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Resumo:  

As manobras criadas pelas artistas contemporâneas Rosana Paulino, Paula Rego e Beth 
Moysés, mesmo que singulares, com soluções plásticas diferenciadas e de estruturas narrativas 
distintas, permitem ser alocadas num mesmo grupo de preocupações artísticas, estéticas e 
ideológicas, relacionadas com as questões da mulher na atualidade.  

Das interrelações que podem ser estabelecidas entre as três artistas, sem pretensão de 
abarcar todas, algumas foram decisivas na construção desse texto que tem por objetivo pensar as 
poéticas do feminimo/feminismo com potencialidade artística, estética e interdisciplinar para as 
aulas de arte. 

No entanto, o que se pode esperar dessa ação que envolve arte contemporânea, 
feminismo, questões de gênero nas práticas escolares?  

Ao serem inseridas nos planejamentos das aulas de arte como assunto inovador e 
subversor da forte tendência que privilegia o discurso masculino, que tipo de escola, ensino e 
docência abarcam essa proposta?  

  
 

 

A produção de artes visuais, com advento da pós-modernidade, expandiu e gerou 

desdobramentos até então não vistos. Aqui, o interesse está voltado para três artistas 

contemporâneas, a citar, a portuguesa Paula Rego e as brasileiras Rosana Paulino e Beth 

Moysés.  

Os critérios definidores para a escolha foram privilegiar artistas com um 

discurso conceitual (assumido pelas próprias artistas) de encaminhamento semântico 

articulado com os feminismos, atuações profissionais significativas dentro e fora de 

seus países de origem, formação e profissionalismo de excelência, consistência de 

trabalho, linguagens estéticas estabelecidas e fundamentadas dentro da arte 

contemporânea.  

Investigando as obras de arte e textos discursivos (declarações, comentários 

críticos e relatos das próprias artistas), é possível afirmar o grande interesse das artistas 

por temáticas que abordam as dimensões do feminino. Mas, é de um universo feminino 

em constante construção que elas tratam, revisado e despregado da representação 

tradicional, introjetado em manobras que ironizam, inovam ou denunciam as mazelas 

sociais que afetam mulheres.  

Não há barganhas de poder ou qualquer outra forma de sistematização redutora 

da feminilidade nessas obras de arte. No bojo da produção artística de Paulino, Rego e 

Moysés, está o anunciar outras maneiras de ser e pensar a mulher, sendo mulher na arte.    



Os significados encontrados nas obras do trio são atravessados por situações 

cotidianas que envolvem as mulheres, numa interação entre os enunciados da arte e a 

violência contra a mulher, da arte e as narrativas transgressoras do feminino, da arte e a 

discriminação racial e de gênero.  

Ao promover um roteiro de mergulho (BASBAUM, 2007) para além das cores, 

formas, texturas, elementos gráficos e composicionais das obras das artistas, há uma 

tentativa de costura entre o verbal e o visual que acaba por estabelecer interlocuções 

entre arte contemporânea e outras áreas de conhecimento. 

 E é movendo-se dentro desse campo expandido, caracterizado por interfaces 

plurais, de onde decorrem múltiplas sinestesias entre Arte Contemporânea e saberes 

diversos, que esse texto quer pensar as artistas Beth Moysés, Rosana Paulino e Paula 

Rego em diálogo com a educação, como assunto frutífero para o ensino de arte na 

formação básica escolar.  

Como artistas vivas, em pleno exercício no campo da criação artística e cultural, 

a discussão em torno de suas obras exige ainda maior cuidado. Afinal, os temas e as 

abordagens intrínsecas às produções mais atuais sempre deixam margens às dúvidas e 

incertezas, mais do que costumeiramente a arte já é capaz de provocar.  

No caso das artistas mencionadas, a trajetória individual até o presente 

momento, pode ser definida a partir de bases bem fundamentadas e não foram 

encontradas atuações desviadas ou enviesadas.   

Mas, é comum surgir algumas dificuldades ao se estudar a produção de artistas 

contemporâneas, em particular, quando se pensa utilizá-la em contexto escolar. Uma 

delas pode estar na limitação de uma experiência efetiva com as obras, devido a pouca 

oferta dessas informações e pouca viabilidade de visitar museus e exposições que 

contenham as obras originais. 

Por outro lado, há vantagens com a possibilidade de contato direto e pessoal com 

as artistas, visto que estão vivas e atuando, o que garante a autenticidade das obras e 

facilita uma construção mais acertada dos dados numa ótica horizontal. Ou seja, 

captando o processo de criação diretamente de quem cria, dentro de seu contexto 

original.  

Na arte contemporânea, se não conhecemos a proposta e o modo de 
trabalhar do artista, dificilmente conseguiremos apreender a obra. 
Temos de ter explicações sobre a proposta e modo de fazer do artista. A 
compreensão da obra passa pelo entendimento verbal, não podemos 
entender sem a palavra, embora seja preciso aprender a conviver com 
esse paradoxo: a palavra jamais poderá traduzir a obra. A linguagem 



verbal não a substitui, mas é como o outro lado da mesma moeda. 
(REY, 2002, p.7-8) 
 
 

Logo, o estudo dessas obras exige uma diversidade metodológica, não somente 

na obtenção e tratamento das informações acessadas, mas no processo analítico das 

mesmas, onde um enquadramento fechado e rígido levaria à redução e falhas na 

interpretação.  

Para Crispoldi (2004) é crucial aliar o exercício historiográfico ao exercício 

crítico. O exercício historiográfico, segundo o autor, é distinguir o nível oficial, 

marginal ou submerso dos conceitos contidos na obra, reconhecer a produção dentro de 

determinada tendência, bem como estabelecer afinidades e comparações com outras 

obras ou tendências. Essa etapa se cumpre através do levantamento de documentos 

diretos ou indiretos que apresentam pistas para a construção das argumentações.  

Os documentos diretos são as próprias obras de arte, compreendidas como fontes 

de informações. Sua materialização extrapola a mera visualidade, sendo advinda do 

pensamento, das vivências, reflexões e das experiências intelectuais, artísticas e 

culturais de quem cria.  

Os indiretos, por seu turno, podem ser textos sobre e/ou escritos de próprio 

cunho, bem como cartas (enviadas ou recebidas), textos literários, teóricos ou críticos, 

memorial, diário, apontamentos de trabalho, comentários da artista sobre a poética de 

outros/as, etc. 

Junto à varredura “historiográfica” proposta por Crispoldi (2004), realizar o 

exercício crítico é o mesmo que assumir o papel de testemunha e até, de cúmplice do 

objeto investigado. Debruçar-se sobre os documentos (diretos e indiretos) e confrontar-

se com a artista, visando aproximar-se o máximo da personalidade da criadora e das 

inquietações geridas neste processo.  

A análise histórico-crítica utilizada para uma breve imersão nas obras de Rego, 

Moysés e Paulino, não foi reduzida às avaliações classificatórias, de datação e 

localização geográfica, mas foi tratada como atividade teórica fundamental ao 

esclarecimento do conjunto da produção artística em foco, bem como o “contexto de 

pertença” da mesma.   

Aspectos próprios do pensamento e conhecimento artístico contemporâneo que 

impregnam e caracterizam as manobras propostas pelas artistas podem se configurar 



como assunto de aula e referenciais necessários ao ensino de arte atual, daí a 

necessidade de uma aproximação mais consistente com as mesmas. No entanto, 

.  

O campo de localização da arte é mesmo fugidio [...] É uma 
combinação de mergulho e sobrevôo que conseguiremos nos 
aproximar, conscientes da transitoriedade e efemeridade deste processo 
[...] Se aqui alguns contornos foram materializados, se conseguimos 
localizar algumas formas de ação que nos permitem construir 
aproximações entre enunciados e visibilidades, ainda assim de maneira 
alguma estas proposições colocam um ponto final no que quer que seja 
[...] (BASBAUM, 2007, p. 93-94, grifos do autor) 

 

Imersão em Beth Moysés 

 

A artista Beth Moysés, nascida em 1960, na cidade de São Paulo (BR), desde 

menina percebia as dificuldades existentes no relacionamento familiar, entre a figura 

paterna e a materna. Com o tempo e a maturidade, suas observações tomaram uma 

dimensão mais ampla, mais madura e política, e sua inquietação reaparece relacionada à 

discriminação e violência dirigidas contra toda e qualquer mulher. 1 

Moysés persegue este tema por se sentir comprometida com as causas coletivas. 

Ela acredita que seu trabalho retira algo do espaço privado e ao torná-lo público, serve 

efetivamente como um alerta para todos/as. Aposta que ao se depararem com a sua obra 

que põe em evidência a mulher que sofre a violência, adquiram maior conhecimento 

crítico e consigam a partir daí, reunir estratégias para promover mudanças.  

A violência contra as mulheres é um problema ainda não solucionado no meio 

social. A violência física tipificada em agressão, assassinato, lesão corporal, 

espancamento, estupro ou a violência simbólica caracterizada por deboche, zombaria, 

menos-valia, humilhação, são assuntos que surgem na poética da artista logo no início 

de sua carreira.  

 A artista se arriscava acoplar materiais do universo dito feminino à tela, como 

meias de seda femininas e tules brancos, modificados com a entrada das cores. Aos 

poucos, abandona a palheta e neste momento, percebe a presença da “noiva” nos 

brancos das superfícies.  

Uma aliança entre as angústias pessoais da artista com relação aos sofrimentos 

das mulheres e a plasticidade daqueles materiais cândidos vai nortear toda a produção 

                                                 
1
Citações retiradas da transcrição de entrevista, concedida à autora desse texto em 15 de outubro de 2007, no atelier 

da artista, na cidade de São Paulo – Brasil. 



subseqüente da artista. A partir dos anos 90, apega-se a um dos grandes ícones do 

feminino: “o vestido de noiva”.  

 

 

MOYSÉS, Beth. Luta. 1998, objeto. 

 

Em “Luta” (1998), por exemplo, Moysés utiliza um par de luvas de boxe e as 

recobre com retalhos de vestido de noiva, pérolas e rendas. Seria ingênuo pensar, que 

ela deseja feminizar um equipamento de uma prática esportiva tradicionalmente 

masculina. A artista vai mais além, deseja alertar espectadores/as sobre a possibilidade 

do casamento se tornar um ringue, um local de uma luta injusta, desigual e por vezes, 

sanguinária, deixando seqüelas incomensuráveis.  

Outra série de objetos criados a partir da matéria-prima retirada dos modelos de 

vestidos de noivas arrecadados ou comprados pela artista, compõe “O avesso do 

branco” (1995). Nesse conjunto de obras, algumas intituladas com nomes das mulheres 

que doaram seus vestidos, a artista desmancha em parte as costuras e readapta os 

tecidos, as rendas, pérolas e bordados aos chassis, caixas e outros suportes não 

convencionais. O ato de desmanchar e refazer, de destruir e reconstruir, não são 

gratuitos, pois, “[...] por trás do vestido de noiva, mesmo que dele a artista só utilizasse 

um pedaço de véu, estaria implícito todo o mistério das relações humanas, com sua 

carga de solidão, renúncia, dor, esperança.” (CANTON, 2000, p. 93) 

Outra série memorável é a performance de noivas2. São intervenções 

performáticas, que surpreendem transeuntes anônimos, de um grupo ordenado de 

mulheres vestidas totalmente de branco, com caldas, arranjos, flores e véus na cabeça, 

caminhando serenamente pelas ruas.  

                                                 
2
 Realizada em países como o Brasil, Espanha, Uruguai, e recentemente na China (2008). 



 

 
 

 MOYSÉS, Beth. Reconstruindo sonhos. 2005, performance de noivas, Montevidéu. 

 
 

Moysés intenciona evidenciar as distâncias existentes entre o sonho 

estereotipado e a dura realidade da vida a dois, quando enleada à falta de respeito, 

coação e maus-tratos. Propõe através da ação coletiva, um “fazer de novo”, um “fazer 

de outro jeito”, numa espécie de site specific, que muda o formato de acordo com o 

local (país, cidade, ruas) em que é apresentada. 

As “noivas” que andam pelas ruas das cidades, expondo as dores de seus 

relacionamentos, são voluntárias e a maioria, vítimas de abusos e violências físicas e 

psicológicas.  A artista convida mulheres que fazem parte de grupos assistidos pelas 

Delegacias de Mulheres (em várias cidades no mundo), e as que desejam participar 

recebem da própria artista orientações sobre a ação performática. 

Tanto em Delegacias da Mulher como em Casas Abrigo, instituições que 

acolhem vítimas de espancamentos, feridas e fugidas de casa, a artista recolhe inúmeros 

relatos em tom confessional. Mulheres de todas as idades revelam suas dificuldades, 

angústias e a falta de coragem para mudar, optando por outra forma de vida que não seja 

aquela calcada num processo de autodestruição e co-dependência de parceiros violentos. 

São mulheres divididas entre o amor e a dor. 

 

    
                         



                            MOYSÉS, Beth. Mulheres divididas. 2002, desenho. 

 

Moysés dá um tratamento simbólico e terapêutico às suas intervenções, sabe que 

muitas dessas mulheres sofrem de co-dependência, que é um estado em que o sujeito 

está ligado psicologicamente a um/a parceiro/a pela compulsividade. Além de viverem 

um relacionamento fixado, Saffioti (2002) acrescenta que detendo menores parcelas de 

poder, advindas de um contrato social desigual, as mulheres acabam por ceder quase 

sempre, inclusive à violência. Passam a co-partícipes junto dos homens, em papéis e 

funções não iguais, mas que se complementam. 

 Moysés está a par da complexidade em torno do tema violência. Em suas 

investigações, se depara com histórias onde muitas mulheres se vergam, se submetem e 

acabam por suportar, resignadas, os “castigos” impostos, mas, também encontra aquelas 

que se enchem de coragem e conseguem fazer uma escolha mais saudável para a própria 

vida. 

Por isso mesmo, a artista defende que quanto mais cedo as pessoas tiverem 

acesso ao assunto e compreenderem as patologias que podem surgir dentro dos 

relacionamentos afetivos desvirtuados, melhor para todas/os. Ao discutirem mais 

abertamente, motivadas por meios de comunicação ou pela arte em especial, aumentam 

as chances de transformarem suas histórias e consequentemente a sociedade.  

Revela-se aí, um teor educativo implícito, onde mulheres/participantes e 

público/receptor se confrontam com informações, dados, conhecimentos muitas vezes 

escondidos e pouco discutidos. 

São obras que saltam do papel, do chassi, da moldura e invadem a vida cotidiana 

e o pensamento. São saberes artísticos atravessados por histórias de vida, são vidas 

humanas cercadas pela violência e apropriadas pela arte. É a arte como recurso para a 

transformação social, defendida por Beth Moysés. 

 

Imersão em Paula Rego 

 

Nascida em 1935, Lisboa, Portugal, Paula Figueiroa Rego afirma ser feminista 

convicta, assumidamente crítica. Suas obras de arte de caráter narrativo fazem um 

convite transgressor – seja através de desenho, litografia, água-forte, pintura em pastel 

oleoso ou acrílico –, e propõem revisões de padrões, de preconceitos arraigados, 



exacerbam tensões emergentes na atualidade, deixando-as ainda mais acesas e 

inflamadas. 

As obras da artista instigam a reflexão sobre temas como a família, o lugar da 

mulher na sociedade, as relações homem/mulher, padrões de comportamento e 

estereótipos femininos, o aborto clandestino e outras histórias a serem subvertidas.  

Segundo T.G. Rosenthal (2003a, p.13) 

 

Rego revela-se uma excelente contadora de histórias, tanto através do 
trabalho gráfico como da pintura. Ela é uma mestra da narrativa que 
nos arrebata ao primeiro encontro, de forma persuasiva e subversiva 
[...] 

 

 

É notável, que na produção gráfica de Paula Rego, apareçam imagens de 

mulheres como reprodutoras de significados aos moldes patriarcais. Estão realizando 

tarefas como engraxar as botas do pai, pentear os cabelos do irmão, ajudar o marido a se 

vestir - tarefas de cunho doméstico e privado relacionadas às atividades designadas por 

muito tempo às mulheres. No entanto, em entrevista, Paula Rego declara que “jamais 

fez mulheres servis” 3, suas personagens amam a quem ajudam e não se dobram as 

obrigações que lhe são impostas. A artista completa dizendo que se o assunto ou tema 

apresentado em seus trabalhos é do passado, a mulher comporta-se segundo o seu 

tempo, isso não significa que elas se comprazem com suas tarefas. Daí a representação 

de corpos femininos sempre fortes e altivos, o que retira o tom vitimário das mulheres.  

Na série “Mulher-Cão” (1994), as pinturas de mulheres conduzem a outros 

significados. Apesar de solitárias, ocupam quase toda a dimensão da tela e atraem a 

atenção para um universo feminino oculto e misterioso. São mulheres que não 

escondem sua intensidade e sua fúria, afastando os estereótipos de docilidade e 

fragilidade, tão reforçados pelas padronizações sociais e representações androcêntricas 

ao longo da história da arte. 

 

                                                 
3
 Citações retiradas de entrevista realizada com Paula Rego por e-mail, pela autora deste texto, em 28 de maio e 10 de 

junho de 2008. 



 
                                                                REGO, Paula. Série: Mulher-cão.  
                                                                         1994, pastel sobre tela. 

 
 

Outra pintura interessante à análise, é o retrato de Germaine Greer4. Nele, a 

artista dá vazão ao vigor feminino na postura da modelo sentada de maneira despojada 

no sofá, no vermelho de seu vestido, nos aspectos duais de sua expressão que reúne 

firmeza e serenidade, segurança e inquietação. Esse retrato anda na contramão das 

tradicionais pinturas do feminino, onde o aspecto da delicadeza era norma quase 

obrigatória.                        

 

                             
       REGO, Paula. Germaine Greer.                            CASSAT, Mary. Mulher jovem lendo.  

                                  1995, pastel.                                                           1876, óleo sobre tela.                                                     

 

Ao ver, por exemplo, a pintura da artista impressionista Mary Cassat numa 

análise comparativa antagônica a de Rego, fica evidente que a primeira reproduz um 

padrão aceitável do feminino “dondoca”. Numa época em que as mulheres ainda eram 

vistas como estranhas no mundo das artes, Cassat e sua amiga Berth Morisot 

conseguiram ingressar no grupo dos impressionistas de Paris. E com eles, comungavam 

                                                 
4
  Germaine Greer é professora universitária, australiana e é reconhecida como uma das maiores ativistas feministas 

do século XX. 



das regras de “comportamento adequado” às mulheres, dentro do esquema burguês 

(POLLOCK, 1988) 

Enquanto a pintura de Cassat, no final do século XIX, a nada subverte e é 

produto de uma determinada construção da diferença sexual, representante dos padrões 

femininos dominantes de uma época (diga-se de passagem, ainda persistente em muitas 

representações da atualidade), Rego faz de sua modelo feminista mais uma 

possibilidade, entre muitas, de se ver e representar a mulher de hoje.  

Outra série que resvala nessa direção é aquela em que a artista utiliza um dos 

grandes ícones do feminino tradicional, “a bailarina”, desmanchando a aura que envolve 

essa figura: a delicadeza e a leveza.  

As bailarinas-avestruzes fogem do estereótipo clássico explorado, por exemplo, 

pelo pintor Degas (o “mestre das bailarinas”). Ao abrir um precedente para que a 

imaginação vagueie se despregando dos clichês, aquilo que se acredita conhecer e 

reconhecer como o certo, como verdade, toma outro rumo e interroga: o que é ser 

feminina? 

Ao contrário da bailarina de Degas que parece uma boneca frágil e branca, de 

porcelana, que em definitivo não apresenta qualquer expressão de esforço físico para 

dançar, as avestruzes-dançarinas são provocadoramente irônicas, engraçadas, 

desajeitadas e transgridem o modelo convencional. 

                      

                      REGO, Paulo. Avestruzes dançarinas.                 DEGAS, E. A estrela. 1876,  
                                            1995, pastel.                                                        Pastel. 

 

Não é uma questão de discutir qual pintura é mais autêntica, porque não há. É 

uma questão, como diz Mayayo (2003) de entendê-las como produtos visuais que fazem 

parte de um jogo retórico, de uma narrativa de uma época. E, ao compará-las, se é que é 

possível, compreender que as representações não só refletem o tempo (cronológico e 



ideológico) em que foram idealizadas, como também colaboram na construção do 

conceito, do sentido que se atribui a elas. 

O caráter controvertido dessas pinturas, e outras de Paula Rego, justifica seu 

valor educativo, quer dizer, quando dúvida e desconfiança concorrem para a educação. 

Infindáveis interrogações podem soar das pinturas de Rego. Inúmeras questões 

podem solapar as convenções sociais. São possibilidades de leituras e de análises plurais 

encontradas ou a serem descobertas a partir da produção dessa artista.  

Uma educação que vise à construção de um saber significativo, que seja mais 

ampla, plural e não restrita a uma concepção unifocal de obras de arte, poderá se furtar a 

promover desconfianças e ser viés de deslocamentos variados? Poderá se furtar em 

apresentar a que as obras de Rego se rendem? 

 

 Imersão em Rosana Paulino 

 

De personalidade perspicaz, observadora inquieta do cotidiano e lançando um 

olhar inquiridor sobre as coisas, Paulino assume ser ativista e comprometida com as 

lutas femininas, mas reafirma sua adesão aos pensamentos sociais, políticos e 

ideológicos de um feminismo pós-moderno, despregado do radicalismo e das 

segregações.  

A artista diz nunca ter tido dúvida de que o papel do/a artista é social, é um 

compromisso travado entre as experiências do atelier e as experiências da vida. É assim 

que essa artista, mulher e negra, nascida em 1967, na capital paulista (BR) vê e entende 

seu lugar na arte. 

No início de sua carreira, em ocasião dos estudos em Londres (1998), a artista 

conta5 que houve uma série de mortes por anorexia que chamaram sua atenção. 

Andando pelas ruas inglesas, também observou a quantidade de lojas, panfletos e 

publicidade que ofereciam produtos de beleza.  

Havia uma variedade enorme de cosméticos e promessas de embelezamento 

disponíveis por todo lado, enquanto moças morriam obcecadas em busca de um padrão, 

de um ideal forjado e imposto de beleza. Indignada, Paulino alia sua observação sobre 

os paradoxos e suas inquietações pessoais com a arte. 

 

                                                 
5
 Dados retirados da transcrição de entrevista realizada com Rosana Paulino, pela autora deste texto, em 16 de 

outubro de 2007, em seu atelier em São Paulo – SP (anexo V). 



         
PAULINO, Rosana. Série: Vítimas?. 1998, gravura. 

  

A série intitulada “Vítimas?” (1998) são gravuras com técnicas alternativas com 

fundos de coloridos intensos que recebem depois de impressos, silhuetas de mulheres 

retraídas, agachadas, aprisionadas e temerosas. Sofrem o ataque de batons, secadores de 

cabelo e outros elementos recortados das revistas de moda famosas e colados sobre as 

monotipias. De forma sagaz a artista pergunta no título quem é a vítima (se há uma) e 

encontra respostas gráficas advindas de seu espanto diante da realidade.    

As perguntas não cessam aí. Repercutem: até que ponto as mulheres são vítimas 

ou coniventes das estruturas e as padronizações impostas pelos modismos e estereótipos 

sociais? Pelas ondas do silicone, das maquiagens e plásticas? Por que a representação da 

escrava é comumente a da mulher negra das antigas senzalas e não a branca inglesa 

anoréxica?  

Paulino compreende a padronização como uma força de uniformização do 

comportamento, que estandardiza e escraviza principalmente as mulheres aos clichês e 

estereótipos sociais. Denuncia o perigo da massificação e da uniformidade, que tem o 

perfil branco nórdico como modelo padrão a ser seguido por todas.  

Como mulher negra, Rosana Paulino diz saber muito sobre o assunto, afinal 

cresceu observando e sentindo na pele a pouca valorização dos negros e das negras em 

muitos segmentos sociais.  Das bonecas da infância sempre brancas e loiras, passando 

pelas princesas da Disney, a pouca presença de alunos/as da raça negra nas 

universidades, a artista se incomoda com os preconceitos ainda latentes e traz à tona os 

problemas que estão em torno da construção da identidade feminina negra. 

Os enunciados sobre padronizações e estereótipos explorados pela artista 

repousam no passado, em fatos históricos do século XX no Brasil. Segundo Domingues 

(2002), quando cresce a dimensão ideológica do branqueamento, introduzida pela elite 

branca brasileira. 



 Esse processo estava fundado na aquisição e assimilação de atitudes e 

comportamentos “positivos dos brancos” prescritos para população negra, vista até 

então, como incapaz de forjar sua própria personalidade. A carga ideológica do 

branqueamento afetou o terreno estético, incutindo um modelo branco de beleza 

considerado padrão a ser perseguido por pessoas negras. Surge daí, o desejo ainda 

recorrente em muitos/as, de alterar a forma do nariz ou modificar o tipo de cabelo em 

busca de uma estética idealizada de aceitação social. Ainda há resquícios desse 

sentimento de inferioridade associado ao fenótipo negro e à sua aparência.  

Paulino subtrai da história pessoal e nacional (não que esse fenômeno seja uma 

exclusividade brasileira e não possa ser detectado em outros lugares do mundo), 

elementos que aqueçam o debate sobre esses projetos ideológicos introjetados e 

naturalizados.  

Por exemplo, na instalação “Sem título” (Cabelos- identificação museológica - 

2000) criada pela artista, são comparadas mechas de cabelos de negras com o padrão 

loiro. Assunto costumeiramente não abordado, passando no acostamento social, político 

e educacional como desnecessário, de pouca importância.  

No entanto, as pinturas do francês Debret contratado para registrar as cenas do 

cotidiano no Brasil Colonial, são reveladoras do lugar da negra no meio social naquele 

período, e utilizadas com freqüência nos livros didáticos. Servis, subjugadas e em 

segundo plano, as mulheres negras e escravas são representadas de acordo com o papel 

que lhe era imposto socialmente.                                            

Paulino em “Ama-de-leite” (2005) estende a conversa para os dias atuais e 

recorda que a condição da negra esteve por longo tempo associada aos cuidados das 

crianças brancas e de suas senhoras, e muitas vezes, serviu de objeto sexual aos 

senhores. No entanto, o papel da negra hoje não pode permanecer como no passado, seu 

lugar não pode se restringir a servir e se omitir. 

 



                

                          PAULINO,Rosana. Ama-de-leite II e I.                         DI CAVALCANTI. Samba. 1925,  
                      2005, escultura (terracota, tecido e plástico).                                  óleo sobre tela. 

 

Nas pinturas do modernista Di Cavalcanti é fácil detectar uma simbologia de 

sensualidade na nudez das mulheres. Elas permaneceram como ícones da exploração 

visual e fetiche sexual de um discurso ideológico que serviu (e ainda serve) para a 

construção de concepções de feminilidade e brasilidade.  

Muitos desses clichês são utilizados até hoje e não podem avançar sem incitar 

formas de resistência. Para a artista, passa-se uma vida inteira tentando quebrar uma 

imposição introjetada. Não se calar diante disso, se comprometer com temas pouco 

falados e silenciados, se incomodar com a segregação e o sofrimento vivido pelas 

mulheres - as negras principalmente -, são algumas reações sociais e poéticas de 

Paulino.  

 

              
                  PAULINO, Rosana. Bastidores. 1997, imagem transferida em tecido,  
                                              bastidores de madeira, linhas pretas. 

 

Suas obras, dessa maneira, permitem diálogos possíveis com a própria vida e 

intertextualidades múltiplas. A artista declara que suas manobras são abertas e que não 

se fecham num único sentido. São temas que podem ser largamente explorados em 

contextos educativos, nas mais variadas abordagens pedagógicas, pois abarcam 



problemáticas atuais como questões sobre identidade, discriminação, anticolonialismo, 

preconceitos e outros. 

São projetos comprometidos com as indignações sentidas, primeiro pela artista, 

mas em constante transformação, como ela mesma declara. E passíveis de múltiplas 

interpretações, o que ela deixa a cargo do/a espectador/a. 

 

Moysés, Rego e Paulino para sala de arte: escola, ensino e docência. 

 

As obras criadas pelas artistas Paulino, Rego e Moysés, mesmo que singulares, 

com soluções plásticas diferenciadas e de estruturas narrativas distintas, permitem ser 

alocadas num mesmo grupo de preocupações artísticas, estéticas e ideológicas. Das 

supostas interrelações que podem ser estabelecidas entre as três artistas, sem pretensão 

de abarcar todas, algumas foram decisivas na construção desse texto que tem por 

objetivo pensar uma arte produzida por mulheres atravessada pelos feminismos, com 

potencialidades para ser adotada nas aulas de arte. 

Retiradas de seus espaços de exibição oficiais, museus e galerias, campos fora 

dos muros da escola e em seguida, deslocadas para a aula de arte como tema a ser 

tratado, discutido e apreendido por alunos e alunas, o que se pode esperar dessa ação 

que envolve arte, feminismo, questões de gênero e práticas educativas em arte?  

Nessa discussão é preciso antes repensar: Que escola? Que ensino? Que 

docência?  

  Obregón (2007, p.81) lembra que a escola não é um lugar qualquer. É um “(...) 

campo de forças, sedimentado historicamente, que conjuga as mais sutis e eficazes 

formas de poder/saber para a produção de formas predesenhadas, não para a criação de 

formas impensadas”.  

Mas, como dispositivo foucaultiano de poder/saber, se pode também pensar em 

estratégicas de resistência e desestabilização daquilo que está sedimentado. Apesar da 

força empreendida para que tudo permaneça mais ou menos nos mesmos lugares e que 

algumas “verdades” se perpetuem, cabe sugerir ações de resistência in loco que 

colaborem no destronamento de pontos de vistas unifocais, em geral, tão característicos 

dos sistemas escolares vigentes. 

De início, é desejável que haja comprometimento e responsabilidade de revisar o 

“modelo-escola”, as práticas docentes e perscrutar as raízes históricas educacionais 

geradoras de muitos equívocos ainda persistentes. Para, a partir daí, gerenciar outras 



possibilidades e novas medidas para alteração e transformação daquilo que por ventura 

se apresentar inadequado, ultrapassado ou incoerente com as demandas da atualidade. 

 Se tratando de ensino de arte, Barbosa & Amaral (2008) têm enfatizado a 

importância da introjeção do conceito expandido de arte. Para as autoras, a arte hoje 

precisa ser compreendida em suas interterritorialidades de linguagens, no 

atravessamento de domínios, apropriações e operações que possibilitam 

multissignificações de seus conteúdos. 

  

Diálogos cada vez mais intensos vêm configurando uma nova 
cartografia cognitiva caracterizada por colaborações entre diferentes 
territórios e domínios, colocando em evidência as possibilidades de 
compartilhamento de estratégias pautadas pela complementaridade, 
inter-relacionamento e reciprocidade entre disciplinas: a história da 
arte, a estética, a teoria cinematográfica, os estudos culturais, a teoria 
dos meios, a arte-educação, a cultura visual, os estudos de gênero,entre 
outros. (idem, 2008, p.20) 

 

A concepção apontada é também norteadora do paradigma pós-modernista para 

o ensino de arte, que ao pretender superar as idéias de polivalência e princípios 

expressionistas ainda recorrentes em muitas escolas, traz a interdisciplinaridade como 

eixo condutor para as aulas de arte.  

O interessante é que, segundo Barbosa (idem, 2008), a arte contemporânea em si 

trata de interdisciplinarizar, de propor interrelações e interconexões entre saberes 

diversos. Logo, o ensino de arte contemporânea na escola, nessa perspectiva, pode se 

fazer desafiador de limites, negociador de conceitos, rearticulador de novos arranjos de 

índole artística em interface com o social, o político, o ideológico, o popular, entre 

outros conchavos. 

Luciana Loponte (1998) adverte sobre a necessidade de um debate mais intenso 

sobre quais conhecimentos são relevantes para as aulas de arte e como promover um 

ensino significativo para crianças e jovens. A autora ainda propõe que se adotem modos 

de ver menos assépticos, ainda pouco explorados no ensino. Evidencia que a ausência 

das obras realizadas por mulheres nos livros de história da arte e didáticos só tem 

reforçado a invisibilidade da mulher como criadora (idem, 2004), afastando-as das salas 

de aula. 

Assim, as obras de Rego, Paulino e Moysés são convenientes ao preenchimento 

dessa lacuna no ensino de arte atual, no mínimo, em dois aspectos: inventivo 

(componente visual, conceitual e técnico) e interdisciplinar.  



O primeiro, porque são exemplos de obras produzidas por artistas de 

integridades e valor no circuito da arte contemporânea. Disponibilizando trabalhos que 

vão do desenho à performance, numa variedade técnica, de soluções plásticas, formais e 

conceituais diversificadas, além de serem expostas de maneira convencional (galerias e 

museus) e/ou a partir de apresentações públicas realizadas em ruas, constituindo um 

repertório alargado de conteúdos desejáveis ao ensino de arte contemporânea na escola. 

Sobre o segundo aspecto, as obras travam diálogos interdisciplinares ricos e de 

grande potência para trabalhos educativos regidos pela complementaridade e 

reciprocidade entre áreas, como os apontados por Barbosa (BARBOSA & AMARAL, 

2008). Os conceitos embutidos nas obras estão afinados com a concepção de uma escola 

como lugar para (trans)formação do sujeito e para construção do saber, que vislumbra 

as revisões dos campos de força e de poder em direção a equidade de gênero, a 

interculturalidade e a diversidade.  

 

O que parece emergir das obras das artistas mulheres são alguns temas 
pouco explorados ou subestimados pelos homens artistas, um olhar 
diferente, uma outra sensibilidade, vinda de uma experiência quase 
invisível. [...] Uma arte que pode minar as dicotomias e relações de 
poder estanques: o homem e a mulher; o branco e o negro; o rico e o 
pobre; o heterossexual e o homossexual; o certo e o errado [...] 
(LOPONTE, 1998, p.151) 

 
 

As dicotomias levantadas acima estão na ordem do dia e passam a ser vistas com 

maior otimismo quando pensadas em termos de superações.  

Os trabalhos artísticos de Paulino, Rego e Moysés, de teores ideológicos e 

cercados pelos feminismos, carregam em seu bojo os anseios de denúncia, os 

comprometimentos sociais, as transgressões e pontos de vistas de artistas preocupadas 

em debater assuntos sobre as mulheres e, naturalmente, acabam por envolver a 

sociedade num todo.  

Dessa forma, pensar a docência é fundamental como segmento ativo e 

imprescindível nesse debate. Para se propor Moysés, Rego e Paulino como assunto de 

aula, toda a complexidade que o tema abarca e saber retirar dessas produções suas 

potências educativas, é preciso pensar também num/a profissional que dá conta das 

exigências de tal proposta. 

A arte como disciplina da educação básica torna-se comprometida e até 

questionável a sua presença nos currículos escolares, caso não haja mediadores/as 



preparados/as e comprometidos/as com uma visão expandida sobre seu ensino nas 

escolas. 

Talvez possam parecer ainda inatingíveis algumas das questões aqui levantadas 

e postas em xeque, porém, as incertezas não são as chaves-motrizes para 

despotencializar a força da reflexão, do pensamento, do discurso. Pelo contrário, por 

incomodar, ocupam o lugar de gatilho mobilizador na direção do aprimoramento, do 

conhecimento, das superações, de respostas ainda não encontradas ou em construção 

para os dilemas existentes entre arte contemporânea e ensino, arte produzida por 

mulheres e temáticas para aulas, entre arte e educação.   
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