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(...) é a demanda da verdade e não a sua posse que constitui a essência da filosofia, 

muito embora tenha sido frequentemente traída pelo dogmatismo, isto é por um saber 

expresso em dogmas definidos, perfeitos e doutrinais. Filosofar significa estar a 

caminho. As interrogações são mais importantes que as respostas e cada uma destas 

transforma-se em nova interrogação. (Jaspers, 1978, p. 14) 
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Resumo | No presente trabalho de projeto o tema desenvolve-se a partir de 

um estado relativo à mulher, os quarenta anos, como um ponto na timeline da 

vida a que chamo de meio-tempo. Este estado desperta angústias e anseios 

derivados da iminência do prazo de validade do corpo para com a maternidade. 

A realização maternal tem sido um estado adiado na contemporaneidade por 

diversos motivos resultantes de novas formas de vida advindas, sobretudo, da 

emancipação da mulher.  

A adaptação a uma nova realidade contém resultantes frustrações do foro 

íntimo, um tema tabu que se desenvolve em angústias silenciosas. Contextualiza-

se o enquadramento teórico onde é desenvolvida a questão de géneros, 

percebendo as implicações desta hereditária condição na contínua 

discriminização, particularizando-se o caso das mulheres-artista. Por fim 

apresenta-se o trabalho prático desenvolvido nas vertentes da Fotografia, 

Pintura e Vídeo, resultantes de uma reflexão, a nível visual, sobre este paradigma 

temporal, corporal e humano. 
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Abstract | In the present work project the theme develops from a state 

relative to woman, at the age forty, the timeline of life I call half-time. This state 

awakens anxieties and yearnings derived from the imminence of the validity of 

the body towards maternity, where maternal fulfilment has been a deferred state 

in the contemporary world for several reasons resulting from new forms of life, 

as a result of the emancipation of women. 

The adaptation to a new reality entails frustrations of intimate, a taboo subject 

that develops in silent anxieties. The theoretical framework within which the 

question of gender is developed, is explored with the aim of understanding the 

implications of this hereditary condition in its continuous discrimination, in 

particular with regard to the female artists. Finally we present the practical work 

developed in the fields of Photography, Painting and Video, resulting from a 

reflection at a visual level on this temporal, corporal and human paradigm. 

 

 

 

Keywords | body, validity, intimacy, time, identity. 
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Introdução 

 
 

Apesar de, usualmente, ser utilizada noutros contextos, a palavra – validade – 

apresenta-se como incontornável, para lá do sentido próprio da palavra vemos 

também a sugestão linguística (ser válida + a idade). 

De algum modo poder-se-á dizer que o corpo perde a sua validade reprodutora, 

vítima do tempo, sendo um constrangimento maioritariamente inerente à 

mulher. 

Na contemporaneidade tornou-se mais exequível e aceitável para uma mulher 

optar por não ter filhos, ou apenas ir adiando essa decisão, conscientemente, ou 

ainda ignorando essa possibilidade. Umas nunca duvidam da sua opção, ou não 

opção. Outras, ao chegar a uma idade eventualmente próxima do fim da 

fertilidade, angustiam por nunca terem sido mães, ou por o desejarem ser mais 

uma vez, vêem acrescida a impossibilidade física de o concretizarem nesse 

momento das suas vidas.  

No desenvolvimento processual deste projeto de investigação está o feminino 

como o ponto persistente da pesquisa, paralelamente com o conceito de tempo 

em relação à linha da vida - a esta descrevo como timeline - e tem como cerne a 

questão dos 40 anos, um meio-tempo, tempo de enquadramento em relação a 

passado/futuro, decepções/realizações, renúncias/desejos. 

 

O relatório de investigação está dividido em três secções principais, sendo o 

capítulo I uma reflexão às questões teóricas de identidade, género, 

discriminização racial e de género, apresentando os conceitos e pensamentos de 

Simone Beauvoir e Judith Butler para uma melhor reflexão sobre o tema. 

Estas teóricas esclarecem que o género é uma identidade instituída, pela 

estilização do corpo que incorpora gestos, movimentos, encenações, sendo 

nestes que reconhecemos o género. A identidade está intrinsecamente ligada 

uma carga hereditária de preconceitos e normas discriminatórias, oriundas de 
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uma sociedade patriarcal. Judith Butler propõe a ideia de que não pertencemos a 

um género desde sempre, referindo que esta normalização é fulcral para os 

discursos de poder que tentam impor esta normalização dos géneros, reprimindo 

os desvios dessa norma. 

 

Em sequência, no ponto 1.3. apresenta-se um breve enquadramento histórico 

referente à mulher-artista como consideração consciente dos contornos em que 

se move, entre eles: género/ feminismo/ intimidade. 

Em paralelo com a investigação teórica do Capítulo I, no Capítulo II faz-se uma 

reflexão dentro do campo da prática artística, com a apresentação de exemplos 

de obras de várias artistas que contribuem para o desenvolvimento processual do 

trabalho prático e participam para o completar desta reflexão, tais como: Claude 

Cahun, Nan Goldin, Frida Kahlo, Louise Bourgeois, Ana Mendieta e Paula Rego. 

No Capítulo III revela-se o relatório da componente prática, onde se mostra a 

influência do enquadramento teórico, processual e metodológico, aplicada ao 

pensamento na execução da obra. O trabalho de atelier desenvolve-se no âmbito 

da produção artística em Fotografia, Pintura e Vídeo, com estreita ligação à 

reflexão teórica. Todo o processo e todos os capítulos apresentados 

complementam-se e contribuem para o enriquecimento da reflexão feita neste 

trabalho de projeto. 
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Capítulo I   
1.1 Introdução 

 

 

Esta abordagem prende-se a uma situação vivida por mulheres. Mulheres estas, 

que comparativamente, ao passado possuem um grande poder de decisão sobre o 

seu corpo e sobre o seu destino. Este novo estado perante elas mesmas (e os 

outros), surge de vitórias conseguidas a um alto preço, após de mais de um 

século de luta, perante as desigualdades manifestas ao longo da história da 

humanidade. Esta recente realidade, como tudo que é novo, exige uma adaptação 

e restruturação social. 

No entanto, apesar de todos os progressos, deparamo-nos ainda com as 

“obrigações” da condição feminina, dos impedimentos seculares à concretização 

dos sonhos da mulher progressista, da eterna incompatibilidade ou dificuldade 

em ser mãe e estudante, em ser mãe e ascender nas condições impostas pelo 

mercado de trabalho/ ascender ao topo dos objetivos profissionais, em criar uma 

situação de estabilidade financeira (na contemporaneidade das carreiras a 

prazo), juntando ainda a contínua discriminização salarial entre mulheres e 

homens e a falta de ética, ainda presente, no trabalho para com as mulheres 

grávidas.  

 

Dado este manancial de obstáculos é com uma extraordinária força de vontade 

que a mulher se apresenta de igual para igual para com o homem, como nas 

palavras de Beauvoir: “(...) her wings are cut and then she is blamed for not 

knowing how to fly.” (Beauvoir, Borde, & Malovany-Chevallier, 2009, p. 125)1 

 

                                                        
1 (tradução livre) “(...) suas asas são cortadas e depois ela é culpada por não saber voar.” 
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Tal como aponta Simone de Beauvoir (Fundadora do Existencialismo juntamente 

com Camus e Sartre), o que se pretende questionar aqui é a não existência de um 

destino biológico, psíquico e económico que defina a forma em que o feminino 

se assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que institui esse 

produto intermediário entre o macho e o castrado o que qualificam de 

feminilidade.2 

 

“One is not born, but rather becomes, a woman.” (Beauvoir et al., 2009, pp. 9-

10)3 Ainda hoje somos socialmente construídas e treinadas, temos então um 

corpo ou somos um corpo? Assim sendo, somos definidas pela imagem restrita 

que nos é destinada? 

O papel da mulher na sociedade foi condicionado por imposições da própria 

civilização. Na contemporaneidade, enquanto aparentemente nos aproximamos 

dos modos de vida anteriormente circunscritos ao homem (igualdade de 

direitos, oportunidades de trabalho), deparamo-nos simultaneamente com as 

diferenças que nos são intrínsecas, entre as quais a Maternidade.  

A ausência da Maternidade na mulher contemporânea é um meio de alcançar os 

mesmos direitos dos homens, numa tentativa de nos tornarmos iguais, 

ultrapassando ilusoriamente as diferenças fisiológicas.  

Ainda sob o peso de diversos estereótipos, ainda hoje continua a luta pela 

igualdade de direitos da mulher, através da procura de formas de adaptação a um 

modo de vida que não foi construído em função de todos.  

 

Será esta mutação uma solução, ou um peso impossível de superar, 

consequentemente sofrido em silêncio? Boaventura Sousa Santos (SANTOS, 

2011) acerca da mulher contemporânea: 

 

 (...) ocorre no seio das famílias, instituições e comunidades, não porque as mulheres sejam 

inferiores mas, pelo contrário, porque são consideradas superiores no seu espírito de 
                                                        
2 Ver Beauvoir, S. d., et al. (2009). The second sex. London, Jonathan Cape. 
3 (tradução livre) “Não se nasce mulher, torna-se mulher” 
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abnegação e na sua disponibilidade para ajudar em tempos difíceis. Porque é uma disposição 

natural não há sequer que lhes perguntar se aceitam os encargos ou sob que condições. Os 

cortes nas despesas sociais do Estado atualmente em curso vitimizam em particular as 

mulheres. As mulheres são as principais provedoras do cuidado a dependentes (crianças, 

velhos, doentes, pessoas com deficiência). Se os doentes mentais são devolvidos às famílias, o 

cuidado fica a cargo das mulheres. A impossibilidade de conciliar o trabalho remunerado com 

o trabalho doméstico faz com que Portugal tenha um dos valores mais baixos de fecundidade 

do mundo. Cuidar dos vivos torna-se incompatível com desejar mais vivos. 

 

 

 

1.2. O sexo feminino na Sociedade | breve contextualização da teoria 

de género  

 

Devido ao facto de esta ser uma tese de mestrado teórico-prática em artes-

plásticas, não se desenvolve aqui uma completa genealogia da história da 

emancipação da mulher, nem do estruturalismo do género, devido ao perigo de 

uma abordagem demasiado abrangente/profunda do tema, certamente 

interessante, mas que facilmente poderia cair num diálogo unicamente teórico, 

algo que não se enquadraria nas preocupações específicas deste trabalho e que 

facilmente poderia sair da área de ação ao qual este se aplica. 

 

Sob esta perspetiva, salientam-se duas das principais autoras que trabalham a 

problemática do género da identidade e do feminismo, no sentido de uma 

reflexão teórica mais direcionada e de acordo com as preocupações que se 

pretendem especificamente salientar. 

 

Em 1949, Simone de Beauvoir (1908-1986) apresenta no livro O segundo sexo um 

trabalho de reflexão teórica que mais tarde se tornou numa das obras de grande 

relevância militante feminista. 

Beauvoir desconstrói a ideia de mulher e reestrutura o feminino, apresentando a 

noção de que a diferença biológica sexual apenas diferencia o binómio 
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masculino/ feminino, atribuindo à sociedade o desenhar da forma como 

conhecemos a mulher.  

Fisicamente até aos 12 anos, tanto as meninas como os meninos são igualmente 

robustos, sendo a partir desse ponto que a educação social e moral exerce o 

poder transformador. Desde a mais tenra infância, o género feminino é moldado 

através de brincadeiras e brinquedos diferenciados, onde a mulher adopta um 

papel sempre secundário e serviçal perante os pais e, mais tarde, perante o 

marido e os filhos.  

 

Numa postura de domínio, o homem, desde a Idade média, foi afastando a 

mulher de tudo o que seriam cargos de poder/ conhecimento, colocando-se ele 

próprio numa situação de superioridade social e política. De algum modo essa 

memória hereditária encontra-se enraizada socialmente, e a mulher formou-se 

assim passiva, passando ela própria estes valores aos seus filhos (o eterno 

feminino).  

Com o passar dos anos, num processo de desenvolvimento, Beauvoir assume-se 

feminista acreditando que para se realizar uma real mudança as mulheres se 

deveriam unir. 

“O homem é definido como ser humano e a mulher é definida como fêmea. 

Quando esta se comporta como um ser humano, é acusada de imitar o macho” 

(Beauvoir et al., 2009, p. 97). 

 

Esta consolidada e hereditária memória de relação e distinção entre homem e 

mulher apresenta-se como facto inquestionável aos nossos antepassados.  

O peso desta herança faz-nos ainda hoje, enquanto mulheres, camuflar o que 

julgamos serem fraquezas em relação ao homem, para podermos ascender a 

lugares antes exclusivos ao patriarcado. 

 
 
Nesse esforço de quebra do poder machista presente na sociedade ocidental, 

surge em cena, a partir dos anos 90, Judith Butler, defendendo a ideia de que o 
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género não é algo preexistente, nem uma identidade estável, mas sim algo 

constituído por atos performativos repetidos no tempo e não homogéneos.  

Objectivamente, esta autora descodifica o termo género e propõe que as 

possibilidades de transformação do género se encontram numa repetição 

diferente desses atos, ou repetição subversiva, punida socialmente como “erro”.  

 

Para esta análise, Butler considera vários autores que analisam a “Teoria da 

Ação”4 a “Teoria Fenomenológica”5 e a “Teoria Feminista”6. Demonstra-nos ser 

impossível separar uma teoria de género de uma Filosofia Política do 

Feminismo, e que os interesses político-sociais têm um vasto impacto impondo 

normativas “ideais”, as quais criam o próprio fenómeno social de género, 

envolvendo toda uma comunidade. 

 
Judith Butler faz um paralelo do discurso de “atos” com associações semânticas 

às teorias da performance e da representação, como anteriormente explicado na 

Teoria Fenomenológica por Edmund Husserl (1859-1938), Maurice Merleau-

Ponty (1908-1961) e George Herbert Mead (1863-1931). Os agentes sociais 

constituem a realidade vivida através da linguagem, gestos e sinais simbólicos, 

reforçando a ideia de Simone Beauvoir quando afirma “ninguém nasce mulher, 

torna-se mulher.”  

 

                                                        
4 Área da Filosofia que se dedica à análise de processos que causam os movimentos humanos 
voluntários de um tipo mais ou menos complexo. 
 
5 (do grego phainesthai  - aquilo que se apresenta ou que mostra - e logos  explicação, estudo) é 
uma metodologia e corrente filosófica que afirma a importância dos fenómenos da 
consciência, os quais devem ser estudados em si mesmos. 
 
6 Extensão do Feminismo no discurso teórico, imaginário ou filosófico. Destina-se a 
compreender a natureza da desigualdade de género. Examina o papel social das mulheres, 
experiência, interesses, tarefas e política feminista numa variedade de campos, tais 
como Antropologia e Sociologia, Comunicação, Psicanálise,  Economia doméstica, 
Literatura, Educação e Filosofia. 
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Assim sendo, segundo Butler, ninguém, independentemente do seu sexo, 

pertence a um género desde sempre. O género não é uma identidade estável, mas 

sim algo que vai sendo instituído no tempo através de uma repetição de atos.  

 

Contrapondo os modelos Fenomenológicos e Teatrais que crêem no “eu” 

definido pelo género sendo anterior aos seus atos, Butler interpreta os atos 

constitutivos como peças que constituem a identidade. Faz uma análise a partir 

de discursos teatrais, antropológicos, filósofos e principalmente 

fenomenológicos, tentando, desta forma, provar que a identidade de género tal 

como a identificamos nos é imposta pelo mundo social, influenciando assim a 

sua realização performativa.  

No carácter performativo reside a possibilidade de contestar esse estatuto 

estabelecido e normalizado. 

 

Contudo, importa perceber que o género é uma representação que, 

eventualmente, terá consequências punitivas. Os géneros apelidados de discretos 

que consolidam ser homem ou mulher são uma forma de humanizar na nossa 

cultura contemporânea. Os que não constituem o seu género dentro destes 

parâmetros são regularmente punidos, porque a noção/ ideia de que os atos é 

que criam/ definem o género não é um facto consciente na sociedade atual. Há 

um acordo colectivo que promove essa desconstrução através das aparências. 

 

Judith Butler considera que o impulso feminista advém do reconhecimento de 

que as nossas angústias não são só nossas, situando-nos num contexto cultural 

partilhado, onde o pessoal é assim intrinsecamente político. O ser humano é um 

animal político, logo o íntimo é expansivo. Segundo a filósofa Hannah Arendt, a 

política faz-se no espaço entre as pessoas, na polis, catalogando a privacidade do 

lar como meio propício às piores violências. No entanto a minha situação não 

deixa de ser só minha e reproduz a situação do meu género de variadas formas.  
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Apesar destas “emancipações do Estruturalismo do género”, da libertação da 

mulher do eterno feminino, da sua construção perante os seus atos ou carácter 

performativo (e não pela sua condição biológica à nascença), existe uma 

componente física que, independentemente de qualquer identificação ideológica 

de género, apenas é inerente ao sexo feminino: a Maternidade.  

Com a aquisição de novos “poderes” identitários e performativos, esta 

capacidade comporta uma nova problemática social, que pretende ser abordada 

plasticamente neste projeto. 

 

O adiar da Maternidade até ao limite físico permitido pelo corpo, em detrimento 

de outras realidades só agora possíveis à mulher, imerge como uma problemática 

de toda a humanidade e surge somente perante a discussão entre dois géneros. 

Até então são angústias caladas. Nesta partilha o tema é político e está em 

aberto. 

 

 

 

1.3. O sexo feminino na Arte | breve enquadramento histórico  

 
 

 “Perguntam-nos com ironia indulgente quantas mulheres-artistas é que existiram.  

Ah senhores existiram algumas o que é surpreendente tendo  

em conta as enormes dificuldades com que se deparam.” 

(Bashkistseff cit.  por Lowndes, 2012, p. 209)  

  

 

 

Desde o Renascimento até à contemporaneidade, deparamo-nos com vários 

momentos de coragem e perseverança onde a arte produzida por mulheres 

artistas impôs-se com grande impacto e teve repercussões no, à partida, 

hegemónico mundo das artes.  
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Esquecidas pela, história da arte, e num contexto de grandes adversidades, com 

grandes limitações de tempo, formação, dinheiro e espaço, não deixaram de 

emergir mulheres-artistas, como por exemplo a italiana Sofonisba Anguíssola 

(1532 –1625) no séc. XVI que se dedicou principalmente aos autorretratos e 

retratos de família. Reconhece-se que, em geral, foi a partir da Renascença 

italiana que este tipo de autorrepresentação passou a ser cada vez mais 

frequente. Nos quais, no entanto, Sofonisba Anguíssola conseguia ser inventiva, 

como no autorretrato pouco comum no qual representa o seu mestre, 

Bernardino Campi a pintá-la enquanto modelo. Nesta obra, a artista inverte a 

sua imagem, deixando de ser ela a artista.  

 

 

 
Figura1. Anguissola Sofonisba (1532-1625),  
Bernardino Campi painting the portrait of Sofonisba Anguissola ,   
1559, 111 x 110 cm, Pinacoteca Nazionale – Siena. 
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O historiador Giorgio Vasari reconheceu que Anguíssola deu mais ao desenho e 

à pintura do que, as Mulheres-Artistas conhecidas até à época. O seu sucesso, e 

reconhecimento influenciou abrindo espaço para as mulheres-artistas seguirem 

um percurso profissional, não se restringirem ao amadorismo. 

O autorretrato feminino, neste período representa uma dupla satisfação, o 

retrato do feminino e pelo feminino, num mundo, aparte, do masculino que 

ganha na sua fragilidade força, pela sua diferença e especificidade. No caso de 

muitas mulheres-artistas, os autorretratos foram a única obra que permaneceu e 

foi estudada. Foram também eles os únicos a serem preservados e, dado às suas 

características, podem ser facilmente identificáveis. 

 

Destaca-se também aqui a Artista Artemísia Gentileschi (1593 – 1656) 

numa obra que revoluciona o autorretrato, fazendo da pintura o retrato da sua 

vida, contando histórias com conteúdo violento e imagens ameaçadoras de 

mulheres fortes, musculadas, em posições dominantes perante o género 

masculino. As características do seu trabalho são inovadoras, retratando o 

assédio e a subjugação. De uma forma audaz, constata-se a representação da sua 

obra como um grito, sendo a pintura a sua arma e bandeira, sem desvalorizar o 

valor formal da obra. 
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Figura 2. Artemísia Gentileschi (Roma 1593 - Napoli 1652/53), 
Judith Beheading Holofernes ,  (1620 c.), Óleo s/ tela, 146.5 x 108 cm, The Uffizi. 
 
 
 
Foi um grande exemplo de força de protesto feminista da História de Arte, onde 

se destaca incontestavelmente a obra Judith e Holofernes. Não esquecendo que, 

Artemísia Gentleschi se inscreve dentro da ‘escola Caravaggesca’ num artigo 

publicado em 1916 (entre outros que se seguiram, também de importantes 

historiadores) pelo historiador de arte Roberto Longhi a sua obra é analisada e 

relacionada com os melhores exemplos formais da época, ou seja, para além das 

condições particulares da sua vida, torna-se evidente o valor formal da obra.  

 

Entre várias Artistas Mulheres ao longo da história destacamos também o 

trabalho de Judith Jans Leyster (1609-1660), durante muitos anos a autoria das 

suas pinturas foram atribuídas ao seu marido ou a Frans Hals; Louise 
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Moillon (1610-1696), especialista em naturezas mortas; Josefa de Óbidos (1630-

1684) nasceu em Espanha, viveu e produziu em Portugal, especialista na pintura 

de flores, frutas e objetos inanimados; Rachel Ruysch (1664 –

1750) desenvolvendo um trabalho na pintura de arranjos florais; Rosalba 

Carriera (1673-1757) especialista em retratos e eximia na técnica do pastel seco; 

Angelika Kauffmann (1741-1807) uma das primeira mulheres pintoras a entrar 

na Royal Academy em Londres; Louise Elisabeth Vigée Le Brun (1755 -1842), 

também especialista em retratos; Anne Vallayer-Coster (1744 –1818), uma das 

primeiras mulheres a ser admitida na Académie Royale de Peinture et de 

Sculpture, também especialista em retratos e naturezas mortas. 

 

A partir do século XIX começou a haver um cada vez um maior número de 

mulheres artistas, (paralelamente ao nascimento dos primeiros movimentos 

feministas no Reino Unido e nos Estados Unidos da América).  

 

Nesse contexto destacam-se, Rosa Bonheur (1822 –1899) uma famosa animalière 

e escultora, sendo a mais famosa mulher artista do seu tempo;  Elizabeth 

Southerden Thompson (Lady Butler) (1846 –1933) conhecida pelas suas pinturas 

históricas; Berthe Morisot (1841 –1895) e Mary Cassatt (1844 –1926) 

destacaram-se na pintura impressionista; Sonia Delaunay (1885 –1979), onde 

juntamente com o seu marido Robert Delaunay e outros artistas fundou o 

Orfismo; Georgia O’Keefe, (1887 – 1986) conhecida por muitos como a fundadora 

do Modernismo Americano; Alice Neel (1900 –1984), conhecida pelos seus 

retratos; Frida Kahlo (1907 –1954) cujo trabalho será desenvolvido no próximo 

capítulo desta tese; Lee Krasner (1908-1984), Vieira da Silva (1908-1992), Louise 

Bourgeois (1911-2010) e Nan Goldin (1953) cujo trabalho também será 

desenvolvido mais à frente, Agnes Martin (1912-2004), Joan Mitchell (1925-

1992), Helen Frankenthaler (1928-2011), Yayoi Kusama (1929), Helena Almeida 

( 1934) e Paula Rego (1935) duas artistas portuguesas cujo trabalho será 

desenvolvido no próximo capítulo, Carolee Scheemann (1939), Marina 

Abramovic (1946), , Ana Mendieta (1948 – 1985), Cindy Sherman (1954), 
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Francesca Woodman (1958-1981), Corinne Day (1965-2010), o grupo Guerrilla 

Girls (iniciado em 1985) entre, mais recentemente, múltiplas outras. 

 

 

 
 
 

 
Figura 3. Guerrilla Girls, The Advantages of Being a Woman Artist, 1988, Poster, Large 50 x 70 cm. 
 
 
 
 
Este longo processo de desembaraçar da história da Mulher-Artista teve um 

grande impulso na década de 70, com a exposição organizada pelas historiadoras 

Linda Nochlin e Ann Sutherland Harris – “Women Artists 1550-1950”, em Los 

Angeles.  

Esta exposição foi um marco histórico pois, até então, 

 não havia uma genealogia de mulheres-artistas. Filipa Lowndes compara esta 

exposição com as dificuldades vividas por Virginia Woolf   (cit. por Lowndes, 2012, 

p. 212):  
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Tal como Virginia Woolf que, ao confrontar-se com as dificuldades de ser uma 

mulher escritora, ou uma escritora mulher sem um passado tentara criar uma 

genealogia de mulheres escritoras, a exposição veio propor uma genealogia de 

mulheres-artistas.”  

 

Inicia-se então a publicação de livros e artigos sobre mulheres-artistas e a 

genealogia começa a ser preenchida, no entanto só por mulheres-artistas 

ocidentais e brancas. 

 

Em 1971 a historiadora Linda Nochlin publica o artigo “Why have there been no 

great women artists?” 7 abrindo a consciência para questões que tinham sido 

extremamente condicionadas até então.  

Como resposta a esta pergunta poderíamos seguir diversos caminhos, alguns 

defendidos por algumas franjas feministas, tentando defender ao máximo 

algumas artistas realmente extraordinárias que fizeram história.  

Mas o que, é facto é que é impossível equipará-las à obra do género masculino, 

pois o seu percurso não tem nada de igual, não havia investimento na sua 

formação, não podiam ter aulas de anatomia, havia a obrigação dos afazeres 

domésticos, de cuidar da família, a maternidade, etc.  

 

O papel que foi imposto à mulher pelo género masculino, para requerer a 

evidente vantagem de poder sobre ela, e imposto também pelo próprio género 

feminino num ato que foi normalizado como a educação aceite pela sociedade, 

teve um profundo efeito na mulher-artista, provocando características 

particulares na sua obra. Como se costuma dizer: “o que não nos mata deixa-nos 

mais fortes” A arma da mulher-artista é a sua arte, usada para se valorizar desde 

o Renascimento, onde, com Artemísia se abriu o precedente de usar a arte como 

espelho da justiça, justiça essa que não sentiu na vida real.  

                                                        
7 Ver (Nochlin, 1988) 



 22 

 

 

Capítulo II   
2.1. introdução 

 

 

Neste capítulo pretende-se fazer uma abordagem mais pormenorizada às 

principais referências plásticas que enquadram esta tese. 

Em cada uma delas, destacam-se os elementos principais que, de alguma forma, 

influenciaram, teórica e pictoricamente, o desenvolvimento prático do trabalho 

da pintura, fotografia e vídeo desenvolvido neste projeto. 

 

 

 

2.2. Claude Cahun: identidade 

 

 

Nos capítulos anteriores aquilo que chamamos o feminismo e género normativo 

entra definitivamente em crise a partir da década de 1990, ficam para trás as 

imposições baseadas no género. 

Para a análise que se segue apresenta-se a obra de Claude Cahun, artista cujas 

obras refletiram sobre questões de construção identitárias. 

 
 
De aparência andrógena e singular, a Fotografa Claude Cahun foi das raras 

mulheres a fazer parte do Movimento Surrealista, o seu trabalho tal como 

aconteceu com a maioria das mulheres e das minorias na História, foi sutilmente 

apagado da História do Surrealismo. Cahun, vive, através das suas múltiplas 

identidades. 



 23 

 

 

 
Figura 4. Claude Cahun, What Do You Want From Me ,  1928,  
Fotografia: múltiplas exposições.  
 
 
 
 
 

 
Figura 5. Claude Cahun, Untitled ,  1928, silver gelatic,  
Jersey Heritage Trust. 
 
 
 
 
Claude Cahun surge aqui pelo modo que representa o duplo, tema este que é 

abordado no capítulo seguinte, fazendo-o através de espelhos ou de 

sobreposições na fotografia, através de múltiplas exposições. A dualidade que 

existe em todo o ser humano é assim exposta à vista de todos. 
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2.3. Frida Kahlo: corpo, visceral e dor 

 

 

Na obra de Frida Kahlo vemos expostas fragilidades físicas e psicológicas, 

anseios, mágoas, conflitos pessoais e resiliências várias. O seu trabalho exalta a 

vida íntima, que é transportada para a tela tal como uma história narrada, com a 

crueza da imagem simbólica que torna a expressão real. A autora, com grande 

clarez, a admite “ I paint self-portraits because I am so often alone, because I am 

the person I know best” (Kahlo, 2017).  

 

O autorretrato foi uma constante forma de expressão no trabalho desta artista, 

dando um novo sentido à representação, onde a subjetividade passa a ser visível 

dentro do imaginário do fantástico, as representações são exuberantes também 

pelas cores intensas que utiliza, assim como as sensações que transmite, estas, 

simbólicas, presentes também na cultura indígena mexicana uma referência 

consistentemente expressa nas suas obras.  

 

Kahlo expressa as variações emocionais como um rastreio da sua vida, 

denotando-se as várias etapas da sua história.  

 

O momento que se destaca aqui emerge sob o imaginário maternal, devido aos 

problemas graves de saúde com que viveu toda a vida. O acidente de viação que 

sofreu deixou sequelas também no útero, não sendo assim possível para Kahlo 

levar nenhuma gravidez até seu término. O imaginário da dor e da perda da 

maternidade é retratado em várias pinturas, como em Henry Ford Hospital 

(1932), onde aparece deitada na cama de hospital (em estado de dependência) 

exibe o sangue derramado, as entranhas e a perda. O caracol simboliza a 

interrupção da sua gravidez que ainda era de curta duração, segundo Frida.  
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O estado psicológico da autora é evidente nas suas obras, em Pinturas que vemos 

o visceral com aspetos de grande minucia, composições estruturadas como se de 

uma ilustração técnica de Medicina se tratasse. 

 

 

 

 
  
Figura 6. Frida Kahlo, Henry Ford Hospital ,  1932, Óleo sobre metal.  
31.1 x 39.3 cm., Dolores Olmedo Foundation, Mexico City, Mexico. 
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Figura 7. Frida Kahlo, My Birth ,  1932, Óleo sobre metal, 31 x 35 cm., Private collection. 

 

 

 

No trabalho My Birth (1932), temos quase uma Pietà da condição subjugada da 

mulher e da dor da perda, representando o momento do parto de um nado-

morto (mais uma vez referência a um aborto recente), e o rosto da parturiente 

tapada, remetendo para a sua mãe que teria falecido recentemente. Toda a cena 

está representada numa composição piramidal, cujo topo coincide com uma 

imagem da Virgem que, em lágrimas, contempla a situação, mas nada pode fazer. 

 

Frida Kahlo aparece destacada neste contexto pois, do mesmo modo que a 

autora, pretende-se conseguir através da pintura uma transparência de 

sentimentos que se fazem notar através dos sinais do corpo.  

 

Existe um apelo, e uma necessidade até, de representar a realidade infestada de 
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suas opressões, barreiras e lutas, tal como ela é. 

É importante neste trabalho a representação da limitação de opções relativas à 

chegada da idade madura, como é exemplo a diferença de questões numa 

vontade/necessidade de interromper a gravidez, dependendo da idade em 

questão, um sentimento de proximidade do fim (da fertilidade), insegurança em 

relação às decisões tomadas, e o consequente estado de rara fragilidade e 

solidão. 

 

Tal, como com, Kahlo, não se pretende ilustrar uma realidade visual espelhada, 

mas sim uma em que as emoções se façam sentir através do gesto e das cores, 

representando mais as angústias do que a epiderme, a realidade olhada pelas 

sensações e não pelos olhos: "eles pensaram que eu era uma surrealista, mas eu 

não era. Eu nunca pintei sonhos. Eu pintei minha própria realidade." (Kahlo cit. 

por Magazine, 1953)8 

 

 

 

2.4. Louise Bourgeois: corpo, trauma, família e sexualidade 

 

 

Outra autora que se destaca, também, como de essencial importância neste 

trabalho é Louise Bourgeois, onde, tal como Frida Kahlo, apresenta também uma 

obra autobiográfica, abordando traumas de infância e angústias que a 

acompanharam durante a vida, numa constante referência à sua mãe que 

representa um ícone protetor, dando assim origem à emblemática obra Maman 

(1999), uma escultura de bronze, aço inoxidável e mármore, que está entre as 

maiores do mundo, representando uma aranha, como símbolo de acolhimento e 

proteção.  

 

                                                        
8 Ver Magazine, T. (1953). Mexican Autobiography. Time Magazine . 
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Outras obras impactantes são as esculturas de mármore e bronze em forma de 

falo que se assimilam às deusas do amor criadas na Grécia e no Médio Oriente à 

mais de 3 mil anos, onde o espectador se depara com a provocatória presença do 

sujeito que deseja, e que deseja sexualmente,9 combinando elementos 

antagónicos da violência à ternura, de forma quase impossível de separar um 

elemento do outro. 

 

“De forma a expressar as insustentáveis tensões familiares tinha de expressar a 

minha ansiedade em formas que pudesse modificar, destruir, e reconstruir.” 

(Bourgeois)10 

 

Em Arco da Histeria (1993) a histeria um conflito psíquico simbolizado em 

sintomas corporais, representado no corpo contorcido em arco neste 

arqueamento também podemos ver a representação da libido recalcada. Louise 

Bourgeois introduz aqui o corpo masculino, estando no entanto a discutir o 

feminino.  

 

Faço aqui um paralelo com a última obra de Espectros do Futuro onde também, e 

pela primeira vez, é representado o corpo masculino, na representação de um 

estado de visível descontração, sem pressões prementes, em oposição (à mulher) 

a quem tem prazos e o seu corpo sofre pelo tempo, pela validade que tem o 

poder de terminar com a possibilidade de dar à luz. 

 

 

 

 

                                                        
9 Ver Seminário de Jacques Lacan. Livro11: os quatro conceitos fundamentais da psicanálise (a 
transferência e a pulsão). 
 
10 Ver Bourgeois, L. Louise Bourgeois. Retrieved from Artigos de apoio Infopédia website: 

https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/$louise-bourgeois 
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Figura 8. Louise Bourgeois, Arch of Hysteria ,  1993, Bronze,  
polished patina, 33 ×  40 ×  23 in.Galerie Karsten Greve e  
Galerie Hauser & Wirth.  
 

 

 

Nos desenhos de Bourgeois, como em Couples (2009), as linhas ou manchas são 

simples, as formas imergem tal como quando olhamos para uma nuvem e as 

formas ganham significado no nosso imaginário.  

Esta leveza e suavidade de execução, mais uma vez contrasta com a agressividade 

explícita do conteúdo do seu trabalho, na representação iminente da mulher 

como local de refúgio, protetor, o acolhimento versus o corpo masculino que, 

dentro do presente erotismo, apresenta-se como elemento perturbador. 
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Figura 9. Louise Bourgeois, Couple, 2009, Fabric collage with  

2 digital prints, 23 1/2 x 32" - 59.7 x 81.3 cm. 

 

 

 

 

 
Figura 10. Louise Bourgeois, Couple, 2009, Fabric collage with  

2 digital prints, 23 1/2 x 36" - 59.7 x 91.4 cm. 
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As mãos são, inequivocamente, um pormenor de importância no meu trabalho 

de pintura estas são diversas vezes representadas por Bourgeois, revelando a sua 

expressividade metafórica e movimentos subliminares de ações que apenas 

levemente transparecem no seu verdadeiro significado, mais uma vez na 

dicotomia entre o binómio de proteção versus abandono. 

 

 

 

 
Figura 11. Louise Bourgeois (1911 - 2010),10 am is When You Come to Me,  
2006, 20 etchings with watercolour, pencil and gouache on paper,  
38.00 x 91.00 cm, National Galleries of Scotland and Tate. Lent by the  
Artist Rooms Foundation 2013. 

 

 

 

No contexto deste trabalho Louise Bourgeois surge como uma influência no 

sentido da sua abordagem à domesticidade e ao familiar, às questões do papel da 

mulher na sociedade contemporânea, especificamente nas reflexões que a 

entusiasmavam, como se vê na obra Femme Maison (1946-47) no aspecto da 

maternidade associada ao conceito de proteção e acolhimento, como na série Do 

Not Abandon Me (2009-2010) ou Birth (2007) e da forma como aborda o corpo, 
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as questões do género e sexualidade, como se vê na série de trabalhos Couples 

(2009), ou Breasts (2008). 

 

 

 

 
Figura 12. Louise Bourgeois, Self Portrait ,  2007, 60 x 45.4 cm 
Museum of Modern Art/© 2017 The Easton Foundation/Licensed by VAGA, NY. 
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Figura 13. Louise Bourgeois with Tracey Emin, Deep Inside My Heart ,  no. 6 of 16,  
from the series, Do Not Abandon Me 2009-2010, 76.2 x 61 cm. 
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Figura14. Louise Bourgeois, The Birth, 2007, gouache on paper, 29.5 x 22.9 cm, 11 5/8 x 9 in.,  
Collection Centre Pompidou, © ADAGP, Paris. 
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2.5. Ana Mendieta: corpo/terra e feminismo 

 

 

Refere-se também aqui a obra de Ana Mendieta (1948–1985), registo onde se 

espelha uma luta feminista, onde é retratada a violência, a morte, o lugar, o 

pertencer à terra e aos quatro elementos da natureza. O trabalho desenvolve-se 

em performance, escultura, fotografia e pintura. 

Para além de se autorretratar, Mendieta faz um trabalho biográfico da classe 

feminina, das suas fragilidades, sobre a violência suportada pelas mulheres, os 

assédios, e as violações sem repercussões. Numa espécie de apresentação do seu 

trabalho, a autora afirma:  

 

I have been carrying out a dialogue between the landscape and the female body (based 

on my own silhouette). I believe this has been a direct result of my having been torn 

from my homeland (Cuba) during my adolescence. I am overwhelmed by the feeling of 

having been cast from the womb (nature). My art is the way I re-establish the bonds 

that unite me to the universe. It is a return to the maternal source. (Mendieta cit. por 

Knafo, 2009, p. 123) 11 

 

Destaca-se aqui a obra Esculturas Rupestres(1981), executada aquando, o seu 

regresso a Cuba, em 1981. Trabalhando em grutas calcárias formadas 

naturalmente num parque nacional fora de Havana, onde os povos pré-

hispânicos viviam, Mendieta esculpiu e pintou figuras abstratas, nomeando-as 

após as deusas das culturas Taíno e Ciboney. Mendieta pretendia que essas 

esculturas fossem mais tarde descobertas por futuros visitantes do parque mas, 

com a erosão e o uso, o trabalho acabou por ser destruído. Tal como com a série 

Siluetas (1978), as obras efémeras vivem apenas através dos filmes e fotografias 

                                                        
11 (Tradução livre) “Eu tenho feito um diálogo entre a paisagem e o corpo feminino (baseado 
na minha própria silhueta). Acredito que isso tenha sido um resultado direto do meu 
afastamento da minha terra natal (Cuba) durante a adolescência. Estou impressionada com a 
sensação de ter sido expulsa do útero (natureza). Minha arte é a maneira de restabelecer os 
laços que me unem ao universo. É um retorno à fonte materna.” 
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da Artista, que a Artista descreve como uma energia universal, que tudo 

atravessa tudo: do insecto ao homem, ao espectro, do espectro para planta, da 

planta para galáxia.12 

 

 
Figura 15. Ana Mendieta, La Vivificación de la  
Carne: El Laberinto de Venus  Series, 1982  
(print 1994). [The Vivification of the Flesh:  
Labyrinth of Venus Series], b/w. photograph,  
133.4 x 99.1 cm.  
 
              

 
Figura 16. Ana Mendieta, 1981. (print 1994)  

(First Woman (Rupestrian Sculptures),  
Lifetime black and white photograph,  

135.9 x 99.7 cm.© The Estate of Ana  
Mendieta Collection, LLC Courtesy Galerie  

Lelong & Co. 
 

                                                        
12 Ver Trotman, N. (1981). Ana Mendieta Guanaroca&Lyaré 
https://www.guggenheim.org/artwork/5220 
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Mendieta transformou o medo, a dor e a raiva em meditações poderosas e 

provocativas  

Sobre o género, identidade, agressão, morte, lugar e pertença. Usando seu corpo 

enquanto matéria: carne, ossos e sangue, a artista desenvolveu uma arte 

performativa, na arte corporal e na Land Art, criando um trabalho cru e visceral, 

onde é exposto temas como o abuso sexual e a violência doméstica, 

questionando o tratamento e percepção que a sociedade tinha das mulheres.  

 

Sendo grande parte do trabalho de Mendieta, efêmero, o ato processual e a 

documentação da sua realização eram tão significativos quanto o próprio 

trabalho finalizado. São essas fotografias e filmes que permanecem como registo 

da sua obra. 

 

Em Sweating Blood (1973), um filme em Super-8 utilizando materiais como 

sangue animal, penas de pássaros, relva, ar, água e terra encena cenas 

ritualísticas caracterizadas por uma contundência singular e poética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 38 

 

 
Figura 17. Ana Mendieta, Sweating Blood,  1973. Super-8mm film transferred to high-
definition digital media, color, silent. Running time: 3:18 minutes. Edition of 6 with 3 APs. © 
The Estate of Ana Mendieta Collection, LLC Courtesy Galerie Lelong & Co. 
 
 
 
 
Ana Mendieta fez parte de movimentos feministas mas não deixou de ver os 

desequilíbrios da luta na altura, apercebendo-se, ao longo do tempo, que o 

feminismo era um movimento unicamente da classe média branca ocidental, 

uma luta que, segundo ela, deveria ser indissociável de outras como o racismo e 

a diferença de classes. 

 

A artista apresenta-se destacada neste capítulo especialmente pela sua relação 

conceptual com o feminismo, no seu grito de revolta pela condição da mulher, 

assim como pela sua relação com o corpo como Mãe-Terra, numa simbiose com 

a questão da fertilidade da própria mulher e da Mãe Natureza. Essencialmente, é 
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parte do conceito inerente à obra de Mendieta que se apropria como parte do 

enquadramento conceptual no trabalho pictórico desta tese. 

 
 
 

2.6. Nan Goldin: corpo e intimismo 

 

 

Na experiência de fotografar a intimidade destaca-se aqui a obra de Nan Goldin 

a autora transporta-nos de imediato para a sua privacidade, sem nos ludibriar 

com filtros. A proximidade às modelos é nos oferecida sem legendas, está lá, de 

forma explícita, o relacionamento, o quotidiano e a afectividade é um trabalho 

fotográfico numa demonstração de honestidade.   

 

“I want to show exactly what my world looks like, without glamorisation, without 

glorification. This is not a bleak world but one in which there is an awareness of pain, a 

quality of introspection”(Goldin, Heiferman, Holborn, & Fletcher, 1986, p. 6).  

 

No seu trabalho fotográfico observamos um registo tal qual o de um diário, uma 

memória a guardar, não um registo do imaginário, mas sim do real.  

Também muitas vezes confundida como defensora das minorias, pretende-se 

aqui ressaltar essencialmente a componente intimista do retrato do seu 

quotidiano e do que a rodeia sem provocar situações, só registando. Transportou 

a máquina fotográfica para todos os ambientes poderíamos também aqui 

mencionar  Corinne Day que, na sua obra, abre-nos as portas para o íntimo no 

mundo dos relacionamentos tal como Goldin registou de forma pessoal e íntima 

a decadência que submergia na época, a vida noturna, a moda, a droga, as 

comunidades gays e transexuais e as consequências da sida, a doença e a morte.  

 

Sublinha-se aqui Sharon nursing Cookie on her bed (1989), onde 

na palestra para a World Press Photo Foundation, Goldin esclarece que de todas 
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as imagens que captou, esta é a que lhe parece mais próxima da honestidade que 

sempre procura.  13 Nesta, vemos Sharon, uma ex-namorada de Cookie, a sua 

melhor amiga e musa, transparecendo um semblante pesado por saber que não 

vai haver melhoras no seu estado.  

 

 

 

 
Figura 18.  Nan Goldin,  Sharon nursing Cookie on her bed, Nan Goldin 1989. 

 

I was eighteen and felt like I was a queen too they became my whole world.  

Part of my worship of them involved photographing them. I wanted to pay  

homage, to show them how beautiful they were. I never saw them as men dressing  

up as women, but as something entirely different - a third gender that made more  

sense than either of the other two. I accepted them as they saw themselves; I had  

no desire to unmask them with my camera. (Goldin cit. por Manchester, 2001) 

 
 

                                                        
13 Ver artigo https://www.comunidadeculturaearte.com/a-busca-pela-honestidade-tem-um-
nome-nan-goldin/ 
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Figura 19. Nan Goldin,  Jimmy Paulette and Tabboo! undressing, 1953,  

Photograph, colour, Cibachrome print, on paper mounted onto board, 101,5 x 69,5 cm. 

 

 

 

Na fotografia Jimmy Paulette e Taboo! Goldin fotografa a cores num apartamento em 

Nova York duas drag queens, Jimmy Paulette e Taboo!. Jimmy Paulette está de pé, 

encostado e olha diretamente para a câmera. No espelho mais distante dá para ver Taboo! 

de perfil, sentado no chão absorto. A luz acentua a musculatura do pescoço nu, ombros e 
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braços. O seu corpo masculino e cabeça rapada contrastam dramaticamente com a intensa 

maquiagem.  

 
 

O trabalho desta autora surge aqui não pelo seu contexto socio-cultural ou 

componente conceptual no sentido da exposição dos ostracizados, 

toxicodependencia, ou movimentos LBGT, mas sim, unicamente e 

especificamente pela forma como apresenta as suas imagens, no registo cru, 

intimista e genuíno, sem filtros e sem tabus, mostranto a realidade tal como ela 

se apresenta. 

 

 

 

2.7. Helena Almeida: identidade e corpo 

 

 

Na obra de Helena Almeida, os limites da pintura e da tela surgem através das 

sombras, cores, terminações do corpo, movimentos e quebras de estruturas, em 

forma de registos fotográficos. O corpo, ou o corpo de Helena Almeida, é 

sempre a origem da criação, cruzando as várias práticas artísticas.  

Lucio Fontana, em 1959, rompeu, pela primeira vez, uma tela em Spatial 

Concept: Expectations. Usou o corpo para atravessar a tela, desafiando os 

limites do objeto. Esta atitude inspirou Helena Almeida, que procurou levar ao 

limite uma série de fronteiras. Num Portugal sofrido pela Ditadura Salazarista, a 

artista rapidamente se destacou por romper com as convenções da época nas 

suas produções. 
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Na obra Tela Habitada interage com o gradeamento de uma tela, parte que 

normalmente é invisível ao espectador Helena torna essa estrutura visível através 

do uso de um pano semitransparente, deixando reconhecer os contornos do 

corpo da artista que tenta como imprimir-se no suporte. Traduz, desta forma, a 

relação interior/exterior e a delimitação de campos surgindo como resposta o 

desejo de os ultrapassar, de rasgar, de deixar ver para o outro lado. 

Abre aqui o debate sobre a distância que na pintura existe entre ser e 

representação, o corpo ausente do pintor. No seu caso não se trata de 

autorretratos mas de autorrepresentações. 

 
 
 

   

Figura 20. Helena Almeida, Tela Habitada, 1976, Fotografia: aparite e carvão. 
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A artista é destacada pela sua insistência, na coragem de romper as normas 

numa época em que Portugal ainda se encontrava a sair de uma ditadura, logo 

com um grande atraso cultural e social. Outro ponto que destaco é a simbiose 

entre o corpo e a obra, entre a artista e a obra numa espécie de pertença, sendo 

tudo um todo. 

  

  

 

2.8. Paula Rego: feminismo e identidade 
 

 

A pintura de Paula Rego reflete os antagonismos de género, a sexualidade e a 

política com determinação denuncia e fala abertamente de tabus por intermédio 

das artes plásticas. 

 No início dos anos noventa, após a morte de seu marido (1988), a artista 

começa uma nova série de pinturas a pastel intitulada Mulher Cão (1994), que 

marca o início de um novo ciclo de mulheres simbólicas. A figura feminina 

lidera a ação, o cão mostra-se subjugado e acarinhado. Tecnicamente é montada 

uma perspectiva cenográfica, o espaço cresce com solidez e autonomia e as 

figuras ganham volume. Após três anos pinta Aborto (1997-1999), 

demonstrando assim uma crítica ao resultado do primeiro Referendo ao aborto, 

realizado em Portugal (1997). 

Como o conhecido aforismo feminista digamos que na obra de Paula Rego o 

pessoal torna-se sempre político. Usando histórias de um modo acessível, serve 

de instrumento transformador das relações humanas quotidianas. As imagens da 

série Aborto provocam pelo despudor das posições das figuras femininas, entre o 

irónico e o grotesco das posições encenadas. 
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Figura 21. Paula Rego, série O  Aborto  - Sem Título Nº 8,   
1998,  Ilustração. 
 
 
 
 

 

Figura22. Paula Rego, série O Aborto  - Sem Título Nº 5,   
1998,  Ilustração I. 
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Em O Crime do Padre Amaro, reflete sobre a autoridade da marca paterna na 

descendência humana. As relações conflituosas entre homens e mulheres é o 

centro do paradigma. É a sua interpretação do texto de Eça de Queirós, onde o 

universo parece se constituir pelos interesses de cada ser humano. Paula Rego 

mostra-nos um mundo onde praticamente todos têm as mãos sujas. A figura de 

feições masculinas aparece vestida de roupa feminina, dando aqui abertura para 

um terceiro género este mostra-se em posição confortável entre mulheres. 

 

O trabalho desta artista surge aqui não só pela sua postura ideológica, mas 

também como influência visual, na androginia do tratamento dos corpos e 

composições. 

 

 

 
Figura 23. Paula Rego, Série Padre Amaro, 1997,  
Pastel sobre papel montado em alumínio 170 x 130  com. 
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Capitulo III  | Trabalho Prático  

3.1. Introdução 

 

 

Nesta investigação, e respondendo a uma série de questões que foram surgindo, 

por mim e por outros em relação ao tema do meu trabalho, encontrei-me no 

filme Song of Avignon (1998), do realizador Norte Americano Jonas Mekas.  

De tal forma se aplicam, que faço minhas as suas palavras: 

 

“(...) because deeper there are terrible decisions to make, terrible steps to take. it is it forty 

that we die, those who did not die at twenty; it is at forty that we betray ourselves, our bodies, 

our souls, by either staying on the surface, or by going further but through the easiest 

decisions, retarding, throwing our souls back by thousands of incarnations. but I have come 

close to the end now, it 's the question: will I make it or will I not? my life has become too 

painful and I keep asking myself, what am I doing to get out of where I am? what am I doing 

with my life? it took me long to realize that it 's love that distinguishes man from stones, trees, 

rain, and that we can lose our love, and that love grows through loving, yes, I have been so 

completely lost, so truly lost (...)14(Mekas, 1998) 

 

 

 

 

                                                        
14 ( tradução livre) (...) porque há decisões terríveis a serem tomadas, passos terríveis a tomar, 
somos nós que morremos, aqueles que não morrem aos vinte, é  aos quarenta anos que nos 
traímos, nossos corpos, nossas almas, Permanecendo na superfície, ou indo mais longe através 
das decisões mais fáceis, atrasando, jogando nossas almas de volta em milhares de 
encarnações, eu farei isto ou não o farei? minha vida tornou-se tão dolorosa e eu continuo-me 
a perguntar, o que estou a fazer para sair de onde estou? o que estou fazer com a minha vida? 
Levei muito tempo para perceber que era tão bonito, tão lindo, tão perdido, tão perdido, tão 
perdido (...) 



 48 

 
Figura 24. Jonas Mekas, Song of Avignon ,  1998, still de curta metragem 8min. 

 

 

 

Fiz 40 anos num momento revelador, e agora consigo ver, de forma cada vez 

mais clara, um meio-tempo. Meia vida em que, não sendo de forma objectiva, há 

um repensar da linha de vida como uma timeline. Vai-se atrás, pensa-se o que se 

fez, o que se sonhou e o que, por cruzamentos e nós em que nos detemos, não se 

realizou, o que se realizou por caminhos que vão aparecendo e, por vezes,  nos 

puxam sem sermos nós a comandar o trilho a seguir viemos parar a um ponto. A 

esse ponto chegamos, mas será que era por aqui? Por aqui, onde vou parar? Para 

construir a timeline do futuro questionamos: não era ali a meta, onde me 

enganei/ onde perdi tempo/ onde ainda bem que me enganei foi óptimo, mas já 

não serve mais.  

 

Repensam-se sonhos e objectivos do passado. Muitos já não fazem sentido, já 



 49 

não somos os mesmos, e revisitamos momentos chave de escolhas feitas. Aqueles 

sonhos que nunca deixaram de ser sonhos e que ainda vivem em nós neste ponto 

não os alcanço… e se mudar de ramificação e se saltar e se… 

 

Não é tempo de chorar percursos, é tempo de revê-los e revelá-los na câmara 

escura. Pô-los ao sol e ver com os olhos abertos porque estão no meio-tempo. 

Tempo para tudo, é tempo de força, maturidade, introspeção, para avançar com 

a certeza que não se revelava antes do meio-tempo. 

 

 

 

 

3.2. Espectros do Futuro I: o corpo e o tempo 

 

 

Procuro na representação pictórica dar a ver o que não é visível através da 

fixação imagética e simbólica do momento observado. Qual é o foco? A beleza 

não é. Pode ser, mas o que é o belo, senão uma concepção cultural? O que 

estimula o olhar, o que se apodera da nossa atenção? Foco num ponto que 

distingue de todos os outros aquele pormenor erróneo, mas que desvenda toda a 

ação e transforma o corpo numa história completa, como que escrita. 

 

Na imagem fotográfica realizada para este trabalho de projeto, que se pretende 

captar não é a beleza canónica, é a força sentida, por vezes trazida por uma 

dessincronização, por duas forças opostas, pelo belo como contra pondo o feio 

ou a tensão dos corpos através da força aplicada no gesto, ou até num 

desequilíbrio que se aguenta pela convicção.  

 

Na obra Autorretrato com o cabelo cortado (1940), no qual Frida Kahlo se 

retrata a cortar o cabelo e vestida de aspecto masculino, o que impressiona não é 
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o corte nos seus longos cabelos num ato de rebeldia, é a seriedade do gesto que é 

refletido pelo dramatismo expresso nas feições e na secura do olhar. 

 

 

 

 
Figura 25. Frida Kalho,1907-1954, Self-Portrait With  
Cropped Hair ,  1940, Óleo sobre tela, 40 x 28 cm.  
The Museum of Modern Arts, New York, NY, USA. 
 
 
 
Não é mais importante o que os corpos fazem na sua condição mundana, mas 

sim o que transmitem pelos seus traços, pelas suas rugas, pelas veias salientes. 

Todos os atos são dados relevantes para o caminho a percorrer na meta existe 

sempre o corpo e a sua expressão nesse ponto ou se encontra ou não se encontra. 

A expressão transborda da imagem ou não.  
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Na obra Judith e Holofernes (1614-20) de Artemísia, o que impressiona, mais 

uma vez, não é a cabeça de Holofernes cortada e pendurada, mas sim a força 

transmitida por aquele braço de uma mulher que emana uma enorme e 

masculinamente antagónica força física. Essa força não se sente por acaso, exala 

porque está lá representada e foi sentida, revela-se assim como uma espécie de 

manifesto de revolução pela submissa condição da mulher na época. A imagem 

como testemunho, a pintura como re-encenação sendo arquivo e reportório. 

 

“My paintings are well-painted, not nimbly but patiently. My painting contains 

in it the message of pain. I think that at least a few people are interested in it. 

It's not revolutionary. Why keep wishing for it to be belligerent? I can't. Painting 

completed my life. I lost three children and a series of other things that would 

have fulfilled my horrible life. My painting took the place of all of this. I think 

work is the best.” (Kahlo, 2001, p.204) 

 

Os corpos, os gestos, toda a expressão humana sobressai a quem é por natureza 

observador, de poucas palavras e poucas atenções, pelo gosto de observar com 

minúcia cada gesto no próximo. Faz-se a distinção dos gestos e movimentos 

naturais, revelados por instinto, aqueles que são de raiz, propositados, 

calculados, ensaiados até, com propósitos estabelecidos, educados para os 

interesses a conquistar.  

 

Numa primeira ronda as pessoas dividem-se através do olhar, não foi simples 

aperceber e concluir que se peneira assim as pessoas, antes até de uma interação 

real, injusto talvez. Estes nossos corpos-belos pelas formas, belos pelos gestos, 

belos pelo engenho, belos no desmazelo, belos na sua feiura. 

Atraem o olhar, tanto os obviamente belos como os obviamente feios.  

São o transporte do “ser”, interpretam a performance do que serão, itens que se 

examinam logo à nascença e que nos é transmitido por quem nos vê e nos cuida. 

De que género sexual somos? Estamos entre vencedores ou vencidos?  
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No primeiro olhar definem-nos, e ao longo da vida aumentamos a receita, com a 

educação que nos é dada, os objectivos dos nossos educadores (ou os não 

objectivos), e depois o que nós próprios queremos ser, a performance executada e 

aperfeiçoada ao longo da vida e de vivências. 

 

Apesar de abordado no primeiro capítulo desta tese, o intuito principal deste 

trabalho não é a representação do género. Embora o foque do tema seja o corpo, 

feminino, o foco principal consiste no estado psicológico e as experiências 

vividas, na identidade construída através do tempo, na realização performativa 

assumida pelo próprio público social mundano. 

Presumimos o gesto, o movimento que identificamos do género feminino na 

pessoa que pretende ser mãe.  

Em O Segundo Sexo, Simone Beauvoir fundamenta que a mulher e, por extensão, 

qualquer género, é uma situação histórica e não um facto natural. Já Butler 

defende que não somos só um corpo, mas fazemos o nosso corpo, fazemo-lo 

diferentemente no tempo. O corpo é sempre uma materialização de 

possibilidades, representar, dramatizar, reproduzir. Esta corporalização é 

chamada por Jean-Paul Sartre num estilo de ser e por Foucault uma “estilística 

da existência”. 

Nos corpos representados exploro as possibilidades corporais dando enfâse aos 

sentimentos e angústias tabus, muitas vezes caladas mesmo no espaço mais 

íntimo. Na pintura o lado visceral pode ser visível, e dar-se a corporalização do 

estado da alma, fazendo-se exalar por gestos e movimentos corporais.  
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3.3. Espectros do Futuro II: o tempo e o meio tempo 

 

O espaço pictórico contemporâneo, enquanto espelho de proliferas alterações 

veiculadas por uma pluralidade de processos criativos, conceitos, temáticas e 

práticas artísticas, caracteriza-se especialmente pelo seu carácter híbrido.  

Considera-se no termo híbrido, um estado de metamorfose, definição ou 

conceito no qual este projeto também se desenvolve. 

Neste projeto (sem tempo, mas sobre a validade física) é abordado como objecto 

e sujeito o corpo, esse volume visível que transporta a alma e nos permite 

ser, estar, experienciar.  

O ser mulher é o foco de estudo de que faz parte esta obra, logo há um 

autorreconhecimento, a ligação é visceral porque faz parte de um todo.  

Tal como Roland Barthes se interpreta/caracteriza enquanto espectador da 

Fotografia, eu da mesma forma me sinto enquanto observadora do que pretendo 

representar: “Como espectador, eu só me interessava pela fotografia por 

“sentimento”; queria aprofundá-la, não como uma questão (um tema), mas como 

uma ferida: vejo, sinto, portanto reparo, olho e penso.” (Barthes, 2015, p. 30)  

 

As questões aqui levantadas são relacionadas com o tempo vivido e as etapas da 

vida. O tempo como uma linha, uma timeline onde encontramos o que já 

aconteceu, os espectros do futuro e concentramo-nos no ponto onde nos 

situamos, neste caso os 40 anos. Todo o projeto se desenvolve a partir deste 

ponto da timeline a que chamo de meio-tempo. Este dito meio-tempo, é um 

estado de suspensão, onde se pode revisitar tudo o que foi, tudo o que se sonhou 

e tudo o que não se concretizou, os ramais escolhidos, os imprevistos e os 

impostos. Neste meio-tempo também se reflete-se sobre o caminho seguido, se 

foi o escolhido ou o acaso, se por hipótese se resgata sonhos que foram parar a 

uma prateleira, se nos concedemos novos patamares. A reflexão é feita com a 
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serenidade facultada por meia vida percorrida. 

 

São muitos os anseios humanos que se deparam com o corpo como uma 

derradeira limitação, ser mãe fisiológica é um deles. 

Trabalhando a partir de ensaios fotográficos onde o tema é despertado, 

conversado e discutido com mulheres da mesma geração, nas quais existe uma 

relação de proximidade, são abordadas questões onde se cria o parâmetro dos 

ritmos de vida da mulher contemporânea versus ao tempo biológico. 

 

O corpo e a validade do mesmo, o tempo e a carga do mesmo, consistem em 

remanescências da essência daquilo que se pretende representar, através da 

pintura, num gesto que se encadeia, numa cadeia de gestos que passam a contar 

histórias.  

 

O que se pretende é utilizar a pintura como uma linguagem metafórica do corpo 

onde, através da tinta, mancha e formas, como corpo da própria pintura, se 

estabeleça uma linguagem, comunicação, mas onde, apesar de tudo, se detém 

consciência da impossibilidade de uma comunicação literal  e direta com o nosso 

receptor. 

Através do processo pictórico recupera-se a ação que poderia ser considerada 

mimética se os códigos que a representam fossem alvo de estudo. Penso que 

deverá existir um significado para cada gesto, logo pintar poderia ser uma 

sinfonia. Uma linguagem por metáforas, como refere Queiroz : 

 

Eu tendo a concordar com a ideia de que a nossa linguagem é essencialmente 

metafórica. Isto é, mesmo que pensemos que estamos a falar literalmente, a estabelecer 

relações diretas entre as coisas e o modo como as nomeamos, o certo é que não 

estamos. E também acredito que essas metáforas têm muito a ver com o nosso corpo. 

Por exemplo, o que é cima é bom, o que é baixo é mau; o que é esquerdo é contrário ao 

que é direito; o que está à frente é futuro, o que fica nas costas é passado . (Quadros, 

2009, p. 5)  
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No gesto há um movimento que liberta, ou poderíamos dizer de libertação do 

meio, tempo e espaço, no sentido da abstração das tensões, preocupações ou 

medos e no sentido em que a gestualidade promove a expressão no exemplo mais 

simples poderia ser uma espécie de bailado ou uma reza.  

No ato da pintura, a cadeia de gestos pode ser inebriante, estímulos que resultam 

num transe como o som de um tambor o ritmo envolve-nos, e assim retorna-se 

às raízes ancestrais, à tribo.  

O estar a caminho que é o destino do homem no tempo, envolve a possibilidade de 

profundas satisfações e até mesmo, em certos momentos sublimes, pode conceder a 

plenitude. Esta não se encontra nunca num explicável ter-ficado-ciente, nem dogmas e 

profissões de fé; realiza-se historicamente no assumir da condição humana pela qual o 

próprio ser nasce. O sentido do filosofar reside na conquista da realidade da situação 

em que sempre o indivíduo se encontra. (Jaspers, 1978, p. 14)  

 

Embora Jaspers se esteja a referir à Filosofia, existe um paralelo evidente com a 

criação estar a caminho é sempre o ponto em que se está, instável mas com 

inúmeras possibilidades. 

 

Procura-se uma ligação direta da pintura à sua existência embrionária. O 

motivo, o gesto, regista pessoas, corpos em mundos infinitos, representados 

pelos vincos na pele, fluxos que tiveram os seus percursos até a ponto em que se 

encontram.  

 

Simone Beauvoir descreve o corpo como “(...) not a thing, it is a situation: it is 

our grasp on the world and our sketch of our project.” (1999, p. 62)   

 

As provas da vida são impressas nas rugas, imperfeições, olhares marcados e 

traços vários são para este trabalho ferramentas de representação da história 

destes corpos, ansiosos por uma transformação que está na eminência de não se 

realizar. 
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3.4. Metodologia de ação: a fotografia, a pintura e o vídeo 

3.4.1 A fotografia |  validade de um corpo 

 

 

Imbuída na necessidade de rápida concretização, a fotografia surgiu 

naturalmente, como forma imediata de fixação/condensação do modelo a 

representar. No entanto, durante o processo de trabalho, esta acabou por 

ultrapassar a sua função de arquivo, constituindo-se como modelo final.  

 

A fotografia é o que congela o momento e o deixa como registo do ato 

acontecido.  

Fotografa-se a performance do estado psicológico para mais tarde servirem de 

modelo para a pintura, num processo de  construção, tratamento pensamento do 

futuro objecto pictórico. 

"Performance é uma construção mental e física que o performer faz num 

específico tempo e espaço, em frente a uma audiência e então o diálogo de 

energia acontece. A audiência e o performer fazem uma peça 

conjunta."(Abramović, 2015)15 

 

Neste processo de registo/documentação a relação com a documentação cresceu. 

 

Utiliza-se o espelho para a representação dos vários “eus” que incorporamos em 

nós, o espelho induz a percepção desse reflexo assimétrico e de imagem 

invertida, mostrando o corpo como sendo o mesmo mas nunca igual. O espelho 

trás uma consciência de nós próprios enquanto matéria/corpo.   

O espelho como dispositivo da duplicação do eu, e por isso preservação do 

tempo (validade). 

                                                        
15 Ver Abramović ,  M. (Writer). (2015). Uma arte feita de verdade, vulnerabilidade e conexão, 

TED .  ted.com. 
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Nas encenações procura-se uma representação diametralmente oposta à 

espectável da mulher na sociedade contemporânea.  

 

O tema do duplo é abordado por Freud dentro de vários matizes, fazendo referência a um texto de 

Otto Rank, onde o tema é abordado "(...) com a imagem no espelho e com a sombra, com os 

espíritos protectores, com as teorias sobre a alma e com o medo da morte, (...) e da história da 

evolução do tema (Freud, 1994, p. 223). 

 

De certa forma, o tema do duplo remete em algumas linhas de pensamento para o sentido da auto-

preservação do ego. Ao duplicar-se a si mesmo, o ego cria uma defesa contra a sua destruição 

através da morte. Segundo Otto Rank "a alma imortal foi o primeiro duplo do corpo (Freud, 1994, 

p. 223). 

 

A realidade o processo passa por gestos, movimentos, encenações, pois são os 

códigos que se conhecem, que o próprio corpo reconhece para transmitir uma 

mensagem, mensagem essa que, interpretada, nos revela a experiência vivida e os 

estados de alma. 

 

Executaram-se as fotografias em locais familiares. Estas, em consequência do 

que são, não são à partida atos documentados, são únicos e irrepetíveis.  

 

Porque, pensando sobre a imaterialidade, a performance é uma arte baseada no 

tempo. Não é como a pintura. Um quadro na parede continua lá no dia seguinte. A 

performance, se você perder, fica apenas a memória, ou alguém para lhe contar, mas, 

na realidade, perdeu a coisa toda. Então, tem de estar lá. E, do meu ponto de vista, 

quando se fala sobre arte imaterial, a música é absolutamente a mais alta de 

todas, porque é a mais imaterial. Depois vem a performance , e depois o resto. Esta é a 

minha forma subjetiva(Abramović, 2015)16. 

 

                                                        
16 Ver Abramović ,  M. (Writer). (2015). Uma arte feita de verdade, vulnerabilidade e conexão, 
TED .  ted.com. 
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É importante ressaltar que o resultado final de cada objeto consiste numa 

procura apoiada na ferramenta usada, ou seja, o que se procura (em termos 

plásticos) com a pintura difere do que se procura com a fotografia ou com o 

vídeo. 

 

Como refere Roland Barthes: “Não é, no entanto (parece-me), pela Pintura que a 

Fotografia participa na arte, é pelo Teatro.”(Barthes, 2015) 

 

 

 

 
Figura 26. Bárbara Ferreira, autorretrato - Indagamos ,  2018, Fotografia. 

 

 

No ato fotográfico, na solidão do pensar neste projeto, surge o autorretrato, 

como um reflexo da condição do momento.  
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3.4.2 A pintura | visceral à flor da pele 

 

 

Numa procura em ansiedade de forma não definida, onde se possa encontrar o 

que se vê, segue-se o desespero da experimentação. 

Em atelier o processo desenvolve-se a partir da seleção rigorosa da fotografia 

que condense o máximo de sensações a transmitir, o que funciona como ponto 

de partida para a representação pictórica.  

 

Nesta passagem do registo para a tela, a fotografia tende a perder toda a sua 

componente realista passando por um olhar onírico, que é recriado em 

tinta/pigmento. É através desse olhar criativo que se dá o confronto com as 

opressões que se constituem, à partida, como barreiras aparentemente 

intransponíveis. Pintar questiona e transforma, a cada passo, aquilo que no fim 

poderá ser considerado uma verdade aos olhos de quem pinta.  

 

No percurso processual destaca-se o recorrente confronto de como expressar o 

indizível.  

A pintar o artista pode-se exprimir, exprimir sem bloqueios (resultantes de 

timidez) advindos da dificuldade em expressar por palavras os seus 

pensamentos. A obra comunica, criam-se novos códigos decifráveis. Uma 

linguagem que Georgia O´Keeffe (2004, p. 19) 17 reconhece: “I found I could say 

things with colors and shapes that I couldn’t say any other way – things I had no 

words for.”  

 

                                                        
17 (tradução livre) “Percebi que podia dizer coisas com cores e formas, que não podia dizer de 

outra maneira. Coisas para as quais não tinha palavras.” 
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No decorrer deste projeto o traço tende a vincar o gesto e a simplificar o 

pormenor, o gesto torna-se o instrumento metamorfoseador do objecto.  

Neste percurso processual também o suporte se soltou da sua estrutura rígida, 

trabalhando cada vez mais em têxteis soltos, usufruindo das suas ondulações 

naturais e texturas variáveis. Os tecidos são de composições variadas, lisos ou 

estampados, a tinta que escorre é acrílica, no entanto, na tela recorro também à 

tinta de óleo para dar enfâse a transparências, descobrindo-a mais versátil. Para 

alargar o quadro de possibilidade da execução prática na investigação, frequentei 

um curso de Pintura de Óleo Avançado na Ual. Chelsea, Londres (2018), que 

resultou em experiências com novas técnicas, abrindo margem a novas 

ramificações a seguir. 

 

O carácter teatral presente na fotografia pretende-se concretizado na pintura, 

como um movimento encontrado nas camadas de tinta. Há uma memória que é 

sensitiva usada no processo.  

Não existem desenhos prévios, pois, tal como João Queiroz afirma (em relação a 

usar desenhos como veículo para a pintura), as relações que pretende transmitir 

já estão incorporadas através da experiência, fazem parte de uma memória à 

qual recorre, sendo tudo parte de um processo acumulativo. 

 

A tinta é o corpo, do corpo que se representa. O corpo é representado pela tinta 

enquanto matéria que o faz existir em linhas abruptas. Há uma continuidade do 

corpo quotidiano ou corpo cénico. 

Pretende-se apresentar diferentes simbologias de cores na própria pele, 

subjetivando através da coloração, diferentes partes do corpo, assim são 

evidenciados os diversos estados psicológicos,  tornando-os evidentes nos 

corpos e cantando as suas feridas impressas como provas de vivência faz-se um 

mapeamento do corpo para o entender. 
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Figura 20. Bárbara Ferreira, pintura em processo, 2017  

 

 

Houve uma necessidade imediata de introduzir e explorar a pintura no corpo ou 

em função dele. Neste processo muitas texturas e cores que podem ser projetadas 

na mistura de tons de pele são outro campo de trabalho iminentemente presente, 

nomeadamente pelas suas potencialidades simbólicas. 
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3.4.3. O vídeo | corpo, movimento e cor 

 

 

O vídeo apareceu como uma extensão inevitável ao trabalho, sendo a simbiose 

do trabalho fotográfico com todas as suas características íntimas e cénicas, com 

o trabalho de pintura, pela introdução do movimento e noção da passagem de 

tempo.  

 

No vídeo explora-se com intenção performativa o corpo na sua capacidade de 

torção, mostrando assim o que pulsa interiormente, sombras que o corpo carrega 

nos seus traços e silhueta, sendo o corpo passível de infinitos diálogos, diálogos 

estes que tenta apropriar e transportar, passando o diálogo a ser feito com o 

público. 

 

No vídeo a imagem é coordenada com sons gravados de modo experimental, 

sons do quotidiano mas que nada têm a ver com a realidade da imagem, 

tentando com ilusões imprimir a magnitude do que o corpo sente. 

 

Pelo movimento do ser e do estar do corpo é possível tecer o conteúdo da imagem 

pretendida. Imagem de um acontecimento, de um rosto, de um fragmento, de um 

mistério. Num quotidiano de improviso valoriza-se, aparentemente, o banal, o vazio, a 

ausência do sentido que é filha de um testemunho em imagem de tempo sem tempo. 

Na ideia de tangência em contínua descontinuidade, a imagem como retração do 

objecto da ideia.(Quadros, 2009, p. 345) 18 

 

As modelos fotografadas e filmadas são coreografadas no sentido da exposição 

das mais profundas angústias, por vezes contadas pela contorção dos corpos, 

pelas mãos e pés - para mim, consideradas como a parte mais expressiva do 

corpo humano. Nas mãos e pés vejo-me e vejo o meu percurso, o trabalho, a 

força usada ao limite, a pele seca agreste, descuidada, as unhas duras como 

                                                        
18 António Quadros Ferreira  referindo-se à obra de Nan Goldin 
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garras. 

 

Nas minhas mãos e pés também vejo o meu passado, as mãos do meu pai, 

africano, fazendeiro, pele dura, escura, ossos proeminentes, dedos esguios 

dançantes com ritmo, com ginga.  

Nas mãos de africanos vejo o meu pai, mãos com uma expressividade única, que 

dançam, dedos em que as articulações funcionam todas a cada gesto, sente-se a 

expressão emocional através da variedade de tons, e também, por posições 

artificialmente conjeturadas.  

Tal como refere Nan Goldin, e também eu de uma outra forma neste trabalho: “I 

didn’t care about good photography, I cared about complete honesty.”(Goldin et 

al., 1986, p. 4) 

 

 Há um conflito estrutural nas obras no seu conjunto como um descontrolo de 

dimensões, escala do suporte e variedade dos materiais usados, reveladores dos 

estados bipolares representados, variações acentuadas de emoções, tendo como 

homogeneização de todo o projeto uma só problemática. 

A acessibilidade da imagem revelada, reconhecível, direciona o espectador 

Embora nunca passivo, de produzir interpretação como receptor sensorial, 

espera-se um espaço de comunhão entre a obra e o observador. 

 

 

4. Conclusão  

 

Procurou-se, ao longo deste projeto de investigação, refletir sobre os conceitos 

de identidade e de género, focando essencialmente no género feminino e no 

corpo (enquanto matéria com validade), num paralelo entre a teoria e a prática. 

Pretendeu-se esclarecer e refletir sobre diversos conceitos, de modo a dar 
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resposta aos muitos questionamentos e paradigmas que foram surgindo desde do 

início deste processo e ao longo dos dois anos de mestrado.  

No capítulo I é exposta a reflexão teórica baseada numa investigação sobre o 

modo como questões de identidade, feminismo e género são pensadas, cruzando 

conceitos desenvolvidos ao longo dos tempos. No capitulo II recorre-se não só a 

uma pesquisa sobre teorias e conceitos, mas também sobre artistas que 

trabalharam de algum modo estes temas e os materializam na arte. No Capítulo 

III é apresentada a parte prática que surge em simultâneo com a reflexão 

desenvolvida ao longo do processo e visa, de acordo com os objectivos, articular 

a experimentação prática e a investigação teórica, produzindo um conjunto de 

trabalhos artísticos organizados numa exposição onde se conjuga a pintura, a 

fotografia e o vídeo.  

Sob a influência de pensamentos, de correntes artísticas e de movimentos de 

libertação, feministas e raciais, produziu-se assim um conjunto de peças que 

versam sobre o tema da mulher contemporânea de 40 anos, tornando este 

relatório de projeto, também ele, um trabalho artístico que pensa a identidade.  

Nesta reflexão os 40 anos são vistos como um meio-tempo que delimita um 

momento na linha da vida, que, sem ser limitador, se mostra como um ponto de 

balanço onde confrontam paradigmas. O conceito do feminino desenvolveu-se 

na sequência da confrontação com o ser mulher, a validade do corpo e todas as 

consequências advindas. Destaca-se uma comparação e distinção entre o 

feminino e masculino. Para contextualizar constata-se a disparidade que sempre 

houve entre homem e mulher aos olhos da sociedade. Simone Beauvoir (1908-

1986) foi das primeiras a pôr em questão a visão do censo comum de feminino. 

Para esta, uma mulher não nasce mulher, torna-se mulher. Esta teoria é mais 

tarde reafirmada e desenvolvida nos estudos de Judith Butler demostrando que o 

género é performativo ou interpretado pelo sujeito, é um fenómeno reproduzido 

e mecanizado ao longo do tempo. No entanto, apesar de toda a evolução da 

teoria do género, da crescente consciencialização do paradoxo do binómio 
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homem/ mulher contextualizando o surgimento de vários novos géneros na 

atualidade, existe algo que com toda a emancipação da mulher não se quebrou: a 

“validade do corpo” como elemento reprodutivo capaz de dar a vida, validade 

esta que é um peso que apesar do relativismo do género, é apenas o sexo 

feminino que o comporta, relacionando-se aqui com a data dos 40 anos. 

O objectivo deste projeto de investigação é dar a sentir, através da pintura, da 

fotografia e do vídeo, expressões que transmitam, sem nenhuma pista verbal, 

aquilo que foi revelado, o peso das escolhas da mulher contemporânea, nessa 

etapa específica da vida. O objetivo é explorar e salientar traços corporais, 

através de pistas que revelem a presença do tempo, assim como a acepção do 

corpo como fiel depositário de todos os segredos e experiências da pessoa em 

questão contribuindo assim, e sendo mais uma voz para a expressão através da 

arte de todas estas questões que foram sendo levantadas ao longo deste registo 

processual. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Catálogo da fotografia 
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Figura 24. Bárbara Ferreira, Sem título ,  2017, Fotografia. 
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Figura 25. Bárbara Ferreira, Sem título ,  2017, Fotografia. 
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Figura 26. Bárbara Ferreira, A espera I ,  2017, Fotografia. 
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Figura 27. Bárbara Ferreira, A espera II ,  2017, Fotografia. 
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Figura 28. Bárbara Ferreira, Multiplicidade de sermos ,  2017, Fotografia. 
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Figura 29. Bárbara Ferreira, Sem título ,  2017, Fotografia. 
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Figura 30. Bárbara Ferreira, Sem título ,  2017, Fotografia. 
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Figura 31. Bárbara Ferreira, Sem título ,  2017, Fotografia. 

 

 

 
 

Figura 32. Bárbara Ferreira, Sem título ,  2017, Fotografia. 
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Figura 33. Bárbara Ferreira, Apaziguar ,  2017, Fotografia. 
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Figura 34. Bárbara Ferreira, Indícios I ,  2017, Fotografia. 

Figura 35. Bárbara Ferreira, Indícios II ,  2017, Fotografia. 
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Figura 36. Bárbara Ferreira, Sem título ,  2017, Fotografia. 

 

 
Figura 37. Bárbara Ferreira, Sem título ,  2017, Fotografia. 
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Figura 38. Bárbara Ferreira, Caminhos I ,  2017, Fotografia. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 39. Bárbara Ferreira, Caminhos II ,  2017, Fotografia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 40. Bárbara Ferreira, Caminhos III ,  2017, Fotografia. 

 



 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Bárbara Ferreira, Resignação ,  2017, Fotografia. 
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Catálogo da pintura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 42. Bárbara Ferreira, Condição atmosférica ,  2016, Óleo sobre tela, 149 x 79,5 cm. 
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Figura 44. Bárbara Ferreira,  sem título,  2017, Acrílico sobre tela, 41,5 x 59 cm. 
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Figura 43. Bárbara Ferreira, De muitos ,  2017, Óleo sobre tela,  
48 x 48 cm. 
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 Figura 44. Bárbara Ferreira,  Inabalável desequilíbrio ,  2017, Acrílico sobre tela, 69,5 x 99 cm. 
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Figura 46. Bárbara Ferreira, Ramais,  2018, Acrílico sobre tela,  
29,5 x 29,5 cm. 
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Figura 46. Bárbara Ferreira, apaziguada hostilidade,  2018, Acrílico sobre tela, 48 x 48 cm. 
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Figura 46. Bárbara Ferreira, sem título,  2018,  
Acrílico sobre tela, 21 x 29,7 cm. 
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Figura 45. Bárbara Ferreira, auto-consumo, 2017,  
Acrílico sobre têxtil / ready-made 
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Figura 47. Bárbara Ferreira, Inquietudes oscilantes,  2017, Acrílico sobre tela, 99,5 x 99,5 cm. 
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Figura 47. Bárbara Ferreira, Silêncio,  2017, Acrílico sobre tela, 80 x 119 cm. 
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Figura 48. Bárbara Ferreira, 2017, vista na Exposição no  Museu FBAUP 
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Figura 51. Bárbara Ferreira, 2018, vista na exposição nos Ateliers da Boa Hora 
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Catálogo do vídeo 

 

 
Frames do vídeo: Bárbara F.,Vascular suspenso, 2018 
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Frames do vídeo: Bárbara F., Tempera.tura, 2018 
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Frames do vídeo: Bárbara F., Infinito, 2018 
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Frames do vídeo: Bárbara F., Tem retorno, 2018 
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Frames do vídeo: Bárbara F., Visceral declarado, 2018 
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Frames do vídeo: Bárbara F., Verde ventre, 2018 
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