critique of Art and Image, Philosophy and Feminist Theory, in dialogue with authors who 

treat the body as a support of art. 

Keywords: Luiza Prado; feminism; contemporary art; multidisciplinary artist; feminist artist. 
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INTRODUÇÃO 

 

“Para 58,5%, comportamento feminino influencia estupros, diz pesquisa”. Esta manchete, 

publicada no portal de notícias G1, em 2014, chamava a atenção para dados revelados por 

pesquisa do IPEA sobre violência contra a mulher. A posterior correção do resultado para 26% 

não amenizava outros dados publicados na mesma pesquisa: “A mulher casada deve satisfazer 

o marido na cama, mesmo quando não tem vontade” (14%); “Tem mulher que é pra casar, tem 

mulher que é pra cama” (34,6%); “Casos de violência dentro de casa devem ser discutidos 

somente entre os membros da família” (33,3%)1. Os dados condensam noções que se 

reproduzem de forma insidiosa no saber social: a desumanização das mulheres, a invisibilidade 

da violência doméstica e o isolamento das vítimas, que impede o enfrentamento do machismo. 

A violência não é considerada como um exercício de poder do homem sobre a mulher, mas 

apenas como expressão de casos isolados, sem nenhuma relação com o da sociedade patriarcal. 

Enquanto isso, as designers Karen Ka e Kelly Cristina Santos, criadoras do projeto Lambe 

Buceta2 (ver figura 1), espalham lambes pela cidade de São Paulo, com o objetivo de incentivar 

as mulheres a conhecerem o próprio corpo a partir de colagens com representações da genitália 

feminina e da tentativa de resgate linguístico de termos como “buceta” e “xoxota”. O projeto 

surgiu de uma percepção pessoal das designers de como as representações do corpo feminino 

são insatisfatórias e de como elas mesmas não estavam familiarizadas com a própria 

sexualidade. A ideia dos lambes parte desse incômodo e de uma vontade de promover o 

empoderamento da sexualidade feminina. Karen observa que na “[...] primeira colagem [o 

trabalho] já foi super arrancado, teve parede que foi lavada e pintada, assim, tipo, em menos de 

24 horas, deixa escrito 'olha, toca e molha, goza', só que o meio onde tá a buceta é arrancado” 

(KA, 2017). A fala das designers parte da percepção do apagamento da genitália feminina, que 

extrapola a esfera simbólica, como uma tentativa de exclusão da sexualidade das mulheres. 

Sobre isso, Kelly afirma: 

[...] e as vezes esse arrancar é de uma forma bem violenta, cê percebe que eles 

vão com a chave ou com alguma coisa pontiaguda, e fica ali meio uma rasura, 

as vezes é meio doído, é quase uma extensão do que realmente acontece, 

entendeu? As mulheres são violadas e violentadas, assim como as nossas artes, 

                                                           
1 Disponível em: http://g1.globo.com/brasil/noticia/2014/03/para-585-comportamento-feminino-influencia-

estupros-diz-pesquisa.html. Acesso em 16 abr. 2017.  

2 Disponível em: http://revistatrip.uol.com.br/trip-tv/lambe-lambe-buceta-xoxota-vagina-sao-paulo. Acesso em 17 

abr. 2017.  

http://g1.globo.com/brasil/noticia/2014/03/para-585-comportamento-feminino-influencia-estupros-diz-pesquisa.html
http://g1.globo.com/brasil/noticia/2014/03/para-585-comportamento-feminino-influencia-estupros-diz-pesquisa.html
http://revistatrip.uol.com.br/trip-tv/lambe-lambe-buceta-xoxota-vagina-sao-paulo
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e a forma como a gente escolhe pra lidar com isso é continuar (SANTOS, 

2017).  

 

 

Figura 1. Lambe Buceta. Fonte: Karen Ka e Kelly Cristina Santos. 2017.  

 

A exclusão da sexualidade feminina é acompanhada, de forma aparentemente paradoxal, 

pela veiculação da nudez feminina em todas as esferas culturais: em imagens artísticas nos 

meios de comunicação em massa, nas redes sociais ou na pornografia. Ou seja, a nudez 

feminina, desde que sob controle de um olhar masculino, como representação de uma economia 

patriarcal, é aceitável e desejável. A partir do momento em que mulheres se apropriam de forma 

subversiva de tais imagens para construir os próprios discursos, a representação feminina passa 
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a ser cerceada e as mulheres passam a ser hostilizadas, ameaçadas. Não por acaso, a jornalista 

Nana Queiroz, criadora da campanha #NãoMereçoSerEstuprada, passou a ser ameaçada de 

estupro nas redes sociais3. A campanha – reação aos resultados da pesquisa do IPEA citados 

logo no início deste texto – que incentivava mulheres a postarem fotos pessoais – algumas delas 

seminuas – repercutiu pelas redes sociais e atraiu uma série de reações positivas e negativas. 

As reações de ódio revelam como a violência sexual é utilizada como ferramenta para manter 

mulheres como subalternas e o corpo feminino sob controle, como já havia observado Susan 

Brownmiller ao apontar a violência sexual como processo de intimidação masculina contra as 

mulheres. A campanha #NãoMereçoSerEstuprada trouxe a questão de como a apropriação 

subversiva de imagens possibilita uma crítica da cultura do estupro, um discurso que relativiza 

e legitima a violência sexual, oblitera os discursos das vítimas e protege estupradores. 

A importância de esforços similares de crítica à cultura do estupro me estimulou a refletir 

sobre a atuação de artistas feministas brasileiras na arte contemporânea. Neste trabalho 

proponho um olhar sobre a obra da artista paulista Luiza Prado (1988). Natural de 

Guaratinguetá, interior de São Paulo, Luiza Prado iniciou sua trajetória como ilustradora, atuou 

como designer e fotógrafa. Artista transdisciplinar, realiza pesquisas com psicodrama, 

Dessensibilização e Reprocessamento por Movimentos Oculares (EMDR, na sigla em inglês) 

e memória, e é especializada em fotografia, performance e mix media. Nesta dissertação analiso 

20 de seus trabalhos, entre fotografias, videoperformances, instalações e body art, a fim de 

perceber as imagens dentro das imagens, captar possíveis significados que emergem dos 

trabalhos e pensar nas redes de significados que constituem a subjetividade de Luiza Prado e 

seu fazer artístico.  

No primeiro capítulo, intitulado Provocações e Paródia, a fim de mapear os sentidos da 

experiência de Prado enquanto artista, parto da definição de sujeito pós-moderno de Stuart Hall 

(HALL, 2005) e do conceito de experiência de Joan Scott, para quem os indivíduos “não são 

indivíduos unificados, autônomos, que exercem o livre arbítrio, mas, ao contrário, são sujeitos 

cujo agenciamento é criado através de situações e posições que lhes são conferidas” (SCOTT, 

1999, p. 320). Assim, a partir da análise da obra Veneno, de Prado, procuro construir um 

panorama das condições de exercício da artista para pontuar aspectos identitários que ajudam a 

constituí-la como sujeito ex-cêntrico (HUTCHEON, 1991), numa tentativa de estabelecer uma 

perspectiva da poética da artista – “poética” entendida como “articulação própria do artista e de 

                                                           
3 Disponível em: http://cosmopolitan.abril.com.br/amor-e-sexo/nao-mereco-ser-estuprada-campanha-ganha-

forca-entre-homens-e-mulheres/. Acesso em 17 abr. 2017.  

http://cosmopolitan.abril.com.br/amor-e-sexo/nao-mereco-ser-estuprada-campanha-ganha-forca-entre-homens-e-mulheres/
http://cosmopolitan.abril.com.br/amor-e-sexo/nao-mereco-ser-estuprada-campanha-ganha-forca-entre-homens-e-mulheres/
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seu projeto e processo artístico” (LAURETIS, 1987, p. 121, tradução minha). O termo ex-

cêntrico (HUTCHEON, 1991), como aprofundarei adiante, delimita os contornos do que está 

localizado nas margens, é constituído através de uma constante negociação com os discursos 

sobre o sujeito que opera como base da cultura, ou seja, com o cêntrico (HUTCHEON, 1991), 

que por sua vez é a presuposição de um sujeito estável, universal, constituído a partir de uma 

matriz modernista, branca e masculina. O termo ex-cêntrico, assim como o termo subalterno, 

remete a uma perspectiva das margens e suscita questionamentos acerca da matriz que produz 

sujeitos cêntricos a partir do estereótipo e da exclusão.  

A partir de Veneno, discuto também o exibicionismo na obra de Prado. Para tanto, utilizo 

a noção de gaze masculino (MULVEY, 1975), essencial para pensar a construção discursiva do 

prazer visual em uma economia falocêntrica. Aqui, as observações de Amelia Jones (1998) em 

relação à narcisista feminina como transgressora inserem uma tensão no cerne da discussão: 

Jones sublinha a necessidade de se considerar os modos como as artistas lidam com a própria 

objetificação, levando em conta os modos como a relação entre artista e espectador se 

estabelece através da imagem. Para isso, analiso as fotoperformances Esconderijo (2010), Sem 

título (2010), Caos (2010) e Profana (2013) e faço referência a análises de trabalhos de outras 

artistas que se aproximam de Prado em termos de estratégias artísticas e políticas. Por último, 

abordo as fotoperformances Estupro (2013) e Pós Estupro (2013), e as videoperformances 

Estender (2016) e Tenro (2015), a fim de investigar os modos como Prado utiliza o psicodrama 

em seu processo artístico. A artista, que cursou psicologia, incorpora técnicas de tratamento, 

como o reprocessamento de experiências traumáticas, à fotografia e à performance, tal fator 

confere um aspecto interessante a ser pensado na reflexão sobre sua poética: como esse aporte 

teórico advindo de outra área de conhecimento influencia nas estratégias empregadas nos 

trabalhos aqui selecionados.  

No segundo capítulo, intitulado Corpo e espelho, abordo a videoperformance e o 

narcisismo a partir do modelo de análise de vídeo desenvolvido por Rosalind Krauss (1976), 

com o objetivo de refletir sobre as possibilidades estéticas que se abrem a partir do uso do vídeo 

na obra de Prado. Num primeiro momento, abordo a obra Tutorial de Maquiagem (2015) a 

partir do conceito de corpo que pesa, de Judith Butler (1993), para discutir a construção de uma 

identidade étnica pela artista. Posteriormente, nas análises de Corpo Estranho (2012) e Rape 

#1 (2015), aprofundo o diálogo com a obra de Krauss, a partir de uma discussão acerca das 

noções de reflexão-espelho e de reflexividade no vídeo. Tais conceitos são essenciais para 

pensar as formas como o trabalho artístico possibilita problematizar a relação entre artista e 
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espectador, a partir de narrativas que apagam a distância entre ambos ou que expõem a 

construção discursiva do objeto da representação. Por último, discuto como a obra 

Parkinsonism (2016) atua como mídia para os estados psíquicos da artista através do vídeo. 

No terceiro e último capítulo, intitulado Profanações, analiso, a partir do conceito de 

profanação (AGAMBEN, 2007), a crítica pós-colonial empreendida por Prado nos projetos 

Sexualidade Colonizada (2015) e Effigies (2012), em que a artista utiliza a paródia como crítica 

de símbolos religiosos enquanto formas de dominação. Sexualidade Colonizada se destaca por 

denunciar a violação sexual de mulheres indígenas. O projeto, do qual fazem parte a instalação 

Cultus in quod cruentatur (2014-2015) e Stigma (2015), sublinha um aspecto abordado pela 

performer em entrevista: 

Nós devemos muito aos povos originários do Brasil, além de uma preservação 

cultural, mas preservação à vida deles, ainda mais numa situação política onde 

o genocídio continua. E, na minha opinião, vendo do ponto de vista cultural, 

um país que desconhece sua cultura também desconhece seu futuro. Meu 

interesse por esse assunto vem da minha história, o meu sangue é indígena, 

tenho origem Puri por parte materna e minha cor vem do meu lado paternal, 

de portugueses colonizadores, eu sinto ter uma espécie de obrigação, 

principalmente ao que diz respeito ao meu privilégio como uma branca, 

mesmo possuindo dezenas de características e sangue indígena. Eu pretendo, 

no meu trabalho, falar das consequências colonizatórias principalmente 

ligadas à sexualidade feminina, mas também quero ajudar e dar espaço para 

meus parentes. No Brasil, infelizmente ainda se explora visualmente muito a 

questão da marginalização quando não se é marginalizado, de contraponto não 

dão espaço pro real protagonista dessas histórias4 (PRADO, 2016). 

 

Na obra We the People, também discutida nesse capítulo, a artista retrata treze pessoas, 

entre latinos, indígenas e afro-americanos, através de uma proposta que se aproxima da 

instalação e que possibilita sublinhar a construção da alteridade colonial a partir da perspectiva 

opressora do colonizador. Por último, analiso a peça Gula (2012) em diálogo com a noção de 

homem pós-orgânico (SIBILIA, 2003) para refletir sobre uma crítica anticapitalista realizada 

pela artista. O conceito de homem pós-orgânico trata das consequências da tendência 

contemporânea de virtualização do capitalismo sobre o corpo humano (SIBILIA, 2003) e 

possibilita pensar numa crítica de Prado à apropriação dos corpos numa sociedade de controle 

(DELEUZE, 1992). 

                                                           
4 Entrevista concedida pela artista a Deborah Happ, publicada em 12/04/2016 no portal Minas Nerds. 
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Assim, a partir da articulação entre trabalhos artísticos, aspectos biográficos, fragmentos 

de entrevistas, portfólio e postagens em blog5, proponho, em diálogo com perspectivas teóricas 

dos Estudos Feministas, da História e Crítica de Arte e dos estudos culturais, refletir sobre o 

fazer artístico de Luiza Prado.  

                                                           
5 Os trechos de depoimentos  de Luiza Prado aqui utilizados foram retiradas de diferentes fontes: entrevistas 

publicadas em portais na internet disponíveis nas referências bibliográficas, depoimentos da artista retirados de 

suas redes sociais (principalmente instagram), releases de obras publicados em seu portifolio pessoal – caso em 

que optei por editar alguns trechos de acordo com sua relevância para a discussão pretendida, e por último, da 

entrevista realizada por email com a artista, que se encontra nos anexos deste documento. 
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1. PROVOCAÇÕES E PARÓDIA 

 

No primeiro capítulo dessa investigação tenho como objetivo discutir relações que se 

formam entre paródia, exibicionismo e aspectos da experiência (SCOTT, 1999) de Luiza Prado 

que emergem de seu fazer artístico. Assim, primeiro procuro traçar os contornos de uma 

subjetividade da artista a partir de sua experiência e das estratégias empregadas em seus 

trabalhos; no segundo tópico discuto como uma relação com o exibicionismo se apresenta como 

estratégia possível em seus trabalhos a partir do conceito de paródia de Linda Hutcheon (1999); 

e, por último, como o psicodrama (MORENO, 2008) se insere na fotoperformance e na 

videoperformance da artista.  

 

1.1. Experiência 

 

 

Figura 2. Veneno. Fonte: Luiza Prado. 2010 

 

Tive contato muito cedo com violação sexual, vim de uma parte materna, onde 

todas as mulheres sofreram violação sexual, então desde muito nova tive 

contato com mulheres feridas de um certo modo, é.... e por aí vai. Esse tipo de 

história também por parte de pai, tive muito contato com pessoas com 

deficiência mental, que era boa parte da família, então, essas situações que 

poderiam não ser tão trágico, se não fosse tão desordenado, se tantas pessoas 

desordenadas e com seus problemas e não sabendo o que fazer com aquilo, 

então você criança no meio daquilo tudo, você vai assimilando, só que naquela 

época eu assimilava no desenho, desenho era minha válvula de escape, e tanto 

é que eu desenhava o que eu via, o que eu sentia, e isso eu aprendi a desenhar 

com um desses meus tios que sofria de esquizofrenia. Que ele me ensinou, ele 

falou assim, a partir do momento que você tem a capacidade de criar um 
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mundo só seu, porque ele era esquizofrênico, então ele realmente criava um 

mundo só dele6 (PRADO, 2015). 

Meu primeiro autorretrato, chamado "Veneno", foi realizado em honra a 

Sávio, meu tio. Sávio estava sempre segurando uma maçã que ele limpava 

exaustivamente, mas nunca comia. Para ele, a maçã era seu mundo, onde ele 

tinha total controle sobre. [...] A maçã simboliza sua loucura, o que levou à 

sua morte em um contexto social7 (PRADO, 2015). 

 

É simbólico que Luiza Prado situe como um de seus pontos de partida a exclusão social 

de um ente querido, assim como o sofrimento feminino, a violação sexual e sofrimento psíquico 

– vivenciado por ela e por pessoas próximas – permeiam a articulação de seus discursos. Tal 

aspecto imprime ao fazer artístico de Prado uma miríade de significados e possibilidades de 

deslocamento. Selecionei Veneno (ver figura 2) para marcar o início desse trabalho não apenas 

por ser um marco inicial para a artista, mas também para observar modos como se constituem 

sua subjetividade e suas práticas, pensar no seu fazer artístico sob uma perspectiva feminista. 

Seriam esses caminhos possíveis para pensar sua constituição como artista? Como a exclusão 

social, a violação, a doença mental, a etnia, imprimem à sua experiência artística processos de 

subjetivação? 

Stuart Hall (2005) distingue três concepções de identidade diferentes: o sujeito do 

iluminismo, o sujeito sociológico e o sujeito pós-moderno. O primeiro, individualista e 

unificado, é marcado por uma concepção de racionalidade, consciência, centralidade, sua 

identidade era marcada por uma essência primordial, que permanecia a mesma ao longo da 

vida. O segundo, dotado de maior complexidade, ainda possui uma essência, construída através 

das relações com a sociedade, com outras identidades; nessa concepção sujeito e estrutura se 

conectam através de intercâmbios entre a projeção do sujeito nas identidades culturais e os 

significados que tal sujeito internaliza de acordo com os espaços que ocupa no mundo social. 

Por último, o sujeito pós-moderno, fragmentado, não possui identidade fixa, essencial ou 

permanente, mas identidades: caracterizadas pela provisoriedade, pela contradição, 

continuamente deslocadas pelas formas como o sujeito é representado ou interpelado pelos 

sistemas culturais. Ou seja, o sujeito pós-moderno é múltiplo e provisório, à medida que 

sistemas culturais mudam, promovem constantes deslocamentos nas identidades e nos modos 

                                                           
6 Trecho de entrevista concedida a Nicole Puzzi no programa Pornolândia, foi publicado em 28/08/2015 no site do 

Canal Brasil.  

7 Trecho adaptado do release de Veneno (2010), publicado em http://www.luizaprado.nu/work/a-diary-with-

memories-that-i-do-not-have/. Acesso em: Abril/2016. 

http://www.luizaprado.nu/work/a-diary-with-memories-that-i-do-not-have/
http://www.luizaprado.nu/work/a-diary-with-memories-that-i-do-not-have/
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como os sujeitos se identificam com essas identidades (HALL, 2005). Assim, essa concepção 

de identidade do sujeito pós-moderno, que considera suas contradições, multiplicidade e 

provisoriedade é fundamental para pensar modos de subjetivação na presente investigação: 

através da consideração dos sistemas culturais que interpelam a experiência de Prado é possível 

pensar nos modos como ela se articula na experiência artística e constrói uma poética própria.  

Nesse sentido, proponho pensar na constituição de sujeito através de sua experiência, de 

acordo com o pensamento de Joan Scott (1999), segundo a qual ser um sujeito, um sujeito artista 

e feminista, como no caso de Prado, significa estar “sujeitado a condições de existência 

definidas, condições de designação de agentes e condições de exercício” (SCOTT, 1999, p. 

320). Tais condições "possibilitam escolhas, apesar de não serem ilimitadas" (SCOTT, 1999, 

p. 320). Scott frisa a necessidade de se considerar a experiência como categoria de análise, 

assim como o gênero ou a classe, por seu caráter discursivo.  

Ao afirmar que o “[...] que conta como experiência não é auto evidente, nem direto; é 

sempre contestado e, portanto, sempre político”, Scott reafirma o caráter construído tanto da 

experiência dos grupos historiografados, como do historiador que dá a ver determinado recorte 

da realidade, reafirmando assim a necessidade de se questionar a experiência como 

“conhecimento inatacável” (SCOTT, 1998, p. 324). Ou seja, em vez de delimitar uma 

subjetividade de Prado, é necessário pensar a experiência da artista (e também a do 

investigador) como uma categoria que molda também suas condições de agência no fazer 

artístico. Prado, enquanto um sujeito, é constituída por sua experiência artística, pelo 

intercâmbio entre sistemas culturais; sua experiência é um evento linguístico, imagético e 

artístico que extrapola uma ordem fixa de significados (SCOTT, 1999). Constituída enquanto 

sujeito artista e feminista, Prado também não se encaixa nos rótulos e nas posições centralizadas 

que conferem a condição de estabelecido aos homens, brancos, heterossexuais, racionais e 

pertencentes às classes mais privilegiadas. 

Nessa reflexão, Linda Hutcheon (1991) propõe o termo ex-cêntrico, para falar das 

relações entre um sujeito localizado nas margens do discurso com um centro que é constituído 

através de uma “atraente ficção de ordem e unidade” (HUTCHEON, 1991, p. 88), da qual o 

pós-moderno é dependente para criar sua linguagem descontínua e subversiva. Considero 

necessário frisar que tal aspecto, que aparentemente paradoxal tensiona a relação entre as duas 

categorias: embora fictícias, tais construções discursivas não deixam de materializar na cultura 

determinados privilégios para determinados grupos. Assim, o cêntrico se beneficia da 

construção da alteridade para fixar sua identidade a partir da exclusão e assim estabelecer que 
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subjetividades podem figurar em sua economia. O ex-cêntrico, “inevitavelmente identificado 

com o centro ao qual aspira, mas que lhe é negado” (HUTCHEON, 1991, p.88), constitui “uma 

diversidade de reações a uma situação de marginalidade e ex-centricidade percebida por todos” 

(HUTCHEON, 1991, p. 90) e que tem como efeito o deslocamento de uma linguagem de 

fechamento para a linguagem de descentralização, de descontinuidade (HUTCHEON, 1991). 

O ex-cêntrico é o marginalizado, excluído, e o que Hutcheon evidencia é a codependência entre 

ex-cêntrico e cêntrico na constituição de seus próprios discursos e identidades. 

Assim, a relação que quero colocar a partir das duas noções é a de uma constituição da 

experiência da artista baseada nas diversas formas através das quais vivencia a ex-centricidade: 

Prado tem como condições de existência e exercício sua constituição como mulher, vítima de 

violência sexual, descendente de indígenas e pessoa com esquizofrenia. Tal rede de sentidos, o 

não-lugar, o que está fora do centro, fora da narrativa hegemônica é nomeado por Teresa de 

Lauretis (1987) como space-off, definido não como “algum passado mítico distante ou alguma 

história futura utópica: é o outro lugar do discurso aqui e agora, os pontos cegos, ou o space-

off, de suas representações”8 (LAURETIS, 1987, p. 25, tradução minha). Segundo a autora, o 

movimento dentro e fora do gênero como representação ideológica é uma relação entre espaço 

discursivo de representações disponibilizadas pelo discurso hegemônico e o space-off e a 

relação entre esses espaços discursivos é de coexistência e contradição. É importante sublinhar 

o caráter de coexistência e contradição de tal relação, pois tal aspecto emerge nos interstícios 

da poética de Prado como um lembrete da condição multifacetada e descontínua de seu trabalho; 

e, nesse sentido, não cabe à investigação aqui proposta estabelecer sentidos ou interpretações 

fixas de sua obra. 

Hutcheon e Lauretis chamam a atenção, respectivamente, para a contraditória relação 

entre cêntrico/ex-cêntrico e discurso hegemônico/space-off. Pensar tal contradição tensiona os 

modos como lido com os trabalhos analisados de Prado: ao considerar a relação contraditória 

entre centro e ex-centricidade, é possível construir uma rede de sentidos, assim como 

vislumbrar sua subjetividade multifacetada e perceber como o modo da artista de experimentar 

o mundo molda um fazer político e artístico. O que quero apontar é como a experiência de 

Prado é permeada por diversos fatores que ajudam a constituir a artista como um sujeito ex-

                                                           
8 Do original: “For that ‘elsewhere’ is not some mythic distant past or some utopian future history: it is the 

elsewhere of discourse here and now, the blind spots, or the space-off, of its representations” (LAURETIS, 1987, 

p.25). 



21 

 

 

cêntrico, o que, como observo ao longo deste estudo, abre possibilidades para pensar em uma 

poética permeada pela relação com um centro ao qual a artista aspira, mas que lhe é negado. 

A partir do fragmento de entrevista colocado no início deste capítulo, em que Prado 

afirma: “Tive contato muito cedo com violação sexual, vim de uma parte materna, onde todas 

as mulheres sofreram violação sexual, então desde muito nova tive contato com mulheres 

feridas de um certo modo, é.... e por aí vai” (PRADO, 2015), proponho-me a pensar também 

sobre o trabalho da memória coletiva e individual na formação da experiência da artista. Em 

sua fala, Prado aciona um discurso de memória, para o qual a fronteira entre a memória 

individual e a coletiva não é tão nítida. Para Michael Pollak, os elementos constitutivos dessa 

memória são, em primeiro lugar, 

[...] os acontecimentos vividos pessoalmente. Em segundo lugar, são os 

acontecimentos que eu chamaria de "vividos por tabela", ou seja, acontecimentos 

vividos pelo grupo ou pela coletividade à qual a pessoa se sente pertencer. São 

acontecimentos dos quais a pessoa nem sempre participou, mas que, no imaginário, 

tomaram tamanho relevo que, no fim das contas, é quase impossível que ela consiga 

saber se participou ou não. Se formos mais longe, a esses acontecimentos vividos por 

tabela vêm se juntar todos os eventos que não se situam dentro do espaço-tempo de 

uma pessoa ou de um grupo. É perfeitamente possível que, por meio da socialização 

política, ou da socialização histórica, ocorra um fenômeno de projeção ou de 

identificação com determinado passado, tão forte que podemos falar numa memória 

quase que herdada (POLLAK, 1992, p. 201).  

 

Ou seja, a memória individual é constituída por eventos vividos individualmente; e a 

memória coletiva por acontecimentos vividos pelo grupo que conferem unicidade à 

coletividade. Assim, através dos “acontecimentos vividos pessoalmente” e dos “acontecimentos 

vividos pelo grupo ou pela coletividade a qual a pessoa se sente pertencer”, é possível traçar 

uma relação entre o trabalho da memória e a experiência de Prado. A origem étnica (ver figura 

3), e especificamente sua compreensão pela artista como uma herança permeada pela violência 

sexual como instrumento de dominação utilizado contra povos indígenas, assim como a 

vivência individual do estupro, possibilitam pensar na forma como a artista organiza sua 

identidade de forma coerente, ou seja, ao basear-se em acontecimentos vividos coletivamente e 

individualmente, a artista confere coerência para sua própria identidade ex-cêntrica.  
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Figura 3. Reprodução do Instagram. Fonte:  Luiza Prado. 2016. 

 

Venho investigando minha origem desde quando comecei a minha pesquisa 

de fotografia com o processo neural/cognitivo [...] essa pesquisa tem sido além 

do envolvimento com tribos e parentes, mas acesso a documentos, 

antropólogos e historiadores. [Descobri] Também que comprovadamente, 

através de documentos que hoje tenho acesso, que minha família paterna, 

portuguesa, colonizou (ou seja, matou, estuprou, converteu e marginalizou) 

meu lado materno, que eram índios Puris que viviam na região da Serra da 

Mantiqueira e Vale do Paraíba, lembro que de pai sou a oitava geração do 

Santo Frei Galvão, essa família cristã, de encontro com os Puris que sempre 

foram resistentes a sua religião (o que explica sua quase extinção)9 (PRADO, 

2016).  

 

                                                           
9 Trecho adaptado de depoimento publicado no instagram da artista em 04/04/2016. Disponível em: 

https://www.instagram.com/p/BDx0BDgRkHg/. Acesso em: jun/2017. 

https://www.instagram.com/p/BDx0BDgRkHg/
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O trecho acima, publicado como descrição da fotografia anterior nas redes sociais da 

artista sublinha a questão pós-colonial que emerge em diversos trabalhos seus, entre os quais 

podemos citar a videoperformance Tutorial de maquiagem e a instalação We the people, ambas 

de 2016, que serão abordadas nos próximos capítulos.  

Eu escutei de brasileiros sobre a "crise de refugiados na Europa" que seria uma 

estratégia e proliferação do "terrorismo" (Sim, ouvi isso), psicologicamente 

considero esse medo uma consequência espelhada do que acontece com o 

suporte cultural do brasileiro. Quem somos os índios? O que fizemos dessa 

parte de nós? Brancos, etnocídio, genocídio até os dias de hoje e pessoas 

fechando os olhos para o que acontece com aqueles que da nossa raiz fazem 

sangue, são sangue e carne viva. Estes, vermelhos por inteiro. As minorias que 

se negam a discutir sobre as consequências da colonização e sem esperança 

de resgate e zelo para o que ainda existe, ou melhor, persiste10 (PRADO, 

2015). 

 

Assim, Prado chama a atenção para a necessidade de um resgate da memória étnica, e 

para o racismo do brasileiro com outros povos como consequência da negação de um 

enfrentamento da colonização e seu impacto para povos pré-coloniais. O trecho acima – 

publicado como descrição da fotografia seguinte (ver figura 4) – é uma das várias manifestações 

da artista nas redes sociais e reforça a necessidade de considerar a questão étnica e a violência 

sexual a partir da perspectiva pós-colonial, considerar os modos pelos quais a prática artística 

de Prado é permeada pela relação com a dominação, relação baseada em assassinato, estupro, 

evangelização e marginalização. 

                                                           
10 Trecho adaptado de depoimento publicado no instagram da artista em 07/09/2015. Disponível em: 

https://www.instagram.com/p/7U8J-VxkKe/. Acesso em: jun/2017. 

https://www.instagram.com/p/7U8J-VxkKe/
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Figura 4. Reprodução do Instagram.  Fonte: Luiza Prado. 2015. 

 

Outro aspecto importante, que condiciona a ex-centricidade de Prado, é a convivência 

com portadores de esquizofrenia: ao relatar a convivência desde cedo com familiares 

diagnosticados com a doença e que experimentaram a exclusão social, é possível pensar uma 

experiência pautada sob a noção de invisibilidade, que mais tarde seria agravada pela 

experiência individual da artista da violência sexual, assim como do diagnóstico de 

esquizofrenia que a artista relatou publicamente em 2016. Parkisonism (2016) é um dos 

resultados da observação que a própria Prado empreende acerca desse aspecto de sua 

experiência, o que sublinha a necessidade de considerar como a doença mental (e todos os 

aspectos biográficos que me propus a delinear até aqui) se converte para a artista em objeto de 

estudo e reflexão e possível ferramenta artística. Refletir sobre as condições de exercício da 

performer, pensar no que configura sua ex-centricidade e como suas estratégias emergem da 

relação com um hegemônico.  

O discurso da artista sublinha as diversas maneiras como a dominação, a violência, a 

invisibilidade social e a marginalização atingem sua experiência e influenciam na formação de 

sua subjetividade e, como argumento ao longo desta investigação, possibilita pensar nos modos 
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como Prado desenvolve estratégias artísticas e políticas a partir dessa relação entre dominação 

e subjetividade. 

O movimento de construção do space-off, o lugar onde sua subjetividade é possível, assim 

como a relação com uma coletividade, que Prado busca estabelecer com outras vítimas de 

violência sexual por meio de seus processos artísticos, soma-se ao seu esforço por se estabelecer 

como artista, o que nos leva a pensar também sobre os limites impostos pelo mercado de arte 

nacional para uma prática artística que se propõe a questionar diferentes formas de dominação. 

Conforme avanço na análise dos trabalhos selecionados, retomarei alguns trabalhos citados 

neste primeiro tópico. No próximo tópico optei por revisitar alguns dos primeiros trabalhos da 

artista para observar como suas estratégias emergem de maneiras que por vezes podem parecer 

contraditórias, mas que se revelam ferramentas decisivas para a poética de Prado. 

 

1.2. Exibicionismo e ex-centricidade 

 

Na fotoperformance11 Veneno (ver figura 1), de 2010, composta por três registros 

fotográficos, Prado oferece uma maçã para o observador. Nos três registros a performer tem o 

rosto cortado da fotografia ou encoberto e a nudez e outras partes do corpo são enfatizadas: 

mãos, seios, virilha. Na primeira foto ela oferece a maçã em primeiro plano, mas nas seguintes 

o espectador parece estar na posição de um observador incógnito, como um voyeur, olhando-a 

atrás da porta.  

A maçã, símbolo do pecado original na metanarrativa cristã, objetiva uma reinterpretação 

do pecado e uma provocação da artista em relação a esses símbolos? Os cortes produzidos na 

                                                           
11 Considero a performance em termos distendidos a partir da contribuição de Regina Melim (2008) e Flávia Adami 

(2011). Para Melim é necessário propor uma definição mais ampla de performance em uma tentativa de “substituir 

o estereótipo que associa a noção de performance a um único formato – tendo o corpo como núcleo de expressão 

e investigação, análogo à body art” (MELIM, 2008, p. 8). A autora oferece bases teóricas para pensar a fotografia, 

introduzindo o termo “ações orientadas para fotografia e vídeo” para sublinhar a necessidade de considerar a 

performance de forma não circunscrita à tríade atuante-texto-público, como defendido por Renato Cohen em 

Performance como linguagem (2013). Adami, por sua vez, demarca performances que têm como destino final a 

fotografia e o vídeo. Essa categoria, em que a fotografia ou vídeo emergem não apenas como registro, mas como 

“espaço de acontecimento” (ADAMI, 2011, p. 76), torna necessário destacar a relevância da fotografia como 

espaço de acontecimento para o trabalho de Prado, portanto, fotoperformance. Luciano Vinhosa apresenta três 

modos técnicos presentes na fotoperformance, ligados pelo “fato de tomarem a produção da imagem como suporte 

artístico privilegiado, conferindo-lhe autonomia discursiva, a ação pensada para esse fim específico” (VINHOSA, 

2014, p. 2882): a colagem, caracterizada pela reunião de fragmentos em uma narrativa unívoca; a montagem, que 

apresenta sequências de imagens em ordem espaciotemporal lógica; e a mise-en-scène, caracterizada por ações 

conceituadas para câmera, dotadas de caráter visual impactante, geralmente concebidas em uma relação direta do 

performer (frontal) com a câmera (VINHOSA, 2014). 
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fotografia possibilitam pensar em um erotismo latente na fotomontagem e levantam a questão 

de como voyeurismo e exibicionismo se configuram como estratégias da artista. Se a construção 

da representação muitas vezes se dirige, por um lado, à construção da subjetividade da artista, 

por outro lado possibilitaria pensar sobre como representações podem ser utilizadas de maneira 

estratégica como crítica a discursos cêntricos (HUTCHEON, 1991). Assim, pensar a relação 

entre voyeurismo (escopofilia), exibicionismo e representação possibilita delinear uma 

estratégia que emerge também em outros trabalhos da artista.  

Segundo Laura Mulvey (1975), a construção de uma hierarquia sexual reproduz-se no 

prazer visual (escopofilia), através da separação entre masculino/ativo e feminino/passivo, 

evidenciando-se assim o masculino como sujeito que olha e o feminino como quem é olhado. 

Ao se referir à forma como corpos femininos são representados de forma a destacar seu 

exibicionismo, a autora mostra como tal linguagem confere ao feminino papel de receptáculo 

para o fetichismo do observador, definindo o gaze masculino:  

Indo muito além de sublinhar o exibicionismo da mulher o cinema constrói o 

modo como ela deve ser olhada no próprio espetáculo. Jogando na tensão entre 

filme como controle da dimensão do tempo (edição, narrativa) e filme como 

controle da direção de espaço (mudanças na distância, edição) códigos 

fílmicos criam um gaze, um mundo e um objeto, assim produzindo a ilusão 

cortada na medida do desejo12 (MULVEY, 1975, apud BRAUDY and 

COHEN, 1999, p. 843, tradução minha).  

 

Ou seja, o gaze masculino implica formas de erotização do corpo feminino que objetivam 

o prazer escopofílico do espectador. Para Sarah Worth tal modo de construção do olhar na 

linguagem artística influencia a maneira como lidamos com sujeitos femininos também fora do 

mundo da arte (WORTH, 2001), ou seja, a linguagem do cinema constrói modos de olhar para 

mulheres que extrapolam a dimensão do entretenimento. Nesse sentido, considero importante 

uma observação de Hutcheon: “ambas as teorias e práticas feministas e pós-modernas trabalham 

para ‘de-doxificar’ qualquer noção de desejo como simples realização individual, de alguma 

                                                           
12 Do original: “Going far beyond highlighting a woman's to-be-looked-ness, cinema builds the way she is to be 

looked at into the spectacle itself. Playing on the tension between film as controlling the dimension of time (editing, 

narrative) and film as controlling the dimension of space (changes in distance, editing), cinematic codes create a 

gaze, a world, and an object, thereby producing an illusion cut to measure of desire” (MULVEY, 1975, apud 

BRAUDY and COHEN, 1999, p. 843). 
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forma independentes dos prazeres criados por e na cultura”13 (HUTCHEON, 2002, p.140, 

tradução minha), ou seja, a autora lembra que a construção do desejo não é individual, ela 

acontece de forma interligada à cultura, e assim, é permeada pelos valores da ‘doxa’. Portanto 

a construção de um gaze masculino pode ser considerada uma expressão cultural. 

A construção de um modo de ver que extrapola a obra tem um importante desdobramento 

na crítica feminista antiessencialista dos anos 80 acerca da utilização do corpo pelas artistas 

feministas. Aqui cabe mencionar a crítica dispensada por Judith Barry e Sandy Flitterman-

Lewis acerca do exibicionismo/narcisismo de Hannah Wilke em S.O.S Starification Object 

Series (1974-82). Nessa performance, Wilke apresenta uma série de autorretratos em diversas 

posições provocativas, nos quais ela cola gomas de mascar sobre o corpo, em um jogo de 

objetificação e desejo (ver figura 5). Segundo as autoras, a abordagem de Wilke encontra-se 

num ponto limítrofe entre crítica e provocação e não leva em conta “uma teoria da representação 

das mulheres, apresenta imagens de mulheres como não problemáticas” (BARRY e 

FLITTERMAN-LEWIS, 1980, p. 56, tradução minha). Segundo as autoras, ao 

[...] objetificar-se como ela, ao assumir as convenções associadas a uma 

stripper (como alguém que vai revelar tudo), Wilke parece estar nos 

provocando quanto a seus motivos. Ela é a stripper e a stripper nua. Ela não 

faz sua própria posição clara; é o seu trabalho de arte crítica sedutora ou 

excitação excitante? Parece que seu trabalho acaba reforçando o que pretende 

subverter. Ao usar seu próprio corpo como conteúdo de sua arte, ao chamá-la 

de "sedução" da arte, ela complica as questões e falha em desafiar as noções 

convencionais de sexualidade feminina14 (BARRY e FLITTERMAN-LEWIS, 

1980, p. 56, tradução minha). 

 

Para Barry e Flitterman-Lewis, Wilke, ao assumir a posição pressuposta de exibicionista 

que se excita ao se exibir e provoca excitação no outro, suscita a questão problemática sobre 

como as artistas por vezes utilizam seu corpo na arte desconsiderando as relações e significados 

que são imputados ao corpo feminino. Ao ignorar as representações que esse corpo desempenha 

                                                           
13 Do original: “Both feminist and postmodern theory and practice have worked to ‘de-doxify’ any notion of desire 

as simply individual fulfillment, somehow independent of the pleasures created by and in culture. (HUTCHEON, 

2002, p.140) 

14 Do original: “In objectifying herself as she does, in assuming the conventions associated with a stripper (as 

someone who will reveal all) Wilke seems to be teasing us as to her motives. She is both the stripper and the 

stripper bare. She does not make her own position clear; is her artwork enticing critique or titillating excitement? 

It seems her work ends up by reinforcing what intends to subvert. In using her own body as the content of her art, 

in calling her art “seduction”, she complicates the issues, and fails to challenge conventional notions of female 

sexuality” (BARRY e FLITTERMAN-LEWIS, 1980, p. 56). 
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na cultura, Wilke falha em subverter as categorias que deseja subverter e criticar (BARRY, 

FLITTERMAN-LEWIS, 1980). 

 

Figura 5. S.O.S Starification Object Series. Fonte: Hanna Wilke. 1974-82. 

 

Nesse ponto, considero interessante relacionar o gaze masculino ao conceito de 

dispositivo (FOUCAULT, 1994) na construção de representações sociais. Para o autor, o 

dispositivo como rede heterogênea “implica discursos, instituições, estruturas arquitetônicas, 

decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições 

filosóficas, morais e filantrópicas” (FOUCAULT, 1994, pp. 299-300 apud AGAMBEN, 2009, 

p.29), possui uma função estratégica, e está 

[...] sempre inscrito num jogo de poder e, ao mesmo tempo, sempre ligado aos 

limites do saber, que derivam desse e, na mesma medida, condicionam-no. 

Assim, o dispositivo é: um conjunto de estratégias de relações de força que 

condicionam certos tipos de saber e por ele são condicionados (FOUCAULT, 

1994, pp. 299-300 apud AGAMBEN, 2009, p.29). 

 

Dizer que o dispositivo está inscrito num jogo de poder e que ao mesmo tempo o 

condiciona implica reconhecer a construção de um discurso de poder que condiciona as leis a 

que submete os sujeitos, mas que ao mesmo tempo é condicionado, produzido por tais leis. 

Acerca da noção foucaultiana, Giorgio Agamben (2009) reitera três pontos: como conjunto que 
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compreende um aparato (discursos, leis, instituições), objetivo estratégico e resulta “do 

cruzamento de relações de poder e de relações de saber”. (AGAMBEN, 2009, p. 29). Logo, 

considerar o gaze masculino como dispositivo, implica considerar o cinema como relação entre 

discursos, proposições, que reproduzem as estruturas da hierarquia sexual. Implica considerar 

uma função estratégica, ou seja, o prazer visual masculino, a reprodução da hierarquia sexual. 

E por último, relações de poder e saber, em si, a própria hierarquia sexual que dá origem ao 

dispositivo, ao mesmo tempo em que é constituída através dele.  

Judith Butler chama a atenção para o fato de que o gênero é construído ao mesmo tempo 

em que oculta sua própria produção (BUTLER, 1999). Portanto, o gaze masculino como rede 

de elementos discursivos e institucionais traduz para o discurso do cinema representações e 

imagens de uma matriz de gênero. Tal matriz de gênero condiciona e é condicionada por essas 

redes de elementos que formam sua estrutura e, para a qual, a construção de representações que 

reproduzem as relações de poder e saber é essencial. Segundo Denise Jodelet, “as 

representações sociais circulam nos discursos, são trazidas pelas palavras e veiculadas em 

mensagens e imagens midiáticas, cristalizadas em condutas e em organizações materiais e 

espaciais” (JODELET, 2001, p. 17). Para Jodelet, as representações sociais são códigos que 

orientam condutas em sociedade, fenômenos que condicionam discursos, assumem o caráter de 

saber comum que orienta os indivíduos em determinada esfera social e têm como objetivo 

organizá-la, todavia, além de um guia que rege relações, as representações sociais ajudam a 

construir a própria realidade que rege tais relações (JODELET, 2001). A construção de um 

olhar sobre a representação feminina produz um estado da realidade acerca dessa representação; 

essa construção do olhar, tal como o gênero, produz a ficção de realidade e oculta sua própria 

produção. O gaze masculino constrói um modo de olhar que objetifica a mulher ao destacar o 

erotismo do corpo feminino e, ao mesmo tempo, oculta-se sob a pretensão de neutralidade, a 

qual pressupõe um sujeito hegemônico. 

O que quero reiterar é como o gaze masculino se insere em uma estrutura constituída por 

leis e discursos,  que reproduz-se através de tecnologias e que tem uma função estratégica que 

vai além da simples reprodução. O gaze masculino produz a realidade em que se insere, ou seja, 

além de uma construção linguística e imagética, por ser insidiosa, reproduz representações que 

por sua vez se tornam leis. Tal estrutura influencia os processos de subjetivação, é o mesmo 

que dizer no caso da objetificação feminina construída no prazer escopofílico, que para figurar 

em um regime de visibilidade a mulher tem que reproduzir a lógica do espetáculo fora da tela, 

objetificando-se. Por último, aquele discurso que cria a representação feminina erotizada no 
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cinema, esconde-se atrás de seu próprio aparato como representação dada, ou seja, como se 

fosse apenas uma reprodução de uma realidade já existente anteriormente.  

Nesse sentido, é importante sublinhar que para Barry e Flitterman-Lewis, Wilke agiria 

em seus trabalhos desconsiderando as mensagens que circulam nos discursos e que reforçam 

tal imagem objetificada da mulher. Para as autoras, assim como para diversas críticas 

antiessencialistas dos anos 1980 (JONES, 1998), a reprodução de tais dispositivos, mesmo que 

de forma pretensamente crítica, falha em subverter os discursos que pretendem criticar. Por 

outro lado, Amelia Jones (1998), ao revisitar o trabalho de Wilke, destaca a noção de retórica 

da pose, de Craig Owens, para resguardar uma capacidade crítica do fazer artístico de Wilke a 

partir de um outro ponto de vista. Jones destaca o seguinte trecho do autor:  

Fazer uma pose é apresentar-se ao olhar (gaze, no original) do outro como se 

já estivéssemos congelados, imobilizados, isto é, já como fotografia. Para 

Lacan, então, a pose tem um valor estratégico: imitando a imobilidade 

induzida pelo olhar, refletindo o seu poder sobre si mesma. A pose obriga-o a 

render-se. Confrontado com uma pose, o olhar em si é imobilizado, 

paralisado15 (OWENS, 1984 apud JONES, 1998, p.154, tradução minha). 

 

Para a autora, a possibilidade de uma consciência da construção que produz determinado 

modo de olhar configuraria uma estratégia possível para confrontar e paralisar o olhar do 

observador. Objetificar-se na arte interroga as maneiras como o artista se torna sujeito, ao 

mesmo tempo em que reverte o olhar para o observador. No entanto, são suas observações 

acerca do narcisismo16 que mais me interessam: para Jones, a “[...] facilidade com que o rótulo 

"narcisista" é empregado para condenar uma determinada prática cultural relaciona-se com sua 

ligação convencional a uma degradação especificamente feminina do eu”17 (JONES, 1998, p. 

177, tradução minha). Para a autora, o “mito original de Narciso é claramente sobre a 

                                                           
15 Do original: “To strike a pose is to present oneself to the gaze of the other as if one were already frozen, 

immobilized, that is, already a picture. For Lacan, then, pose has a strategic value: mimicking the immobility 

induced by the gaze, reflecting its power back on itself. Pose forces it to surrender. Confronted with a pose, the 

gaze itself is immobilized, brought to a standstill” (OWENS, 1984 apud JONES, 1998, p. 154). 

16 Simone de Beauvoir, em O Segundo Sexo (2009), já caracterizava o narcisismo como “processo de alienação 

bem definido: o eu é posto como um fim absoluto e o sujeito nele foge de si” (BEAUVOIR, 2009, p. 817). 

17 Do original: “The ease with which the label "narcissistic" is deployed to condemn a particular cultural practice 

relates to its conventional link to a specifically feminine degradation of the self” (JONES, 1998, p. 177). 
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subjetividade masculina e, notavelmente, sobre os desejos heteroerótico e homoerótico”18 

(JONES, 1998, p. 178, tradução minha), argumento que ela reitera ao afirmar:  

Os relatos psicanalíticos do narcisismo, impulsionados por suposições 

patriarcais sobre a diferença de gênero, têm implantado Narciso, em sua 

relação atormentada, alienada, mas confundida consigo mesmo, como 

exemplar de uma condição da subjetividade feminina19 (JONES, 1998, p. 178, 

tradução minha). 

 

Portanto, ao construir seu argumento sobre a narcisista feminina, Jones considera o mito 

de Narciso dentro de uma matriz de gênero que reproduz o narcisismo como característica 

feminina. Ao construir sua análise sobre Wilke a partir do argumento de que a categorização da 

alienação do sujeito em relação ao próprio corpo (BEAUVOIR, 2009) como característica 

feminina revela uma matriz de gênero, Jones possibilita considerar narcisismo e exibicionismo 

como estratégias em uma crítica à construção discursiva desses valores e aos modos de 

apreensão estética. Posteriormente, Jones afirma:  

A narcisista feminina é perigosa para o patriarcado porque ela evidencia o 

sujeito masculino desejando (amando a si mesma, ela não precisa da 

confirmação dele de sua desejabilidade). No caso de uma prática artística que 

executa o narcisismo feminino (como o de Wilke), a ameaça reside em tornar 

supérfluos os árbitros do valor artístico. Já presumindo sua desejabilidade, 

Wilke evidencia o sistema crítico modernista: amando a si mesma, ela não 

precisa de confirmação de seu ‘valor’ artístico20 (JONES, 1998, pp. 178-9, 

tradução minha). 

 

A narcisista feminina reconhece seu próprio valor e, ao instrumentalizar o desejo do 

sujeito masculino, evidenciá-lo na prática artística, possibilita deslocar o sistema de crítica 

estética. A provocação de Jones aponta para o narcisismo presente na obra de Wilke não como 

uma “incapacidade regressiva de alcançar uma individualidade coerente e uma incapacidade de 

                                                           
18 Do original: “The original Narcissus myth is clearly about male subjectivity and, notably, about both heteroerotic 

and homoerotic desires (Narcissus is pursued by both male and female suitors and ends up loving a man-himself)” 

(JONES, 1998, p. 178).  

19 Do original: “But psychoanalytic accounts of narcissism, driven by patriarchal assumptions about gender 

difference, have deployed Narcissus, in his tormented, alienated yet conAated relationship to himself, as exemplary 

of a condition offemilline subjectivity” (JONES, 1998, p. 178). 

20 Do original: “The female narcissist is dangerous to patriarchy because she obviates the desiring male subject 

(loving herself, she needs no confirmation of her desirability from him). In the case of an artistic practice that 

performs female narcissism (such as Wilke's), the threat lies in its making superfluous the arbiters of artistic value. 

Already presuming her desirability, Wilke obviates the modernist critical system: loving herself, she needs no 

confirmation of her artistic ‘value’” (JONES, 1998, pp. 178-9). 
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sustentar relacionamentos saudáveis com outros e com o social em geral”21 (JONES, 1998, p. 

174, tradução minha), mas como uma provocação através do exibicionismo e da relação de 

objetificação em que a artista se coloca. Tal aspecto fica mais claro quando Jones afirma o 

seguinte: 

A colocação de Wilke de si mesma nesse regime normativo do visível (onde 

a formulação "mulher-como-objeto" é selada através da supressão da 

imanência do corpo / eu masculino) funciona mais sutilmente para interrogar 

questões profundas da fêmea encarnada Sujeito como sujeito artístico e objeto, 

como aquele que excede a visão (ou torna a visão, fenomenologicamente 

falando, definitivamente corpórea e reversível) 22 (JONES, 1998, pp.179-180, 

tradução minha). 

 

Nesse sentido, operar a própria objetificação em um sistema normativo do olhar excede 

as posições conferidas à artista em tal regime normativo, ou seja, a crítica de Jones sublinha os 

modos como Wilke trabalha sua objetificação de forma autoconsciente, atentando-se para as 

práticas em sua capacidade de subversão dos modos de ver um trabalho artístico e, desse modo, 

reverte as posições que lhe são conferidas em tal relação. Tal modo de apropriar-se da 

objetificação no trabalho artístico surge como crítica de uma categoria historicamente relegada 

às mulheres (narcisistas), assim como crítica da neutralidade e distanciamento na experiência 

estética. A autora oferece uma alternativa para pensar o narcisismo feminista em relação ao 

modo como as artistas lidam com a objetificação do corpo feminino, com a construção de uma 

alteridade, que é influenciada por uma estrutura falocêntrica e se reproduz através da 

objetificação/voyeurismo.  

Jones considera a capacidade da representação de reverter o olhar do observador: o 

espectador é paralisado, exposto através da relação de objetificação criada com o corpo 

feminino no trabalho artístico. É nesse uso estratégico de representações que residiria a força 

política do fazer artístico de muitas artistas que utilizaram o corpo em seus trabalhos. Como 

num space-off (LAURETIS, 1987), para Jones a narcisista feminina não se coloca fora da 

ideologia que produz sua objetificação, mas ela tensiona a relação entre observador e artista nos 

                                                           
21 Do original: “I would like to tease out Wilke's reiterated "narcissism" here, suggesting that these critical 

dismissals are less than satisfactory approaches to Wilke's work in that they unquestioningly apply conventional 

notions of narcissism as a regressive failure to attain coherent selfhood and an inability to sustain healthy 

relationships to others and the social in general” (JONES, 1998, p. 174). 

22 Do original: “Wilke's staging of herself in this normative regime of the visible (where the formulation "woman-

as-object" is sealed through the suppression of the immanence of the male body/self) functions more subtly as well 

to interrogate profound issues of the embodied female subject as both artistic subject and object, as that which 

exceeds vision (or makes vision, phenomenologically speaking, definitively corporeal and reversible)” (JONES, 

1998, p. 179-180). 
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interstícios da representação, colocando em questão o regime de desinteresse que costuma 

dominar a crítica de arte. O que surge da relação entre gaze masculino, narcisismo e retórica da 

pose, é uma linguagem possível (ou até mesmo um modo de subjetivação) autoconsciente das 

posições conferidas aos sujeitos femininos, que se aproveita de tais representações para criticar 

expor a construção de uma matriz de gênero.  

Tal relação, em que práticas pós-modernas de subversão e paródia são apropriadas pelas 

artistas feministas em função de uma agenda política, é discutida também por Linda Hutcheon 

em The Politics of Postmodernism (1998). Hutcheon diferencia as abordagens de artistas 

feministas e artistas pós-modernos a partir do argumento de que as primeiras possuem agenda 

política definida que orienta suas ações, enquanto os pós-modernos utilizam estratégias com o 

intuito de expor construções sociais, mas sem um objetivo político definido ou sem apresentar 

alternativas para tais construções. No caso de Prado, o narcisismo emerge em uma relação com 

o exibicionismo, logo, gostaria de investigar a presença de tal relação em Veneno, de forma 

similar à de Hannah Wilke em S.O.S Starification Object Series, em que representar-se de 

maneira erótica (o que dá indícios de uma sintaxe do gaze masculino) pode servir para reverter 

o olhar do observador, expondo sua relação de objetificação voyeurística com o trabalho 

artístico. 

Hutcheon (1990) propõe uma reflexão acerca de estratégias que instalam uma 

representação através da repetição para então subvertê-la. Tal estratégia, definida como paródia 

implica uma “repetição com distância crítica que permite a indicação irônica da diferença no 

próprio âmago da semelhança” (HUTCHEON, 1990, p. 47), ou seja, a apropriação de 

determinadas representações (até mesmo de maneira hiperbólica), a reprodução de 

determinados discursos possibilitaria uma crítica à ideologia do centro. A autora define a 

paródia como  

[...] espécie de crítica estranha, unida também com sua própria cumplicidade 

com o poder e a dominação, que reconhece que não pode escapar à implicação 

naquilo que ainda quer analisar e talvez minar. As ambiguidades deste tipo de 

posição são traduzidas tanto no conteúdo como na forma da arte pós-moderna, 

que, ao mesmo tempo, fornece e desafia a ideologia - mas sempre auto 

conscientemente23 (HUTCHEON, 2002, p. 4, tradução minha). 

                                                           
23 Do original: “Yet, it must be admitted from the start that this is a strange kind of critique, one bound up, too, 

with its own complicity with power and domination, one that acknowledges that it cannot escape implication in 

that which it nevertheless still wants to analyze and maybe even undermine. The ambiguities of this kind of position 

are translated into both the content and the form of postmodern art, which thus at once purveys and challenges 

ideology – but always self-consciously” (HUTCHEON, 2001, p. 4). 
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Assim, a paródia implica num reconhecimento da ideologia e dos usos possíveis para 

suas representações de forma consciente de como a ideologia opera, de modo que seja possível 

operar suas representações de forma crítica. Ao frisar o aspecto paradoxal de uma 

autoconsciência da artista em relação à sua própria objetificação e à reprodução de 

determinadas representações, Hutcheon sublinha as possibilidades políticas que residem em tais 

práticas artísticas, ainda que imersas na ideologia que desejam criticar. Para Hutcheon, a ironia 

“tem sido sempre usada para reforçar ao invés de questionar atitudes estabelecidas” 

(HUTCHEON, 2000, p. 26). Segundo a autora, a  

[...] circunlocução da ironia complica consideravelmente os vários modelos 

existentes de comunicação intersubjetiva entre um falante e um ouvinte. Com 

a ironia existem, em vez disso, relações dinâmicas e plurais entre o texto ou 

elocução (e seu contexto), o dito ironista, o interpretador e as circunstâncias 

que cercam a situação discursiva (HUTCHEON, 2000, p. 27). 

 

Com isso, Hutcheon procura construir o argumento de que o significado da ironia é 

inapreensível de forma objetiva, pois é construído através da relação entre interlocução e 

interpretador. O interpretador age como detentor de um fazer em relação à obra de arte, 

atribuindo ou não ironia ao trabalho artístico (HUTCHEON, 2000). Nesse sentido, o 

interpretador, atribuindo ou não uma carga irônica ao trabalho artístico, constrói um sentido 

que diz algo sobre si mesmo na relação com o ironista.  

O exibicionismo de Prado, considerado em relação à noção de exclusão social relatada 

pela artista, possibilita pensar deslocamentos da alteridade feminina (de um corpo desviante, 

invisível, morto socialmente). Ao provocar o espectador através da nudez e de signos que 

objetivam sua percepção da loucura e da exclusão, Prado explora maneiras de relacionar-se com 

o centro, despertando o desejo do espectador e provocando uma reversão de seu olhar, por meio 

da apropriação do gaze masculino na fotomontagem, através da qual a distância entre artista e 

quem a olha desmoronam. A artista se relaciona com o cêntrico a partir do enfrentamento da 

lógica que coloca a mulher como outro, subvertendo categorias que reproduzem a hierarquia 

sexual, nesse caso o prazer escopofílico.  

Ao explorar representações evocadas pela maçã e pelo corpo nu, como símbolos do 

feminino em sua condição de provocador dos males da sociedade, Prado constrói a mise-en-

scène na fotoperformance, através de uma repetição, de um jogo com a representação, 
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representações que se invertem e passam a funcionar como operadores políticos de 

enfrentamento e de denúncia das violências praticadas contra as mulheres. Assim como 

possibilitam pensar uma forma de fundar um relacionamento com o cêntrico, construir uma 

relação com espectador e questionar as possibilidades que repousam nesse uso do corpo.  

A paródia, que para Hutcheon se difere do sentido de imitação ridicularizadora, faz-se 

constantemente presente na produção artística de Prado e, como veremos, torna-se mais 

evidente conforme avançamos na análise de outras peças da artista. O exibicionismo surge 

como um eixo que revela caminhos para se pensar na paródia pós-moderna e na relação com o 

centro que Veneno propõe. De maneira similar, a incorporação do gaze masculino emerge em 

outros trabalhos de 2010: em Esconderijo (Ver figura 6), Sem título (ver figura 7) e Caos (ver 

figura 8), Prado cria um conjunto de representações que possibilitam pensar a relação entre 

experiências negativas e erotismo latente.  

 

Figura 6. Esconderijo. Fonte: Luiza Prado. 2010. 



36 

 

 

Em Esconderijo a artista aparece posicionada dentro de um guarda-roupa, seu rosto está 

abaixado e coberto pelos cabelos, enquanto os dedos apresentam o que parecem ser manchas 

de sangue; a percepção de se esconder ou de estar fugindo de algo pairam na fotografia. Em 

Sem Título, um plano aberto, Prado rasteja atrás de um longo tecido estendido no corredor à sua 

frente; o observador tem a sensação de ter acabado de adentrar a casa e flagrado a cena. É 

impossível definir o contexto em que essa cena acontece. Em Caos, a artista aparece nua e 

deitada no chão, com o rosto lívido, a boca semiaberta e os cabelos caindo sobre o rosto; seus 

dedos com manchas vermelhas. 

A ambiguidade perpassa as imagens aqui selecionadas. Prado abre a possibilidade de 

ativar o colapso entre o erótico e a violência, sinais para a já mencionada exclusão social. Ao 

operar um jogo a partir do erotismo e indícios de violência, a artista possibilitaria provocar uma 

reversão do olhar sobre um observador inserido na dinâmica do gaze masculino, que sublima a 

violência em função do erótico/estético, objetificando a artista na fotoperformance. A nudez da 

artista nas fotografias aqui selecionadas não parece acidental: o exibicionismo emerge como 

ferramenta na poética de Prado, não como componente de sua subjetividade, mas como forma 

de provocar um colapso dos modos de se ver o trabalho artístico. As seguintes perguntas 

surgem: como objetificar um corpo marcado pela violência sexual no trabalho artístico? A 

artista opera com categorias imagéticas de acusação contra a mulher, transformando-as em 

práticas de resistência e de denúncia contra as expressões da violência a que são submetidas as 

mulheres, da qual ela própria foi vítima.  
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Figura 7. Sem título. Fonte: Luiza Prado. 2010. 

 

 

Figura 8. Caos. Fonte: Luiza Prado. 2010 
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A apropriação paródica (ou até mesmo irônica) do exibicionismo em Esconderijo, Sem 

título e Caos, instala uma ambuiguidade no interior dos discursos mobilizados. A reprodução 

das representações, que transitam entre violência e erotismo nas imagens apresentadas, parece 

evocar acontecimentos de um contexto de violência: encurralada por um agressor imaginário, 

assume o direito à provocação através da oferta da maçã e da nudez, esconde-se em meio às 

roupas do guarda-roupa, arrasta-se pelo chão da casa e finalmente se entrega, caída no chão.  

Literalizar as posições que lhe são conferidas como artista e como mulher nas 

representações, apropriar-se de rótulos e discursos, de forma que a ambiguidade entre 

reprodução de um gaze masculino, ironia e paródia remetem novamente ao space-off, a 

capacidade de produzir, nos interstícios dos discursos, representações capazes de provocar 

deslocamentos (e concomitantemente, a possibilidade da ironia) instala a crítica nos modos de 

apreensão estética possibilitando reverter a lógica do olhar no trabalho artístico, mas 

sublinhando o papel que o espectador desempenha em tal atribuição. 

Em 2013, Prado produziu Profana (ver figura 9), um autorretrato de múltiplas exposições, 

produzido após seus retratos mortuários (série na qual figuram símbolos religiosos, que 

abordaremos mais à frente), que tratam da relação entre privado, profano e religioso. Como 

veremos adiante, a tensão criada por Prado a partir da percepção da religião como tecnologia 

de dominação possui grande ressonância em seus trabalhos artísticos. 

Em Profana, símbolo religioso e exibicionismo aparecem concomitantemente: a imagem 

é composta pela sobreposição de várias fotografias em que a artista, de lingerie, exibe-se 

insinuante para a câmera. Prado se encontra num quarto; na parede acima de sua cabeça há uma 

cruz pendurada. Sobre a fotografia há riscos em forma de cruz, cujo centro coincide com o 

centro da cruz fotografada na parede do quarto; no lado direito da foto está escrita a palavra 

“profana”. 
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Figura 9. Profana. Fonte: Luiza Prado. 2013. 

 

Em Profana a copresença de profano e sagrado na esfera privada emerge para 

problematizar. A intervenção escrita no suporte da fotografia, como se escrita por uma outra 

pessoa, pressuporia um outro olhar que se coloca sobre a representação da artista. Mas quem 

afirma que Prado, em seu exibicionismo, é profana? Não por acaso, Prado relata:  

Ouvi de várias pessoas que sou uma coitada que usa a própria história para 

elevar o que faz. Já me chamaram de pornográfica e diabólica, mas a ideia é 

provocar pensamentos em mim e nos outros. Pensar é um jeito de ter mais 

controle de si mesmo (PRADO, 2014). 

 

Ao se exibir em Profana, Prado pressupõe determinado olhar do observador e, ao se 

apropriar do rótulo de “profana” de maneira irônica, possibilita uma reversão desse olhar. Nos 

trabalhos aqui selecionados, a paródia, usada como estratégia, sempre confere um caráter 

paradoxal, observado a partir da relação com observador, entre literalizar o desejo e reproduzir 

um discurso cêntrico que objetifica mulheres, por um lado, e atribuir ironia e resguardar uma 

capacidade subversiva a esses trabalhos, de outro. No caso de Profana, onde Prado se apropria 

de um sentido possível na atribuição de valor a sua fotoperformance, tal apropriação possui a 
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capacidade de reverter o olhar do observador, independentemente do último atribuir ou não 

caráter irônico à Profana.  

O corpo, como centro dos deslocamentos que Prado deseja provocar, parece implicar um 

problema estratégico de difícil resolução, mas o que se evidencia a partir do contraponto entre 

a crítica antiessencialista e as análises de Jones e Hutcheon é uma consideração acerca de como 

o fazer das artistas feministas se manifesta e de suas possibilidades políticas. Assim, a paródia 

surge como estratégia possível da artista na fotografia como repetição a partir de uma distância 

crítica que permite apontar diferenças nas similaridades (HUTCHEON, 1990). O gaze 

masculino configura a sintaxe através da qual Prado produz, mas não leva a artista a uma 

reprodução inconsciente de uma linguagem que objetifica o corpo feminino e reproduz 

hierarquias sexuais; apresenta-se como recurso para estabelecer representações e problematizá-

las. 

A representação feminina, como um dado encerrado na corporeidade, em uma economia 

falocêntrica, e a tensão que se coloca para a crítica feminista a partir de seu uso revelam 

possibilidades de um jogo que, de forma paródica, ultrapassa a afirmação de uma subjetividade 

do sujeito artista, resguardando uma potência subversiva para uma agenda política feminista. 

Mesmo imerso na ideologia o corpo resguarda tal potência a partir das relações que possibilita 

entre cêntrico e ex-cêntrico, desestabilizando modos de apreensão estética.A partir do uso do 

gaze e na medida em que traz para o trabalho artístico indícios de sua ex-centricidade, Prado 

cria formas de se relacionar-se com o “centro”. Assim, voyeurismo (ou prazer visual, prazer 

escopofílico) e exibicionismo aparecem como ferramentas críticas a partir da relação paródica 

que a artista mantém com o hegemônico. E, nesse sentido, a paródia e a ironia se apresentam 

como estratégias para desvelar redes de elementos discursivos que atravessam a experiência – 

inevitavelmente influenciada por uma matriz de gênero, classe ou raça – do observador. 

 

1.3. Psicodrama 

 

Reuni nesta seção alguns trabalhos de Prado com ênfase no psicodrama para observar 

como a artista constrói uma relação com o teatro em seu processo criativo. Para tanto, dividi a 

seção em dois tópicos: no primeiro selecionei duas fotoperformances, de 2013: Estupro e Pós-

Estupro; no segundo, duas videoperformances: Tenro (2015) e Estender (2016). 
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1.3.1. Psicodrama e fotoperformance 

 

Acho que inicialmente foram experiências tanto minhas como de pessoas 

próximas com quem tive contato, todas experiências geralmente negativas, 

óbvio [...] então ficou bastante tempo guardado todas essas experiências para 

começarem a ser dramatizadas através de uma catarse, considero o meu 

trabalho uma forma de catarse pra mim e agora estou tentando executar com 

outras pessoas24 (PRADO, 2015). 

O que me atrai na fotografia é a rapidez de chegar num objetivo, a 

personificação e a similaridade do meu cotidiano e como eu posso proceder 

dentro dele. Como se eu pudesse manipular minha própria vida25 (PRADO, 

2013).  

 

Assim, Prado evidencia sua maneira de considerar fotografia como ferramenta que 

adquire um papel central na mediação dos processos catárticos. Outro aspecto que fica evidente 

nas entrevistas de Prado é como a performer sublinha o aspecto negativo das experiências que 

influenciaram no desenvolvimento de seu processo artístico. Pensar tal relação com o 

psicodrama, em que as experiências negativas são trazidas para a fotografia (ou 

videoperformance) como objeto de experimentação, sublinha os indícios de uma utilização de 

estratégias que se dirigem para a psique do espectador. Em Estupro (ver figura 10) Prado 

constrói uma mise-en-scène centralizada na fotografia, em que aparece num local abandonado 

e aparentemente deserto, descalça, segurando um crânio bovino. A performer, curvada, segura 

delicadamente o crânio deixando entrever uma espécie de movimento, em contraposição à 

centralização da fotografia, o que parece encerrar um pesar da artista em carregar uma marca, 

um atravessamento, o peso do chifre. Tal imagem parece marcar uma fragmentação, uma alusão 

ao estupro, o que abre possibilidades para se pensar o chifre como elemento fálico, como se 

contracenasse com tal elemento. 

 

                                                           
24 Trecho de entrevista concedida a Nicole Puzzi no programa Pornolândia, foi publicado em 28/08/2015 no site 

do Canal Brasil. 

25 Trecho de entrevista concedida ao blog da Omicron, foi publicado em 07/2013 no blog da Omicron, e 

posteriormente republicado no blog da artista no dia 26/07/2013. 
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Figura 10. Estupro. Fonte: Luiza Prado. 2013. 

 

Em Pós-Estupro (ver figuras 11 e 12), montagem de sete registros que compreendem a 

narrativa do banho após a agressão sexual, observamos enquadramentos que variam de retratos 

desfocados da artista a registros que parecem mimetizar sua visão (através do enquadramento 

dos pés descalços, por exemplo). A artista aparece suja, com as mãos na cabeça, com algo que 

aparenta ser sangue em várias partes do corpo e no chão do banheiro. Primeiro, vê-se a 

proximidade da câmera do rosto da artista, num close-up de parte do rosto; depois, o 

enquadramento dos pés, seguido de uma exposição de maior duração que cria um rastro 

fantasmagórico do rosto no ar; e, por fim, há uma foto da artista cobrindo o rosto. Essa 

sequência construída através de planos fechados implica numa certa descontinuidade, numa 

fragmentação, espécie de registros claustrofóbicos do pós-trauma. O atravessamento pela 

violência que começa a se explicitar em Estupro (2013) aprofunda-se aqui através da sensação 

de descontinuidade criada pela fragmentação na narrativa fotográfica, abrindo possibilidades 

para se pensar nas dimensões do trauma sexual. Considerando-se seus relatos sobre como seu 

processo artístico funciona como catarse para experiências traumáticas (desde o desenho, até a 

pintura, a fotografia e o vídeo), é interessante delinear de antemão as relações de seu processo 

artístico com o teatro psicoterapêutico. 
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Figura 11. Pós Estupro. Fonte: Luiza Prado. 2013. 

 

 

Figura 12. Pós-estupro. Fonte: Luiza Prado. 2013. 

 

Desenvolvido por Jacob Levy Moreno, o psicodrama é um método de terapia que visa 

trazer para o palco teatral, através da atuação do paciente, situações, fictícias ou não, que 

possibilitem o tratamento de neuroses ou traumas, ou seja, um método para diagnosticar 

questões a serem discutidas e propor dinâmicas que possibilitem que o paciente internalize 

perspectivas diferentes por meio da ação dramática, visando a catarse. O autor define o 

psicodrama como uma “transliteração de uma coisa feita à psique e com a psique – a psique em 

ação. O psicodrama pode ser definido, pois, como a ciência que explora a ‘verdade’ por métodos 

dramáticos” (MORENO, 2008, p. 61).  

Para definir a catarse, o autor remete à concepção aristotélica do termo: “A missão da 

tragédia consiste em produzir, através do exercício do medo e da piedade, a libertação de tais 

emoções” (MORENO, 2008, p.234), para depois demarcar as particularidades de seu uso no 

psicodrama:  

Terá lugar no ator, na mente da pessoa que está sofrendo a tragédia. O local 

da catarse transferiu-se dos espectadores para o palco. Os atores são os 

pacientes; eles necessitam de catarse, a libertação dos conflitos trágicos, das 
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emoções em que estão presos. Mas se os atores são os sujeitos da catarse, 

então todo o processo que se desenrola no palco tem de ser reconsiderado. [...] 

é claro que a tragédia, para ser material verdadeiramente catártico, deve ser 

criada pelos próprios atores-pacientes, a partir de sua própria substância 

psíquica, e não por um autor teatral (MORENO, 2008, p. 234). 

 

Ou seja, a catarse mental é um efeito causado pela dramatização espontânea através da 

qual o paciente pode alcançar uma melhoria de vida e a superação de sofrimentos psíquicos, 

mas diferente do teatro, o drama deve ser criado pelos próprios pacientes. O palco se torna 

assim o lugar da catarse para o paciente-ator. Segundo Moreno, o 

[...] psicodrama define o teatro mais como uma extensão da vida e da ação do 

que como sua imitação; mas onde há imitação a ênfase não está naquilo que 

imita, mas na oportunidade de recapitular problemas irresolvidos, dentro de 

um ambiente social mais livre, mais amplo e mais flexível. [...] O paciente-

ator é como um refugiado que, de súbito, revela novas forças porque ingressou 

num mundo mais livre e mais vasto. A catarse é gerada pela visão de um novo 

universo e pela viabilidade de novo crescimento (a ab-reação e a descarga de 

emoções são apenas manifestações superficiais). A catarse começa no ator 

quando este representa o seu próprio drama, cena após cena, e alcança o 

clímax quando ocorre sua peripécia (MORENO, 2008, pp. 64-5). 

 

O paciente-ator traz para o palco situações passíveis de enfrentamento; a partir daí, 

vislumbrar novos pontos de vista é o processo que possibilitaria sua catarse. A catarse, ou 

“libertação, é uma definição exagerada do que ocorre, pois a completa repetição de um processo 

faz com que o seu assunto pareça absurdo ou ridículo” (MORENO, 2008, p. 78). Ou seja, 

abrem-se possibilidades para que o paciente-ator reviva situações e as perceba de maneira 

diferente, ou até inofensiva, libertando-se de emoções negativas ligadas a elas. Diferentemente 

do teatro, que propõe como objetivo do drama a catarse do espectador, o psicodrama objetiva a 

catarse do ator da ação.  

Nesse sentido, tanto a fotoperformance como a videoperformance, entendidas como 

espaços de acontecimento, tornam-se palcos psicodramáticos para Prado, que ao explorar 

possibilidades que o processo terapêutico oferece, expõe as situações traumáticas como 

fenômenos passíveis de observação. A própria artista comenta: 

"Um diário com memórias que eu não tenho" foi iniciado em 2010. Eu 

comecei na fotografia com autorretratos e estes simbolizam para mim uma 

esfera de catarse. Na fotografia, comecei uma necessidade inconsciente de 

expor situações, distúrbios traumáticos, depressão e fobias que eu possuía e 

na época não sabia como expressar. Foi também quando tive contato e 

identificação com os conhecidos "fotógrafos suicidas", especificamente 

Francesca Woodman e Diane Arbus. Muito foi revelado através deste 
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processo e, em seguida, os autorretratos foram utilizados como base de 

tratamentos psicológicos, especificamente com técnicas de psicodrama (Jacob 

Levy Moreno - 1925) e EMDR26 (Francine Shapiro - 1987). A fotografia foi 

usada como a base para minha dificuldade em explorar verbalmente minhas 

experiências. [...] no autorretrato, meus egos auxiliares foram responsáveis 

pelo palco e, através deste espelho, apliquei as técnicas EMDR 

(Dessensibilização e Reprocessamento através do Movimento dos Olhos). 

Uma vez que uma sequência de traumas foi sofrida, eu possuía TEPT27, 

portanto, muito do que tinha acontecido foi considerado por mim como 

ficcional. No entanto, a EMDR, trabalhando em ambos os hemisférios do 

cérebro, reativou experiências de processamento que tinham sido esquecidas 

ou agravadas. O diálogo com os hemisférios cerebrais com estimulação ocular 

e som binaural iniciou a metabolização através da fotografia. Procuro um 

possível resgate da memória molecular através da imagem28 (PRADO, 2015).  

 

Assim, Prado sublinha como as situações, os distúrbios e fobias se revelaram através do 

processo fotográfico. As situações negativas que até então eram consideradas ficcionais, vieram 

à tona a partir da hipnose no palco criado pelos auxiliares no processo terapêutico. Aqui a 

performer se refere à objetiva como espelho, sublinhando a função da câmera fotográfica como 

dispositivo (aqui, análogo a aparelho) na restituição dos processos psíquicos a sua função 

normal, como parte de um processo de reconstituição do “eu” que, a partir daí, influencia no 

desenvolvimento de um processo fotográfico particular que visa a catarse de terceiros.  

Ao trazer a violência sexual para tal processo, que é registrada por meio da fotografia e 

passa por uma seleção que resulta em obras como Pós-estupro, Prado apresenta a narrativa 

como mimese de seu estado psíquico. A artista almeja liberar emoções relacionadas a tais 

experiências e, nesse sentido, Estupro e Pós-estupro possibilitam acessar de forma contínua 

estados psíquicos da artista revelados durante o processo terapêutico. Estupro sublinha a relação 

de Prado com a cidade e seus espaços, nos quais o abandono e a invisibilidade formam conexões 

com sua experiência e com a violência que a permeia. Parece identificar o lugar da dor feminina 

e o abandono e invisibilidade na cidade. Tal relação com a cidade já se evidenciava nos 

trabalhos de Prado desde sua mudança para São Paulo (ocorrida em 2011), questão que a artista 

enfatiza ao ser questionada sobre Corpo Estranho (2012):  

Corpo Estranho foi uma performance sobre a desconstrução da minha figura 

branca num contexto onde minha história é 50% ligada a causas indígenas, 
                                                           
26 Trata-se de uma técnica de reprocessamento de experiências traumáticas, que através da indução de movimentos 

oculares reduz a ansiedade e o estresse associados a eventos traumáticos (LEMUS, 2008). 

27 Transtorno de estresse pós-traumático.  

28 Trecho adaptado de depoimento publicado no portifolio da artista. Disponível em: 

http://www.luizaprado.nu/work/a-diary-with-memories-that-i-do-not-have/ . Acesso em: jun/2017. 

http://www.luizaprado.nu/work/a-diary-with-memories-that-i-do-not-have/
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mas também como me sentia vivendo em SP. Eu sentia SP como uma cidade 

onde todos que precisassem, invisíveis. Logo quando me mudei pra SP tive 

que dormir na rua por um ou dois dias, não lembro, pois não conheci ninguém, 

essa experiência está embutida em Corpo Estranho, não sei te dizer 

esteticamente como, mas foi uma das coisas que estava na minha cabeça 

quando produzi29 (PRADO, 2016). 

  

Aqui, novamente a performer frisa a questão da invisibilidade social, da qual a cidade é 

palco. Corpo Estranho, que abordo no próximo capitulo, se insere no contexto de violência 

sexual e é permeada por esse aspecto de invisibilidade do sujeito. Como é possível perceber por 

seus discursos, sua experiência é permeada por diferentes tipos de apagamento no contexto 

social. A performance orientada para a fotografia (ou para o vídeo) se torna o processo 

terapêutico para a catarse de uma série de emoções da artista. Longe de ser apenas uma 

ferramenta de registro documental, a objetiva assume função central em tal processo, como 

ferramenta que possibilita extrapolar a dificuldade discursiva da artista e apresentar indícios de 

um aspecto de sua obra que é enfatizado mais tarde na videoperformance: o registro final como 

mídia psíquica da artista. Aqui o narcisismo se torna elemento central para pensar seus 

trabalhos. Ao enfatizar a função do autorretrato como esfera de catarse e ao evocar a própria 

noção de Moreno para pensar tal afirmação, é possível entender a fotoperformance da artista 

como psique em ação, como uma extensão da dramatização espontânea de sua tragédia, que a 

possibilitou reconhecer e confrontar aspectos traumáticos de sua experiência. 

O contracenar que se insinua em Estupro é aprofundado pela noção de fotoperformance 

como espaço de acontecimento (ADAMI, 2011) e perpassa toda sua obra, muito influenciada 

pela relação com o psicodrama. O que quero dizer é na medida em que a fotografia se torna o 

suporte para a performance que inicialmente era pensada para um espaço terapêutico, resguarda 

o aspecto de um registro, mas não apenas um registro documental, e sim como resgate, narração 

mimética do processo catártico, e que no caso das peças selecionadas denotam indícios dessa 

prática como uma estratégia consciente da artista na construção de suas obras. 

 

 

                                                           
29 Trecho de entrevista realizada com a artista em 19/06/2016. Entrevista completa nos  anexos. 
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1.3.2.  Psicodrama e videoperformance 

 

 

Figura 13. Tenro. Fonte: Luiza Prado. 2015 

 

Pertencentes ao projeto To curate Yourself, as videoperformances Tenro (ver figura 13) 

e Estender (ver figuras 14 e 15), também apresentam tentativas da performer de 

reprocessamento de emoções a partir da dramatização de situações traumáticas. Na 

videoperformance Tenro, Prado se inspira em suas brincadeiras infantis: no vídeo, que tem 

duração de dois minutos, a performer aparece num playground, cava um buraco com as mãos, 

enterra uma boneca na areia, levanta-se e sai. Após um corte, a artista retorna, desenterra a 

boneca e a leva consigo, quando se encerra a gravação. O registro é acompanhado de uma 

narrativa textual desse processo (que reproduzo a seguir), em que Prado explicita pontos 

significativos da dramatização que ela empreende: 

Quando eu era criança, eu enterrei minhas bonecas. Eu acreditava que se todos 

morriam, minhas bonecas deveriam morrer também. Como nos filmes eu criei 

um script e o segui, alguém tinha que morrer no final da história, mesmo que 

fosse apenas um jogo de criança. Todas as bonecas foram enterradas em um 

canto de um jardim vegetal de uma casa velha onde nós vivemos. Não era fácil 

enterrar esses brinquedos, porque eu sabia que eu não teria os brinquedos 

enterrados novamente e, de fato, nunca os tirei novamente. Hoje em dia, com 

o benefício da distância, eu analiso esse ato simbólico como um dos meus 

primeiros reprocessamentos. Cada enterro foi como enterrar uma parte da 

minha infância e esses enterros foram as consequências de cada trauma que 
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eu comecei a estar ciente. Os dois primeiros vídeos desta performance tiveram 

a participação de minha mãe. Eu pedi a ela para gravá-los e as filmagens 

tiveram lugar em um parque onde eu brinquei quando criança, e está 

localizado no bairro onde eu nasci. Procurei "casinhas" no parque porque, 

neste contexto, a casa simboliza um espaço de treinamento infantil, mas 

treinamento em um espaço já criado com histórias passadas de geração em 

geração. Eu pedi a minha mãe para filmar, precisamente porque ela estava 

envolvida com alguns dos meus traumas de infância, e sendo uma mãe, ela 

simbolizou o arquétipo, a "grande mãe." Outra razão para sua presença foi a 

intenção de desconstruir nossas diferenças emocionais em um momento em 

que eu estava deixando o país. No ato, primeiro eu enterro uma boneca e 

depois eu a desenterro, a limpo e a trago comigo. Durante todo um processo 

de auto aceitação, eu queria estar separada desses problemas e enterra-los, mas 

com cada um deles uma pequena parte de mim se foi. Reprocessar e 

dessensibilizar este momento ligado à infância foi importante para analisar o 

significado de cada caso e aceitar levá-los comigo para o resto da minha vida. 

No meu vídeo, os balanços dançam no fundo enquanto o vento sopra, e minha 

mãe emocionada me pergunta o que eu sinto enquanto faço isso, respondo que 

não sei como descrevê-lo, a única coisa que posso dizer é que mesmo enquanto 

limitada a palavras para descrever qualquer ato, meu corpo é para sempre até 

o momento em que pode ser. Felizmente, depois desta performance, minha 

mãe, enquanto se despedia no aeroporto, colocou no meu bolso uma carta 

escrita por ela, uma garota balançando num parque ilustra a mensagem que 

está ligada ao que viu e sentiu nesta ação. O objetivo final desta atuação é 

rever este simples ato de catarse para que outros possam atuar em cenários que 

lhes relembrem a sua infância, enterrando e desenterrando brinquedos e 

executando esta cena, uma libertação de abusos ligados à infância (PRADO, 

2015).  

  .   

Assim, Tenro é apresentada pela artista como registro de um reprocessamento de 

experiências, que nos estimula a pensar não apenas sobre as possibilidades do psicodrama para 

o tratamento de situações traumáticas, mas também sobre o papel que as brincadeiras infantis 

podem desempenhar como respostas espontâneas a eventos traumáticos. O relato expõe a 

dinâmica do palco terapêutico de forma muito objetiva: a performer identifica um processo de 

liberação de emoções negativas e propõe uma repetição desse processo, para o qual a mãe é 

uma espectadora auxiliar, o palco terapêutico compreende o registro do processo fotográfico 

pela mãe, justamente por seu papel nas experiências traumáticas de Prado. Em um contexto em 

que a artista sublinha a tentativa de um resgate da memória molecular (como exposto em trecho 

de entrevista anteriormente) a dinâmica em que a mãe assiste e registra o reprocessamento, 

possibilita ativar também modos de subjetivação e resolução de conflitos.  

Prado apresenta a possibilidade de realizar o processo terapêutico a partir da liberação de 

experiências negativas por meio da repetição das brincadeiras como processo catártico. Ao 

indicar uma espécie de roteiro que possibilitaria sua reprodução, Prado estimula o espectador a 
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pensar sobre as formas como os processos mentais se cristalizam em ações espontâneas que, 

isoladamente, podem aparentar não possuir significado. Tal aspecto fica mais claro quando 

Prado afirma sua percepção de que as brincadeiras infantis em si já podem configurar uma 

forma de reprocessamento que estimula o espectador a pensar na rede de elementos que 

culminaram na brincadeira e, a partir daí, eventualmente elaborar suas próprias respostas 

mentais a situações traumáticas que podem estar ainda inacessíveis. 

No caso de Tenro, diferentemente de uma psique em ação que atribuí às fotoperformances 

selecionadas anteriormente, a videoperformance é apresentada como processo, acompanhada 

de narrativa textual, o que possibilita se pensar nas respostas mentais que emergem de forma 

espontânea – como as brincadeiras infantis – como processos de dessensibilização de 

experiências traumáticas. Sua roteirização é um aspecto interessante da obra, pois remete a 

elementos de uma estética relacional30, em que a construção de um processo catártico para o 

espectador, para o qual Tenro serve de roteiro, requer a participação e significação individual 

por um espectador que seja ativo, que signifique tal relação.  

O aspecto relacional também está presente no processo criativo de Estender (2016): com 

um histórico particular, a obra é resultado de duas tentativas de performance coletiva com 

grupos de mulheres vítimas de violência sexual. A primeira, realizada em Bogotá (Colômbia) 

em 2014, com vítimas de violência cometida por militares ou por familiares das vítimas 

(PRADO, 2014); a segunda, realizada em São Paulo, em 2015, que teve resultados positivos na 

dinâmica coletiva, mas que encontrou resistência das participantes na publicação dos 

resultados. Estender é uma encenação solitária de tentativas de reprocessamento empreendidas 

coletivamente. 

                                                           
30 Teorizada por Nicolas Bourriaud, a estética relacional pressupõe a atuação de espectadores como 

coparticipantes/coprodutores na construção do significado do trabalho artístico. 
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Figura 14. Estender (videoperformance). Fonte: Luiza Prado. 2016. 

 

 

Figura 15. Estender (videoperformance). Fonte: Luiza Prado. 2016. 

 

Inspirada na obra Diluídas em Água (2011)31, de Beth Moysés, Estender mostra a artista 

lavando uma peça de roupa com a inscrição “a culpa é minha”. A ação se desenrola em plano 

médio e o recinto enquadrado contém um varal estendido de um lado a outro. Centralizado na 

cena, um cesto de vime, em frente do qual a artista, vestindo uma roupa longa e preta, se 

                                                           
31 Diluídas em Água já foi realizada 8 vezes em diferentes localidades. Aqui, utilizo como referência a performance 

realizada no Panamá em 2013. É possível assistir a performance em: 

http://bethmoyses.com.br/site/?page_id=4617. Acesso em: abril/ 2017.   

http://bethmoyses.com.br/site/?page_id=4617
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posiciona ao entrar.  O primeiro ato de Prado é tirar a calcinha que está usando, ajoelhar-se e 

escrever na roupa íntima as palavras “a culpa é minha”, com um lápis vermelho. A performer 

encara a peça e, suspirando, posiciona-se de frente para o cesto (que agora entendemos ter água 

dentro) e passa a esfregar vigorosamente a calcinha.  

Assim como em Diluídas em Água, performance na qual um grupo de mulheres vestidas 

de branco reúne-se em torno de uma fonte de água para lavar roupas manchadas com textos 

pessoais, Estender compreende um processo coletivo de catarse feminina através do 

enfrentamento de discursos ligados à violência ou ao abuso. Enquanto a ação se desenrola nos 

sete minutos de duração do vídeo, ouvimos o barulho da água pingando no recipiente que ela 

utiliza e o som da fricção das mãos da artista no tecido. Algumas vezes, durante a ação, Prado 

levanta a calcinha no ar para conferir o estado de limpeza da peça e, suspirando de forma 

profunda, se põe a esfregar novamente. A performer demonstra cansaço ou enfado com a ação 

pouco depois da metade do vídeo; em certo momento, ela pára e permanece olhando para baixo 

por alguns segundos; por fim, ela estende a calcinha no varal e sai da cena. Então vemos um 

close da calcinha pendurada e podemos ouvir a performer caminhar e desligar a câmera. No 

final, um curto close da calcinha mostra a peça de roupa limpa. 

É sabido que vivemos sob uma cultura de culpabilização das vítimas de violência sexual, 

um dos sintomas do que as feministas norte-americanas dos anos 70 chamaram de rape culture.  

Robin E. Field (2004) define a cultura do estupro como uma cultura que considera o estupro 

como algo inevitável e não como um exercício de poder sobre a vítima. Tal discurso reproduz 

a concepção de que o estupro é uma expressão de desejo. Suas características são a 

culpabilização das vítimas – o que inclui questionar o comportamento da vítima e não o do 

agressor –, a relativização da violência e a busca de justificativas para eximir o agressor da 

responsabilidade pela agressão. A cultura do estupro reproduz o discurso de que a “agressão 

sexual é biologicamente determinada, em vez de comportamento aprendido, considera 

mulheres sexualmente passivas e destinadas a serem dominadas pelo homem”32 (FIELD, 2004, 

p. 174, tradução minha) e cria representações da relação sexual que nublam os limites entre 

sexo e estupro (FIELD, 2004). A cultura do estupro impossibilita a punição de agressores 

sexuais ao produzir mitos, os quais, segundo Field:   

Trabalham para negar instâncias de sexo forçado ou por coação como estupro 

efetivamente. Mitos do estupro criam desculpas para o estuprador ou 

                                                           
32 Do original: “A rape culture believes that sexual aggression in men is biologically determined, rather than 

learned behavior. In turn, it considers women to be sexually passive and meant to be dominated by men” (FIELD, 

2004, p.174). 
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minimizam os efeitos do estupro sobre a vítima. Como um todo, mitos do 

estupro elidem o fenômeno do estupro, recusando-se a reconhecer que 

qualquer problema exista33 (FIELD, 2004, p. 175, tradução minha).  

 

Assim, a cultura do estupro produz um saber social que impede o reconhecimento do 

problema, minimizando a violência e suas consequências para as vítimas. Os mitos do estupro 

se cristalizam na forma de normas que regem os comportamentos, como força normativa 

imposta não apenas a sujeitos desviantes, mas como saber social organizado de forma a negar 

autonomia às mulheres. Para se reconhecer o estupro como tal é necessário questionar o modo 

como o saber social está configurado de forma a reduzir o corpo feminino a uma instância 

socialmente controlada, restringir sua função a um destino biológico.  

Segundo Susan Brownmiller, a violência sexual consiste em “nada mais nada menos que 

um processo consciente de intimidação pelo qual todos os homens mantêm todas as mulheres 

em estado de medo” (BROWNMILLER, 1975, p.15)34, ou seja, a violência sexual tomaria a 

dimensão de um exercício de poder. É possível considerar como a violência sexual se aproxima 

do dispositivo foucaultiano, ao passo que assume caráter de um saber social que visa o controle 

dos corpos femininos. Tal saber opera uma restrição de espaços dos quais as mulheres podem 

usufruir, e para o qual a organização e reprodução de mitos do estupro desempenham um papel 

decisivo, isto é, um saber que inclui a culpabilização das vítimas e visa elidir o fenômeno do 

estupro, impossibilitando, em diferentes instâncias, não apenas o reconhecimento da violência 

sexual, como seu combate de forma assertiva. É como dizer que esse saber organiza a realidade 

e não o contrário. Os mitos do estupro assumem frequentemente o caráter de advertência pelo 

não cumprimento das normas sociais, como um lembrete do que de fato a violência sexual 

representa no tecido social: sanção pela não observância das normas e espaços disponíveis para 

as mulheres. 

Aqui, a culpabilização atua como catalisador para a catarse da artista na performance 

Estender: depois de optar por incorporar a culpabilização através do discurso escrito, a 

performer lava a calcinha manchada por sua própria escrita, o que evidencia como a construção 

discursiva do mito do estupro age normatizando o comportamento das vítimas e ao mesmo 

                                                           
33 Do original: “Rape myths work to deny that instances of forced or coerced sex are actually rape. Rape myths 

make excuses for the rapist or minimize the effects of the rape on the victim. As a whole, rape myths elide the 

phenomenon of rape, refusing to acknowledge that any problem exists” (FIELD, 2004, p. 175). 

34 Do original: “It is nothing more or less than a conscious process of intimidation by which all men keep all 

women in a state of fear” (BROWNMILLER, 1975, p. 15). 
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tempo mostra como pode haver a liberação da culpa a partir do reconhecimento e da 

confrontação com a construção do mito. Em Estender, a artista ocupa a posição de agente 

responsável por todas as instâncias da performance, desde ligar a câmera até o momento em 

que a gravação é encerrada. Ao dramatizar o processo mental de culpabilização, a artista o 

observa como fenômeno no palco da performance, beneficiada pela capacidade de reflexão da 

objetiva. Tal aspecto possibilita pensar no desenvolvimento do vídeo como mídia psicológica 

(KRAUSS, 1976) da artista, assim como nas fotoperformances Estupro e Pós-Estupro tratadas 

no início desta seção. Prado confronta o observador com uma expressão corporal de cansaço e 

alterna os planos de câmera para a primeira pessoa, o que posiciona o espectador como atuante 

na videoperformance; como se, por alguns momentos, observando a cena em primeira pessoa, 

fosse possível ao observador vivenciar a ação. Esse aspecto se evidencia de diferentes maneiras 

em outras videoperformances que abordarei mais adiante.  

Como é possível perceber, na obra de Prado o exibicionismo se apresenta como uma 

ferramenta que permite que a artista exercite maneiras de provocação e crítica aos discursos do 

centro, do hegemônico, de maneira paródica.  

Ao provocar o observador, Prado cria uma tensão e explora a possibilidade de reversão e 

aprisionamento do olhar do espectador a partir da pose. A apropriação de representações 

advindas da ideologia, implica numa paródia que possibilita pensar a ex-centricidade na obra 

de Prado. A dramatização espontânea deixa entrever elementos psíquicos que estão além de sua 

intencionalidade. A fotoperformance e a videoperformance se tornam o palco onde Prado 

transforma experiências pessoais em objetos de análise para a construção de uma crítica aos 

discursos cêntricos. Quando evoco ideologia, discursos do centro, é necessário relembrar não 

somente a perspectiva de uma hierarquia sexual, mas das representações construídas acerca da 

alteridade, que não é apenas feminina (embora na presente investigação, seja a principal 

perspectiva que me proponho a explorar), mas do colonizado, do miscigenado, da vítima de 

abuso, diversas instâncias de marginalização experimentadas pela artista. A construção da 

alteridade, do ex-cêntrico, mobiliza discursos que objetivam a fixação de uma identidade 

masculina, branca, eurocêntrica, que mesmo como categorias construídas através do discurso 

materializam o privilégio desse sujeito tido como universal.  

O que se apresenta são maneiras como o exibicionismo e a relação com a objetiva- 

espelho, fundada sob a construção do palco terapêutico de Prado, delineiam contornos de sua 

poética, dão sinais da construção de sua subjetividade como sujeito ex-cêntrico ao sublinhar os 

diversos tipos de invisibilidade social que a artista experimenta, como mulher, como vítima de 
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violência sexual, como descendente de indígenas. Os discursos mobilizados pela performer no 

processo artístico dão a ver os diversos fatores que influenciam sua constituição, sublinham 

seus modos de explorar em suas visualidades estados psíquicos e emoções ligadas a situações 

traumáticas em um contexto no qual o trabalho artístico remete ao palco teatral. Ou seja, ao 

entremear sentidos que possibilitam observar a experiência como sujeito ex-cêntrico de Prado, 

é possível compreender modos como sua prática artística é atravessada pela apropriação 

consciente de representações e discursos cêntricos, assim como tal apropriação possibilitaria a 

catarse do espectador e provocaria deslocamentos das distâncias entre a performer e quem a 

observa.  

Nesse sentido as noções de pose e gaze masculino evidenciam modos de construção da 

representação feminina no espetáculo, a partir dos quais condicionam-se estratégias possíveis 

para um fazer feminista no cerne da ideologia. Um fazer nem sempre coerente, fixo, mas que 

marca seu lugar como negociação constante entre o dentro e o fora da ideologia, tal fazer é a 

constituição própria de Prado do space-off, possibilita o antagonismo, possibilita provocar 

deslocamentos a partir da linguagem da ideologia dominante. Nesse interim, fotografia e 

videoperformance se constituem como acontecimentos, implicam uma série de significados, 

processos de mediação, que também escapam às minhas definições.  

A noção de fotoperformance e videoperformance como acontecimentos, como palco 

terapêutico que possibilita a crítica dos discursos cêntricos, passa a influenciar na constituição 

da obra de Prado como acontecimento teatral, o qual conserva sua capacidade de provocar 

processos catárticos no espectador do drama. Tal maneira de construir suas visualidades como 

impressões, rastros do sujeito, ou como Prado afirma “memória molecular” influenciam na 

minha consideração sobre como a artista mobiliza estratégias para interferir nos processos de 

mediação do trabalho artístico, explorando a videoperformance como uma linguagem 

estrategicamente mais sofisticada.  

Assim, o que pretendi neste primeiro momento foi construir um contexto de como o 

acontecimento visual é marcado não apenas pela capacidade da artista de imprimir sua psique 

à tais visualidades em uma tentativa de operar o antagonismo no cerne da ideologia, mas 

também de sua capacidade crescente de decomposição e apropriação dos discursos 

hegemônicos na construção do trabalho artístico. Nesse sentido, retomo no segundo capítulo 

alguns pontos aqui abordados, dessa vez a partir da perspectiva de Rosalind Krauss e seu 

modelo psíquico de análise de vídeo, a fim de pensar como os processos de construção da 

subjetividade, assim como seu uso estratégico da objetiva-espelho – relação construída sob os 
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fundamentos do psicodrama – que desenvolvi até aqui, se desdobram exclusivamente nas 

videoperformances da artista. 
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2. CORPO E ESPELHO 

 

Neste capítulo proponho aproximações entre a videoperformance de Prado e o modelo de 

mídia psíquica desenvolvido por Rosalind Krauss, para os quais a capacidade de reflexão e 

reflexividade do vídeo possibilitam uma análise a partir do narcisismo. Para tal, abordo as 

videoperformances Tutorial de maquiagem, Corpo Estranho, Rape #1 e Parkisonism, em 

discussão do conceito de “corpos que pesam” (BUTLER, 1993).  

 

2.1. Corpos que pesam 

 

Como tenho argumentado até o presente momento, os trabalhos de Prado oferecem 

elementos para pensar em uma rede de significados que formam sua experiência e identidade. 

Tutorial de maquiagem (ver figura 16), de 2016, foi realizada como resposta ao pedido da tribo 

Taipuru Puri por uma fotografia da artista, para quem a performance simboliza um desejo de 

descolonização (PRADO, 2016). A videoperformance suscita algumas questões: a primeira, 

sobre o papel do narcisismo e sua relação com a câmera como espelho; a segunda, sobre a 

materialização do corpo indígena e sobre como tal construção assume contornos de uma crítica 

pós-colonial. 

A videoperformance é dividida em dois planos: em primeiro plano, três quadros na parte 

superior da tela apresentam uma visão espelhada e repetida da ação que acontece no segundo 

plano, que preenche a tela completamente. A gravação se inicia com a performer sentando-se 

numa cadeira frente à câmera; em primeiro plano temos a visão de seu rosto sendo maquiado; 

em segundo plano, vemos as mãos da performer escolhendo os produtos de maquiagem sobre 

a mesa. Durante a ação acontecem alguns cortes que inicialmente impedem a percepção de que 

os planos da sequência estão refletidos.  
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Figura 16. Tutorial de maquiagem (videoperformance). Fonte: Luiza Prado. 2016. 

 

O que se inicia como uma preparação básica para maquiagem começa a mudar a partir do 

terceiro minuto, quando Prado passa a pintar uma faixa que vai de um lado ao outro do rosto, 

cobrindo os olhos com um batom vermelho. Ao terminar a cobertura dos olhos, ela desenha 

linhas em todo o rosto com o delineador, que atravessam olhos e boca, mas sem formar um 

padrão bem definido. Em alguns momentos a artista se aproxima da câmera para aplicar 

maquiagem nas partes do rosto que faltaram, como se estivesse de frente para um espelho, ação 

que se repete diversas vezes durante o vídeo. Por fim, ela aplica um spray em todo o rosto e a 

tela vai se apagando gradualmente.   

Como a objetiva em Tutorial de maquiagem atua como espelho ou, como o narcisismo 

em vídeo oferece novos elementos para se pensar nas peças de Prado?  Como argumentei no 

capítulo anterior, ao tratar de suas fotoperformances, o narcisismo se apresenta como uma 

ferramenta que, relacionada com o exibicionismo, confere ambiguidade a seus trabalhos, e 

apresenta possibilidades para se pensar a ex-centricidade de Prado, bem como modos de se 

relacionar com o cêntrico e uma crítica dos modos de apreensão estética.  

Na videoperformance que me proponho a analisar, ao partir da ideia de descolonização, 

a artista incorpora outros elementos para se pensar sua subjetividade, os quais tornam necessário 

abordar novamente como o narcisismo se configura como ferramenta, as diferenças entre 

fotoperformance e videoperformance e o uso da paródia em seus trabalhos. 
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Por enquanto me atenho a duas questões relativas à performance de Prado: Primeiro, a 

centralidade do corpo da artista em Tutorial de Maquiagem; e segundo, sua dependência em 

relação à capacidade simultânea do vídeo de gravar e de transmitir uma imagem, tendo em vista 

o processo de descolonização.  

Para tal discussão, a noção de mídia psíquica proposta por Rosalind Krauss em Video: 

Aesthetic of narcissism (1976), mostra-se essencial. Para a autora, a videoarte deve ser 

considerada em termos de condições psicológicas e não a partir de um modelo que considere 

as condições materiais dos trabalhos artísticos. A autora propõe um modelo psíquico a partir 

das noções de simultaneidade e de condutor humano, das quais a videoarte é dependente. 

Primeiramente, a autora parte da noção de medium (médium, em uma tradução literal), no 

sentido parapsicológico: 

O discurso cotidiano contém um exemplo da palavra ‘medium’ usado em um 

sentido psicológico; o terreno incomum para esse uso bastante comum é o 

mundo da parapsicologia: a telepatia, a percepção extra-sensorial e a 

comunicação com uma vida após a morte, para a qual as pessoas com certos 

tipos de poderes psíquicos são entendidas como médiuns. Independente de 

darmos ou não credibilidade à experiência mediúnica, entendemos os 

referentes para a linguagem que a descreve. Sabemos, por exemplo, que 

configurado no sentido parapsicológico da palavra ‘medium’ é a imagem de 

um receptor (e remetente) humano de comunicações provenientes de uma 

fonte invisível35 (KRAUSS, 1976, p. 52, tradução minha). 

 

Isto é, tal construção implica um receptor e um remetente da mensagem e sublinha a 

necessidade de um condutor humano, visto que o vídeo seria inapreensível, insuficiente, como 

mídia física da mensagem. Evidencia-se, da argumentação de Krauss, um aparato que 

compreende remetente-meio-receptor e que não pode ser analisado em termos de uma mídia 

física. Para compreender como a autora considera o vídeo nos termos de uma “fonte invisível”, 

é importante notar que anteriormente ela sublinha que as condições materiais da vídeo arte são 

insuficientes para se construir uma análise de tais trabalhos, diferentemente de outras artes 

visuais, que podem ser consideradas a partir de sua superfície pictórica, o que lhes confere 

                                                           
35 Do original: “Everyday speech contains an example of the word 'medium' used in a psychological sense; the 

uncommon terrain for that common-enough usage is the world of parapsychology: telepathy, extra-sensory-

perception, and communication with an after-life, for which people with certain kinds of psychic powers are 

understood to be Mediums. Whether or not we give credence to the fact of mediumistic experience, we understand 

the referents for the language that describes it. We know, for instance, that configured within the parapsychological 

sense of the word 'medium' is the image of a human receiver (and sender) of communications arising from an 

invisible source” (KRAUSS, 1976, p. 52). 
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determinada independência do ser do artista (KRAUSS, 1976). Mais à frente, Krauss evidencia 

de forma mais clara as noções em que se baseia para discutir seu modelo psíquico: 

Ora, estas são as duas características do uso cotidiano de ‘medium’ que são 

sugestivas para uma discussão do vídeo: a recepção e projeção simultâneas de 

uma imagem; e a psique humana usada como um condutor. Porque a maioria 

do trabalho produzido durante o período muito curto da existência da arte de 

vídeo usou o corpo humano como seu instrumento central. No caso do 

trabalho em fita este tem sido o mais frequentemente o corpo do artista-

praticante. No caso de instalações de vídeo, tem sido geralmente o corpo do 

espectador respondente. E não importa cujo corpo tenha sido selecionado para 

a ocasião, há uma outra condição que está sempre presente. Ao contrário das 

outras artes visuais, o vídeo é capaz de gravar e transmitir ao mesmo tempo, 

produzindo feedback instantâneo. O corpo é, portanto, como se fosse centrado 

entre duas máquinas que são a abertura e fechamento de um parêntese. A 

primeira delas é a câmera; O segundo é o monitor, que re-projeta a imagem 

do performer com o imediatismo de um espelho36 (KRAUSS, 1976, p. 52, 

tradução minha). 

 

Krauss destaca, portanto, dois fatores para a construção da noção de mídia psíquica. 

Primeiro, a simultaneidade do vídeo, sua capacidade de reflexão instantânea (espelhamento): 

ao colocar-se frente a objetiva, o artista-praticante atua e recebe de forma instantânea a 

mensagem construída. Ao afirmar que o feedback simultâneo do vídeo é como um abrir e fechar 

de parêntese, Krauss propõe se pensar o aparato do vídeo a partir da relação câmera-corpo-

monitor, entendendo-se o corpo como elemento central em tal relação, como mídia da 

mensagem.  

Tal simultaneidade é exemplificada por Krauss através da análise de Boomerang (1974), 

de Richard Serra e Nancy Holt. A videoperformance protagonizada por Holt consiste na leitura 

de um texto, que a artista ouve através de fones de ouvido. O retorno instantâneo das palavras 

que a performer experimenta provoca uma situação em que a ação da reflexão espelhada (que 

é auditiva neste caso) a separa de um sentido textual: das palavras que ela pronunciou, do modo 

como a linguagem a conecta tanto ao seu próprio passado como a um mundo de objetos. O que 

vem à artista é um espaço onde, como ela diz, “estou cercada por mim” (KRAUSS, 1976, p. 

53, tradução minha). 

                                                           
36 Do original: “Now these are the two features of the everyday use of 'medium' that are suggestive for a discussion 

of video: the simultaneous reception and projection of an image; and the human psyche used as a conduit. Because 

most of the work produced over the very short span of video art's existence has used the human body as its central 

instrument. In the case of work on tape, this has most often been the body of the artist-practitioner. In the case of 

video installations, it has usually been the body of the responding viewer” (KRAUSS, 1976, p. 52). 
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E o segundo fator, o “medium” ou condutor humano: essencial como condutor da 

mensagem, o vídeo repousa na dependência de um espectador respondente que atue, não para 

conferir sentido à obra, mas como receptor/condutor da mensagem enviada pelo performer. O 

que pode ser considerado em termos de um condutor que realiza processos mentais 

desencadeados pela capacidade de espelhamento do vídeo, ou de um espectador que completa 

psiquicamente uma mensagem enviada pelo performer e que materializa a mensagem de forma 

psíquica, tornando-se a própria mídia da mensagem. 

Conforme Holt descreve a ação e as palavras retornam, ela começa a perder o sentido do 

que vai dizer, descrevendo assim o deslocamento de realidade como “uma prisão”, o que Krauss 

chama de “prisão do presente em colapso” (KRAUSS, 1976, p. 53), frisando a ruptura lógica 

provocada pela simultaneidade do estímulo auditivo na performance. No exemplo de Krauss, 

Holt atua como praticante e como condutora da mensagem: um texto é lido e o retorno 

simultâneo daquela mensagem desencadeia processos que provocam na artista a sensação de 

colapso. 

A partir dessas discussões, gostaria de pensar o narcisismo de Prado como ferramenta 

essencial na construção de uma identidade indígena na obra Tutorial de Maquiagem: ao 

dramatizar o processo de pintura corporal, a performer não só atua como recebe a mensagem 

instantaneamente. Se antes reivindiquei uma identidade ex-cêntrica da artista a partir de uma 

rede de elementos que permeia sua experiência, aqui me proponho a pensar como a performer 

materializa uma identidade indígena no corpo, através de um processo que tem o próprio corpo 

como condutor da mensagem.  

Como descrito anteriormente, no ritual que a artista empreende durante os 12 minutos de 

duração do vídeo, assistimos a dois planos: a tríade de telas repetidas em primeiro plano e a 

imagem normal que se desenrola em segundo plano, que sofre cortes em alguns momentos da 

narrativa (nos momentos em que a artista se movimenta, o que possibilitaria inferir que o 

primeiro plano está invertido). Em diversos momentos, Prado se aproxima da câmera, como se 

estivesse encarando um espelho. Conforme o vídeo se desenvolve, é possível perceber que o 

primeiro plano é a visão da artista espelhada pela objetiva. 

A noção de corpos que pesam37, de Judith Butler, parece ser um conceito chave para tratar 

da questão da construção discursiva do corpo indígena no trabalho de Prado. Em Bodies that 

                                                           
37 Guacira Lopes Louro traduziu o termo bodies that matter para corpos que pesam, em O Corpo Educado 

(LOURO, 2000). Optei por manter sua tradução do termo, mas utilizo como referência a obra original de Butler. 
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matter (1993), Butler constrói uma sofisticada linha de pensamento em torno do conceito de 

performatividade. Esse é outro conceito importante para nossa discussão, mas antes faz-se 

necessária uma breve aproximação ao conceito de matéria na obra da autora: 

Matéria em latim denota o material a partir do qual as coisas são feitas, não 

só a madeira para casas e navios, mas o que quer que sirva como alimento para 

crianças: nutrientes que agem como extensões do corpo da mãe. Na medida 

em que matéria aparece nesses casos para ser investido de uma certa 

capacidade de originar e para compor aquele para o qual também fornece o 

princípio de inteligibilidade, então, matéria claramente definida por um certo 

poder de criação e racionalidade, que é em sua maior parte despojado das mais 

modernas implantações empíricas do termo. Para falar nesses contextos 

clássicos de corpos que pesam não é um trocadilho ocioso, para ser material 

significa materializar, onde o princípio daquela materialização é precisamente 

o que "pesa" sobre aquele corpo, a sua própria inteligibilidade. Nesse sentido, 

conhecer a significação de algo é saber como e por que é importante, em que 

"pesar" significa ao mesmo tempo "materializar" e "significar"38 (tradução 

nossa, BUTLER, 2011, p. 7). 

 

Ou seja, o que define a materialização de um corpo precisamente são os discursos que 

definem o que nesse corpo pesa ou importa, e o referencial é uma matriz reguladora binária, 

heterossexual e eurocêntrica, ou seja, uma matriz que não admite a heterogeneidade, nem outros 

corpos que não os normativos, e que por fim impõe tal discurso sob um ponto de vista universal. 

A genealogia de matéria nesse excerto é uma das discussões que ajudam a definir o 

conceito de performatividade, caracterizado não pelo ato de performar (que implicaria numa 

suposta intencionalidade, assim como num sujeito preexistente à performatização), mas pela 

forma como o gênero se materializa no corpo. Para Butler, “o gênero é a estilização repetida do 

corpo, um conjunto de atos repetidos no interior de uma estrutura reguladora altamente rígida, 

a qual se cristaliza no tempo para produzir a aparência de uma substância, de uma classe natural 

de ser” (BUTLER, 2012, p. 59). Performatividade, portanto, significa a estilização repetida de 

um ato, a configuração dos modos como o sujeito assume um gênero e se torna inteligível a 

partir de uma matriz reguladora: a materialização do gênero sobre o corpo é o que define sua 

inteligibilidade. É importante sublinhar que o conceito não está restrito à noção de gênero; a 

                                                           
38 Do original: “Materia in Latin denotes the stuff out of which things are made, not only the timber for houses and 

ships but whatever serves as nourishment for infants: nutrients that act as extensions of the mother’s body. Insofar 

as matter appears in these cases to be invested with a certain capacity to originate and to compose that for which 

it also supplies the principle of intelligibility, then matter is clearly defined by a certain power of creation and 

rationality that is for the most part divested from the more modern empirical deployments of the term. To speak 

within these classical contexts of bodies that matter is not an idle pun, for to be material means to materialize, 

where the principle of that materialization is precisely what “matters” about that body, its very intelligibility. In 

this sense, to know the significance of something is to know how and why it matters, where ‘to matter’ means at 

once ‘to materialize’ and ‘to mean.’” (BUTLER, 2011, p. 7). 
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noção de performatividade expressa uma construção discursiva de identidades que são sempre 

constituídas através da linguagem, ou seja, performatividade é construção daquilo que nomeia 

através da linguagem; o gênero não preexiste à linguagem, mas é constituído por ela. Corpos 

que pesam é, portanto, uma economia de inteligibilidade, que impõe limites que se constituem 

a partir da exclusão de corpos que não estão autorizados a se materializar. O corpo que pesa é 

primariamente construído sobre a exclusão de corpos que não podem ser; sua matriz reguladora 

define os que podem e os que não podem figurar nessa economia. 

Em Tutorial de maquiagem, a objetiva assume o caráter de espelho para o qual Prado 

propõe um duplo deslocamento: não se limitando a ironizar a linguagem da qual se apropria, 

reivindica o direito de figurar sua ex-centricidade irrepresentável. Estar no centro da relação de 

abertura e fechamento de um parêntese, em que corpo desempenha a função de mídia para uma 

mensagem (a construção discursiva do corpo indígena), possibilita à performer revisitar um 

estágio de construção do Eu a partir da capacidade de espelhamento da objetiva.  

Assim, o corpo se apresenta como discurso, como ferramenta de subversão e 

problematização da economia de inteligibilidade dos corpos, além de representar um recurso 

para a problematização das relações entre artista e observador e para questionar os regimes 

estéticos hegemônicos, inscrevendo na obra de Prado a proposta de uma multiplicidade 

identitária. A paródia de Prado possibilita uma crítica à representação feminina hegemônica e 

uma desconstrução da figura branca, assim como possibilita materializar sua identidade étnica; 

e o faz através de um duplo deslocamento: por meio da representação que retorna 

instantaneamente da objetiva-espelho e da ênfase no caráter de construção da identidade.  

Afinal, se Prado pode performatizar a desconstrução da figura branca e projetar uma 

identidade étnica, o estágio anterior à descolonização assume no processo seu caráter de 

representação construída discursivamente. E ao propor, através de Tutorial de Maquiagem, um 

questionamento da diferença entre projeção discursiva e identidade, Prado possibilita uma 

reflexão sobre outro aspecto que Krauss percebe nos trabalhos em vídeo: a reflexividade – 

assimetria que deixa entrever a diferença entre um objeto e as construções/projeções que são 

imputadas a ele. Aprofundarei essa discussão a seguir, a partir da análise de Corpo Estranho e 

de Rape #1. 

Gayatri Spivak afirma que “o sujeito subalterno colonizado é irremediavelmente 

heterogêneo” (SPIVAK, 2014, p. 73), por isso busquei uma delimitação da matriz de 

inteligibilidade a partir das noções construídas por Butler, por compreender a necessidade de 
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considerar as formas como o sujeito é materializado no corpo, através de uma definição que 

compreenda a construção discursiva não limitada apenas ao gênero, mas que seja considerada 

em termos de multiplicidade ou fluidez identitária. Ao afirmar a ex-centricidade de Prado e ao 

reivindicar sua condição de sujeito pós-colonial não pretendo delimitar uma identidade fixa, 

mas traçar os contornos de suas condições de exercício e, a partir dessa rede de elementos, 

pensar sua ex-centricidade como o modo como a performer não habita o centro, o modo como 

ela não se materializaria nos discursos. 

Ao refletir sobre a construção de um regime de inteligibilidade e reconstruir a noção da 

materialização do corpo numa matriz reguladora, pretendo pensar os contornos de uma 

alteridade de Prado, a partir da qual observo como a performer age dentro e fora de uma 

economia de inteligibilidade dos corpos: ora ela se apropria de forma paródica de 

representações advindas de tal matriz de inteligibilidade; ora ela procura modos possíveis de 

afirmar sua ex-centricidade (ou alteridade). Optei por uma matriz de inteligibilidade em 

detrimento do termo “gênero”, por considerar que matriz compreende outras categorias, como 

raça ou classe, as quais considero essenciais ao pensar a partir de um ponto de vista pós-

colonial. 

Outro aspecto de Tutorial de maquiagem é a apropriação de um tipo de linguagem 

popularizada na internet: os tutoriais de maquiagem em formato de vídeo. Ao se apropriar de 

um discurso que reproduz a noção de que mulheres são objetos de contemplação, Prado cria 

uma lacuna no discurso, através da paródia. O contraponto entre a função da maquiagem, que 

tem como objetivo disfarçar as imperfeições, e a afirmação de uma identidade ex-cêntrica por 

meio da representação indígena sublinha a ironia em seu discurso, o que possibilita 

deslocamentos na representação. 

Se para Lauretis a representação feminina ocorre nos interstícios do hegemônico, é 

possível pensar a linguagem que se estabeleceu por mulheres para um público formado por 

mulheres como um espaço de representação e de relativa autonomia feminina. No caso de 

Tutorial de maquiagem, de Prado, o narcisismo óbvio dos tutoriais de maquiagem abre 

possibilidades de relacionamento entre os sujeitos ex-cêntrico e cêntrico, possibilitando-lhes 

agirem dentro e fora dessa economia, bem como abre possibilidades para a criação de espaços 

mais representativos e de comunicação entre mulheres.  Para Lauretis, essa maneira de habitar 

os espaços (dentro e fora do gênero), é precisamente o sujeito do feminismo: “o movimento de 

vai e vem entre representação de gênero (em seu ponto de referência falocentrado) e o que essa 
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representação deixa de fora ou, mais claramente, torna irrepresentável”39 (LAURETIS, 1987, 

p. 26, tradução minha). Isso torna possível pensar uma maneira própria do ex-cêntrico (ou o 

subalterno ou o outro) de habitar dentro e fora de uma matriz de inteligibilidade dos corpos.  

Em Tutorial de Maquiagem, Prado revisita a construção de sua identidade através da 

objetiva-espelho, e cria uma narrativa que tem o espectador como testemunha, valendo-se de 

um espaço de reflexividade que possibilita pensar sobre construções discursivas de aspectos 

identitários anteriores à descolonização, bem como sobre a projeção de uma identidade 

indígena. Aqui, ao abordar a construção de uma matriz de inteligibilidade, pretendi destacar os 

aspectos que permeiam a construção do corpo indígena e que enfatizam o aspecto subversivo 

da representação indígena como um discurso subalterno – o qual também é construído através 

da linguagem e depende do cêntrico como referencial para a construção da paródia. 

 

2.2. Cultura do estupro  

 

Na presente seção, revisito e aprofundo a noção de mídia psíquica de Rosalind Krauss 

para refletir sobre como Prado aborda a violência sexual nas videoperformances Corpo 

Estranho (2012) e Rape #1 (2015). 

 

2.2.1. Corpo Estranho 

 

A videoperformance Corpo Estranho é resultante de um quadro de stress pós-traumático, 

causado por um estupro que resultou em aborto. Parte da exposição Tarja Preta (2012), foi 

inclusa no projeto 7 Disorders, que compreende trabalhos relacionados a “depressão, 

esquizofrenia cíclica, borderline, vícios, transtornos alimentares, transtorno sexual, síndrome 

de pânico”40 (PRADO, 2016). No vídeo (ver figura 17) de 6 minutos e meio de duração, a 

                                                           
39 Do original: “Now, the movement in and out of gender as ideological representation, which I propose 

characterizes the subject of feminism, is a movement back and forth between the representation of gender (in its 

male-centered frame of reference) and what that representation leaves out or, more pointedly, makes 

unrepresentable” (LAURETIS, 1987, p. 26). 

40 Trecho de release publicado no portifólio da artista. Disponível em: http://www.luizaprado.nu/work/7-

disorders/. Acesso: Jun/ 2017. 

http://www.luizaprado.nu/work/7-disorders/
http://www.luizaprado.nu/work/7-disorders/
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câmera posicionada no alto, a uma distância mediana, captura a performer deitada no chão, nua 

da cintura para baixo e pintada de branco. Seus cabelos estão presos e cobertos por uma touca 

branca; o ambiente é completamente branco e iluminado, apresentando pouco contraste em 

relação ao corpo da performer. Inicialmente, a artista está com os olhos fechados e o rosto 

coberto pelas mãos; é possível perceber que seus pés e dorso apresentam manchas vermelhas. 

Prado se contorce e deixa o observador notar manchas vermelhas no ventre, assim como na 

boca, que ela toca continuamente e da qual começa a escorrer um líquido vermelho, que se 

espalha pelo rosto e pelo pescoço. A performer abre os olhos e tenta se erguer do chão, mas não 

consegue; depois, olha para cima, sem encarar a câmera, revirando os olhos, aparentemente 

desnorteada – pela primeira vez ela toca as partes íntimas. Há uma segunda tentativa de se 

levantar, também sem sucesso; a boca continua a sangrar e ela encara a câmera pela primeira e 

única vez durante a cena; em seguida, estende a mão por alguns segundos em direção à objetiva, 

recolhendo o braço em seguida. Nos dois últimos minutos da cena, Prado permanece imóvel 

por alguns instantes, mas volta a se contorcer de maneira espasmódica por alguns momentos. 

No final, ela se encolhe, abraçando as pernas antes da imagem esmaecer completamente.  

 

 

Figura 17. Corpo Estranho (videoperformance). Fonte: Luiza Prado. 2012. 
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Aqui, mais uma vez, mostram-se essenciais as observações de Rosalind Krauss acerca do 

vídeo como linguagem. Assim, a fim de refletir sobre Corpo Estranho, revisito alguns pontos 

discutidos anteriormente e recorro a outras questões desenvolvidas pela autora. Como afirmado 

anteriormente, a noção de mídia psíquica de Krauss implica na percepção de um corpo que 

desempenhe a função de mídia de uma mensagem: a noção é marcada pelo sentido de psique 

como condutor e de corpo como mediador. A distinção entre o tipo de linguagem determina o 

modo como o corpo do artista ou o corpo do espectador respondente se posiciona em relação à 

mensagem em vídeo. Para a autora, portanto, o corpo desempenha um papel central: no caso da 

gravação, o corpo do artista; no caso da videoinstalação, o corpo do espectador respondente.  

Outra característica que Krauss atribui ao vídeo como linguagem é sua capacidade de 

reflexão ou reflexividade. É interessante pensar as diferenças entre essas duas noções, tendo em 

vista a análise dos trabalhos selecionados: 

A diferença é total. Reflexão, quando é um caso de espelhamento, é um 

movimento em direção a uma simetria externa; enquanto reflexividade é uma 

estratégia para alcançar uma assimetria radical, a partir de dentro.  

Reflexividade é precisamente esta fratura em duas entidades categoricamente 

diferentes que podem elucidar uns aos outros, na medida em que sua separação 

é mantida. A reflexão-espelho, por outro lado, implica a derrota da separação. 

Seu movimento inerente é para a fusão. O eu e sua imagem refletida são, 

naturalmente, literalmente separados. Mas a agência da reflexão é um modo 

de apropriação, de apagar ilusoriamente a diferença entre sujeito e objeto. 

Enfrentar espelhos em paredes opostas, espremer o espaço real entre eles41 

(KRAUSS, 1976, pp. 56-7, tradução minha).  

 

Ou seja, reflexão, no caso de um espelhamento, pode ser considerada como uma 

capacidade de simetria que objetiva o apagamento da distância entre um sujeito e um objeto, 

uma simetria externa ilusória que se dirige ao observador. Enquanto a reflexividade é 

caracterizada por uma assimetria interna, uma fratura que expõe a diferença entre um objeto e 

uma projeção de tal objeto. A noção de reflexividade fica mais clara quando a autora evoca o 

espaço analítico lacaniano: 

                                                           
41 Do original: “The difference is total. Reflection, when it is a case of mirroring, is a move toward an external 

symmetry; while reflexiveness is a strategy to achieve a radical asymmetry, from within. [...] Reflexiveness is 

precisely this fracture into two categorically different entities which can elucidate one another insofar as their 

separateness is maintained. Mirror-reflection, on the other hand, implies the vanquishing of separate-ness. Its 

inherent movement is toward fusion. The self and its reflected image are of course literally separate. But the agency 

of reflection is a mode of appropriation, of llusionistically erasing the difference between subject and object. 

Facing mirrors on opposite walls squeeze out the real space between them” (KRAUSS, 1976, pp.56-7).  
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Em The Language of the Self Lacan começa por caracterizar o espaço da 

transação terapêutica como um vazio extraordinário criado pelo silêncio do 

analista. Nesse vazio o paciente projeta o monólogo de sua própria recitação, 

que Lacan chama de "a construção monumental de seu narcisismo". Usando 

este monólogo para explicar a si mesmo e sua situação para seu ouvinte 

silencioso, o paciente começa a experimentar uma frustração muito profunda42 

(KRAUSS, 1976, p. 57, tradução minha). 

O que o paciente vem a ver é que esse "eu" dele é um objeto projetado, e que 

sua frustração se deve à sua própria captura por esse objeto com o qual ele 

nunca pode realmente coincidir. Além disso, esta "estátua" que ele fez e em 

que ele acredita que é a base para o seu "estado estático", para o status 

constantemente "renovado de sua alienação". Narcisismo é caracterizado, 

então, como a condição imutável de uma frustração perpétua43 (KRAUSS, 

1976, p. 58, tradução minha). 

 

Ou seja, é a partir da noção lacaniana de espaço analítico que fica claro como 

representação e projeção da subjetividade se diferenciam, nesse sentido, a reflexividade pode 

ser definida justamente como o espaço criado pela frustração do paciente em que ambas as 

coisas não coincidem. Assim, a reflexividade pode ser caracterizada como ruptura, como 

separação que deixa entrever uma diferença. No exemplo utilizado por Krauss, tal noção se 

reproduz através do espaço analítico, em que o sujeito percebe a representação do eu como 

construção e, a partir daí a diferença entre subjetividade e representação. A reflexividade como 

metanarrativa resguardaria uma capacidade de assimetria que expõe a diferença entre narrativa 

e construção da narrativa. 

No caso de Corpo estranho, estabelece-se uma relação entre corpo do artista e corpo do 

observador em que o espaço de tensão criado a partir da ação da performer sublinha a 

possibilidade de uso estratégico da distância entre ambos. A cena criada pela performer 

possibilita um encurtamento da distância entre ambos, na medida em que coloca o espectador 

em uma posição que o habilitaria a oferecer ajuda (a artista direciona seu olhar diretamente para 

o observador, que se vê numa posição incômoda, de possível agressor).  

                                                           
42 Do original: “In The Language of the Self Lacan begins by characterizing the space of the therapeutic transaction 

as an extraordinary void created by the silence of the analyst. Into this void the patient projects the monologue of 

his own recitation, which Lacan calls ‘the monumental construct of his narcissism’. Using this monologue to 

explain himself and his situation to his silent listener, the patient begins to experience a very deep frustration. 

(KRAUSS, 1976, p.57).  

43 Do original: “What the patient comes to see is that this 'self' of his is a projected object, and that his frustration 

is due to his own capture by this object with which he can never really coincide. Further, this ‘statue’ which he 

has made and in which he believes is the basis for his ‘static state’, for the constantly ‘renewed status of his 

alienation’. Narcissism is characterized, then, as the unchanging condition of a perpetual frustration” (KRAUSS, 

1976, p. 58). 
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Prado constrói tal espaço através do enquadramento da câmera, dos olhares direcionados 

para a objetiva, do movimento corporal atravessado por um estranhamento sobre o próprio 

corpo e do tempo da narração. Toda a cena que se desenrola parece mimetizar um dar-se conta 

da violência imputada sobre o próprio corpo, uma tentativa de reconhecimento, uma frustração 

que se reproduz nas tentativas falhas de se levantar do chão. Ao encarar a objetiva diretamente, 

na medida em que empreende a frustrada tentativa de levantar-se, Prado provoca o espectador 

paralisado. 

Diferentemente de uma narrativa construída a partir de representações para um 

reprocessamento de experiências traumáticas, aqui Prado enfatiza uma impossibilidade, sua 

incapacidade de se levantar, seu sofrimento físico silencioso, ao invés de revelar uma 

capacidade de superar o abuso, ao invés de apresentar para aquele corpo ferido um novo final. 

Assim, ao sublinhar a distância entre artista e observador, a artista estabelece um espaço de 

reflexividade estratégico, no qual o espectador seria impelido a lidar com sua própria percepção 

em relação ao abuso. Henri-Pierre Jeudy, em O corpo como objeto de arte, afirma o seguinte:  

O corpo estranho se presta a todas as fantasias que suscitam a atração ou a 

repulsão. Ele pode ser idealizado como a expressão de uma beleza inacessível 

e/ou rejeitado como símbolo que objetiva os sinais de repulsa. Provocando de 

uma maneira imaginária a possível vertigem da mais radical alteridade. Ele 

cristaliza as frustrações e, simultaneamente, possibilita a aventura misteriosa 

dos sentidos. (JEUDY, 2002, p. 102). 

 

Ou seja, Jeudy afirma que o corpo do Outro, como expressão da especularidade ou da 

alteridade, é expressão de uma projeção narcísica do espectador, uma expressão de aspectos 

que espectador objetiva no Outro: alteridade ou como receptáculo do desejo. Nesse sentido, 

pergunto-me se o que a performer empreende não é justamente a objetivação de uma frustração 

que impele o observador a uma repulsa pela incapacidade de superação da violência. A  

videoperformance é realizadaw de maneira que a impossibilidade de superação se dirija contra 

a performer e contra o observador, revelando mais sobre a violência da cultura de apagamento 

do sofrimento feminino do que propriamente sobre as maneiras como a vítima lida com seu 

próprio trauma. A obra possibilita uma crítica ao imaginário da violência sexual, que pressupõe 

determinados tipos de reação das vítimas, assim como expõe a projeção e a construção desse 

imaginário. 

O espaço construído a partir do testemunho da violência sexual sublinha a assimetria entre 

a materialidade da violência e as projeções do espectador que a testemunham. O vídeo 
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possibilita um enfrentamento da percepção do observador, cuja frustração condicionada pela 

narrativa acaba por se dirigir contra o corpo do artista e sua suposta incapacidade de se recuperar 

daquela violência. Assim, há de se perguntar se não é o espectador o exposto na sua maneira de 

lidar com a violência sexual. A obra igualmente possibilita questionar os modos segundo os 

quais a sociedade espera que as vítimas de violência lidem com seus próprios traumas. É 

importante ressaltar, como argumenta Jeudy, que a alteridade do corpo estranho possibilita a 

projeção tanto de beleza como de repulsa, e que as projeções possíveis sobre a alteridade de 

Prado na referida peça são definidas pelas condições de exercício que configuram a experiência 

de cada espectador. Esta análise mesma é uma interpretação possível dentro das condições de 

exercício que configuram minha própria experiência. 

Como argumenta Krauss, na videoinstalação o corpo do observador respondente 

desempenha o papel de uma mídia psíquica para o vídeo. Aqui, tal noção é fundamental. A 

partir da afirmação da autora de que o narcisismo é a condição de possibilidade do vídeo como 

linguagem, é possível perceber como as projeções do espectador acerca da violência sexual são 

expostas por meio da construção de uma representação que enfatiza justamente o que a cultura 

do estupro procura negar ou amenizar na violência sexual: os modos como a violência sexual 

incide sobre as vítimas, o sofrimento feminino e seus desdobramentos.  

Como afirma Spivak na conclusão de Pode o subalterno falar? o “[...] subalterno como 

um sujeito feminino não pode ser ouvido ou lido” (SPIVAK, 2014, p. 163); no caso de Corpo 

Estranho, o que se evidencia é justamente como uma narrativa do sofrimento feminino pode 

ser atravessada pela projeção narcísica de uma experiência que oblitera a própria narrativa. 

Nesse sentido, Corpo Estranho surge como uma paródia que utiliza a reflexividade para 

construir sua crítica. Ao paralisar o espectador através da projeção narcísica de discursos 

advindos da cultura do estupro sobre seu próprio corpo, a artista desvela a construção de um 

saber social acerca do estupro e de como esse saber opera sobre os sujeitos femininos no 

enfrentamento da violência sexual como fato concreto. 
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2.2.2. Rape #1 

 

Foi chato, foi chato gritar e não sair a voz, dava pavor, porque eu podia gritar, 

mas não podia. Comecei a fazer rápido pra acabar logo o vídeo porque [foi] 

aflitivo pra mim e acho que era justamente essa reação que tinha que ser 

criada, como quando você sofre uma violação e grita de diversas maneiras 

sobre isso e não é ouvido44 (PRADO, 2016). 

 

A videoperformance em questão é Rape #1, de 2015 (ver figura 18). Em um vídeo de 

duração de cinco minutos e meio, Prado, aparentemente nua, posiciona-se contra a parede, em 

plano fechado (que deixa visível parte do nariz até o colo) enquanto repete a palavra “rape” 

várias vezes, sem que o som de sua voz seja audível, acelerando ou diminuindo o ritmo das 

palavras em alguns momentos, até o momento em que a performer se levanta e desliga o vídeo, 

encerrando a gravação. Como a performer afirma, traata-se da construção de uma narrativa de 

silenciamento, em que ela literaliza esse silenciamento.  Ao se colocar de frente para a câmera, 

como se passasse por uma espécie de exame ou interrogatório, a repetição de palavras remete 

a um silenciamento real, em que o testemunho é insuficiente para uma cultura que insiste em 

manter invisível o sofrimento feminino. A ação concentra-se na frequência com que as palavras 

são proferidas, mimetizando o ato de se explicar diversas vezes a mesma coisa, em intensidades 

diferentes, entre pausas para respirar, hesitações; no fim, a voz da performer permanece 

inaudível, de forma inquietante. 

 

                                                           
44 Trecho de entrevista realizada com a artista em 19/06/2016. Entrevista completa nos  anexos. 
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Figura 18. Rape #1 (videoperformance). Fonte: Luiza Prado. 2015. 

 

Através do enquadramento da gravação que não possibilita ver sua expressão, mas apenas 

parte do rosto de forma quase anônima, sem identificação, Prado sublinha a capacidade de 

identificação pelo espectador na videoperformance. Ao utilizar tal estratégia, Prado possibilita 

uma “derrota da separação” (KRAUSS. 1976, p. 56, tradução minha) entre seu corpo e o do 

espectador. Aqui, é o modo como Prado constrói uma simetria através da capacidade de 

reflexão, caracterizada por “um modo de apropriação, de apagar ilusoriamente a diferença entre 

sujeito e objeto” (KRAUSS. 1976, p. 56, tradução minha), que se dirige ao observador do 

trabalho artístico, visando um apagamento da distância entre os corpos que dá sentido à 

experiência estética. 

A força do discurso que nomeia a videoperformance se impõe sobre a ruptura criada entre 

imagem e estímulo auditivo, confrontando o silenciamento e as interdições à superação dos 

traumas sexuais, que operam na cultura: Prado cria uma narrativa do silenciamento da vítima 

de violência sexual. Quando lhe é dada a possibilidade de falar, essa fala está sempre permeada 

por uma relativização do sofrimento. A performer traz para a narrativa um silenciamento 

claustrofóbico e irredutível que implode a alteridade, para a qual a psique do observador é 

essencial como condutora.  
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Em Rape #1, o que emerge no trabalho artístico através da objetiva-espelho é a 

possibilidade de provocar no espectador um desejo de romper com o silenciamento através da 

simetria, do narcisismo. Como Jeudy observa, o corpo estranho possibilita a vertigem da mais 

radical alteridade, assim como a expressão máxima da beleza. Logo, o corpo do performer 

desempenha o papel de receptáculo para a identificação ou repulsa do espectador, trata-se de 

uma dinâmica narcísica, na qual observador projeta suas próprias representações sobre o corpo 

na arte. Assim, é necessário sublinhar que não se trata, especificamente de uma relação com o 

corpo do performer, não são signos objetivados por esse corpo, mas a possibilidade de uma 

reversão no processo de construção da subjetividade através da simetria do vídeo, que é o 

significado próprio de afirmar que o narcisismo é o meio do vídeo.   

Aqui, ao identificar a dinâmica psíquica que condiciona o processo de identificação do 

espectador no vídeo, Prado provoca o espectador através de tal dinâmica, que significa dizer 

que o espectador é colocado no centro do aparato do vídeo, e através da reflexão, recebe o 

estado psíquico da artista como se fosse o seu próprio estado psíquico. Ao internalizar tal 

estado, através do próprio narcisismo, espectador desponta como condutor humano, ou como 

mídia psíquica de Rape #1. 

Assim, ambas as videoperformances representam aspectos diferentes de uma mesma 

relação com a violência sexual: primeiro, a violência em si; e, segundo, o silenciamento. Ao 

dramatizar diferentes estados psíquicos e enfatizar o sofrimento feminino na videoperformance, 

Prado enfatiza a invisibilidade, o sofrimento e o caráter traumático das experiências e possibilita 

problematizar a experiência do espectador na relação com o trabalho artístico.  

Em Corpo Estranho, como é possível perceber – e como sublinho ao citar o comentário 

da artista sobre essa performance – o caráter de invisibilidade social é muito presente. Realizada 

na época da mudança para São Paulo, Prado relembra que não conheceu ninguém. Tal aspecto 

é um sentido que emerge nas ações da performer na gravação: a busca por um auxílio que não 

é satisfeito. Encarar a objetiva sublinha tal sensação de invisibilidade, pois evidenciaria não 

apenas o espectador olhando a performer na ação, mas a performer olhar diretamente para o 

espectador, revertendo seu olhar, que de forma incômoda, evidencia nossa posição de 

testemunhas paralisadas diante da violência. As performances de Prado marcam sua relação 

com o trauma, acentuam o caráter das experiências que acabam por definir o posicionamento 

crítico radical da performer, como uma interrogação do posicionamento de quem testemunha 

acerca da violência sexual. 
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Rape #1 por outro lado ascende a um outro nível na videoperformance da artista, em que 

sua estratégia crítica se dirige para o corpo do espectador através do narcisismo, ou seja, utiliza-

se das estruturas psíquicas no interior da dinâmica de projeção narcísica do espectador. Assim 

é possível transmitir seus estados psíquicos não através de uma empatia construída com a 

alteridade – para a qual a separação entre corpo do artista e do performer estaria bem 

estabelecida –, mas através do apagamento das distâncias que transmite ao espectador, a 

sensação física e mental do silenciamento que Prado vivencia.  

Em Corpo Estranho e Rape #1, a artista sublinha a possibilidade de utilização do vídeo 

como canal para desafiar a cultura do estupro, e o faz por meio de uma sintaxe em que a psique 

do observador ocupa o centro no aparato do vídeo, como mídia/meio da mensagem. Em Corpo 

Estranho, através da reflexividade a performer constrói uma narrativa que implica em 

representações do estupro e das projeções da violência sexual que permeiam sua cultura, 

efetivando assim uma fratura entre a construção discursiva de mitos em torno do estupro e a 

materialidade da violência. O que surge desse espaço é o enfrentamento da lógica que 

invisibiliza tal materialidade e relativiza o sofrimento feminino. 

Em Rape #1, por sua vez, a performer mimetiza um silenciamento através da reflexão, 

que se dirige contra a psique do espectador e possibilita reproduzir estado psíquico da artista 

através da videoperformance. Ao performar seu silenciamento e promover o encurtamento da 

distância entre performer e espectador, Prado eleva este à condição de condutor humano da 

mensagem, para criticar e desafiar o sufocamento das vítimas de violência. A performer explora 

a própria estrutura da cultura do estupro como narrativa, e cria uma maneira de sublinhar o 

silenciamento e ressaltar seus desdobramentos sobre os sujeitos. Rape #1 se afirma como uma 

crítica radical à cultura do estupro através de sua apropriação como estrutura narrativa. A 

capacidade de espelhamento da videoperformance eleva o narcisismo do espectador ao status 

de estratégia para o trabalho artístico. 

Por um lado, Corpo Estranho é construída a partir da reflexividade, que permite expor os 

modos como o espectador se coloca diante da narrativa da violência sexual, bem como as 

projeções do observador sobre o corpo da artista na performance. Por outro lado, Rape #1 

explora a capacidade de reflexão do vídeo para, através de uma simetria externa, colocar a 

psique do espectador em sintonia com seu próprio silenciamento, possibilitando a 

desconstrução da alteridade: da artista como um outro, uma estranha; e da vítima de violência 

sexual como um ser invisível e delirante.  
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2.3. Parkinsonism e mídia psíquica 

 

Por último, gostaria de abordar uma das performances mais recentes de Prado: 

Parkinsonism, de 2016 (ver figura 19). Como dito no capítulo anterior, Prado foi recentemente 

diagnosticada com esquizofrenia e se encontra em tratamento mental. A performer, que já havia 

incluído pinturas realizadas durante surtos no projeto 7 Disorders, documenta em Parkinsonism 

os efeitos colaterais da medicação Aripiprazole, um medicamento antipsicótico indicado para 

o tratamento de esquizofrenia e de distúrbio bipolar. O efeito colateral definido como Discinesia 

Tardia é uma síndrome caracterizada pelo “aparecimento de movimentos hipercinéticos 

involuntários, afetando predominantemente a língua, lábios e outros músculos faciais, 

frequentemente acompanhados por movimentos coreoatetósicos, com envolvimento de pernas 

e tronco” (ANDRADE FILHO, 1994, p. 354).  

Na videoperformance, durante quatro minutos de vídeo seis sequências diferentes em 

loop são apresentadas, cada uma delas reproduzindo o mesmo ângulo lateral dos pés de Prado, 

não sendo possível distinguir, em algumas delas, se são sequências diferentes ou se são 

repetições do mesmo intervalo de gravação. Algumas das sequências não totalizam nem 20 

segundos de duração; é possível perceber que os movimentos progridem até certo ponto, quando 

voltam ao início do intervalo, enquanto em outras sequências o loop não fica tão evidente.  

 

Figura 19. Parkinsonism (videoperformance). Fonte: Luiza Prado. 2016. 
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Assim, Parkinsonism apresenta uma outra perspectiva da utilização estratégica do vídeo 

por Prado: a montagem das sequências que coexistem neste loop silencioso dos movimentos 

possibilita uma ruptura que provoca estranhamento. Assim como em Boomerang, performance 

analisada por Krauss, em que Nancy Holt vivencia uma perda do referencial temporal através 

do texto que é refletido auditivamente para ela, Prado permite que uma espécie de colapso 

temporal seja reproduzido na videoperformance, através da simultaneidade narrativa. Aqui 

considero interessante um aspecto que Georges Didi-Huberman observa ao tratar do método 

freudiano para a interpretação dos sonhos: 

Todos os contrastes e todas as diferenças se cristalizarão na substância de uma 

imagem única, enquanto que a mesma substância arruinará toda quididade 

[essência] filosófica na fragmentação de seu assunto. Tal é a desconcertante 

poética do sonho: o tempo se inverte, se rasga, e com ele a lógica (DIDI-

HUBERMAN, 2013, p. 196). 

 

Assim como a copresença no sonho abre possibilidades de ruptura temporal e lógica, a 

obra Parkisonism possibilita uma ruptura através da repetição simultânea de mini narrativas, 

que não possuem em si uma lógica temporal, uma linearidade, ou um sentido atribuído por 

representações anteriores, como um texto. Parkisonism cristaliza, em uma única imagem, 

narrativas sem um sentido discursivo anterior; através da copresença e do loop efetiva uma 

perda referencial do tempo presente, possibilita pensar em uma ruptura com a estrutura 

narrativa: sem um começo, meio ou fim. 

No entanto, falar de uma falta de sentido discursivo anterior, ainda parece precipitado: só 

é possível observar os efeitos colaterais do medicamento porque o distúrbio em si implica 

funções corporais dentro de um espectro de normalidade. Sendo assim, o referencial do efeito 

colateral é um corpo com funções fisiológicas discursivamente definidas por um saber anterior, 

para o qual os tremores configuram um distúrbio observável.  

É possível considerar uma perda de referência não apenas temporal, mas de um 

referencial corpóreo em relação àquele espectro de normalidade. Ambas, referência temporal e 

corpórea têm a artista como ponto de partida, mas se dirigem ao espectador, que ao testemunhar 

a simultaneidade desses eventos isolados, durante o tempo da performance, pode vivenciar uma 

perda de referencial temporal, algo análogo à perda de referencial corporal que Prado 

experimenta com o tratamento. Aqui, o espelhamento do vídeo objetiva um encurtamento da 
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distância entre o corpo da artista e o corpo do espectador, valendo-se da psique do último como 

condutor da mensagem. 

Em Parkisonism, ao elevar os efeitos colaterais da medicação antipsicótica ao status de 

objeto de observação, Prado cristaliza em uma única narrativa seis intervalos, que em loop 

reproduzem uma perda de referencial temporal, análoga à perda de referencial que ela parece 

experimentar como portadora de distúrbios mentais. Essa cisão temporal é possibilitada pelo 

espaço de reflexão construído entre performer e espectador, que faz desaparecer a distância 

entre ambos. Seria possível considerar, de maneira similar à Tutorial de Maquiagem, uma 

construção discursiva de um saber sobre o corpo que se torna visível somente a partir da 

representação de um distúrbio, de uma suposta anomalia. 

Neste capítulo, procurei investigar os modos como Prado explora a videoperformance 

com o objetivo de aprofundar a relação com o narcisismo na videoperformance de Prado e a 

noção de um condutor humano, e as estratégias possíveis para uma prática crítica. A relação 

com o narcisismo, que se percebe nas fotoperformances discutidas no primeiro capítulo, oferece 

um pressuposto para se pensar estratégias empregadas na videoperformance. Se na 

fotoperformance a economia do gaze masculino era fundamental para delimitar as 

representações mobilizadas por Prado na fotografia, na videoperformance o narcisismo emerge 

como modo de configuração da experiência estética com o vídeo. Nesse sentido, a abordagem 

de Rosalind Krauss (1976) oferece uma perspectiva psicanalítica interessante, similar à de 

Laura Mulvey (1975): para ambas o narcisismo organiza modos de apreensão na experiência 

estética que se tornam estratégias para a fotoperformance e para a videoperformance. Nos 

trabalhos de Prado aqui selecionados, o narcisismo se apresenta como um pressuposto para se 

pensar as formas como a performer se utiliza da narrativa dos traumas para a construção de uma 

crítica radical à cultura do estupro e para a subversão de construções discursivas da identidade. 

Ademais, a performer propõe uma reflexão acerca da construção de um saber sobre o corpo que 

delimita sua experiência, mas que só se torna visível a partir da perda de referencial causada 

pelo distúrbio físico. Na obra de Prado, seus sentidos, seus traumas e sua experiência corpórea 

se tornam objetos passíveis de observação, o que permite entrever suas próprias construções 

críticas e subversivas. 

A seguir, retomo a construção discursiva de uma identidade inserida na crítica pós-

colonial e anticapitalista de Prado, a partir da qual a performer problematiza os efeitos da 

colonização sobre os corpos femininos e indígenas, assim como a invisibilidade dos povos que 

sofreram e sofrem com a colonização.  
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3. PROFANAÇÕES 

 

Neste capítulo, proponho a discussão de uma crítica pós-colonial e anticapitalista a partir 

da análise dos projetos Sexualidade Colonizada e Effigies e das fotografias We the People e 

Gula, de Luiza Prado. Na análise proponho articulações entre os conceitos de profanação e de 

paródia e a crítica pós-colonial. No primeiro tópico, abordo parte do projeto Sexualidade 

Colonizada, do qual fazem parte Cultus in quod cruentatur e Stigma, em diálogo com a série 

Effigies. Em seguida, discuto a estratégia de Prado em We the People. Por último, abordo a 

fotografia Gula, em discussão com a noção de homem pós-orgânico e com a crítica 

anticapitalista empreendida pela artista. 

  

3.1. Sexualidade Colonizada e Effigies 

 

As violações são uma imposição, e as raízes dos países colonizados são 

baseadas neste método. Numa base literal, violações e abusos sexuais, 

geograficamente, em sua maioria foram enraizados através da introdução de 

conceitos e histórias que não faziam parte dessas pessoas e a destruição 

metódica de sua cultura: o etnocídio. 

Hoje em dia sofremos um etnocídio através da mídia, através da política, como 

uma forma de recriar nossas raízes em uma forma de divisão liberal, e é até a 

arte o encontro da autonomia dessas relações do passado, presente e futuro, a 

reescrita desta história e uma busca das causas dos problemas reais que estão 

profundamente em sua fonte. 

Sexualidade colonizada é uma investigação com um posicionamento artístico, 

antes das raízes das violações que começam na América do Sul. Através do 

tema da colonização, aparece um debate com um posicionamento artístico 

sobretudo no modo de catalisar os problemas baseados nas artes e usá-lo como 

ferramenta em psicologia, filosofia, antropologia entre outras formas de 

estudo, e também como solução, para a catarse e resgate de uma história oral. 

Este projeto é focado especialmente na fotografia e performance, exatamente 

porque essas ferramentas artísticas se referem a um aspecto primitivo 

lembrando as raízes de nossa terra. A fotografia como uma evocação e 

performance como ritual45 (PRADO, 2016). 

 

Assim, Prado constrói um discurso no qual enfatiza a violação como dispositivo no 

genocídio indígena, baseado na destruição literal e simbólica da cultura dos povos pré-coloniais. 

                                                           
45 Release do projeto Sexualidade Colonizada, publicado no portifolio da artista. Disponível em: 

http://www.luizaprado.nu/work/colonized-sexuality/. Acesso em: Jun/ 2017.  

http://www.luizaprado.nu/work/colonized-sexuality/
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O projeto Sexualidade Colonizada assume o caráter de uma investigação ou resgate de uma 

memória anterior à colonização, anterior às violações que compõe as culturas sul-americanas. 

No presente tópico, proponho discussões a partir de dois trabalhos pertencentes a este projeto: 

Cultus in quod cruentatur (2014-2015) e Stigma (2015). Optei por investigar a instalação e a 

body art no presente capítulo pelas conexões com uma crítica da dominação, especificamente 

do cristianismo como método de colonização do corpo feminino e indígena nas peças 

selecionadas de Prado, a partir das quais empreendo relações com os feminismos e a crítica 

pós-colonial. 

Como tratado no primeiro capítulo, a violação sexual desempenha um importante papel 

na construção de uma memória coletiva para Prado. Segundo Michael Pollak, a memória é 

construída por eventos vividos individualmente e coletivamente. Para o autor, muitas vezes um 

indivíduo vivencia determinados eventos apenas através da socialização e, através da 

identificação com esse passado coletivo, confere sentido a uma memória coletiva, que por sua 

vez torna coerente uma identidade como pertencente a determinado grupo. No caso de Prado, 

vítima de violência sexual e descendente de indígenas, a memória individual – da experiência 

de abuso – e a coletiva – eventos vivenciados pela coletividade – funcionam como elementos 

que conferem unicidade a sua identidade como subalterna, como ex-cêntrica, além de 

evidenciar outra problemática: como a descendência indígena e a colonização possibilitam 

pensar sua experiência e poética?  

Cultus in quod cruentatur (ver figura 20) ou Cultura em que sangram – em uma tradução 

ao pé da letra – é uma instalação formada por 21 absorventes menstruais usados, em formato 

de cruz, colocados contra um fundo preto. Um fluxo de sangue se concentra no centro da cruz 

e conforme se afasta em direção às extremidades vai diminuindo. A menstruação que tem sido 

utilizada nas artes visuais feministas como forma de enfrentamento de representações irreais da 

figura feminina e um resgate de sua sexualidade, representa uma categoria da qual emergem 

possibilidades de crítica e subversão. Aqui na medida em que a menstruação aparece 

concomitantemente com a cruz, sublinha a relação com a crucificação, passa a funcionar como 

categoria crítica contra a opressão de gênero, como se a artista mostrasse que basta nascer com 

o sexo feminino para sofrê-la. Por outro lado, ao considerarmos a identidade indígena da 

performer, emergem questões relativas a dispositivos de dominação, para a qual a religião 

desempenha um papel central, assim como a violação sexual implica a limpeza étnica e 

embranquecimento gradual das tribos. 
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Realizada em 2015, Stigma (ver figura 21), por sua vez, levanta uma série de provocações: 

através do ritual de tatuar vulvas nas palmas e costas das mãos, a performer remeteria à esfera 

do sagrado, evocada pelas chagas da crucificação; Prado revisita a relação entre experiência 

feminina e o sofrimento cristão. Aqui, ambos os trabalhos, instalação e body art, apropriam-se 

da crucificação em diferentes níveis simbólicos: um dos símbolos mais importantes da fé cristã, 

ícone da paixão de Cristo e da ressurreição, a crucificação passa a coexistir com símbolos da 

opressão feminina, delineando outros discursos. É pertinente pensar como se desenvolve o jogo 

com símbolos religiosos enquanto estratégia na poética de Prado.  

 

 

Figura 20. Cultus in quod cruentatur (Instalação). Fonte: Luiza Prado. 2014-5. 

 

A paródia, como repetição autoconsciente, incorporação daquilo que pretende contestar 

emerge mais uma vez na obra de Prado abrindo diferentes possibilidades para a análise. Em 

Sexualidade Colonizada, no entanto, a performer extrapola a apropriação paródica e propõe um 

outro uso possível dos símbolos religiosos: mais do que uma apropriação irônica que permite 
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notar uma diferença na repetição de tais representações, a performer realiza uma crítica radical 

à religião como instrumento de dominação e genocídio. 

 

 

Figura 21. Stigma (body art). Fonte: Luiza Prado. 2015. 

 

Agamben (2007) desenvolve o conceito de profanação para discutir formas de 

apropriação e de subversão de símbolos, o autor caracteriza o sagrado como um instrumento 

para a manutenção de uma distinção clara entre o que é de uso humano e o que é de uso dos 

deuses. No entanto, o conceito não se limita necessariamente à esfera religiosa, ainda que em 

sua construção, o autor utilize a etimologia da palavra religio como ponto de partida. O termo 

religio remete à observância das normas que separam humano e sagrado (AGAMBEN, 2007). 

A partir da delimitação da religião como “aquilo que subtrai coisas, lugares, animais ou pessoas 

ao uso comum e as transfere para uma esfera separada” (AGAMBEN, 2007, p. 58), o autor 

argumenta que o sagrado é aquilo que está separado do uso humano, e o processo que possibilita 

tal separação é denominado como consagração. Afinal, a consagração trata-se do 

estabelecimento de limites que visam o controle dentro de dinâmicas de poder bem específicas, 

como construção de um saber estratégico. 

Por outro lado, profanar significa “abrir a possibilidade de uma forma especial de 

negligência, que ignora a separação, ou melhor, faz dela um uso particular” (AGAMBEN, 2007, 

p. 59). Portanto, não se trata apenas de aniquilar a separação, mas de inventar um novo uso para 

os objetos, restituí-los ao uso comum. Profanar “não significa simplesmente abolir e cancelar 

as separações, mas aprender a fazer delas um uso novo, a brincar com elas” (AGAMBEN, 2007, 

p. 67), logo, a profanação é caracterizada pela capacidade de neutralização de sua respectiva 
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esfera referencial, de invenção de um novo uso dos símbolos e discursos. Nesse sentido, é da 

não observância, do ignorar das separações das normas socialmente estabelecidas que emerge 

a possibilidade para o deslocamento, para a crítica subversiva. Agamben constrói tal 

argumentação para caracterizar como o capitalismo desempenharia até o extremo a função de 

sacralização, que resulta na produção do que ele nomeia como improfanável: a separação levada 

até as últimas consequências pelo capitalismo, até o ponto em que não é possível inventar novos 

usos que não estejam  ligados à produção de capital, que não estejam destinados à alimentação 

desse sistema.  

A partir da conceitualização da profanação, o autor explicita duas formas diferentes de 

apropriação do sagrado. Primeiro, a que visa a separação: mediante o rito de consagração de 

determinado objeto, o que implicaria sua sacralização, seu uso humano (ou comum) é abolido. 

Como a crucificação que marca a saída de Cristo da esfera humana para sua entrada na esfera 

do sagrado, o rito de consagração cria uma indisponibilidade do mito ou objeto na esfera 

humana. Segundo, pelo jogo: trata-se de realizar o rito de consagração com a diferença precisa 

de que aqui, o jogo não visa a consagração do mito propriamente, mas a simples reprodução do 

ritual. O autor chama a atenção para o ato de jogar como um rito sagrado incompleto, é a ação 

de realizar rito ou mito de forma isolada, de forma que a esfera sagrada não seja atingida.  

A tarefa política do jogo é realizar o ritual excluindo seu fim religioso, ou como o autor 

afirma logo em seguida: “A sua operação [...] é mais astuta e complexa e não se limita a abolir 

a forma da separação para voltar a encontrar, além ou aquém dela, um uso não contaminado” 

(AGAMBEN, 2007, p. 66). O jogo não tem potência suficiente para abolir o sagrado, para 

restituir os objetos ao uso humano, mas através dele é possível inventar novos usos para esses 

objetos. Agamben ilustra a ideia de jogo através do seguinte exemplo: 

Mas de que uso se trata? Qual é, para o gato, o uso possível do novelo? Ele 

consiste em libertar um comportamento da sua inscrição genética em uma 

esfera determinada (a atividade predatória, a caça). O comportamento 

libertado dessa forma reproduz e ainda expressa gestualmente as formas da 

atividade de que se emancipou, esvaziando-as, porém, de seu sentido e da 

relação imposta com uma finalidade, abrindo-as e dispondo-as para um novo 

uso. O jogo com o novelo representa a libertação do rato do fato de ser uma 

presa, e é libertação da atividade predatória do fato de estar necessariamente 

voltada para a captura e a morte do rato; apesar disso, ele apresenta os mesmos 

comportamentos que definiam a caça (AGAMBEN, 2007, pp. 66-7).  

  

Portanto, o jogo, é o ato de realizar um ritual, o qual originalmente tinha como objetivo a 

sacralização de um determinado objeto, mas desvinculado de seu sentido de consagração, ou 
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seja, um meio sem fim.  Agamben afirma: “Se o sagrado pode ser definido através da unidade 

consubstancial entre o mito e o rito, poderíamos dizer que há jogo quando apenas metade da 

operação sagrada é realizada, traduzindo só o mito em palavras e só o rito em ações” 

(AGAMBEN, 20017, pp. 59-60). Assim o jogo toma a forma de uma apropriação que tem como 

objetivo a reprodução do ritual de secularização, desvinculado do mito, ou a reprodução do 

mito desvinculado de seu sentido sacralizante original. 

A partir da afirmação de que o jogo “apresenta os mesmos comportamentos que definiam 

a caça”, é possível estabelecer relações entre o jogo e a paródia: ambos têm a potência de 

apropriação e subversão de discursos; o jogo adquire, assim, os contornos de uma estratégia de 

apropriação, sem um objetivo definido; e a paródia conserva seu aspecto autoconsciente de 

apropriação em cumplicidade com a ideologia, como já dito anteriormente. Em seguida, 

Agamben demarca as diferenças entre secularização e profanação, relativas aos modos de 

utilização de símbolos: 

A secularização é uma forma de remoção que mantém intactas as forças, que 

se restringe a deslocar de um lugar a outro. Assim, a secularização política de 

conceitos teológicos (a transcendência de Deus como paradigma do poder 

soberano) limita-se a transmutar a monarquia celeste em monarquia terrena, 

deixando, porém, intacto o seu poder.  

A profanação implica, por sua vez, uma neutralização daquilo que profana. 

Depois de ter sido profanado, o que estava indisponível e separado perde a sua 

aura e acaba restituído ao uso. Ambas as operações são políticas, mas a 

primeira tem a ver com o exercício do poder, o que é assegurado remetendo-

o a um modelo sagrado; a segunda desativa os dispositivos do poder e devolve 

ao uso comum os espaços que ele havia confiscado (AGAMBEN, 2007, pp. 

60-1). 

 

Ou seja, a secularização seria um deslocamento que manteria intacto a estrutura da esfera 

sagrada, guardando uma relação mais próxima com os jogos de poder, uma possibilidade de 

exercer poder sobre determinada esfera a partir da mesma estratégia de separação que o sagrado 

opera sobre os símbolos ao separa-los da esfera de uso humano. Já a profanação restitui os 

símbolos que haviam sido sacralizados ao uso humano, logo, desvinculado de seu sentido 

originalmente secular, sagrado, tal restituição ao uso comum implica a invenção de um uso 

novo daqueles símbolos, da neutralização do mito que operaria esse símbolo na esfera sagrada. 

Assim, ao incorporar a imagem da cruz, Prado possibilitaria transferir os sentidos do 

sagrado para a experiência feminina. A performer parece explorar uma forma de consagração: 

ao promover um ritual de confrontação com os fluidos corporais femininos, a artista busca 
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elevar a experiência feminina, a menstruação, ao status de sagrado. No entanto, só é possível 

afirmar que a performer intenta consagrar a menstruação, se ignorados os sentidos que a artista 

opera ao designar religiosidade como estratégia no genocídio indígena. Não se resume tanto a 

uma consagração da experiência feminina, uma tentativa de adquirir poder, mas de uma crítica 

contundente a partir de sua experiência, marcada pelo genocídio indígena e pela violação 

sexual.  

O cêntrico, o hegemônico, opera através dos símbolos religiosos uma tentativa de 

homogeneização e de controle sobre o subalterno. Prado se apropria de tais símbolos, de forma 

consciente, profanando-os a fim de desestabilizar a partir de lacunas no discurso hegemônico, 

as matrizes de inteligibilidade dos discursos cêntricos. Assim, desvela como essas matrizes 

funcionam a serviço do poder, através da construção de discursos que possibilitam a reprodução 

ideológica através da evangelização, assim como carregam a miscigenação como forma de 

limpeza étnica (além do assassinato) e a violação como ferramenta de sanção contra mulheres 

indígenas. Prado possibilita uma neutralização do mito cristão ao operar símbolos religiosos de 

forma a expô-los como dispositivos estratégicos da dominação. 

A utilização da menstruação por artistas feministas é uma forma de enfrentamento da 

desmaterialização do corpo feminino e da economia falocêntrica, que invisibiliza suas 

experiências, em Cultus in quod cruentatur, a referência à menstruação surge também para 

enfatizar e tensionar os modos como a colonização e suas estratégias interferem na sexualidade 

feminina e sublinhar os sentidos do sangue feminino que corre sobre a cruz colonizadora; o 

sangue das mulheres violadas, das mães que tiveram seus filhos mortos, das assassinadas.   

Em Stigma, através da modificação corporal, Prado se apropria de signos religiosos para 

contestar no interior dessas estruturas suas estratégias e desvelar a narrativa própria de tais 

discursos. Sobre essa performance a artista afirma o seguinte: 

Durante o processo deste trabalho eu usei meu corpo, mais uma vez, como um 

manifesto. Desta vez através da Body Art, especificamente tatuagem, por ser 

uma técnica transcendental que vem junto com o tema abordado nesta 

pesquisa46 (PRADO, 2015, tradução minha). 

 

                                                           
46 Trecho do release do projeto Sexualidade Colonizada, publicado no portifolio da artista. Disponível em: 

http://www.luizaprado.nu/work/colonized-sexuality/. Acesso em: Jun/ 2017. 

http://www.luizaprado.nu/work/colonized-sexuality/
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Logo, Stigma surge como uma apropriação simbólica do mito cristão, na qual a 

experiência feminina desvela a dominação e principalmente suas consequências para mulheres. 

Beatriz Ferreira Pires, em O corpo como suporte da arte (2005), oferece algumas reflexões 

interessantes para a discussão, ao tratar de modificações corporais sob um ponto de vista 

ritualístico. A autora analisa a trajetória do artista Fakir Musafar, para quem “toda e qualquer 

alteração corporal é resultante de um desejo proveniente de uma memória ancestral” (PIRES, 

2005, p. 105). Inicialmente, a autora discute a tatuagem em termos de linguagem, em 

comparação com o sonho: 

Tanto na análise dos sonhos como na aplicação de uma marca pessoal, seja 

uma tatuagem, um piercing, uma escarificação, seja um implante, há uma 

mudança de linguagem e uma mudança na origem dos estímulos que 

impulsionam as ações. Em outras palavras, o inconsciente se utiliza do sonho 

para se apresentar a nós; é por meio da linguagem elaborada para este que ele 

se expressa. Para transmiti-lo ao outro ou para entende-lo racionalmente, 

utilizamo-nos do consciente, da linguagem verbal. Já as técnicas usadas para 

realizar modificações corporais se utilizam do consciente para determinar o 

tipo e a forma que tais intervenções terão, bem como a região do corpo onde 

serão implantadas. A escolha dos adornos, que são os componentes concretos 

dessa linguagem, tem origem nos elementos resgatados do inconsciente e 

transformados, através de uma cadeia associativa, nas imagens ou formas 

escolhidas pelo indivíduo para serem aplicadas a seu corpo. O fato de que o 

real significado dessas intervenções só seja totalmente conhecido pelo 

indivíduo que as possui, cria, assim como nos sonhos, uma linguagem 

codificada (PIRES, 2005, pp. 60-1). 

 

Ou seja, para a materialização da tatuagem, Pires destaca a necessidade de um trabalho 

do subconsciente através do qual surgiriam imagens que fariam sentido apenas para o indivíduo 

tatuado e que tomariam o caráter de rito de passagem ou mudança de mentalidade. A tatuagem 

é uma forma de linguagem codificada, composta por elementos resgatados do inconsciente, que 

através da consciente escolha de associações imagéticas pode ser materializada no corpo.  Mais 

à frente, a autora afirma:   

A tatuagem hoje, mais do que uma marca estética ou um amuleto protetor, 

representa um prolongamento da mente. O indivíduo que a adquire transfere 

para ela a memória de um fato ou de uma situação. A lembrança, que antes 

habitava na memória ou em determinados objetos externos ao corpo, agora é 

incrustada na pele (PIRES, 2005, p. 89). 

 

Pires constrói a ideia da modificação corporal como uma extensão psíquica, como uma 

reprogramação da mente, uma forma de transferência de determinada mentalidade que, 

materializada na pele, passa a representar um ritual para seu portador. Ao atribuir essa função 
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de materialização de uma imagem mental para as tatuagens, a autora destaca o caráter “mágico” 

da tatuagem: “As marcas feitas no corpo resgatam conhecimentos primordiais e estabelecem 

uma ligação tátil e visível entre o indivíduo e o cosmo” (PIRES, 2005, p. 105). Ou seja, a 

modificação corporal emerge como uma forma de cristalizar imagens mentais primordiais. 

Como emergem sentidos da relação entre o caráter mágico da tatuagem e Stigma?  

Em primeiro lugar, ao considerar a capacidade de cristalizar imagens mentais, a tatuagem 

surge como elemento que concede coerência ao sujeito, um status de pertencimento a 

determinado grupo, há aqui um trabalho da memória individual e coletiva essencial na 

determinação das imagens mentais que serão materializadas através do ritual. Nesse sentido, 

considero pertinente uma observação de Homi K. Bhabha em relação à “obsessão do Ocidente 

com o fato de que nossa relação primária com os objetos e com nós mesmos é análoga à 

percepção visual” (BHABHA, 2010, p. 83). O que Bhabha evidencia é o modo como ocidentais 

constroem uma relação de equivalência entre imagem e identidade, que aqui se evidencia no 

modo de pensamento que considera a tatuagem como um modo de construção de uma 

identidade coerente, ou como afirma Pires, de uma ligação com imagens primordiais.  

A vulva possibilita uma demarcação bem nítida da experiência de Prado, para então 

fundar uma prática política: a artista codifica sua experiência através da tatuagem para, tendo 

em vista uma crítica da colonização da sexualidade feminina, considerar os aspectos da 

dominação masculina e seus efeitos sobre os corpos das mulheres. A profanação emerge como 

estratégia: a crucificação é atualizada na obra, para a qual as chagas fazem parte anatomia do 

sexo feminino. Como comentei anteriormente, quando tratei da cultura do estupro, a ideia da 

culpa feminina aqui emerge novamente por meio de uma rede de sentidos que relaciona mulher 

e pecado original, mas outros significados se insinuam: a dominação masculina, os saberes 

sociais que se impõem sobre a experiência feminina em uma economia falocêntrica, a falta de 

representação, o sofrimento feminino invisível: sentidos que vão se construindo na proximidade 

com o rito de expiação do pecado. Ao expor os sentidos da feminilidade como um estigma, 

Prado possibilita interrogar os mecanismos por meio dos quais a opressão opera sobre as 

mulheres.  

Como nos capítulos anteriores já havia discutido a paródia como estratégia da artista, 

gostaria de revisitar alguns pontos através da análise da série Effigies (2012), como contraponto 

para a apropriação de símbolos religiosos de Sexualidade Colonizada. Composta por 3 

trabalhos: Diablo (ver figura 22), Freira (ver figura 23) e Virgem (ver figura 24), Effigies é, 

como afirma a performer: 
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[...] um projeto que visa personificar marcas, enigmas, contos, símbolos, 

alegorias, sinais espirituais e humanos através de retratos fotográficos com 

intervenções relacionadas com a história da personalidade retratada47 

(PRADO, 2016, tradução minha). 

 

 

Figura 22. Diablo. Fonte: Luiza Prado. 2012. 

 

Em Diablo, a modelo se inclina para frente, encarando o espectador como se estivesse 

saindo das sombras; sua imagem vai desaparecendo ao se misturar com a pintura escura das 

                                                           
47 Trecho do release do projeto Mortuary Portraits, publicado no portifolio da artista. Disponível em: 

http://www.luizaprado.nu/work/mortuary-portraits/. Acesso em: Jun/2017. 

http://www.luizaprado.nu/work/mortuary-portraits/
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bordas; os olhos com pupilas avermelhadas têm grande destaque, enquanto os chifres e as 

bordas da foto aparecem riscados.  A modelo devolve o olhar de forma enigmática e 

provocativa, como se interrogasse quem a olha, remetendo à apropriação de um gaze masculino 

na construção de Diablo. Prado possibilita pensar a relação entre feminino, diabólico e pecado, 

através da apropriação simbólica da imagem do Diabo. Assim como Veneno havia colocado 

feminino e pecado numa mesma representação – parece ser um dos primeiros indícios de 

representações que culminaram em Cultus in quod cruentatur e Stigma. 

 

 

Figura 23. Freira. Fonte: Luiza Prado. 2012. 
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Freira se destaca entre os retratos de 2012 pelo exibicionismo escrachado da modelo 

fotografada que, vestida como freira, segura os seios enquanto mostra um certo deleite no rosto 

bem maquiado; sua posição lembra a nudez feminina altamente erótica das revistas masculinas. 

A cabeça da freira está iluminada por uma auréola dourada, semelhantes às auréolas dos santos, 

que se destaca contra um fundo vermelho escuro e que, juntamente com o manto da freira, 

emoldura os seios da performer, aqui o exibicionismo emerge para implodir os limites da 

relação entre performer e espectador. 

Ao jogar com o fetiche, o êxtase e o corpo fetichizado da freira, a artista sublinha a 

erotização para marcar a interdição do corpo da freira, tido como inacessível, ensaiando o 

rompimento dos limites que separam sagrado e humano. A freira em seu exibicionismo expõe 

a interdição do desejo, da materialidade, do corpo. Considero a estratégia de Prado em Freira 

a partir do uso de uma ambiguidade entre exibicionismo, erotismo e profanação: a artista opta 

por representar a freira de forma escrachada, mas abre os sentidos da obra para múltiplas 

interpretações. Aqui repousa uma diferença em relação à Diablo: a apropriação através de uma 

representação erótica da freira permite um resgate de sua corporeidade, abrindo-se 

possibilidades para uma profanação que tensiona as interdições sobre o corpo da mulher 

religiosa.  

Por último, em Virgem, Prado cria uma releitura da Virgem Maria a partir da tradicional 

versão do Imaculado Coração de Maria. A performer se mostra frontalmente, segurando um 

manto com as mãos; no lugar do coração há um corte no peito. Prado tem a auréola sobre a 

cabeça e olhos direcionados para o alto, em uma expressão indecifrável; seu rosto é iluminado 

por uma luz, sobre a tela veem-se riscos sobre olhos e boca, e uma inscrição na lateral inferior 

direita. Pergunto-me se a Virgem de Prado não seria um lembrete de um apagamento, da 

interdição de subjetividades femininas por um saber social que define quais mulheres merecem 

ou não ser respeitadas, quais têm direito de ocupar espaços de fala e de que forma. Ao parodiar 

a representação máxima da maternidade e da santidade, frisando seu apagamento, a artista 

abriria a possibilidade de acesso a sua visão do mito ou a sua visão da experiência feminina. 

Tal possibilidade sem dúvida encontra ressonância em seus trabalhos recentes.  
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Figura 24. Virgem.  Fonte: Luiza Prado. 2012. 

 

As obras criadas pela artista como forma de operar parodicamente representações do mito 

não os restituem à esfera humana ou neutralizam os mitos aos quais estão vinculados, mas 

sublinham suas construções a partir de representações femininas. Tais representações são 

indícios de determinações acerca de como as mulheres são vistas na sociedade e como devem 

se comportar. Em Virgem, tal representação feminina como mãe, pudica, pode parecer distante 

da realidade atual, mas como pudemos ver nos dados da pesquisa que citei na introdução deste 

trabalho, é uma representação recorrente, que sim, confere valor à mulher no saber social, “se 

comportar” é uma necessidade de toda mulher, sob a punição de estupro caso ela ouse 

transgredir tal norma.    

Com exceção de Freira, o que emerge em Effigies são formas de apropriação que se 

diferem da profanação estratégica de Sexualidade Colonizada. A paródia das representações 

possibilita pensar nos simbolismos ligados ao diabo e à Virgem, mas não apresenta novos usos 

de tais representações, não consegue neutralizar seus mitos, configurando-se como um jogo 

simbólico com tais representações. Ao apoderar-se da cruz, em Cultus in quod cruentatur, ou 

ao gravar em si mesma os estigmas da crucificação, em Stigma, Prado procura apagar os limites 
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que separam o uso humano e o uso sagrado em uma crítica contundente. Ao imprimir marcas 

da condição feminina aos símbolos que se propõe a profanar que a artista abre a representação 

e imprime um significado político a esses mitos, neutralizando-os. A profanação em 

Sexualidade Colonizada é mais do que uma estratégia paródica, possibilita pensar as relações 

que se fundam a partir da experiência feminina e do sofrimento feminino dentro de uma lógica 

de poder fundada sobre mitos cristãos que servem à colonização, e que assim inscrevem a 

violação na raiz da experiência feminina e indígena. 

O que possibilita pensar Sexualidade Colonizada a partir de uma lógica da profanação e 

não da paródia é a consideração de como os mitos da crucificação, como o são a cruz e o 

estigma, surgem atualizados no trabalho da performer. Recapitulando, a paródia, implica uma 

autoconsciência do (a) artista na apropriação de discursos e símbolos, mas uma coexistência 

com a dominação, uma aceitação da própria cumplicidade com os discursos hegemônicos que 

o (a) artista deseja subverter, criticar. No entanto, a estratégia que emerge através de Cultus in 

quod cruentatur e Stigma é um outro tipo de prática, uma espécie de manifesto profano, que 

possibilita ressignificar as narrativas, explicitar os modos como elas se inscrevem sobre os 

corpos e recusar discursos opressores que se reproduzem através das mesmas. 

 

3.2. We the people 

 

A partir da percepção de que profanação e pós-colonialismo surgem estrategicamente no 

trabalho de Prado, gostaria de analisar brevemente We The People (ver figura 25), obra de 2016. 

A série é composta de 13 retratos de afro-americanos, indígenas e latino-americanos que 

representam as 13 listras da bandeira norte americana, as 13 colônias. Prado evoca a visão dos 

colonizadores dos povos dominados para construir representações através da fotografia, em 

uma dinâmica que remete à instalação. Em We The People, os retratos reproduzidos em 

negativo criam uma ilusão de ótica comumente chamada de pós-imagem negativa, o termo 

define a imagem criada por um processo ocular compensatório: quando a retina é saturada pelas 

cores, o olho, em busca de equilíbrio, forma uma ilusão de ótica.  
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Figura 25. We the people. Fonte: Luiza Prado. 2016. 

 

Aqui, a artista aprofunda sua abordagem de uma crítica pós-colonial, possibilitando 

pensar a relação entre alteridade e identidade colonial, através da dinâmica estabelecida pela 

ilusão de ótica criada pelas fotografias. Alteridade e identidade colonial são duas noções 

fundamentais para Homi Bhabha, que afirma: 

A questão da identificação nunca é a afirmação de uma identidade pré-dada, 

nunca uma profecia autocumpridora – é sempre a produção de uma imagem 

de identidade e a transformação do sujeito ao assumir aquela imagem. A 

demanda da identificação – isto é, ser para um Outro – implica a representação 

do sujeito na ordem diferenciadora da alteridade. A identificação [...] é sempre 

o retorno de uma imagem de identificação que traz a marca da fissura no lugar 

do Outro de onde ela vem. (BHABHA, 2010, pp. 76-7). 

 

Assim, para Bhabha, a identidade implica produzir e assumir determinada imagem, e tal 

produção surge a partir da diferenciação na alteridade, ou seja, o Eu é o que não é Outro. É essa 

ambivalência que se instala na identidade colonial que Bhabha procura investigar: a necessidade 

primordial do Outro para a produção de uma identidade fixa, a partir da diferença. Bhabha 

sublinha esse aspecto ao afirmar: 
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Ver uma pessoa desaparecida ou olhar para a Invisibilidade é enfatizar a 

demanda transitiva do sujeito por um objeto direto de auto-reflexão, um ponto 

de presença que manteria sua posição enunciatória privilegiada enquanto 

sujeito (BHABHA, 2010, p. 80). 

 

Ou seja, a demanda do sujeito por um objeto que reflita o que não sou marca o local do 

meu privilégio: “O outro deve ser visto como a negação necessária de uma identidade 

primordial – cultural ou psíquica – que introduz o sistema de diferenciação que permite ao 

cultural ser significado como realidade linguística, simbólica, histórica” (BHABHA, 2010, p. 

86). Ao usar o termo transitivo, Bhabha remete à construção de ambas as categoriass a partir 

da linguagem, como um lembrete de que tais categorias não existem a priori. Logo, o que não 

sou, dentro de um sistema que marca a invisibilidade do colonizado, do subalterno, sublinha 

meu privilégio, fixa minha identidade, a partir da minha demanda por uma imagem de 

alteridade. Segundo Homi Bhabha,  

[...] cada vez que o encontro com a identidade ocorre no ponto em que algo 

extrapola o enquadramento da imagem, ele escapa à vista, esvazia o eu como 

lugar da identidade e da autonomia e – o que é mais importante – deixa um 

rastro resistente, uma mancha do sujeito, um signo de resistência. Já não 

estamos diante de um problema ontológico do ser, mas de uma estratégia 

discursiva do momento da interrogação, um momento em que a demanda pela 

identificação torna-se, primariamente, uma reação a outras questões de 

significação e desejo, cultura e política (BHABHA, 2010, pp. 83-4). 

 

O que Bhabha implica nessa questão é, tal como o sujeito colonial projeta na imagem um 

estereótipo que permita fixar sua identidade construindo uma economia de exclusão dos corpos, 

o sujeito subalterno que demanda identificação ou representação, marca o local de sua 

reivindicação como demanda política. Portanto, cada vez que há uma tentativa de vislumbrar 

aspectos de uma identidade do sujeito através da imagem, evidencia-se a função política 

estratégica que a representação desempenha no trabalho artístico.  

Ao propor a ideia de uma matriz de inteligibilidade que marca por exclusão o status do 

sujeito, é inevitável considerar a proximidade dos conceitos de performatividade e de corpos 

que pesam de Butler com a noção de alteridade como figura que fixa o sujeito colonial, de 

Bhabha. Da mesma maneira, ao afirmar que a identificação implica “a produção de uma 

imagem de identidade e a transformação do sujeito ao assumir aquela imagem” (BHABHA, 

2010, p. 76), Bhabha marca sua aproximação com a ideia de performatividade como 

materialização no corpo, estilização repetida de uma identidade. Ao enfatizar o aspecto visual, 

considerando o processo de identificação lacaniano que sublinha a obsessão ocidental com o 
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“fato de que nossa relação primária com os objetos e com nós mesmos é análoga à percepção 

visual” (BHABHA, 2010, p.83), o autor oferece outras indicações para se pensar a obra We the 

People.  

Para Bhabha, o “[...] sujeito não pode ser apreendido sem a ausência ou invisibilidade que 

o constitui” (BHABHA, 2010, pp.79-80), trata-se de uma demanda pela imagem da exclusão 

que me constitui. Mas e quando tal ausência ou invisibilidade são obliteradas no processo de 

identificação? Num espaço paradoxal, ao produzir a imagem de alteridade de forma negativa, 

Prado instala uma dicotomia: o ato de ver através da compensação do olho, através de uma 

estrutura fisiológica (o que implicaria em uma negação da mediação discursiva no ato de olhar) 

parece ser a única forma possível de apreender a imagem do subalterno: ao passo que não o 

vejo, não encontro a imagem que fixa minha própria identidade.  

Na obra da artista, a partir da compensação, da pós-imagem negativa, de um vislumbre 

da imagem de alteridade, o processo de identificação do sujeito colonial pode ser interrompido. 

Sobre We The People, a performer afirma: 

Reproduções em grande formato de fotografias biométricas, ensaiando a 

identificação mesmo em face de um estreitamento democrático. A busca da 

identidade desde sua origem em um espaço em crise biopolítica e 

consequência da colonização.  

As 13 pessoas retratadas; indígenas, afro-americanos, latinos, representam as 

13 faixas da bandeira americana, ou as 13 colônias. O efeito "pós-imagem" 

(negativo) no trabalho, sugere uma revelação não só das imagens em questão, 

mas uma reflexão. Quando a experiência é realizada e o espectador olha para 

a imagem do negativo por 30 segundos, os olhos irão procurar continuar a 

imagem em um espaço em branco. Fisiologicamente, o cérebro e os olhos 

procuram equilíbrio e assim a imagem é revelada em seu estado positivo.  

A visão negativa de que as obras estão dispostas, talvez seja uma visão dos 

privilegiados que acreditam que "todos somos iguais" diante das leis, da 

constituição e da história, mas não somos.  

Sobre todos os pilares de construção de uma nação, os não brancos sofreram 

historicamente e sofrem consequências de uma sociedade colonizada. Sangue 

derramado por essas listras vermelhas para algo a ser construído, o sangue de 

nós, ‘nós o povo’48 (PRADO, 2016).  

 

Logo, Prado enfatiza em seu discurso o reconhecimento da tentativa de fixação da 

identidade colonial através da reflexão, propondo a visão negativa desses sujeitos colonizados, 

                                                           
48 Release do projeto We The People, publicado no portifolio da artista. Disponível em: 

http://www.luizaprado.nu/work/we-the-people/. Acesso em: Jun/2017. 

http://www.luizaprado.nu/work/we-the-people/
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para criticar o discurso de igualdade social. Sublinha assim a necessidade de um resgate da 

memória e representação dos colonizados como forma de questionar a narrativa cêntrica de 

igualdade, assim como do sujeito colonial e as violências – principalmente as simbólicas – 

empregadas na dominação. 

Em vez do espelhamento, da reflexão, essenciais para a tradição ocidental na construção 

de uma identidade coerente, o que o sujeito encontra é um vislumbre que possibilita ver o outro, 

o invisível, o subalterno – mas apenas por breves segundos, até que a imagem se perde 

novamente. Quando Prado constrói a representação a partir da impossibilidade de 

especularização, a identidade do subalterno passa a ser possível, não como Outro, que fixava 

minha identidade, mas como sua própria representação. E ao buscar na parede o equilíbrio que 

me possibilita vislumbrar os contornos do Outro, posso superar, no cerne da minha demanda 

por identificação, a violência inerente do meu próprio processo de subjetivação. 

 

3.2. Gula 

 

 

Figura 26. Gula. Fonte: Luiza Prado. 2012. 
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Por último, proponho uma análise de Gula, de 2012: parte de um projeto que trata de 

pulsões, teatro social, fetiche, BDSM49 e política, a fotografia foi censurada em exposição no 

Brasil, e posteriormente exibida e adquirida pelo Museu de Arte Contemporânea de Bogotá na 

ocasião de uma residência de Prado, em 2014. No presente trabalho, inspirada pelo fotógrafo 

tcheco Jan Saudek, Prado retrata a performer Miss Tíbia nua da cintura para cima e sentada 

frontalmente. Com a expressão facial indiferente, Miss Tíbia porta um tipo de mordaça metálica 

comumente utilizada em práticas de BDSM, que mantem sua boca completamente aberta.  

Miss Tíbia encara a objetiva sem demonstrar muita emoção, a mão direita segura um 

martelo, e à sua frente há uma melancia (que cobrindo a visão de seu ventre) se encontra 

despedaçada e espalhada pelo chão. Ela aparenta estar em um depósito ou oficina, (o ambiente 

em torno é sujo e escuro, aspecto evidenciado pelo tratamento digital); os tons vermelhos da 

melancia remetem a relações simbólicas com o útero, com o aborto e com a menstruação. Por 

último, a fotografia apresenta riscos de caneta sobre os mamilos da performer e nas bordas. A 

mordaça metálica que Miss Tíbia utiliza sublinha os limites entre o não-consentimento e o 

consentimento da relação de submissão/dominação. Todos esses elementos parecem formar 

uma rede que objetiva questionar os limites do corpo que podem ser atravessados no ato do 

consumo. Aqui, literalizado através do ato de comer, mas não circunscrito a este somente, o 

humano parece ter atravessado o limite através do desejo de consumo e se tornado uma máquina 

para a qual os limites são expandidos, distendidos. 

Assim, a representação literalizada do consumo remete ao que Paula Sibilia (2003) 

denomina homem pós orgânico: um projeto fundado a partir da obsolescência do corpo humano, 

que aspira a uma expansão, a uma potencialização desse corpo, e acompanha uma tendência de 

virtualização do capital (SIBILIA, 2003). A autora constrói seu raciocínio a partir da tendência 

de virtualização do capital na sociedade contemporânea. A introdução de novas tecnologias 

digitais provoca um movimento de obsolescência das instituições, do dinheiro e da propriedade 

privada, em favor de uma economia baseada em uma noção “mais volátil e flexível: a de acesso” 

(SIBILIA, 2003, p. 27).  

Cada vez mais, segundo a autora, “o que conta não é tanto a posse dos bens no sentido 

tradicional, mas a capacidade de acesso à utilização desses bens como serviços” (SIBILIA, 

2003, p. 27); ou seja, em reação à virtualização surge uma maneira de consumir baseada na 

lógica da locação, no consumo de serviços adquiridos de empresas intermediárias que oferecem 

                                                           
49 Bondage, Disciplina, Dominação, Submissão, Sadismo e Masoquismo. 
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soluções atualizadas a todo instante. Tal tendência à virtualização é acompanhada pela criação 

de meios de acesso a esses serviços: dinheiro digital, moedas flutuantes, etc.  

Sibilia observa a transformação das sociedades disciplinares (FOUCAULT, 1987) em 

sociedades de controle (DELEUZE, 1992), caracterizada pela transformação do indivíduo 

produtor-disciplinado em indivíduo consumidor-controlado. A sociedade disciplinar é marcada 

pela disciplina como tecnologia: “[...] um tipo de poder, uma modalidade para exercê-lo, que 

comporta todo um conjunto de instrumentos, de técnicas, de procedimentos, de níveis de 

aplicação, de alvos; ela é uma ‘física’ ou uma ‘anatomia’ do poder” (FOUCAULT, 2002, p. 

177). A noção de tecnologia implica considerar os modos como dispositivos, sejam eles 

discursivos ou institucionais surgem de maneira estratégica a serviço de um poder que “tem 

como função adestrar para retirar e se apropriar ainda mais e melhor” (FOUCAULT, 1987, p. 

143). Ou seja, a função primordial da disciplina como tecnologia é promover uma otimização 

dos processos que possibilitam uma apropriação do indivíduo como produtor-disciplinado. 

As sociedades de controle, por sua vez, são marcadas por uma mudança na dinâmica das 

sociedades disciplinares no cerne de uma mutação do capitalismo e funciona a partir de uma 

lógica de desmobilização dos trabalhadores como classe; em tais sociedades os indivíduos 

tornaram-se ‘dividuais’, divisíveis, e as massas tornaram-se amostras, dados, mercados ou 

‘bancos’. Atualmente, há, um “capitalismo de sobre-produção” que funciona a partir da 

terceirização e é dirigido “para o produto”, para o qual o marketing adquiriu o status de 

instrumento de controle social (DELEUZE, 1992, p. 222-4).  

Nas sociedades de controle o homem não é mais confinado, mas endividado: as formas 

de controle são mais sutis e insidiosas, infiltrando-se através dos discursos motivacionais, 

desmobilizando as classes; enquanto a moeda é flutuante e os modos de acesso a serviços e 

produtos são digitais, controlados por computador. Sendo assim, as instituições das sociedades 

disciplinares passam por uma crise e surgem adaptadas à nova realidade (DELEUZE, 1992). O 

sujeito por sua vez, sofre uma virtualização semelhante à da economia, tornando-se 

consumidor-controlado. Para Sibilia,  

[...] cabe supor que estão emergindo novos modos de subjetivação, 

diferenciados daqueles que produziram os corpos dóceis e úteis dos sujeitos 

disciplinados descritos por Foucault. Assistido pelo poder de processamento 

do instrumento digital, o novo capitalismo metaboliza as forças vitais com 

uma voracidade inaudita, lançando e relançando ao mercado, constantemente, 

novas formas de subjetividade que serão adquiridas e de imediato descartadas 

pelos diversos targets aos quais são dirigidas, alimentando uma espiral de 

consumo de modos de ser em aceleração crescente. [...] Trata-se de modelos 
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identitários efêmeros, descartáveis, e sempre vinculados às propostas e 

interesses do mercado (SIBILIA, 2003, p. 33). 

 

Assim, numa economia que produz subjetividades transitórias, voláteis, para consumo e 

descarte imediatos, o produtor-disciplinado é substituído por um consumidor-controlado, 

centralizado em uma dinâmica que se baseia na compra e venda de “dados sobre sua condição 

socioeconômica, seus hábitos e suas preferências de consumo, colhidos através de formulários 

de pesquisas e processados digitalmente” (SIBILIA, 2003, p. 34); ou seja, o consumidor se 

torna também um produto e, como tal, é passível da mesma virtualização que acomete a 

economia, assumindo assim as características do que Sibilia denomina homem pós-orgânico. 

A condição do pós-orgânico é marcada por uma obsolescência do corpo humano, segundo 

uma tradição denominada fáustica. Tal condição é caracterizada por questionar o iluminismo, 

o positivismo, a “fé no progresso material, na perfectibilidade técnica e nos avanços da ciência 

como conhecimento racional da natureza” (SIBILIA, 2003, p.  44), bem como por descartar 

ideais baseados no progresso e no bem comum. O projeto fáustico é uma ruptura com o 

paradigma moderno, caracterizado por uma desconfiança tanto em relação aos ideais 

positivistas que conferem coerência ao humanismo moderno quanto aos seus procedimentos 

científicos. 

Sibilia aproxima a noção de tradição fáustica dos objetivos da tecnociência 

contemporânea, a qual “almeja ultrapassar todas as limitações biológicas ligadas à 

materialidade do corpo humano, rudes obstáculos orgânicos que restringem as potencialidades 

e as ambições dos homens” (SIBILIA, 2003, p. 49). A autora define o pós-orgânico como uma 

virtualização do ser, uma identidade baseada em informação, em dados, que caminha para a 

imortalidade, para a superação das limitações do corpo humano. Ao identificar no projeto 

fáustico seu “impulso para a apropriação ilimitada da natureza (humana e não humana) ” 

(SIBILIA, 2003, p. 48), Sibilia aponta sua semelhança com o capitalismo e “seu impulso para 

acumulação ilimitada de capital” (SIBILIA, 2003, p. 48). 

É o mesmo consumidor-controlado, pós-orgânico, expandido através da máquina, que 

parece emergir em Gula através da figura de Miss Tíbia, voraz e desapaixonado. Quando Prado 

constrói a exagerada representação de Miss Tíbia objetivando uma maximização das funções 

corporais orientada para o consumo, indica um desejo de consumo desenfreado. Assim Prado 

possibilita pensar sua apropriação paródica de signos, que objetiva a relação particular de 

consumo em uma era pós-industrial; através da representação do humano como máquina, o que 
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possibilita pensar Gula como crítica da relação de consumo e da apropriação dos corpos pelo 

capitalismo em função do mesmo. Aqui é inevitável retomar o que Agamben chama de 

“improfanável”, a capacidade do capitalismo de apropriação e separação de objetos de um uso 

comum ou humano (profano), levada até as últimas consequências: O consumidor-controlado 

emerge como improfanável, separado de sua capacidade de autonomia fora da relação de 

consumo, e para o qual a hipérbole na satisfação todo desejo é um destino desejável.  

O pós-orgânico poderia emergir separado de sua autonomia, transformado em 

consumidor-controlado, elevado ao status de informação e convertido em produto passível de 

compra e venda. O capitalismo avança apropriando-se de todos os usos possíveis do corpo que 

antes não figuravam em sua economia, mas que passam a possibilitar novos modos de extração 

de lucro. Assim, Prado abre a possibilidade de pensar uma alteridade ameaçadora ao representar 

as pulsões, expandir os limites do corpo humano e do desejo, ao exacerbar a representação do 

papel que o sujeito desempenha na relação de consumo.   

Ao colocar Miss Tíbia como sujeito que encarna todas aquelas pulsões e direciona seu 

olhar para o espectador, possibilita uma crítica da apropriação que o capitalismo opera, de forma 

a tornar o corpo improfanável, sem usos comuns ou humanos possíveis. Gula possibilita pensar 

pulsões, os modos como tais pulsões se inserem em uma cadeia de apropriação que tem o corpo 

no centro da relação de consumo e geração de lucro. 

Henri-Pierre Jeudy afirma que a “alteridade é uma ilusão que sustentamos porque o 

conhecimento muito familiar do nosso corpo nos parece insuportável” (JEUDY, 2002, p. 127). 

Para o autor, o obsceno não reside na tentativa do artista de uma construção da alteridade (que 

repousaria sobre uma série de estereótipos), o obsceno reside no “horror do desejo de desejar o 

objeto da visão incongruente que se revela bruscamente” (JEUDY, 2002, p. 130). Ou seja, a 

aversão causada pela representação na arte tem a ver com a repulsa sentida diante da 

possibilidade de conhecer o próprio corpo e constatar em si o desejo pelo que é monstruoso, 

obsceno.  

O apagamento da distância entre o próprio corpo e determinada imagem se aproxima do 

que Jean Baudrillard considera obscenidade: a extinção da alteridade na relação com a imagem. 

O autor afirma que sua definição “seria, pois, a de tornar real, absolutamente real, alguma coisa 

que até então era metafórica ou tinha uma dimensão metafórica” (BRAUDRILLARD, 2001, p. 

29) , logo, trata-se de uma revelação concreta e objetiva, a imagem que não esconde nenhuma 

instância de representação, pelo contrário, é uma revelação total. Para o autor “A verdade 
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objetiva é obscena” (BRAUDRILLARD, 2001, p. 32), e na ausência de metáforas, na ausência 

da sedução (que seria um encantamento através da imagem, para o qual a metáfora é essencial), 

a reação do observador é elidir o fenômeno da verdade, restringir sua esfera factual para que a 

verdade seja então digerível. Para Baudrillard quando a imagem é tão obscena, além dos limites 

do suportável, duvidar de sua objetividade é necessário para viver, e essa é a função que o autor 

atribui à ironia na relação com a imagem. Apesar da objetividade da imagem obscena, não se 

chega a crer nela, pois tal transparência seria assassina (BAUDRILLARD, 2001).   

Nesse sentido, questiono como a abordagem de Prado a partir da relação especular do 

observador com o corpo da performer pode ser vista como uma provocação obscena. Como 

observei ao longo desta investigação, a performer realiza algumas de suas obras a partir de 

dinâmicas em que a construção da representação é constantemente atravessada pela provocação, 

por meio de uma relação especular com o espectador. A questão que desponta neste último 

trabalho é como a imagem ao abarcar diversas possibilidades (observando-se os sentidos 

construídos na experiência estética individual) emerge como uma anunciação de uma revelação 

total, e tal característica aproxima-a do que é obsceno e terrível no uso daquele corpo, seja 

através das referências ao útero, seja através da posição da performer como submissa, seja 

através da sugestão do ato de comer desidentificado com um saber que define as formas 

apropriadas para esse consumo. 

Quero argumentar que em Gula, Prado constrói uma relação especular em que o desejo 

de consumo e a expansão dos limites do corpo em função desse desejo são elevados a objeto de 

observação, e se dirigem para uma crítica dos modos de apropriação dos corpos como 

consumidores-controlados. A artista opera a crítica ao ignorar a separação entre desejo e o modo 

como tal desejo serve à dinâmica de consumo. Assim, ao construir a representação do sujeito 

como máquina que objetiva pulsões, Prado questiona as categorias que regem as relações de 

consumo, desvela os modos como os sujeitos assumem a condição de consumidores-

controlados, assim como expõe a apropriação dos corpos em tal dinâmica. Ao concretizar 

diversas representações em uma imagem que tem o consumo no centro de sua crítica, a artista 

prossibilitaria uma profanação do corpo dentro da dinâmica do consumo, uma profanação do 

consumidor-controlado a partir do obsceno.  

Finalmente, o que desponta são diferentes modos como os saberes organizam a utilização 

dos corpos, que possuem papel central na crítica pós-colonial e anticapitalista de Prado, seja 

esse corpo representado como feminino e indígena, ou como consumidor-controlado, pós-
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orgânico, ele possui aspecto central para os diferentes tipos de dominação que incidem sobre a 

experiência de Prado. A artista possibilita através da apropriação e subversão dos saberes que 

organizam nossas experiências do corpo, repensar a dependência da ideologia desses mesmos 

corpos para a reprodução de seus discursos e representações, questionar o lugar do observador 

na economia de determinada ideologia. Como afirma Linda Hutcheon, na conclusão de Poética 

do Pós-modernismo, a 

[...] teoria, a crítica e a arte pós-modernas estão hoje empenhadas em contestar 

as premissas modernistas (humanistas) da autonomia apolítica da arte e da 

teoria e da crítica como atividades sem valor. Os paradoxos pós-modernos 

revelam e questionam as normas prevalecentes, e podem fazê-lo porque 

encarnam ambos os processos. Eles ensinam que, por exemplo, a 

representação não pode ser evitada, mas pode ser estudada para mostrar como 

ela legitima certos tipos de conhecimento e, portanto, certos tipos de poder. A 

arte pós-moderna reconhece auto conscientemente que, como a cultura de 

massa, é carregada ideologicamente por causa de sua natureza 

representacional (e muitas vezes narrativa). Em outras palavras, “não é que as 

representações possuem um conteúdo inerentemente ideológico, mas que 

desempenham uma função ideológica na determinação da produção do 

sentido” (Wallis 1984b, xv). Esta é a lição dos ex-cêntricos (das mulheres, da 

ética, dos gays, dos negros, dos pós-coloniais) e vem das margens (e de dentro) 

da cultura dominante (HUTCHEON, 1998, p. 231). 

 

Ou seja, a imagem por sua própria natureza representacional  resguarda as possibilidades 

para a desconstrução dos discursos que a originaram. Aqui não trata-se necessariamente da 

construção da representação pelo artista, mas da gênese de um discurso na experiência estética 

com um observador. Para Hutcheon, o ex-cêntrico resguarda justamente essa potência de 

questionamento do discurso hegemônico, resguarda a possibilidade de questionar no cerne da 

experiência sensível o suposto distanciamento na relação com a imagem, assim como expõe a 

falácia da neutralidade do observador.  

Por fim, atingimos o ponto em que a decomposição dos diversos aspectos que atravessam 

a experiência da artista emerge através da imagem como apropriação, subversão e crítica, 

advêm de uma percepção afiada, que considero resultantes de sua  experiência com diversas 

instâncias de exclusão social, mas que ainda assim não surgem como uma explicação total dos 

modos como Prado constrói seus trabalhos, apenas se apresentam como indícios das relações 

que permeiam seu fazer artístico. Como tenho argumentado, ao exagerar os discursos cêntricos, 

mimetizar a relação de dominação e operar profanações no cerne da ideologia, emerge a poética 

do ex-cêntrico, a poética de Luiza Prado.   
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CONCLUSÃO 

 

Gostaria de falar sobre motivações: quando comecei esta investigação, o objetivo era 

refletir sobre como um fazer feminista se manifesta na arte contemporânea brasileira, a partir 

da temática do estupro. Perguntava-me: o que vinha sendo produzido pelas artistas feministas 

brasileiras nesse sentido? O olhar de Luiza Prado possibilitou pensar sobre sua subjetividade e, 

a partir de sua experiência, considerar os sistemas culturais que a constituem. Ao interrogar a 

construção de sua subjetividade, foi possível vislumbrar os discursos que emergem de suas 

representações artísticas e, assim, perceber a multiplicidade de sua obra, que questiona a própria 

noção de identidade fixa, cêntrica, que domina os sistemas culturais. 

Argumentei que a experiência de Prado delimita os contornos das estratégias que a artista 

mobiliza em seus trabalhos, que atendem a interesses políticos específicos. Sua experiência a 

aproxima de uma crítica radical dos discursos hegemônicos, do capitalismo, do sexismo e, 

principalmente da cultura do estupro. Mesmo que pareçam à primeira vista contraditórias, as 

representações de Prado, resguardam uma potência de deslocamentos, transgressões e 

profanações da ideologia dominante. Seu trabalho, fundado na paródia feminista e na 

apropriação irônica de representações e símbolos, questiona e subverte as categorias de 

culpabilização que pesam sobre as mulheres. Foi essencial, na investigação, tratar do uso de 

estratégias pós-modernas pelos feminismos, o qual se apresenta à primeira vista problemático, 

principalmente no que concerne ao exibicionismo. Nesse ponto concordo com o que afirma 

Linda Hutcheon: a apropriação de representações advindas da ideologia pode ser “um dos 

únicos modos para artes visuais feministas existirem” (HUTCHEON, 1998, p. 152, tradução 

nossa), afinal, a percepção dos modos como a dominação opera através dos discursos culturais, 

a decomposição da ideologia nas representações construídas pelas artistas feministas já 

constitui um enorme avanço na invenção de novos modos de existir através da arte. E desse 

modo, interrogar a paródia na obra de Prado revelou uma maneira da artista de problematizar 

as relações que a estabelecem como Outro, como representação especular ou como alteridade, 

o que tornou possível questionar a construção e fixidez de tais categorias. 

O movimento de desvelamento de questões relativas à constituição do sujeito marginal, 

socialmente invisível marca a obra de Prado como uma crítica radical, que parte do subalterno, 

do ex-cêntrico. Tal movimento afinal, sublinha a dependência do hegemônico em relação ao 

ex-cêntrico na construção de sua própria fixidez e coerência. Quais relações de poder são 
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operadas através dessas estruturas e a quem beneficiam? Como se reproduzem tais estruturas 

no olhar do espectador? Questionar as representações, seu papel na construção da subjetividade 

e as formas como desvelam estruturas, saberes sociais e dispositivos de dominação, possibilita 

pensar as formas como o ex-cêntrico expõe a construção das representações e as estruturas de 

poder legitimadas por elas, sempre a partir de dentro, e auto conscientemente. É possível, assim, 

interrogar o espectador sobre sua experiência e sobre seus modos de olhar para o corpo da 

performer, um corpo político que resgata sua memória indígena, questiona a cultura do estupro 

e as noções de alteridade.  

Tornou-se possível observar as relações que operam no cerne da relação do espectador 

com o trabalho artístico e as estratégias desenvolvidas pela artista a partir de tal dinâmica, que 

é o mesmo que compreender modos possíveis como a experiência estética é construída (e que 

aqui tomou os contornos de uma abordagem por vezes ligada à teoria psicanalítica e a 

psicologia) de modo que se convertam em estratégias a serviço do fazer político e crítico da 

artista. Sem dúvida, parte disso é uma influência da relação com o teatro psicoterapêutico, que 

oferece possibilidades para se pensar na fotografia de Prado como esforço por um resgate de 

emoções, principalmente nos registros do psicodrama como visto em Tenro. Seu método 

baseado no resgate de emoções ligadas a situações traumáticas, é percebido como um processo 

fotográfico aliado a uma dramatização no palco terapêutico e descrito como fotografia 

molecular. O registro de memórias através da fotografia entremeia vários sentidos em seus 

trabalhos e extrapola o suporte fotográfico, migrando para a performance e para a body art – 

através da tatuagem, com a qual a performer questiona os sentidos da dominação, e constrói 

uma identidade a partir da memória coletiva.  

O modo como Prado explora o narcisismo e o exibicionismo em seus trabalhos surge 

como lembrete do nosso próprio local de observação: ao promover o desvelamento das 

projeções do sujeito na relação com a arte, a artista questiona os modos como o sujeito fixa sua 

própria identidade através de projeções, e a partir daí possibilita identificar o movimento 

violento de um olhar que projeta representações sobre o corpo da performer. A artista  tensiona 

os modos como a identidade é construída no processo de diferenciação da alteridade e promove 

a dissolução da distância entre performer e espectador. O que emerge é uma constante 

provocação sobre a relação que se estabelece com a representação. Tal questionamento ameaça 

revelar a própria construção discursiva das representações, assim como o lugar da experiência 

do espectador e da performer. Como observa Homi K. Bhabha, o sujeito, ao se diferenciar do 
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Outro, deixa escapar sua própria identidade, e o que resta são rastros que deixam entrever 

reações a questões de significação e desejo, cultura e política (BHABHA, 2010). 

A pesquisa com fotografia como mídia parece influenciar a videoperformance, cujas 

capacidades de reflexão e de reflexividade (no sentido atribuído por Rosalind Krauss) permitem 

problematizar a mediação no trabalho artístico, a partir da qual, os corpos da performer e do 

observador se alternam como mídia psíquica; atuam como mediadores da experiência estética, 

reforçando a noção de uma experiência heterogênea e descontínua, mas que permite entrever 

uma mudança epistemológica na construção dos trabalhos da performer. Em um primeiro 

momento a aproximação com a imagem é quase semiológica, os signos e representações são 

objetivados através da imagem como resultado da decomposição de diversas situações que a 

artista vivencia, ao passo que num outro momento parece ocorrer um distanciamento do olhar 

como fonte de conhecimento objetivo ou apreensão estética, a partir do qual a artista passa a 

explorar outras estruturas formativas como estratégia em sua poética. Mas mesmo quando 

empreendo tal separação, ela se revela insatisfatória e parece surgir como sintoma da relação 

ocidental com o olhar como fonte de conhecimento objetivo e como elemento decisivo na 

formação da subjetividade (como afirmava Homi Bhabha). Afinal, trata-se mais da abertura de 

novos questionamentos do que do esgotamento analítico (que sabemos não ser possível) acerca 

da experiência estética possibilitada pela artista paulistana. É um lembrete fundamental da 

relação com a arte, que é  múltipla e provisória, interpelada constantemente por sistemas 

culturais. O que se vê aqui é uma análise possível, mas não a única, e sem dúvida não a última. 

  Apropriar-se, profanar, subverter. Tais estratégias residem sobre um aspecto 

fundamental para as ideologias, que é a dicotomização do mundo. Na presente investigação, é 

possível observar como saberes são constituídos de forma estratégica visando construir uma 

hierarquia sexual e colonial, para a qual o trabalho de Prado surge como uma crítica radical. A 

profanação é a não observância entre os limites estabelecidos entre humano e sagrado, logo, a 

subversão reside em atravessar os limites daquilo que estava separado da esfera humana, 

destituir os objetos, inventar maneiras imprevistas de representar. Nesse sentido, Prado tensiona 

continuamente as limites que fixam essas categorias, através da apropriação das representações 

religiosas como em Freira, ao ritualizar até os estigmas que marcam a consagração do mito 

cristão. Stigma possibilita novas formas de habitar o corpo feminino, a partir de uma 

consciência de que a dominação atravessa sua experiência como mulher e como indígena, e que 

portanto fixa um compromisso que para a artista é fundamental em sua prática, o de visibilizar 

as experiências daqueles que  não podem falar por si. Creio que tal forma de pensar a 
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apropriação das representações pela artista aproxima-nos afinal daquilo que Hutcheon afirma 

ser a lição deixada pelos ex-cêntricos, a de que toda representação traz em si discursos que 

legitimam certos tipos de poder, mas que são passíveis de crítica, de questionamento, logo, de 

subversão. 

Ao longo desta investigação, busquei articular diversas áreas do conhecimento, que 

oferecem recursos para compreender os discursos que emergem das visualidades de Prado, 

reiterando a importância de se considerar tais visualidades não só por seu valor estético, mas 

como um esforço de identificar e de desafiar a construção de metanarrativas e os modos como 

estas se reproduzem nos discursos. Gostaria de observar, assim como abri a apresentação deste 

trabalho reivindicando a importância de contextualização de uma identidade múltipla da artista, 

que não se pretendeu aqui uma definição totalizante das intenções ou significados dos trabalhos 

analisados, mas da exploração, a partir de um ponto de vista feminista, das possibilidades 

políticas que emergem de suas práticas. A obra de Luiza Prado é permeada por uma experiência 

que define os contornos de uma prática política constantemente em diálogo com o cotidiano: 

uma prática que se propõe a inventar novos usos para as representações, que se apresenta como 

uma nova forma de habitar a arte, o corpo feminino, o corpo indígena, e que desvela o 

movimento das ideologias e como elas incidem não apenas sobre os indivíduos mas sobre 

coletividades. Afinal, do habitar, profanar e subverter emerge a poética da ex-centricidade de 

Prado, fundada sobre o compromisso de uma prática política que, finalmente, seja o espaço de 

representação de sujeitos e experiências que até então eram irrepresentáveis.   
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ANEXO 1 – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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APÊNDICE A – ENTREVISTA 

 

Instrumento de coleta enviado por e-mail em 13/05/2016 

Respostas recebidas por e-mail em 19/06/2016 

 

Érica Cristiane Saraiva (ES) 

Luiza Prado (LP) 

(LP) Érica, perdão a demora, eu fui diagnosticada com alguns problemas mentais e andei tendo 

crises, me levaram pra umas férias da minha sogra e voltei agora, com pouco tempo de vida útil 

diária, se eu fui muito dislexa me avisa, pq estou tendo problemas lógicos, então as vezes falo 

nada com nada. Me avisa se algo ficou muito fora do contexto e mil desculpas a demora 

(ES) Qual sua formação atual e quais suas áreas de interesse? 

(LP) Eu iniciei em Games, acho que foi no ano de 2006, mas repeti por divergências politicas 

no SENAC, cheguei a fazer alguns meses de MKT no Anhembi, tranquei, comecei Psicologia 

na UMASS. 

(ES) Gostaria de saber mais sobre sua trajetória e sobre os lugares onde realizou trabalhos? 

(LP) Eu não sei se queria ser artista, eu queria ter isso como hobby e ser cientista, porque acho 

que assim minha função no mundo seria mais clara a arte é subjetiva, por mais que ela esteja 

ligada a políticas públicas ou que ela seja interdisciplinar ela ainda é subjetiva, afinal o que é a 

arte de fato? Também tenho uma grande briga interna sobre o mercado que a arte é estabelecida, 

onde sua crítica perde o poder de crítica a partir do momento que essa característica é ignorada 

para ser inserida num contexto neo-liberal, onde supervalorizam seu trabalho, um quadro não 

muda vidas quando é mero objeto de decoração. Eu também não sei se consigo falar de uma 

trajetória, pra mim é tudo muito dislexo, como esse mercado funciona, o que o público entende 

como arte e como eu tendo sabotar o máximo do meu trabalho pós-morte (a minha). Se for pra 

falar dos lugares que ele foi desenvolvido, eu acho que ele sente forte atração por pessoas que 

passaram o mesmo que eu, mesmo eu tendo relutado no começo para isso, porque causa náusea 

todo seu processo, não é gratificante mexer em feridas o tempo todo, mas isso é a única coisa 

que eu sei fazer. 
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(ES) Você tem artistas que te influenciaram? 

(LP) Eu não sei, porque eu vejo muita coisa, mas as primeiras artistas que me marcaram muito 

foi Ana Mendieta e Francesca Woodman e mais tardar, Cosey Fanni Tutti, Gunter Brus, etc. 

(ES) Quais os projetos em que está trabalhando agora? 

(LP) Especificamente em um que trabalho a não presença da performance em meios digitais, 

especificamente meios de pornografia, questionando discursos estabelecidos de pós-

colonização, globalização e migração. 

(ES) Como tem sido sua relação com seu corpo desde que começou esse trabalho? 

(LP) Meu corpo é uma ferramenta, um objeto, essa é minha relação. Ele existe em prol do meu 

trabalho, talvez por esse motivo eu não me sinta acuada em realizar alguns trabalhos, nem me 

cortar por ex, porque pra mim tanto faz, eu só preciso que ele realize da melhor forma possível 

o que está na minha cabeça. No mais, eu tenho o aceitado mais do que antes. 

(ES) Como você percebe mudanças nas pessoas que participam do seu processo criativo e como 

isso influencia seu processo de criação? 

(LP) Eu não posso falar de uma relação pós-trabalho, porque eu não sei confirmar se meu 

trabalho influenciou alguém. Eu recebo mensagens de pessoas agradecendo e tudo mais, mas 

eu vejo muito mais da pessoa e não do meu trabalho. Eu sinceramente não “enxerga” a arte 

como algo especial, nem eu como alguém especial. 

(ES) Como a taxidermia foi incorporada nas suas obras? 

(LP) Eu gosto muito da taxidermia, me lembra vida, os ossos de animais e borboletas, mas essa 

incorporação é meramente estética. 

(ES) Comente sobre a performance Corpo Estranho de 2012. 

(LP) Corpo Estranho foi uma performance sobre a desconstrução da minha figura branca num 

contexto onde minha história é 50% ligada a causas indígenas, mas também como me sentia 

vivendo em SP. Eu sentia SP como uma cidade onde todos que precisassem, invisíveis. Logo 

quando me mudei pra SP tive que dormir na rua por um ou dois dias, não lembro, pois não 
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conheci ninguém, essa experiência está embutida em Corpo Estranho, não sei te dizer 

esteticamente como, mas foi uma das coisas que estava na minha cabeça quando produzi. 

(ES) Fale sobre como foi produzir Rape #1. 

(LP) Foi chato, foi chato gritar e não sair a voz, dava pavor, porque eu podia gritar, mas não 

podia. Comecei a fazer rápido pra acabar logo o vídeo porque aflitivo pra mim e acho que era 

justamente essa reação que tinha que ser criado, como quando você sofre uma violação e grita 

de diversas maneiras sobre isso e não é ouvido. 

(ES) Comente sobre a instalação TV de 2015. Como foi seu processo de criação? 

(LP) (Que se trata do mesmo trabalho citado um pouco acima que está em desenvolvimento) 

(ES) Fale sobre Corrupted System e sobre sua experimentação com pornografia. 

(LP) (Que se trata do mesmo trabalho citado um pouco acima que está em desenvolvimento) 


