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RESUMO: O ENSAIO BUSCA INVESTIGAR AS REFLEXÕES POLÍTICAS 
IMBRICADAS NAS OBRAS DA ARTISTA CUBANA ANA MENDIETA (1948-1985). 
PROPÕE TECER FRICÇÕES ENTRE A AMÉRICA LATINA, A ARTE, A CULTURA E 
O SUJEITO. AS NOÇÕES DE CORPO, IDENTIDADE, TERRITÓRIO E EXÍLIO. NÃO 
TEM COMO OBJETIVO APRESENTAR A OBRA E A TRAJETÓRIA DA ARTISTA 
DE MODO EXAUSTIVO, MAS SIM DIALOGAR RECOLHENDO CONCEITOS 
PRESENTES EM SUAS FOTOGRAFIAS, PERFORMANCES E VÍDEOS. A PESQUISA 
COLOCA EM QUESTÃO ALGUNS PONTOS CAPTURADOS EM SUA PRODUÇÃO 
ARTÍSTICA: A NOÇÃO POLÍTICA DO CORPO, SOBRETUDO, DO CORPO 
FEMININO; A FRAGMENTAÇÃO DE SI MESMA E DE SUA PRÓPRIA HISTÓRIA; A 
PERFORMATIVIDADE DA SUA DESTERRITORIALIZAÇÃO COMO ESTRATÉGIA 
POLÍTICA DE PRODUÇÃO IDENTITÁRIA; O CARÁTER AUTOBIOGRÁFICO DE 
SUAS OBRAS E A POSSIBILIDADE DE LOCALIZÁ-LA NO “ENTRE-LUGAR”, NAS 
“FRONTEIRAS” – CONCEITO PROPOSTO POR GLÓRIA ANZALDÚA EM SEU LIVRO 
“BORDERLANDS/LA FRONTERA: THE NEW MESTIZA” DE 1987, AMPLIANDO AS 
DISCUSSÕES SOBRE RECONHECIMENTO, PERTENCIMENTO, FRONTEIRAS, 
MARGEM E CENTRO, A PARTIR DA PERSPECTIVA DE UMA ARTISTA MULHER, 
LATINA E EXILADA. 

PALAVRAS CHAVE: IDENTIDADE; MULHERES ARTISTAS; AMÉRICA LATINA;  
               ARTE      CONTEMPORÂNEA;        ANA          MENDIETA 
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Quando iniciei minha pesquisa em torno da pro-
dução em Artes Visuais de mulheres artistas da 
América Latina, minha investigação partiu de 
corpos dissidentes e da noção de identidade 
como uma condição provisória, fragmentada e 
de difícil delimitação. Essas questões estão im-
bricadas nas obras da artista cubana Ana Men-
dieta (1948-1985). (Fig.01). A questão da iden-
tidade no contexto latino-americano ainda está 
em construção. Não ter uma narrativa possível 
é não ter uma identidade e a história da América 
Latina permanece com suas múltiplas narrativas 
fragmentadas como legado da colonização. As 
artistas contemporâneas latino-americanas par-
tem da não-identidade para construir identidade 
como mecanismo de estratégia política. Como 
característica das obras de Mendieta, é possível 
ler o uso contemporâneo (como o histórico) do 
corpo feminino latino-americano como um resga-
te da memória pessoal e coletiva. (Fig. 02)

Nascida no ano de 1948 em Havana, Cuba, 
sob o sinal de um movimento social e políti-
co - a Revolução Cubana - e forçada ao exílio 
para os Estados Unidos em 1961, o trabalho 
de Mendieta nos faz pensar. Pensar a América 
Latina, o corpo, a cultura e o sujeito; as noções 
de identidade, território, exílio e arte. O ensaio 
não tem como objetivo apresentar a obra e a 
trajetória da artista de modo exaustivo, mas 
sim dialogar recolhendo conceitos presentes 
em suas fotografias, performances e vídeos.

Fig. 1: Ana Mendieta, Facial Hair Transplant, série de fotografias, 1972.

Fig. 02:  Ana Mendieta, Untitled (Self-Portrait with Blood), série fotográfica, 1973.
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A ideia de localizar-se em um “entre-lugar” também 
está relacionada  aos estudos culturais pós-colo-
niais da década de 1980. Dentre muitos, os estudos 
de Gloria Anzaldúa sobre gênero e uma identidade 
mestiça se relacionam com os trabalhos de Ana 
Mendieta, localizando-a na fronteira entre culturas 
(Cuba e Estados Unidos) e no seu posicionamento 
como uma mulher de Terceiro Mundo.

A pesquisa coloca em questão alguns pontos cap-
turados em sua produção artística: a noção políti-
ca do corpo, sobretudo, do corpo feminino; a frag-
mentação de si mesma e de sua própria história; a 
performatividade da sua desterritorialização como 
estratégia política de produção identitária; o cará-
ter autobiográfico de suas obras e a possibilidade 
de localizá-la no “entre-lugar”, nas fronteiras. 

Seu trabalho se dá na fricção de fronteiras ético-
-estético-políticas, transitando pela arte concei-
tual, land art e performance, assim como pelas 
linguagens da escultura, filme e fotografia. Pode-
mos localizá-los em movimento, frustrando uma 
categoria lógica ou fixa e criando espaço para 
reconhecimento. As escolhas estéticas de seus 
trabalhos tecem reflexões mais amplas sobre 
identidade, pertencimento, fronteiras, margem e 
centro, a partir da perspectiva de uma artista mu-
lher, latina e exilada. 

Assim como o uso de seu corpo invoca um pa-
radigma de gênero, o uso da terra invoca um 
paradigma de lugar (território). Ao envolver a 
silhueta de seu próprio corpo ou a terra como 
material, as obras envolvem teorias de gênero 
e território em diálogo, interrogando seu lugar 
na história e na história da arte, resistindo às 
dinâmicas hegemônicas de produção de uma 
identidade fixa e usando a performatividade do 
exílio como estratégia política.

Fig. 3:  Ana Mendieta, Untitled (Glass on Body Imprint), sé-
rie fotográfica, 1972.

A reflexões tecidas por Anzaldúa em seu livro 
“Borderlands/La Frontera: The New Mestiza”, 
publicado em 1987, fornece uma base funda-
mental para este ensaio. Borderlands é visto 
como a tentativa de Anzaldúa de investigar as 
múltiplas narrativas presentes na fronteira en-
tre México e Estados Unidos. 

Mendieta se encontra na fronteira de um sistema 
de arte predominantemente masculino e branco. 
Esse “entre-lugar” que a artista ocupa é a ação 
transitória de resistência à hegemonia cultural, 
sendo possível a dissolução de fronteiras, dos 
limites do corpo, da cultura e do sujeito. Nesse 
processo, a artista, como propõe Anzaldúa, é 
quem busca “reinterpretar a história” canônica, 
construindo reflexões além-fronteiras.

Em Glass on Body Imprint, de 1972, a série de 
trinta e seis fotografias traz o corpo da artista 
desfigurado contra o vidro (Fig. 03). O rosto, os 
peitos, as coxas e outras partes do corpo apare-
cem violentamente distorcidas. Ao trazer o seu 
corpo deformado, mutilado e mutável, a artista 
propõe o corpo como um campo de crítica e pro-
vocação às violências de gênero, principalmente, 
no que se refere aos ideais de beleza impostos 
às mulheres e de como o corpo feminino sempre 
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foi retratado dentro desses parâmetros estéticos 
patriarcais, em que o belo, passivo e sensual 
prevalecem com o objetivo de dar prazer ao es-
pectador. Além disso, Mendieta se inclina sobre 
o corpo latino a partir da presença de um corpo 
com estereótipos “monstruosos”. (Fig. 04)

Mendieta foi impactada diretamente pela arte 
dos anos de 1970, que pode ser definida pela 
ausência para romper com o objeto de arte. 
Uma das principais questões da arte contem-
porânea é o deslocamento de aspectos da vida 
cotidiana para o mundo da arte, rompendo 
com a homogeneidade das técnicas e mate-
riais tradicionais. Mendieta nega os métodos 
convencionais da escultura e usa seu próprio 
corpo como objeto de arte. 

Também desde o início da década de 1970, 
ocorreu uma mudança radical na iconografia 
do corpo, sobretudo, acerca da representação 
simbólica e figurativa do corpo feminino e na for-
ma como o corpo era usado na arte, que é tida 
como decisiva na construção do paradigma da 
arte contemporânea. Se o corpo antes era um 
suporte para a pintura e escultura, ele agora se 
tornava um campo político de investigação. As 
noções de corpo, cultura e sujeito foram tensio-
nadas, criando conflitos e desafiando os câno-
nes da arte estabelecida até então. 

Fig. 5:  Ana Mendieta, Imagen de Yagul,  série fotográfica, 1973.

Fig. 6:  Ana Mendieta, Hojas Rojas Silueta, série fotográfica, 1977.

Fig. 4:  Ana Mendieta, Untitled (Glass on Body Imprint), série fotográfica, 1972.

Mendieta desenvolveu um vocabulário próprio 
para descrever seu trabalho e cunhou o termo 
earth-body sculpture – “escultura térreo-cor-
pórea” - para denominar sua série “Silhuetas” 
(1973-1980), que eram esculturas efêmeras fei-
tas na natureza, com ou a partir de seu próprio 
corpo utilizando terra, barro, pólvora, entre ou-
tros materiais. Existe uma variação da aparên-
cia dessas esculturas, já que, em suas primeiras 
silhuetas, a artista dá ênfase à utilização do seu 
próprio corpo (Fig. 05) e, no decorrer da produ-
ção, restam apenas rastros e o corpo da artista 
não é mais visível nas fotografias, porém ainda 
presente atrás da câmera. (Fig.06)
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Fig. 7:  Ana Mendieta, Untitled (Facial Cosmetic Variations), 1972

O caráter autobiográfico de suas obras é ex-
plorado a partir da performance. Transformar o 
seu próprio corpo em objeto de arte era também 
uma forma de tornar-se sujeito, de expressar 
sua subjetividade e identidade, que passam pe-
las narrativas de contextos e questões políticas 
e culturais maiores. Os trabalhos de Mendieta 
não se encaixam em uma noção despolitizada 
de pessoal, segundo a qual se presume que 
a importância crítica do trabalho é limitada e a 
identidade da artista é óbvia. (Fig.07)

Em provocação ao estupro e assassinato da estu-
dante Sarah Ann Otten, em 1973, no campus da 
Universidade de Iowa, Mendieta performa Rape 
Scene (1973) (Fig. 08). O corpo da artista aparece 
exposto nu, anônima, ensanguentada e brutaliza-
da, trazendo questões de gênero e poder.

Mendieta usa sangue de animal na performan-
ce, não só para  demonstrar um ato violento, 
mas também pelo seu interesse pessoal em ri-
tuais religiosos como a prática afro-cubana da 
Santería. (Fig. 09). 

Figura 08 Ana Mendieta, Rape Scene, série de fotografias,1973.

Fig. 9: Ana Mendieta, frames do filme Chicken Movie, Chicken Piece, 
1972, Iowa - EUA.
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Borrando os limites entre o pessoal e o político, 
as obras de Ana Mendieta são tidas como decisi-
vas para as transformações acerca da represen-
tação simbólica e figurativa do corpo feminino na 
arte. Investigar as obras produzidas por mulheres 
artistas latino-americanas, que têm sido margina-
lizadas e silenciadas por uma história da arte do-
minante, fortalece e aprofunda o debate acerca 
da construção identitária na contemporaneidade 
e tece fricções entre a América Latina, a arte, a 
cultura e o sujeito que passam pelas narrativas 
do corpo, identidade, território e exílio.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANZALDÚA, Gloria. Borderlands/La Frontera: The New Mestiza. San Fran-
cisco: Aunt Lute Books, 1987.

LOCKER, Jane. Where Is Ana Mendieta? Identity, Performativity, and Exile. 
Duke University Press Books,1999.

LIPPARD, Lucy. The Pains and Pleasures of Rebirth: Women’s Body Art. 
Art in America. Maio de 1976.

89


