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Resumo: O presente artigo desenvolve uma breve investigação da representação
do corpo materno na história da arte, a partir da análise da representação de
Virgem Maria como corpo assexual e das representações da “mãe feliz”, na
arte francesa do século XVIII, enredadas à discussão sobre a construção social
da maternidade na sociedade patriarcal. Apresenta ainda, como narrativas
contemporâneas alternativas à maternidade, que versam sobre a autonomia do
corpo feminino, os trabalhos Maternity 1, Maternity 2 e Maternity 3 (1997), de
Nilima Sheikh, e a performance Tomar para si (2016), de Roberta Barros. Neste
estudo, a noção de “corpo” é usada como eixo de análise das representações
sobre a mulher, apoiado no entendimento do corpo feminino como principal
terreno de exploração e resistência das mulheres.

Palavras-chave: Arte e feminismo; Representação da maternidade; Corpo e
arte; Arte contemporânea.
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“Deus é mãe / E todas as ciências femininas /
A poesia, as rimas / Querem o seu colo de madona”
(Elza Soares)

I. Aprende-se a maternar
A origem do mundo (Verônica Anunciação) (2016) (Figura 01), de Cristina
Salgado, constitui-se a partir da imagem no caderno de anotações, um
desenho de observação que a artista fez durante um parto. Cristina conta
que durante a residência artística foi convidada de modo súbito a assistir
um parto, convite que aceitou animada de início. Dentro da sala de parto,
a artista se sentiu completamente deslocada, inconveniente, sentimento que
expressa pela dureza do gancho sargento e pelos refletores, que Cristina
posteriormente reconsidera como a luz do anjo da Anunciação.
O sargento é um gancho utilizado para fixar materiais, ele impede o
movimento; esse termo também evoca o significado relacionado ao posto
militar que uma pessoa pode ocupar nas forças armadas. As duas definições
levantadas aludem à ideia de violência que, combinada à temática do
nascimento, possibilita discussões sobre a construção social da maternidade
na sociedade patriarcal.
O conjunto de imagens de Virgem Maria e as representações dominantes
do corpo materno, produzidas ao longo da história da arte, manifestam um
uso do corpo e um gestual que parecem articular, como que por essência, a
condição da mulher e sua tarefa no trabalho reprodutivo2. Esse entendimento
2
Danièle Kergoat aponta o entendimento sobre o trabalho reprodutivo
como o começo do movimento feminista da década de 60/70. Nesse momento, houve uma “tomada de consciência de uma opressão específica: tornou-se coletivamente
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difunde-se nas expectativas sociais sobre as mulheres, através da ideologia
patriarcal de que mulheres nascem já com o fim de realizar o trabalho
reprodutivo; como se as instruções, o roteiro, a coreografia da manipulação
de uma vassoura ou dos gestos maternos de ninar e cuidar estivessem
codificados na mulher, em sua biologia ou essência. No entanto, sobre isso,
diz Simone de Beauvoir:

Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino
biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea
humana assume no seio da sociedade; é o conjunto da
civilização que elabora esse produto intermediário entre o
macho e o castrado que qualificam de feminino. Somente a
mediação de outrem pode constituir um indivíduo como um
Outro. (BEAUVOIR, 1967, p. 9)

Em catálogo da exposição Nos limites do corpo, os curadores Tania Rivera e
Luiz Sérgio de Oliveira (2016, p. 5) afirmam, sobre a posição social do corpo da
mulher, que “[n]a gravidez e no parto acentua-se sua condição de dispositivo
social: dentro e em torno dele giram mecanismos culturais diversos que vêm
acolhê-lo, mas também domesticá-lo, assisti-lo e lhe atribuir limites, papéis e
representações”. Em movimento de contestação a essa domesticação, artistas
mulheres buscam construir uma narrativa alternativa para a maternidade,
atravessada por teorias feministas e sociais. Dentro desse movimento,
encontram-se os trabalhos criados a partir da residência artística no Hospital
da Mulher Heloneida Studart, que resultou na exposição Nos limites do corpo,
e as obras Maternity 1 (Figura 02), Maternity 2 (Figura 03) e Maternity 3
(Figura 04) (1997), da artista indiana Nilima Sheikh3.
‘evidente’ que uma enorme massa de trabalho era realizada gratuitamente pelas mulheres; que esse trabalho era invisível; que era feito não para si, mas para os outros e
sempre em nome da natureza, do amor e do dever maternal” (KERGOAT, 2009, p. 68).
3
Outras produções que podem ser inseridas nesse movimento de contestação são o livro Elogio ao toque: ou como falar de arte feminista à brasileira e a performance Dar de si, ambos da artista e pesquisadora Roberta Barros.
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II. Querem o seu colo de madona
O final do século XIX e o início do século XX são marcados pela primeira
onda feminista, momento histórico de avanços na luta feminista através da
conquista do sufrágio feminino, na Europa e nos Estados Unidos. Nesse
contexto, em 1928, Oswald de Andrade escreve o “Manifesto Antropófago”
e volta-se ao horizonte utópico do matriarcado de Pindorama – a realidade
“sem complexos, sem loucura, sem prostituições e sem penitenciárias”
(ANDRADE, 1928 apud BARROS, 2016, p. 55). A negação do sistema burguês
patriarcal através da ode ao matriarcado, no entanto, não desponta de um
pensamento feminista. Roberta Barros (2016, p. 55) demarca que a “mãe que
interessa ao antropófago é a terra-mãe que teria acolhido amorosamente os
viventes, os imigrados e os traficados”, em um processo de engessamento das
pulsões femininas no desejo de dar à luz e de cuidar.
Essa imagem buscada pelos antropofagistas pouco foge da já constituída
Madona (representações da Virgem Maria), por repetir a percepção da pulsão
materna como natural, da essência do sexo feminino, e reafirmar a mulhermãe dócil, afetuosa, que acolhe e cuida. Enquanto figura matriarcal ou Maria,
esse corpo é assexual, apesar de reprodutor e genitor. A sexualidade feminina,
na história da arte, foi permitida às representações de Vênus e da cortesã, em
oposição às Marias – a mãe virginal.
Ao longo da história da arte ocidental, é possível identificar três principais
padrões de representação da mulher: a Virgem Maria, na tradição religiosa
católica; as Vênus, na tradição Greco-romana; e a cortesã/prostituta, no
modernismo4. Nos estudos do estatuto da imagem, Thierry De Duve e MarieJosé Mondzain discutem a Virgem Maria como aquela quem gesta a imagem.
Jesus é a imagem de Deus, e Deus fecunda Maria pelo verbo, pela palavra.
No entanto, Maria, ela própria imagem sem voz, desaparece na função de
produtora da imagem, torna-se um ventre, um mero corpo.

4
Ver POLLOCK, Griselda. Tradução Azucena Galettini. Visión y diferencia:
feminismo, feminidad e historias del arte. 1a ed. Buenos Aires: Fiordo, 2013.
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Na iconografia cristã, o momento da concepção de Jesus é constantemente
representado como um feixe de luz, como se percebe em A Anunciação
(1425-26) (Figura 05) de Fra Angelico, uma das tábuas sobre o episódio da
Anunciação de autoria do pintor. A pintura representa Maria recebendo o
Espírito Santo – apresentado como pomba – por meio de um raio de luz,
que emana das mãos de Deus. Maria, assim como o mensageiro São Gabriel,
possui as mãos cruzadas no peito, em gesto de submissão ao destino divino.
Na lateral esquerda da cena, estão representados Adão e Eva sendo expulsos
do paraíso. A relação dos dois episódios, o ciclo de perda e salvação, coloca
em confronto as duas mulheres: Eva, a pecadora, e Maria, a escolhida que
não possui a mancha do pecado original. Os outros cinco painéis do retábulo
tratam de outros momentos da vida de Maria.
A mãe virginal é assexual, portanto, por ser um corpo que surge da ideia
de corpo maternal cujos únicos desejos são gestar, parir e cuidar – longe de
qualquer prazer sexual que possa ser associado a essas ações. Ademais, por
ser um corpo virgem, imaculado, que não teve relações carnais, posto que a
fecundação de Maria teria acontecido por meio do Espírito Santo5. Esse modelo
de representação do corpo materno, na tradição cristã, tem sua origem no mito
do retrato autêntico de Maria e do menino Jesus pintado por São Lucas6, retrato
esse descrito como uma imagem que, para Hans Belting, “recordava imagens
de culto das deusas mães” (2012, p. 82, tradução nossa). Essa correspondência
entre a imagem da Virgem Maria e as imagens das deusas mães também
fundamenta a crítica à ode ao matriarcado, de Oswald de Andrade7.
5
Aqui reitera-se o padrão dualista da carne em oposição ao espírito.
6
“A lenda de São Lucas como pintor da virgem data do século VI, provavelmente porque esse é o apóstolo que narra mais detalhes sobre Maria e o nascimento
do menino, o que sugere uma comunicação muito direta, pois as lembranças mais entranhadas da Virgem são por ela evocadas para que Lucas as fixasse por escrito. Se a
iconografia do apóstolo como pintor materializa essa proximidade é porque o artista
é concebido como a criatura privilegiada que possui acesso especial aos desígnios divinos, e partilha com Ele os segredos da Criação. O artista partilha do mistério de um
ventre fecundado por um Nome, cujo fruto a Virgem segura ao colo no quadro de
Mabuse, a suprema criação de um Verbo: o próprio homem” (CESAR, 2002, p. 18).
7
Torna-se interessante pontuar, neste momento, que Donna Wilshire propõe uma reimaginação para a imagem da deusa mãe, como a imagem metafórica do
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Com o Iluminismo, uma nova representação da mulher-mãe manifestouse na sociedade ocidental. A nova imagem, influenciada pelo princípio
do secularismo, diferenciava-se da imagem devocional – de Maria – ao
apresentar elementos que remetiam à alegria e ao prazer de ser mãe, valores
também difundidos pela produção literária:
Os prazeres da maternidade foram convertidos em um tema literário muito
em moda, todos os seus aspectos foram eloquentemente ditos em prosa e poesia,
desde a recompensa sensual da amamentação até o prazer inigualável de receber
os afetos e beijos das crianças. (DUNCAN, 2001, p. 214, tradução nossa)
No decorrer do século XVIII, uma mudança ideológica no conceito de família
foi construída por efeito da cultura moderna da burguesia, que começava a se
formar. Dentro do modo de produção burguês, havia a necessidade de elaborar
a “casa” e a “família” como refúgios da vida pública. O membro unificador
desse novo conceito de família foi a esposa-mãe, e os valores de cuidado com a
casa, os filhos e o marido foram elaborados como inerentes à mulher.

Portanto, a difusão do novo padrão de representação da mulher-mãe, na
produção literária e artística, estava vinculada à necessidade de construir o
ideal da maternidade como o único papel emocionalmente gratificante para a
mulher, sua verdadeira fonte de prazer. Para isso, artistas e escritores, daquele
momento, recorreram à combinação da figura da mãe com a imagem de
Vênus, como se nota na ode às mães, de André Sabatier (1961 apud DUNCAN,
2001, p. 200, tradução nossa), publicada em 1766 – “uma mãe carinhosa e
zelosa que balança seu bebê – prova de seu fogo... É Vênus quem cativa e
acaricia Cupido” – e, na gravura As delícias da maternidade (Figura 06), de
Moreau, O Jovem, gravado por Helman, na qual uma mulher alegre
brinca com seu filho, acompanhada de sua família, aos pés de uma estátua
de Vênus com o Cupido. A aproximação entre maternidade e prazer foi uma
associação entre “Marias” e “Vênus”. Outras figuras foram associadas ao novo
modelo de mãe, para marcar um caráter genuíno aos desejos de cuidado. “As
conhecimento não-dualista. Segundo Wilshire (1997), a alegoria da deusa mãe possui
características tidas tanto como masculinas, quanto como femininas. O entendimento da
autora, apesar de retornar à ideia do corpo feminino ligado ao desejo de gestação, subverte-a ao pensar um corpo materno que não é “rebaixado” às condições do “feminino”.
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mulheres francesas foram persuadidas a imitar as felizes mães provincianas,
mães selvagens primitivas ou mães da Antiguidade, todas as que criavam ou
criaram seus próprios filhos” (DUNCAN, 2001, p. 214, tradução nossa).

III. Dar (a) e tomar a luz: processos de autonomia
No início deste texto, dois elementos que compõem o trabalho A origem do mundo
(Verônica Anunciação) foram mencionados. A aspereza do sargento foi referida
como índice da construção da maternidade na sociedade patriarcal, agora, a luz
dos refletores, a partir de sua artificialidade, servirá de metáfora para analisar
as representações do momento do parto, por Nilima Sheikh, em Maternity 1,
Maternity 2 e Maternity 3 e, a representação do processo de gestação e interrupção
da gravidez, por Roberta Barros, em Tomar para si (Figura 07) (2016).

Enquanto a luz dos refletores remete ao procedimento cirúrgico da
cesariana, Maternity 1, Maternity 2 e Maternity 3 mostram o parto vaginal.
Nas três têmperas sobre papel de Nilima Sheikh, o corpo materno é
apresentado no momento do nascimento – representação pouco usual na
história da arte. As três mulheres de Sheikh estão em ação; elas estão parindo,
ora sozinhas, tirando o recém-nascido com as mãos, ora acompanhadas
de mais duas mulheres, que apoiam e oferecem cumplicidade. O bebê está
saindo da vagina, é possível ver sua cabeça; em uma das têmperas, um fluido
azul também parece sair da vagina – líquido amniótico, talvez. Vulva, bolsa
amniótica estourada, a mulher que faz o próprio parto – representações
carnais da maternidade, que versam sobre autonomia do corpo.
Em convivência com mulheres pacientes do Hospital da Mulher Heloneida
Studart8, em São João do Meriti, na Baixada Fluminense, Roberta Barros
realizou a performance Tomar para si. No registro em vídeo da performance,
Roberta aparece em uma sala de espera do hospital, ela veste uma blusa de
tricô que possui uma bolsa/barriga costurada. A bolsa é murcha, está vazia
8

Hospital especializado no atendimento às gestantes e bebês de médio e alto risco.
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mas, ao longo da performance, vai se preenchendo com um cordão que é,
primeiro, tricotado por Roberta e, adiante, enfiado para dentro da barriga.
Roberta tece por bastante tempo, foram vinte horas e quarenta minutos,
distribuídas em quatro dias, de performance. Durante essa espera, a fita de
tricô – fita de DNA, cordão umbilical – às vezes é arrastada pelo chão do
hospital, antes de entrar para a barriga. Passado um tempo de trabalho –
gestar também é um trabalho – a barriga fica cheia. Roberta está, agora, em
pé, entre dois blocos de cadeiras, em uma sala de espera. Ela corta a linha que
usava para tecer o cordão com os dentes e enfia as duas agulhas de tricô na
barriga. Depois das agulhas dentro, ela começa a desfiar todo o cordão para
fora da barriga. Assim como Penélope, Roberta desmancha todo o trabalho
feito, porém ela não mais espera. O fio se amontoa no chão, junto das agulhas
que saíram da barriga em algum momento. Depois de toda fita desfiada,
Roberta recolhe as duas agulhas do chão e as usa como prendedor para um
coque que faz em seu cabelo.
No Brasil, os debates feministas contemporâneos acerca dos direitos
sexuais e reprodutivos da mulher9 se articulam, sobretudo, em torno dos
temas da violência obstétrica e da legalização do aborto. Um ponto importante
para a análise do direito da mulher sobre seu próprio corpo é considerar que
nas disputas relativas à legalização do aborto – ou à manutenção do aborto
legal, como é o caso dos Estados Unidos – existe um argumento conservador
que coloca os fetos e os pais em posição de maior direito sobre o corpo da
mulher do que ela mesma. Nesses argumentos, as mulheres são vistas como
meros corpos, incubadoras, enquanto o homem/pai é considerado um sujeito
corporificado e o feto, um “super sujeito” – por ser algo que ainda nem se
constituiu enquanto corpo (BORDO, 2003).
Roberta Barros entende Tomar para si como uma ode pelo direito pleno
9
“[...] em defesa da autodeterminação reprodutiva das mulheres; pela desconstrução da maternidade como um dever ou como destino obrigatório, pelo poder
de decidir ter ou não ter filhos, quando e com quem tê-los, pelo direito ao aborto
legal e seguro, contra a homofobia/lesbofobia, por liberdade e pelo direito ao prazer
sexual, contra a ditadura heteronormativa, os movimentos de mulheres forjaram o
que, no final dos anos 80, se denominou direitos sexuais e direitos reprodutivos”
(CAMPOS; OLIVEIRA, 2009, p. 13)
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de escolha da mulher sobre sua reprodução, desde a concepção até o parto,
ou o aborto planejado. O título se torna, então, um chamado de tomar seu
próprio corpo para si. A artista também discute, na performance, a espera
como lugar do feminino na sociedade e subverte-o ao apresentar uma espera
que não é sofrida, dolorosa ou dramática, mas uma espera consciente, como
escolha. Diferente da mulher que espera em Waiting (1972)10, de Faith
Wilding, monólogo apresentado dentro do programa de performance da
Womanhouse11, em Los Angeles. A mulher de Waiting narra, em um ritmo
monótono, repetitivo – que lembra uma prece – sua existência, do nascimento
até à morte, como um processo contínuo de espera por uma vida, enquanto
ela trabalha na manutenção de outras vidas (e.g. de seu marido, de seu
filho) – “[...] esperando por ele voltar para casa, para preencher meu tempo,
esperando meu bebê vir, esperando minha barriga crescer, esperando meus
seios encherem com leite, esperando pelas primeiras contrações, esperando
as contrações acabarem [...]”.

Fig. 01: Cristina Salgado, A origem do mundo (Verônica Anunciação), 2016,
refletores, sargento e caderno de anotações, dimensões variáveis.
10
Um registro da performance está disponível em <https://vimeo.com/36646228>.
11
Womanhouse foi um espaço de arte criado pelas alunas e professoras do
Programa de Arte Feminista do California Institute of the Arts (CalArts), fundado
por Judy Chicago e Miriam Schapiro, em 1971.
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Fig. 02: Nilima Sheikh, Maternity 1, 1997,
têmpera mixta sobre papel vasli, 18 x 15 cm.
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Fig. 03: Nilima Sheikh, Maternity 2, 1997,
têmpera mixta sobre papel vasli, 18 x 15 cm.
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Fig. 04: Nilima Sheikh, Maternity 3, 1997,
têmpera mixta sobre papel vasli, 18 x 15 cm.
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Fig. 05: Fra Angelico, A Anunciação, 1425-1426,
têmpera sobre tábua, 190,3 x 191,5 cm.
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Fig. 06: Isidore-Stanislas Helman, As Delícias da Maternidade,
1777, água-forte, 59 x 43.2 cm.

ed. 6

I

julho 2019

229

Fig. 07: Roberta Barros, Tomar para si, 2016, performance realizada no
Hospital da Mulher Heloneida Studart, duração da performance 20h40min.
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