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RESUMO 

Por meio dos resultados parciais da pesquisa de doutorado ainda em andamento, esta reflexão 

se funda nessa confluência genealógica, onde emergem as incertezas, as rupturas históricas, os 

ruídos do presente e os objetos efêmeros. Não pretendemos fazer uma crítica às artes 

contemporâneas, mas um diálogo interdisciplinar possível no campo da história. Tendo as 

artes contemporânea como fonte, em especial a performance artística e, a partir dos métodos 

de análise dos estudos feministas pós-estruturalista. A performance artística negra 

“Mercibeaucoup, blanco!”, da artista Michelle Mattiuzzi, é nosso ponto de partida para um 

diálogo entre História e  arte contemporânea, numa análise sobre raça/subjetividades e prática 

estética/si. Este diálogo também ressalta a emergência de se falar da arte racializada e da 

produção do conhecimento no campo do feminismo negro. Uma das questões centrais dos 

feminismos é a luta contra o patriarcado. E a vertente dos estudos do feminismo negro tem 

como proposta grifar que o corpo da mulher negra sofre repressão não só pelo gênero, mas 

por sua cor e suas implicações. Ainda que os feminismos brancos tenham se empenhem à 

discussão de sexo/raça pela liberdade dos corpos, a vertente do feminismo negro e suas 

produções precisam ser reconhecidas, difundidas e problematizadas.  

 

Palavras-chave: performance artística; arte contemporânea; feminismo negro. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Quem tem o privilégio de ter planos é a branquitude. Eu vivo sobre as ruínas do que 

chamam civilização. Eu vivo o apocalipse, e haverá caminhos, mas não serão 

planejados e sim agarrados com unhas e dentes. Eu, certamente, estou esperando o 

que há por vir. (MATTIUZZI in: RIBEIRO, 2017). 

 

O cinema, a música, a literatura, as artes plástica, o teatro são compreendidas por 

Teresa de Lauretis como “tecnologias de gênero” – um conjunto de aparelhos semióticos que 

constroem representações sobre o feminino e o masculino designando identidades, valores, 
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códigos de conduta e hierarquias sociais. Nas palavras de Lauteis: “A construção de gênero é 

tanto o produto quanto o processo de sua representação” (LAURETIS, 1994, p. 02).Essas 

mesmas tecnologias que atravessam os sujeitos,são também espaços onde em seu interior se 

estabelecem relações de forças, sejam essas de gênero, raça, geracional e classe social. A 

partir desse pensamento, entendemos as artes transgressoras, notadamente feministas e queer 

– como uma formação de guerrilha – armadas de crítica e altamente explosivas aos modelos 

históricos preestabelecidos sobre seus corpos. 

Seguindo as pistas do método arqueológico – da genealogia foucaultiana – que não 

preza pelas verdades das origens, mas pela busca dos começos, é possível perceber os 

deslocamentos culturais da arte e seus engajamentos emergindo na 

contemporaneidade.Michel Foucault nos diz que a genealogia não é transparente, cristalina, a 

genealogia é cinza pelas disputas de poder que se inserem no interior dos discursos, pois “(...) 

o que se encontra no começo histórico das coisas não é a identidade preservada da origem – é 

a discórdia entre as coisas, é o disparate” (Foucault, 1978, p.37).  

A arte de protesto é pretensiosamente marginal por ser uma produção, na maioria das 

vezes, feita por sujeitos dissidentes pela sexualidade e pela raça
1
. São obras excluídas dos 

cânones e, talvez por isso, incompreendida por um público dócil,mais disposto à indústria de 

entretenimento, bem como aos discursos normativos, como o religioso e às tendências das 

críticas canônicas. De modo que, as obras engajadas se apresentam com certa agressividade 

pelo seu potencial questionador, subversivo e, por estar constantemente se confrontando com 

discursos nos espaços de poder, especialmente, questionando os discursos heteronormativos e 

hegemônicos.  

Podemos identificar como ruídos genealógicos nas artes engajadas os acontecimentos 

recentes, como o encerramento prematuro, após protestos, da exposição Queermuseu- 

Cartografias da Diferença na Arte Brasileira em Porto Alegre/RS
2
.As reivindicações para o 

fechamento da exposição aconteceram no interior do museu e nas redes sociais, vindas de 

                                                 
1
Algumas pesquisadoras, como Margareth Rago (2016), Luana Tvardovskas (2007; 2013) eHeloisa 

Buarque de Holanda (1994), comungam com a concepção de que o campo das artes é um dos lugares mais 

significativos de resistências e inúmeras artistas na atualidade têm-se utilizado desses espaços para críticas 

incisivas à cultura androcêntrica, além de promoverem novos modos de pensamento e abrirem espaço para novas 

práticas sociais.  
2
O evento foifinanciado pela lei de incentivo à cultura, promovida pelo Santander Cultural/RS. 
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organizações religiosas e representantes políticos como o Movimento Brasil Livre (MBL)e a 

intervenção do prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Jr. (PSDB),sob alegação das 

produções artísticas fazerem apologia à pornografia, à pedofilia, à zoofilia e à blasfêmia 

contra símbolos religiosos (SPERB, 2017). 

Na mesma semana do acontecido, uma interdição judicial proibiu a apresentação da 

peça “Evangelho segundo Jesus, rainha do céu” 
3
, que recria Jesus como uma transexual. Nem 

é preciso analisar as obras que compõe a Queermuseue o enredo da peça para concluir que se 

trata de produções artísticas que são fundadas no contradiscursos, no contra ataque, afirmando 

a alteridade da arte em relação à realidade em que vivem seus autores, logo suas obras são 

representações assustadoras e violentas aos discursos de dominação. Forma-se um quadro de 

guerra de discursos e novas guerrilhas estéticas se formam. Após esses acontecimentos, 

inúmeros outros trabalhos artísticos ficaram na mira. 

Talvez os autores das artes contemporâneas estejam mais compromissados com a 

obra da vida, a arte viva, fazendo aqui uma referência à premissa defendida pelo sociólogo e 

filósofo Zygmunt Bauman, sobre o protagonismo que o sujeito deveria ter perante a vida. Para 

ele, na contemporaneidade líquida é preciso reinventar a vida com o mesmo cuidado que um 

autor tem com a criação de sua obra de arte. Bauman considera que, “a vida é uma obra de 

arte” e que, os saberes e o labor artístico deveriam ser dispostos a todos os sujeitos. E mais, 

que esse conhecimento artístico fosse uma modelo de troca entre as gerações(BAUMAN, 

2009, p.72). 

Baumansugeriu que: “As gerações mais jovens, porém, buscariam as habilidades e 

padrões para imitar as práticas dos artistas atualmente celebrados - os “happenings” e 

“instalações” (BAUMAN, 2009, p.72)”.O sociólogo acentua que não despreza as produções 

efêmeras, descartáveis e,os "happenings" e "instalações", são produções que estão em 

conexão com o mundo atual, criadas a partir dasincertezas do tempo em que vivemos: 

Happenings, dos quais tudo que se sabe é que ninguém tem certeza do curso que 

acabarão tomando (nem mesmo seus designers, produtores e artistas principais), que 

sua trajetória é refém do destino ("cego", incontrolável), que enquanto se 

desenvolvem tudo pode acontecer, mas não há nada que se possa afirmar com 

                                                 
3
A peça “Evangelho segundo Jesus, rainha do céu”, seria apresentado no dia 15 de setembro de 2017, 

no Sesc Jundiaí/SP, foi cancelada devido à liminar judicial expedida pelo juiz Luiz Antonio de Campos Júnior, 

da 1ª vara da comarca de Jundiaí. O pedido foi feito  congregações religiosas, políticos e pelo TFP (Tradição, 

Família e Propriedade). 
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certeza que vá ocorrer. E as instalações, montadas a partir de elementos frágeis e 

perecíveis, preferivelmente "autodegradáveis", pois todo mundo sabe que não 

sobreviverão ao encerramento da exposição; a fim de abrir espaço para a nova leva 

de exposições, será preciso limpar a galeria, removendo as (agora inúteis) 

bugigangas - relíquias do passado (BAUMAN, 2009, p.92). 

 

A performance artística, as obras de instalação e happenings têm caminhos distintos, 

mas se assemelham por suas características de imprevisibilidades, interdisciplinaridade, o 

conceito da arte processual, o engajamento político e a críticas sociais (COHEN, 2002). É 

uma arte dissonante na sociedade de consumo e comporta um caráter perecível, intimamente 

interligada ao contexto em que estamos inseridos. É uma obra que traz em si uma 

complexidade conceitual e uma dificuldade de apreensão enquanto fonte histórica. Trata-se de 

um documento que não se apreende em si. Após sua realização não pode mais ser 

reconstituída enquanto evento passado, os acessos se dão apenas pelos registros, como os 

registros fotográficos, audiovisuais, o programa de como foi realizada e a memória do seu 

acontecimento.  

A performance é interdisciplinar, mas escapa aos conceitos bem delimitados das 

artes com as quais dialoga, como por exemplo, o teatro, a dança, as artes plástica, a poesia 

(CARlSON, 2011). Para a teórica e performer Fabião, a performance é operada por um 

“programa” – conceito criado a partir das teorias de Gilles Deleuze e Félix Guattari sobre 

como criar para si um Corpo sem Órgãos. Por isso, o programa performático é uma 

composição prévia do autor do que será realizado. O programa desprograma a si e ao meio e, 

é o motor da experimentação psicofísica e política – que também pode ser lido como o 

enunciado da obra. Para Fabião: 

 

Este pertencer performativo é ato tríplice: de mapeamento, de negociação e de 

reinvenção através do corpo-em-experiência. Reconhecimento, negociação e 

reinvenção não apenas do meio, nem apenas do performer, do espectador ou da arte, 

mas da noção mesma de pertencer como ato psicofísico, poético e político de 

aderência resistência-críticos (FABIÃO, 2013, p.05).  

 

A performance artística negra “Mercibeaucoup, blanco!” da artista Michelle 

Mattiuzzi, é nosso ponto de partida para um dialogo entre História e  arte contemporânea, 

numa análise sobre raça/subjetividades e prática estética/si. Este diálogo também ressalta a 

emergência de se falar da arte racializada e da produção do conhecimento no campo do 
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feminismo negro. Uma das questões centrais dos feminismos é a luta contra o patriarcado e, a 

vertente dos estudos do feminismo negro tem como proposta grifar que o corpo da mulher 

negra sofre repressão não só pelo gênero, mas por sua cor e suas implicações. Ainda que os 

feminismos brancos se empenhem à uma discussão de sexo/raça pela liberdade dos corpos, a 

vertente do feminismo negro e suas produções precisam ser reconhecidas, difundidas e 

problematizadas.  

A cerca da vertente do feminismo negro, filósofa Sueli Carneiro, reafirma que há 

uma experiência histórica diferenciada entre os feminismos e sua análise recai nos lugares 

ocupados pelas negras na sociedade brasileira. Ela salienta a necessidade urgente de se pensar 

sobre as demandas que os feminismos brancos não deram conta. Nas palavras da autora: 

 

Nós, mulheres negras, fazemos parte de um contingente de mulheres, provavelmente 

majoritário, que nunca reconheceram em si mesmas esse mito, porque nunca fomos 

tratadas como frágeis. Fazemos parte de um contingente de mulheres que 

trabalharam durante séculos como escravas nas lavouras ou nas ruas, como 

vendedoras, quituteiras, prostitutas... Mulheres que não entenderam nada quando as 

feministas disseram que as mulheres deveriam ganhar as ruas e trabalhar! Fazemos 

parte de um contingente de mulheres com identidade de objeto (2001, p.1). 

 

Em 2015, os artistas Moisés Patrício e Peter de Brito, em uma ação/manisfesto, 

questionaram a cena cultural/artística sobre a limitação de artistas e intelectuais 

afrodescendentes nas grandes exposições contemporâneas. Com uma performance intitulada 

“A Presença Negra”, a intenção é provocar a reflexão nos visitantes e promover a ocupação 

de territórios dos quais os afro-brasileiros são exclusos. Segundo os autores: 

 

A Presença Negra é uma ação pacífica e alegre, um ato consciente e subversivo que 

tem como propósito preencher a lacuna que existe entre a comunidade de artistas 

negros e certos espaços sociais, por meio da ocupação de galerias, museus e 

instituições culturais, por um grande número de afrodescendentes, em dia de 

abertura de exposição (2015, s/p). 

O “programa” desses artistas dialoga com o pensamento de Bell Hooks, acerca dos 

papeis ocupados pelos negros na sociedade. Em seu texto “intelectuais negras”, a feminista 

ressalta que para ser um pensador negro na sociedade contemporânea é “sempre uma opção 

excepcional e difícil”, sobretudo para as mulheres, a se perceber pela posição profissional que 

a maioria das mulheres negras ocupa hoje. Durante séculos, as mulheres negras foram 

representadas como seres incapazes de exercer o pensamento e, ainda hoje, está impregnado 
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no pensamento cultural como mulheres mais capazes para o cuidar com os outros(HOOKS, 

1995).  

Comoafirma Hooks: “o trabalho intelectual é uma parte necessária da luta pela 

libertação fundamental para os esforços de todas as pessoas oprimidas e/ou exploradas” 

(HOOKS, 1995, p.466). Apesar da discussão promovida por Hooks não tratar do fazer 

artístico, podemos usar para refletirmos sobre os papéis ocupados na sociedade pela mulher 

negra no Brasil, normalmente, impossibilidade de transitar em espaços como a arte. E, 

principalmente, refletir sobre a produção de um artista negra engajada, nos mesmos molde de 

uma produção intelectual. 

A performer Michelle Mattiuzzi, conhecida também por “musa”, é um nome de 

destaque nas artes visuais no Brasil pela qualidadee pelas polêmicas de suas performances. 

Nascida em São Paulo, a artista viver em Salvador/BA como prática de potencializar sua 

existência e suas produções artísticas. Em uma entrevista, admite que, em certa medida, tem 

liberdade de fala porque nasceu embranquecida, pois é natura do sudeste do Brasil e, é 

pertencente à classe média. Sua arte denuncia as regiões “subalternas” do Brasil, como o 

nordeste, e os lugares mal acabados da sociedade que os negros ocupam.  

Segundo a artista denunciar as condições e posições que ocupam as pessoas negras é 

problematiza as condições em que vivem os sujeitos que a representa. Ela afirma que o seu 

reconhecimento social se deu por meio da arte, se sente privilegiada e ousada em usar a arte 

para provocar o dialogo sobre a discriminação étnica, o mito da diversidade brasileira, a 

construção racializada da sociedade e a histórica erotização e objetificação da mulher negra 

(MATTIUZZI in ALBURQUERQUE, 2016). 

São essas as prerrogativas de “Mercibeaucoup, blanco!”  e que se configura como 

uma fonte para conhecer as subjetividades de uma artista negra, a partir das estéticas contidas 

no seu programa performático.A respeito das representações da mulher negra, Hooks assevera 

que as representação globais sempre se volta para a imagem de “símbolo sexual”, de natureza 

indomável, distanciada do exercício mental e a representação da mãe preta disponível para 

com o cuidado dos outros. Hooks endossa que: 

 

Em consequência disso negras de todas as camadas de vida das profissionais de 

empresa e professoras universitárias a empregadas domesticas se queixam de que 
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colegas colaboradores supervisores etc. lhes pedem que assumam papeis de 

zeladoras que sejam suas consultoras orientadoras babas terapeutas padres quer dizer 

que sejam aquele peito que a todos amamenta — a mãe preta. Embora essas negras 

não sejam mais obrigadas pelas práticas trabalhistas exploradoras racistas a servir 

apenas em empregos julgados servis espera se que limpema sujeira de todos. (1995, 

p.). 

 

Em um minibiografia disponibilizada na internet, a performer Michelle Mattiuzzi 

conta a sua trajetória e, que ilustra bem os apontamentos feitos por Bell Hooks. A performer 

aproximou-se das artes, na década de 1990, frequentando oficinas de teatro, conforme lembra 

em uma entrevista, não consegui estudar em escolas e universidades públicas, optou por 

estudar “comunicação das artes do corpo teatro”, em uma universidade privada, a Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo. Para concluir o curso precisou exercer “trabalhos 

subalternos para pagar a mensalidade”, atividades para as quais não teve escolha. Trabalhou 

como cuidadora de crianças, auxiliar de serviços gerais, operadora de telemarketing, 

atendente de corretora de seguros e recepcionista.Para a artista: 

 

Para uma pessoa negra há caminhos sem escolhas, os nossos caminhos são cheios de 

acontecimentos, e agarramos ou soltamos. Escolha é privilégio da cis-supremacia 

branca. Estou aqui porque teve uma ancestralidade pesada que disse não” 

(MATTIUZZI in: RIBEIRO, s/p, 2017). 

 

Michelle Mattiuzzié colaboradora dos coletivos GIA (BA) e Opavivará 

(RJ), pesquisadora do corpo, mestranda do Programa de Pós-graduação em Dança da 

Universidade Federal da Bahia. Possui experiência de algumas residências artísticas feita no 

exterior. A performer utiliza sua produção como metáfora de guerra, em suas palavras: “A 

arte me permite imaginar e gerir toda a fúria e o ódio que eu sinto vivendo nesse mundo de 

desigualdade”(MATTIUZZI in: RIBEIRO, s/p, 2017). A artista também ministra minicursos e 

oficinas estimulando a discursão e a experimentação do corpo negro nas artes. Ela assinala: 

 

A performance aqui é um dispositivo para criação de contranarrativas, balas do 

projetil descolonização da imagem da mulher negra. São imagens violentas, são 

ações precárias, são pesquisas de pós-graduação, são artigos em revistas e jornais, 

são contraditórias, são destrutíveis. Apontarei sons imagens palavras de pessoas 

invisibilizadas do espaço institucional, proponho uma guerrilha de saberes, na 

tentativa de reativar memórias e conhecimentos ancestrais, para produzir dissensos 

nos corpos marcados pela colonialidade (MATTIUZZI, s/p, 2017). 
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É pelo potencial bélico de sua performance que este estudo tem como proposta 

refletir sobre os efeitos da arte performática negra como uma experiência política junto aos 

feminismos.  

Considerando que “Mercibeaucoup, blanco!”,apresentada em 2012, teve seu 

programa desenvolvido em diversos contextos
4
, utilizarem a apresentação a partir descrição 

contida no artigo “Performance e Feminismos: diálogos para habitar o corpo-encruzilhada”, 

de Camila Bastos Bacellar: 

 

Nua. Usando saltos altos e sentada sob um banquinho de rodas, gira em torno de si 

mesma algumas vezes. Durante as voltas que dá sua cabeça encontra-se geralmente 

inclinada para baixo, remetendo a brincadeiras de criança e com ares de certa 

timidez. Após um tempo para, dá as costas para o público e utilizando um pincel 

começa a pintar seu corpo de tinta branca. Começa pelas pernas. Depois, abandona o 

pincel e começa a valer-se de suas negras mãos para pegar a tinta branca. Vez ou 

outra para e cavalga no banco, aludindo a atos sexuais. Vez ou outra sorri. Vez ou 

outra toca os seios e o corpo de forma sensual e provocativa. Vez ou outra se abraça 

com ternura. Ao terminar de passar a tinta branca por quase toda a extensão de seu 

corpo, levanta-se e sobe no banquinho. Mostra-se de pé e roda, como aquelas 

bonecas antigas que giravam aprisionadas numa caixinha em miniatura. A tinta 

branca vai escorrendo pelo corpo. (BACELLAR, 2016, p.70-71). 

 

A provocativa do corpo não branco, nu em movimentos desconexos, paradoxais 

deflagram os enunciados da performance de Michelle Mattiuzzi. O público logo se remete ao 

que está na superfície da performance, a pele e seus enunciados. Conformea psicanalista e 

critica em arte,SuelyRolnik, a pele é indissociável da subjetividade, 

 

“[...]nada mais é do que o interior de uma dobra da pele. E reciprocamente, a pele, 

por sua vez, nada mais é do que o fora do dentro. A cada vez que um novo diagrama 

se compõe na pele, a figura que até então ela circunscrevia é como que puxada para 

fora de si mesma, a ponto de acabar se formando uma outra figura. É só neste 

sentido que podemos falar num dentro e num fora da subjetividade: o movimento de 

forças é o fora de todo e qualquer dentro, pois ele faz com que cada figura saia de si 

mesma e se torne outra” (ROLNIK, 1997,p. 2 apud LAURENTIIS, 2016). 

 

Imaginamos que ao construir uma pele branca sintética, a performer estabelece 

questionamentos sobre a representação da mulher negra, bem como, evidencia os processos 

                                                 
4
A performance Merci Beaucoup,Blanco! Foi premiada pelo Salão de Artes Visuais da Bahia, Edição Lençóis 

2013. Em 2014, apresentada também no SESC POMPÉIA, São Paulo.Desenvolvida através deResidência 

Artística na Galeria Listros, Berlin/Alemanha.  
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de branqueamento dispostos da sociedade.  Uma pele artificial que deflagra as inscrições as 

quais a artista se propõe a dar visibilidade plástica. Um corpo pensante que exemplifica as 

afirmações de Hooks, que nos atenta para os discursos que interditam a mulher negra. 

Segundo ela:  

Na verdade dentro do patriarcado capitalista com supremacia branca toda a cultura 

atua para negar às mulheres a oportunidade de seguir uma vida da mente torna o 

domínio intelectual um lugar interdito. Como nossas ancestrais do século XIX só 

através da resistência ativa exigimos nosso direito de afirmar uma presença 

intelectual (1995, p.468).   

 

A PELE LÍQUIDA E BRANCA ENCOBRE A PELE NEGRA ONDE ESTÃO ÀS 

INSCRIÇÕES, MARCAS, RUGAS E CICATRIZES SUBJETIVAS E QUE SÃO 

SUSCITADAS NO ATO PERFORMÁTICO. 

 

Para a pesquisadora Suely Rolnik: “a pele é um tecido vivo e móvel, feito das 

forças/fluxos que compõem os meios variáveis que habitam a subjetividade: meio 

profissional, familiar, sexual, econômico, político, cultural, informático, turístico, etc.” 

(Rolnik, 1997, p. 1 apud Laurentiis, 2016). A pele, no entanto, pode ser compreendida como o 

tecido de a experiência no caminho da intelectualidade e artístico da própria artista que 

questiona e resiste como um corpo não-hegemônico, não-normativo, não-binário, não-branco 

e corpo sem órgão.AssimMerciBeaucoup, Blanco! age como um desorganizador dos modelos 

históricos e a recusa dos estereótipos compreendidos como “natural”. 
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Imagens: MerciBeaucoup, Banco! - FIAC Bahia 2013 - Foto: Leonardo Pastor 
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