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Título da dissertação em português

Questões de género em educação artística: a(s) narrativa(s) de vida como  contributos(s) para os 
estudos sobre mulheres 

Maria Almira Medina – as várias ‘faces’ de uma artista e educadora

Resumo:

As narrativas de vida como metodologia própria, têm sido um meio privilegiado de reconstituir 
os ‘estudos sobre mulheres’. Neste trabalho, indagamos a existência (ou não) de campos artísticos 
predominantemente ‘femininos’ ou ‘masculinos’, para atentarmos sobre a variabilidade de conceitos 
como os de: ‘género’, ‘sexo’ e ‘feminismo’. 

Considerando estas indagações como ‘questões teóricas’ que reflectem uma necessidade de cons-
ciencialização e aprofundamento do individual e do colectivo, procurámos a ‘resposta’ de autoras(es) 
dos mais diversos campos científicos, colocando, várias das denominadas ‘questões de género’. A partir 
destes estudos (gerais) do ‘feminino’ e do ‘feminismo’ concentrámo-nos em perspectivas concretas da 
educação artística, encontrando, nomeadamente nas perspectivas de Georgia Collins e Renee Sandell a 
‘diferença sexual binária’ como possibilidade de ‘complementaridade’ dos aspectos “transcendentes” 
(ligados ao masculino) e “imanentes” (ligados ao feminino) como partes constitutivas de todos os 
indivíduos. Nesta perspectiva, explora-se a possibilidade de potenciar práticas em educação artística 
mais efectivas do ponto de vista da ‘valorização’ de cada indivíduo como ‘género’ diferenciado dos 
demais, explorando os vários tipos de ensino em que esta assumpção pode ser aplicada. 

Depois de ‘escutar’ também os ‘ecos portugueses’ de Teresa Joaquim, Eugénia Vasques, Teresa Pinto, 
Maria José Magalhães (e outras) estas ‘questões’ são, por fim, contextualizadas através do ‘percurso 
de vida’ de uma artista e educadora (Maria Almira Medina) que, tendo experienciado várias realidades 
pessoais, sociais e políticas, pôde espelhar e acrescentar novos dados aos ‘estudos sobre mulheres’ 
em Portugal. 

Palavras-Chave: género, sexo, feminismo, educação artística, narrativas de vida



Título da dissertação em inglês

Gender issues in art education:  Life facts as inputs for studies on women

Maria Almira Medina – the various ‘faces’ of an artist and educator

Abstract:

The narratives of life facts as a methodology of its own was the favourite way to rebuild the ‘women’s 
studies’. In this paper we raise the question of whether (or not) are there artistic fields predominantly 
‘female’ or ‘male’, in search of the variability of concepts such as ‘gender’, ‘sex’ and ‘feminism’.

Considering these questions as ‘theoretical’, reflecting a need to expand and deepen the  awareness both 
on the individual and the collective levels, we’ve asked many authors of many different scientific and 
artistic fields a number of so-calles «gender questions».  Based on these general studies of feminism 
and  the ‘feminine universe’, we have focused on specific perspectives of art education, having found 
in Georgia Collins and Renee Sandell’s perspectives the ‘binary sexual difference’ as a possibility of 
‘complementary’ as well as  ‘transcendent’ (related to male) and ‘immanent’ (related to the feminine) 
as constituent parts of all individuals. In this context we explored the possibility of enhancing more 
effective art education practices which take into consideration each individual’s unique «value», on 
the various types of education where  this assumption can be applied.

After ‘listen’ the portuguese ‘echoes’ in Teresa Joaquim, Eugénia Vasques, Teresa Pinto, Maria José 
Magalhães etc., finally, these ‘issues’ are contextualized on the life path of an artist and educator 
(Maria Almira Medina) who, having experienced several personal, social and political realities, has 
the ability to reflect and bring new data to ‘women studies’ in Portugal.

Keywords: gender, sex, feminism, art education, women’s stories
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“até nos tempos mais sombrios temos o direito de esperar ver alguma luz, e é bem possível que essa 
luz não venha tanto das teorias e dos conceitos, como da chama incerta, vacilante, e muitas vezes 

ténue, que alguns homens e mulheres conseguem alimentar em quase todas as circunstâncias  
e projectar em todo o tempo que lhes foi dado viver neste mundo (…)”

Hanna Arendt
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“(…) Deus sabe que em qualquer dia que vós comais desse fruto, se abrirão vossos olhos; 
e vós sereis como uns deuses, conhecendo o bem e o mal (…)”

(Génesis 3:5)

PREÂMBULO

Todos sabemos da história criacionista em que dois seres de nome Adão e Eva, teriam sido proibidos  
de provar os frutos da árvore sagrada. Ambos acordaram e concordaram com Deus, mas foram tentados 
por uma dita serpente que lhes mostrou o magnífico e apelativo fruto da discórdia – uma suculenta 
e simples maçã. A história conta ainda que a mulher (Eva – criada da costela do homem, Adão), terá 
levado avante a tentação dos dois de mordiscarem o saboroso fruto. Tudo termina com a nudez dos 
corpos nas frias-trevas daquela terra de luz.

Acto cometido, factos apresentados, somos levados, desde os primórdios da História da Humanidade, 
a tentar desvendar uma espécie de ‘policial’ que nenhum ‘detective’ nem investigador experiente 
terá conseguido ainda decifrar. Na resenha do crime, o veredicto das culpas – Adão culpa Eva, Eva 
culpa a serpente e, como sabemos apenas pelo livro sagrado, a dita criatura passa do “mais astuto dos 
animais” para a “maldita em todas as bestas da terra” (Génesis 3:14). Mas perguntamos então: quem 
mordeu a maçã? Adão ou Eva? Homem ou Mulher? E a serpente? Se houve indução quem de facto 
induziu quem a quê? 

Passaram alguns milénios desde que se escreveram estas ‘sagradas coisas’ e da “árvore da ciência 
do bem e do mal” (Génesis 2:17) restou-nos apenas a “ciência” e a procura de algumas questões. 
Homens e Mulheres já não são marcados de forma tão linear nas folhas dos livros nem nos esboços 
de qualquer história. 

Poderemos perguntar, nesta altura, porque vêm os longínquos Adão e Eva a ser relatados num tra-
balho científico não ligado ao teológico. Se da árvore do “bem e do mal” só nos restou a “ciência” 
(Génesis 2:17) para discerni-los, então para encetarmos o nosso trabalho sobre educação artística 
talvez tenhamos de regressar às origens do ‘discurso’ para, de facto, poder ‘discursar’.

Adão e Eva não escreveram as suas histórias e, portanto, nunca saberemos cada uma das suas versões. 
Bíblia escrita, traduções proclamadas, história sagrada perpetuada, surgem, ainda, os resquícios 
de quem se guiou pelos livros que resistem, que são clássicos, que perpetuam a história possível  
e impossível, corpórea e invisível, lógica e simbólica da Humanidade. Da metáfora da maçã surgem- 
-nos outros frutos. Da costela de Adão outras possibilidades. Não procurando culpas nem culpados, 
gostaríamos de aprofundar: que várias histórias terão sido contadas sobre o Homem e a Mulher desde 
a Maçã primordial? 

Aprofundemos ainda mais. Afastemo-nos do fruto e voltemo-nos para a semente desta dissertação. 
Façamos a mesma pergunta que Françoise Collin terá sublinhado várias vezes ao longo dos seus 
estudos sobre mulheres: “(…) será o pensamento pensado capaz de acolher o pensamento pensante?” 
(cit. por Joaquim, 2006:10). E nesta densa mas pertinente pergunta, façamos emergir algumas das ques-
tões filosóficas, antropológicas e sociológicas do ‘discurso’ que nos levam a perguntar pelas fontes 
primeiras da linguagem em arte. Será o ‘género’ relevante para a educação artística? O que é que 
os ‘estudos sobre mulheres’ ou o próprio ‘feminismo’ podem trazer de mais-valias para a educação 
artística? Para compreendermos ou empreendermos nos aspectos educativos das obras de arte teremos 
necessariamente e também de passar pela experiência estética transmitida através do sujeito que a 
cria e/ou a comunica. Ligando isto ao facto de este campo ter sido vedado ao acesso das mulheres 
em certas fases da História, sendo portanto os homens a debruçar-se sobre o trabalho de transmissão 
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daquilo que poderia ser considerado de facto arte e dos cânones que a própria arte assumiria como 
referência societária e individual. 

Alguns séculos passados, algumas revoluções de “soutiens” e de votos conquistados, as mulheres 
conseguiram ‘invadir’ as instituições académicas e alcançar, por vezes até em maioria, o mundo da 
educação. Numa sociedade cada vez mais atenta e proclamatória da paridade entre sexos poderíamos 
talvez, ao nível de ‘senso-comum’ dizer que as mulheres ‘dominam’ em presença, a educação artística. 
Mas será isto verdadeiro em relação ao ‘discurso’ proferido e perpetuado pela palavra dita e escrita? 
Terão elas já conquistado o domínio da sua própria expressão? 

Voltemos às ‘fontes de sabedoria’ do Adão e da Eva e verifiquemos que esta história, com a qual 
vamos metaforicamente às origens do ‘discurso artístico’ nos vai fazendo chegar ao questionamento 
externo e interno de cada ser humano. Externo, ao nível da caracterização antropológica do fazer, 
pensar e escrever num determinado género. Interno em tudo o que se prende com o próprio ‘sentir’ 
e ‘impelir a fazer’ e no que isso poderá ter de limitativo e de libertador em cada indivíduo. Estamos, 
portanto, atentos à interacção do sociológico e do filosófico da História da Humanidade para falar 
dos seus sexos e, nestes, daquilo que os relaciona biológica, cultural e socialmente a um determinado 
género ou géneros. Será o ‘discurso instituído’ o “discurso verdadeiro” ou aquele a que acedemos sem 
nos questionarmos? 

“E viu Deus que a luz era boa; e dividiu a luz das trevas” (Génesis 1:4) Numa terra de tantos “Adãos” 
e “Evas”, interessava-nos, desde o início deste trabalho, procurar alguém que pudéssemos ligar à 
educação artística, que nos contasse o seu ‘discurso’ e a sua ‘versão’ da história. E porque só nas 
trevas conseguimos discernir uma certa luz, partimos da premissa de que queríamos um trabalho que 
nos contasse acerca daqueles que não costumam vir ‘tão a lume’ nestas ‘acaloradas’ temáticas. Pego 
nas palavras de Luciana Loponte acerca desta ‘guerra entre a luz e a sombra’: 

“Há uma batalha entre palavras e imagens. Que outras imagens ficaram à sombra dessas 
luminosidades? Que outros artistas, homens ou mulheres tiveram suas histórias esquecidas, 
suas lembranças apagadas, suas imagens nunca vistas? O que nos interessa aqui no entanto, 
é perceber como um certo discurso reforça estas lembranças e esquecimentos, produzindo 
um modo muito particular de ver e entender a arte.” (Loponte, 2004:12)

E é, então, que surge novamente a questão sobre o ‘discurso artístico’, a busca dessas ‘narrativas’ 
esquecidas que nunca tiveram ninguém que as escrevesse para as revelar. Dos dados que fomos 
recolhendo ficava cada vez mais vincada a ideia de que, de entre os “homens ou mulheres [que] 
tiveram suas histórias esquecidas” (Loponte, 2004:12) seriam talvez as mulheres as mais ‘esquecidas 
dos esquecidos’. 

Na temática do género imiscuímo-nos no ‘discurso’ do feminino(s) e/ou feminismo(s) para tentar 
saber dessas possíveis diferenças entre aquilo que (numa sociedade ainda de resquícios patriarcais) 
tomamos como cânone, e aquilo que, de facto, é o pensamento dos vários sujeitos que actuam nestes 
meios artísticos e educativos. 

Para uma base academicamente sustentada, fomos procurar, primeiro, as mulheres e/ou homens que 
escrevem sobre o ‘discurso feminino’ e encontrámos a interpenetração de disciplinas que vão desde 
a ciência, história, sociologia e antropologia à filosofia. Nelas achámos pertinentes as posições de 
Simone de Beauvoir, Rosi Braidotti, Judith Butler, Aurelia Casares, Adrienne Rich, Virginia Woolf 
(entre outras), para defender a ‘não-defesa’ de nenhum ‘território’ em particular, mas na esperança de 
nos trazerem a reflexão quer sobre a pertinência dos conceitos-base a utilizar, quer sobre quais deles 
referir no âmbito desta dissertação. 

Partindo destas autoras, fomos encontrar outras mais, específicas do campo artístico como Linda Nochlin, 
Griselda Pollock ou Hoeptner-Polling e, ainda mais directamente ligados à educação artística  
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João Pedro Fróis, Fernandes Dias, Georgia Collins, Renne Sandell, Enid Zimmerman, David Pariser, 
Ann Stankiewicz, Paula Rosenblum, Elisabeth Sacca, Elisabeth Garber, Gudrun Helgadottir, Lara Lackey, 
Laurie Hicks ou Marjorie Manifold.

Tivemos ainda, a vontade de reconhecer no contexto português, também os/as portugueses/portu-
guesas a exercerem trabalho de estudo neste campo e fomos encontrar Ana Gabriela Macedo,  
Ana Luísa Amaral, Anne Cova, Conceição Nogueira, Irene Vaquinhas, Eugénia Vasques, João Manuel Oliveira, 
Lígia Amâncio, Maria José Magalhães, Teresa Joaquim, entre (já muitas) outras, que se debruçam, 
com empenho, quer na tradução das ‘vozes emergentes’ desta temática como no aprofundamento 
destas matérias com o enquadramento nacional do tema.

Após estas leituras, partimos para o ‘trabalho de campo’ na pesquisa em educação artística. Baseámo- 
-nos em alguns indicadores: a procura de ‘narrativas/discursos’ de alguém ‘no feminino’ que tivesse 
mantido trabalho na arte e educação e nos facultasse algumas correlações na compreensão ‘dos 
géneros dentro do género’ – as mulheres na mesma mulher.

Questionámos, sobretudo, o porquê da quase inexistência de bibliografias de pedagogas ou 
‘discursantes’ mulheres na área da educação artística sabendo que são elas as que se envolvem na 
prática do terreno em educação. Fomos saber ‘delas’- as que nos fazem emergir da tal treva deste 
mundo tão globalizado e, ao mesmo tempo, feito de mundos tão sós, tão frágeis, tão por vezes, sem 
voz que as ouça. 

Fomos também procurar o conceito de educador ligado ao que António Nóvoa (2003) terá utilizado na 
organização do seu “Dicionário de Educadores Portugueses”, e partindo deste pressuposto, escolhemos 
o que chamámos, metaforicamente, uma ‘mulher de sombra’. ‘Sombra’ porque contraponto, também, 
para uma ‘luz mais forte’ que possa falar de ‘um sentido para o sentir’, de uma lógica e uma linha 
condutora para o ‘acto de criar’ objectos artísticos e os ‘insuflar da vida’ que cremos necessária a 
práticas educativas artísticas mais estruturadas e mais prenhes daquilo que é a essência e a construção 
humana.

Assim, organizámos a presente dissertação em três partes distintas. A primeira parte composta pela 
procura e justificação de um tema complexo que analisamos em quatro pontos específicos: o primeiro 
de procura conceptual geral e específica em relação às ‘questões de género’ e ‘estudos sobre mulheres’; 
o segundo, relacionando o primeiro com as fundamentações conceptuais específicas no campo da 
educação artística; o terceiro, dedicado aos ‘estudos sobre mulheres’ em contexto português; e o quarto 
como súmula de todos estes pontos de reflexão.

A segunda parte deste trabalho dedicámo-la, sobretudo, à análise da tal ‘figura de sombra’ escolhida 
como possível base pragmática onde alicerçar os conceitos e paradigmas desenvolvidos na primeira 
parte. Tentámos, obedecer aos ‘relatos directos’ recolhidos sobre Maria Almira Medina1 para seguir a 
lógica de um ‘discurso no feminino’, que, acompanhado do ‘discurso colectivo’ patente em bibliografia, 
imagens e documentos pessoais pudesse constituir a explanação ‘encarnada’ da nossa base conceptual. 
Maria Almira Medina, poeta, caricaturista, “artesã” (que nunca se considerou artista) e mais do que 
tudo educadora, mulher que, de e com arte, tem vivido. Figura de ‘sombra’ a quem ainda e felizmente 
podemos agradecer a voz e sobretudo a luz que trouxe a esta dissertação.

1 Essa recolha prendeu-se com a utilização de uma entrevista preparada para o efeito, colocando questões que considerámos pertinentes para 
este trabalho, partindo desde logo quer dos conhecimentos adquiridos sobre a temática, quer a partir do que designamos por ‘conversas soltas’, 
bibliografia e documentos pessoais da artista e educadora visada.
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A terceira parte deste trabalho conta com as ‘considerações finais’ para o que poderão ser, quem 
sabe, novos inícios e novas concepções para uma educação artística mais ligada aos ‘estudos sobre 
mulheres’ e cada vez mais consolidada pelo formular de ‘novas questões’. 

Este trabalho é sobre ‘elas’, e sobre ela - Almira, também Maria, também Medina, e também tantas 
outras, talvez só por momentos a(s) consigamos retirar da ‘sombra’, para lhe(s) sabermos dos ‘discursos’ 
e das ‘diferenças’, dos ‘géneros’ e dos ‘sexos’ que ela(s) contém. Talvez só por um ‘momentos’ lhe(s) 
consigamos devolver a voz, ‘em espelho’, procurando responder por fim à pergunta primeira: quem 
de facto mordeu a maçã?



“Freed from false sense of security and community, the artist can abandon his plastic bankbook, just 
as he has abandoned other forms of security. Both the sense of community and the security depend 

upon the familiar. Free of them transcendental experiences become possible”

Mark Rothko 
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I ENQUADRAMENTO TEÓRICO

1 Escolha e pertinência do tema

A diferenciação sexual entre homens e mulheres sempre foi uma constante no discernimento de papéis 
culturais e sociais da Humanidade ao longo dos tempos. Contudo, as próprias mutações da sociedade 
e do mundo, nomeadamente nas relações da arte com a contemporaneidade e com os indivíduos, 
vieram relevar uma cada vez maior especificidade ao nível do ‘discurso artístico’, e assim mesmo, das 
‘linguagens’ da arte e dos indivíduos.

A ligação às ciências sociais e humanas, para uma compreensão maior dos fenómenos artísticos e dos seus 
sujeitos, vieram proclamar uma compreensão, também ela maior, do próprio ser humano como dotado 
de ‘discursos’ lógicos e simbólicos específicos. Contudo, as interacções do mundo, da sociedade e de 
uma cultura, agora denominada, até, por ‘globalizante’, vieram imiscuir no ‘discurso individual’ uma 
abrangência de ‘massas’. Se, por um lado, se valoriza a cultura individual, por outro, o próprio individuo 
tende a ‘massificar’ o seu ‘discurso’ num todo tanto mais abrangente quanto mais as ligações tecnológicas 
o impelem a envolver-se. Surge, então, aqui, uma espécie de paradoxo: se por um lado, há uma procura do 
indivíduo e das suas bases, por outro, essa procura é feita num todo que tende a homogeneizar-se. Então, 
como fazer essa procura? Tal como perguntámos, inicialmente, na história de Adão e Eva: ‘Quem induz 
quem a quê?’, ‘Será que nos damos conta da ‘versão’ da nossa própria história?

Estas questões tornam-se tão mais prementes se assumimos que, sendo as mentalidades e os padrões 
enraizados na sociedade os mais difíceis de quebrar, apesar da já notória emancipação feminina, a 
sociedade, nomeadamente ao nível intelectual, tende em muito, ainda, a reger-se por noções patriarcais 
de actuação e de pensamento. Estas assumpções, embora de ‘senso-comum’, podem ser conjugadas com 
alguns factos: se são as mulheres as mais empenhadas na aplicação prática dos programas educativos 
em arte, e se já são elas, em maioria, a leccionar nas salas de aula, porque se mantêm as bibliografias, 
nomeadamente em educação artística, tão sublinhadas com nomes masculinos?2 Se é a palavra escrita 
que perpetua em muito a proliferação do pensamento, porque são, ainda, sobretudo os homens a ‘dominá-
la’? O que impede as mulheres de escreverem e traçarem mais pedagogias em matéria de educação 
artística? O que as priva ainda, ou não, dessas ‘fontes de proliferação do pensamento’? 

Por outro lado, se são os cânones, os livros e as instituições as que mais veiculam a passagem do 
conhecimento, será que o facto de os livros adoptados serem sobretudo de ‘escrita masculina’ não nos 
induz a misturarmos e, até, confundirmos, o nosso estado de ‘sentir’, ‘estar’ e de ‘ser no feminino’ 
com aquilo que o masculino espera, ainda, de nós? 

Voltando ao nosso Preâmbulo, a leitura dos clássicos, sobretudo os que têm profundas níveis de 
interpretação, faz-nos perceber a importância que tem hoje, nestas áreas e no meio académico, 
a passagem do conhecimento “(…) na (re)leitura e aproximação de um texto, de discussão e de 
confronto, e o modo como os textos se transformam em contextos teóricos, sociais e políticos.” 
(Crespo 2008:5) têm que ser em muito, julgados, apenas, como pontos de partida para diversas 
‘situações existenciais’.

É claro, para nós, não pretendermos, nesta dissertação defender nenhum ‘território’ de ‘batalha’ do 
feminino contra o masculino. A História da humanidade tem provado, em diversos casos, que não 

2 Num paralelismo de temáticas sobre a escrita feminina podemos desde já cf. um questionamento semelhante no artigo de Maria Regina Tavares Silva 
“Feminismo e Portugal na voz de mulheres escritoras do início do séc. XX” (1983) e na investigação de Eugénia Vasques “Mulheres que 
escreveram Teatro no séc. XX em Portugal” (2001a)
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valerá muito a pena retroverter o que ela própria tem construído. Além disso, o caminho dos ‘estudos 
sobre mulheres’ nunca, como hoje, pôde ser tão desbravado, caminho este que gostaríamos de seguir 
continuando a ressalvar o que nos interessa, de facto, aqui: constituirmo-nos como um dos possíveis 
pontos específicos de reflexão sobre o pensamento e a sua tomada de consciência (ou não) nas acções 
em educação artística. Tal como já foi referido, seria, sob o ponto de vista do sujeito (e neste caso 
específico das diferenças entre homens e mulheres), partir do interno para o externo na reflexão 
individual do ‘discurso’. A primeira das reflexões seria indagar se este seria um tema pertinente no 
contexto dos estudos de educação artística. 

Tema subtil da consciência, enraizado de forma profunda desde os primórdios da existência humana, 
explorámos as ‘faces’ dos estudos gerais, nesta área, principalmente pelas vias da cultura visual e da 
educação artística. Fomos abordando as leituras e os conceitos de uma forma cautelosa. Era fulcral, 
para este trabalho, manter uma certa isenção, já que a escolha se prendeu, em muito, por motivações 
e constatações individuais e pessoais de pensamento. À medida que as leituras se iam aprofundando, 
dávamo-nos conta que o tema era pertinente, dado que, cada vez mais, mulheres e, até, homens se 
colocam mais questões acerca do ‘género’ em que são concebidas certas linhas de pensamento e 
acção nos mais diversos campos de estudo e, mais especificamente, naquele que nos move como área 
específica – a educação artística. 

Georgia Collins3(1995) fala-nos, num dos seus artigos, acerca de ‘interpelações familiares’, quando lhe 
colocam a questão: “o que é que o ‘feminismo’ tem que ver com a educação artística?”4 Esta pequena 
pergunta neste artigo vem revelar o quão facilmente ainda embarcamos em assumpções generalistas 
e ‘supostamente modernas’, de que a ‘mulher’ já terá chegado à sua meta em determinadas áreas.  
A conversa relatada por Georgia Collins continuou com indagações do que seriam ‘campos pertinentes’ 
(ou não) para o debate de ‘acesso das mulheres’, assumindo-se como ‘garantidas’ as áreas onde as 
mulheres já imperam em ‘presença’ tais como a da educação artística. Mas estarão ‘as mulheres’ já 
‘presentes na sua presença?’, já ‘conscientes’ da sua presença?5

De facto, quando encetámos este trabalho, e utilizando, para designá-lo, termos como ‘feminista’, ou 
‘estudos sobre mulheres’, houve, mesmo em meio académico, um sentimento de alguma relutância 
em considerá-lo pertinente, como se ‘no ar’ viesse uma questão ‘camuflada’: “Estudos sobre mulheres 
em educação artística - para quê?” 

Apercebemo-nos, desde logo, de que, para a boa prossecução de um trabalho desta índole, teríamos 
que ‘travar a luta’ de conceitos profundamente ‘pré-concebidos’ numa sociedade que, cada vez mais, 
tenta incutir na palavra ‘paridade’ um dado adquirido. Apercebemo-nos, também, de que ir à ‘raiz da 
questão’ seria ir às raízes até destas relações familiares que precedem as relações societárias e nos 
colocam numa linha ténue entre saber ‘como nos construímos’ e saber como ‘somos construidos’, 
saber sobretudo, que somos um ‘misto’, e que, para nos ‘encontrarmos’, teremos, talvez primeiro que 
‘nos perder’ nestes enredos da pré-assumpção do que é ‘ser mulher’ e ‘ser homem’. 

Parecia-nos que a procura destes conceitos e objectivos, teria que indiciar suficiente concisão e 
objectividade num tema onde a diversidade de opiniões é uma constante, e onde sentimos que o 
próprio aprofundamento de matérias nos foi modificando a opinião, definindo uma linha condutora 
que, ‘legitimamente motivada por questões pessoais’ (Moreira, 1994:7) nos deixasse em aberto a 
possibilidade de mudança.

3 Uma das autoras de referência para este trabalho
4 Adaptado do excerto original: “Georgia, tell me, what does ‘feminism’ have to do with art education? (Collins, 1995:69)
5 Adaptado do excerto original de conversa que Georgia Collins terá mantido ao telefone com a sua irmã Anne e que serviu de mote ao artigo 

citado: “I can understand how it (feminism) might be relevant in subjects like math or science. After all, how many times did Stephie (Stephie is 

Anne’s daughter and my niece) tell me about what is like to be the only women in her engineering classes. But surely there are lots of women in art 

education. So, in that case, I can’t see what feminism would have to do with it. Could you explain that to me?” (Collins, 1995:69)
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Era-nos essencial procurar os tais termos “cientificamente consequentes” que Diogo Moreira (1994) 
designa como fulcrais para a fundamentação da pesquisa nas ciências sociais e humanas. Contudo, eram 
precisamente as “dimensões e indicadores” dos termos conceptuais que nos preocupavam de início, 
pois parecia-nos que teríamos que estar abertos a ‘desmistificar’ uma série de preconceitos acerca do 
tema geral do ‘feminismo’. Demo-nos conta da ignorância acerca deste tema, nomeadamente por vir 
ao encontro do questionamento de uma série de estereótipos sexuais que ainda hoje não se colocam 
de forma totalmente ‘aberta’ ao ponto de serem analisados. Foi-se notando que esta suposta ‘abertura’ 
está, talvez, interrelacionada com a colisão da existência de formas e estilos de vida enraizados no 
‘inconsciente colectivo’, como que camuflados da assumpção de uma mudança de atitudes ainda não 
plena. 

Dávamo-nos conta, ainda, da fragilidade que certos conceitos ainda acarretam e na ‘carga de mal- 
-entendidos’ que podem surgir na exploração dos mesmos, visto estarem ainda, em muito, ligados a 
uma possibilidade de radicalismos e tomadas de posição dogmáticas que a História já terá demonstrado 
como nefastos à evolução individual e colectiva. Acerca disto, considerámos que, estando ainda a 
fazer buscas ‘balbuciantes’ de toda uma temática muito complexa, nos colocávamos na posição de 
ter que decidir, ser ou não legítimo fazer ‘pesquisa feminista’. Esta questão prendia-se, em muito, 
com a tal escolha dos conceitos básicos de pesquisa e da legitimidade para os utilizar de uma forma 
correcta e pertinente. Parecia-nos nisto importante, novamente, a posição de Georgia Collins que 
aponta para mudanças de abordagem ao longo da história da sua investigação de âmbito ‘feminista’ 
nos estudos ligados à educação artística. Ela coloca em questão essa mesma legitimidade implicando 
várias situações a serem debatidas. 

Assim, se no início das suas assumpções Georgia Collins considerava que a investigação denominada 
de “feminista” tinha que ser instigada só por mulheres, mais tarde veio a reconhecer que:

“After more sharply focused reading, criticism, and discussion, however, we quickly realized 
that our initial ‘by-on-for’ definition of feminist research was far too facile and perhaps even 
misleading.(…) we consulted other more sophisticated descriptions and prescriptions for 
doing feminist research. Wanting to avoid biased, dogmatic, narrow, and/or exclusionary 
definitions of feminist research, we have settled on one developed by Reinharz (…) Stated 
here in our own words and a basic assumption for the following discussion, we take feminist 
research to be research done by people who are willing to call themselves and their research 
‘feminist’ and who have a stake in developing the positive significance of this appellation 
through their inquiry.”  (Collins, 1997:193-194)

Deste modo, sentíamo-nos incluídos ao pretender usar, nalguns conceitos, esta proximidade de uma 
pesquisa de cariz ‘inclusivo’. Collins reforça esta ideia assumindo que só abordando uma grande 
abrangência de visões e posições poderemos chegar de facto ao “the why, the what, and the how of 
feminist research” (Collins, 1997:194) que passa por assumir que não são só as mulheres a terem uma 
palavra a dizer nos estudos sobre elas mas que também aos homens pode caber a importante tarefa de 
nos dizer mais sobre nós, e até de nos confrontar na evolução do pensamento acerca destas questões. 
Nisto achámos também pertinente ir descobrindo a ‘mais-valia’ na possível complementaridade que 
as duas ‘situações’ (masculino/feminino) podem trazer. João Manuel Oliveira (2008), investigador 
feminista, diz sobre este assunto: 

“entendi que o género era, esse sim, uma possibilidade. Na altura comecei a perceber o potencial 
emancipatório dos saberes sobre o género, mas o feminismo não era ainda parte do meu 
vocabulário teórico. Uma confissão: atraíram-me no feminismo, não  tanto as possibilidades 
de mudança, mas as potencialidades de subversão. O simples acto de enunciar-me como 
feminista parecia causar nas pessoas um espanto. “Eu sou o João, feminista” constituía um 
acto subversivo das normas de género” (Oliveira, 2008:1)
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Devemos revelar desde já, também, e na linha dos autores anteriores, que entrar nas terminologias dos 
‘estudos sobre mulheres’ é desde logo ‘colocar sobre a mesa’ a possibilidade de mudança ao nível do 
vocabulário. Falamos então de ‘estudos sobre mulheres’, ‘estudos feministas’ ou ‘estudos de género’? 
Em que posição nos colocamos? E será possível colocarmo-nos em determinada posição? Em relação 
a quê? A quem?

Se, no inicio, tínhamos o ‘receio’ de não ‘forçar’, desde logo, as referências deste trabalho com o 
conceito de ‘feminista’, verificámos, com mais leituras, que, de facto, este é o sentimento que ainda 
legitima uma espécie de ‘fantasma’ em relação a todas as possibilidades de configuração conceptual 
acima colocadas sob a forma de pergunta em meio académico. 

Também connosco se passava uma espécie de ‘neutralidade’ que, como toda a ‘neutralidade’ que 
possa haver, não é inocente nas questões que coloca. Verificámos (sobretudo enquanto escrevíamos) 
que não podíamos, ao assomar estas questões, partir de ‘medos’ de aprofundamento, e que a adopção 
de conceitos, por si só, avança com uma espécie de tomada de posição acerca destes assuntos.  
A ‘cautela’ de uma determinada postura de “eu não sou feminista, mas…” evidenciada na voz de uma 
das entrevistadas de Maria José Magalhães (2001) num artigo sobre os dez anos da APEM6, vinha 
confrontar-nos com o facto de não podermos continuar a pactuar com a falta de aprofundamento e 
de “condicionalismo sobre a liberdade de pensamento” (Magalhães, 2001:32) que esta autora referia 
existir, nos anos 80, na academia portuguesa, e que ainda hoje sentimos, ao reflectirmos na sensação 
continua da pergunta ‘calada’: “Estudos sobre mulheres em educação artística - para quê?”  

Decidimos, pois, reflectir nos conceitos a escolher para esta dissertação, deparámo-nos com o termo 
mais aplicado academicamente – o conceito de “género”. 

Mais uma vez, a controvérsia mantém-se. Rosi Braidotti (2002), por exemplo, fala destes confrontos 
conceptuais da opção pela utilização do conceito de ‘estudos feministas’ e/ou/invés de ‘estudos de 
género’ e vice.versa:

“o conceito de género prende-se com práticas institucionais por ele gerada (…).  
As conotações científicas do termo ‘género’ têm sido mais aceitáveis no mundo académico 
do que a designação de ‘estudos feministas’ por causa das sugestões explicitamente políticas 
desta última. Este factor é parcialmente responsável pelo sucesso da expressão ‘estudos de 
género’ junto das universidades e editoras” (Braidotti, 2002:150) 

 Compreende-se, aqui, a entrada num tema complexo por se entrecruzar com um ‘mundo conceptual’ 
controverso e não-linear. Parecia-nos que a linha que pretendíamos seguir era, de facto, mais académica 
do que política, indo, assim, contra a fundamentação desta autora e de outras autoras que defendem 
o “feminismo” como projecto político. Este temor pelas ‘problemáticas’ sentido por Braidotti quanto 
aos ‘estudos de género’ não nos atinge a nós e, são nesta dissertação, fundamentais, já que a linha que 
nos propomos seguir não implica uma ‘agenda feminista’, embora, posteriormente, a possa pressupor. 
Queríamos desde início, manter em aberto os conceitos adoptados, tentando clarificá-los ao máximo 
sem os pré-conceber, não optando por ‘batalhas’ mas pela ‘reunião de esforços’ na nossa reflexão 
sobre mulheres. Essa ‘reunião de esforços’ parte, pois, da premissa de uma ‘diferenciação sexual’ que 
tem que ser entendida como abertura a reflexões positivas na sua possível complementaridade, e no 
intento de trazer novas possibilidades de aprofundamento e de linhas de actuação novas e profícuas 
nomeadamente em educação artística. 

Assim, ao invés de lutarmos pelos conceitos, decidimos ‘ampará-los’ na sua possível complementaridade, 
para compreender a evolução do pensamento ‘na(s) vida(s)’ das práticas artísticas e educativas. Nisso 
nos ajudou em muito a posição de Fernandes Dias (2002) que, munindo-se da antropologia, traz o 
que, quanto a nós, podem ser as ‘mais-valias’ e complementos destes dois conceitos:

6 Associação Portuguesa de Estudos sobre as Mulheres
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“Ao contrário da evocação de mundos culturalmente distantes para nos ensinar verdades 
acerca de nós próprios, esses domínios já existem no interior dos nossos mundos sociais. 
Por exemplo, o debate das diferenças entre géneros sexuais, estimulados pelo feminismo, 
é um dos mais poderosos desses domínios (…) as discussões das diferenças entre negros e 
brancos, das vidas dos pobres e da classe média, das vidas dos homossexuais e heterossexuais 
também contribuíram com enquadramentos para a tomada de consideração de realidades 
alternativas.” (Dias, 2002:200)

Chegados a este consenso de utilizar a terminologia de ‘sexo’(s), ‘diferença’(s),  ‘feminino’(s), 
‘feminismo’(s) e ‘género’(s) numa tentativa de trazer apontamentos positivos para estas temáticas, 
encarámos este trabalho como o ‘esmiuçar’ das práticas e do ‘contar-se’, para assim mesmo se 
compreender a possibilidade de devolução de uma ‘versão da história’ a quem a ‘versa’. Certos, enfim, 
de que este trabalho quer mais do que tudo colocar-se a ele próprio em questão, fazendo ‘pontes’ com 
aquilo que consideramos ser uma procura de maior consciência do ser humano e do mundo, ficamos 
com as palavras de Jane Flax (politóloga americana) citadas numa introdução ao livro organizado por 
Ana Isabel Crespo e outras investigadoras (2008):

“(…) não existe nenhuma força ou realidade fora das nossas relações e actividades sociais 
(por exemplo história, razão, progresso, ciência, alguma essência transcendental) que nos 
liberte das diferenças e da parcialidade. (…) As teorias feministas, como outras formas 
de pós-modernismos, deveriam encorajar-nos a tolerar e a interpretar a ambivalência, a 
ambiguidade e a multiplicidade.” (Crespo, 2008:13)

É, pois, nessa atitude de ‘tolerância’ que abordaremos o possível e relacionável com os nossos 
objectivos de pesquisa.

1.1 Metodologia e Objectivos de Pesquisa 

1.1.1 ‘Partir do vasto’ – a transversalidade e interpenetração de disciplinas no campo metodológico 
 e conceptual

A distinção das ‘pesquisas sobre mulheres’ em meio académico surgiu no seguimento das primeiras 
tomadas de posição por parte de ‘feministas’, na primeira metade do século XX, de uma forma ainda 
‘tímida’, e foi-se estruturando e evidenciando a partir dos anos 70 até hoje. Na altura, era fundamental 
para as promotoras destas ‘lutas’ a reivindicação do seu papel na educação, nomeadamente o direito 
ao estudo e, consequentemente, o assumir concreto de uma paridade real, em relação aos homens, na 
materialização dos seus interesses como (co)criadoras da História, até ai mantida no geral por uma 
cultura dominantemente  patriarcal. 

De entre as reivindicações desta paridade, as mulheres procuravam, sobretudo, aquilo a que  
G. Lerner (1986)7 terá designado como “consciência feminista” e que pressupunha a consideração 
de vários pontos de reflexão a manter nestes estudos: o primeiro seria a sensibilização para o 
facto de as mulheres terem sido socialmente subordinadas aos homens, e terem sofrido com 
esse ‘silenciamento’ em matéria de pensamento; o segundo ponto, ligado ao primeiro, seria o 
reconhecimento de que essa ‘situação de subordinação’ não faria parte da ordem natural mas foi, 
sobretudo, determinada por questões societárias e de género; o terceiro seria favorecer uma espécie 
de cooperação entre mulheres para a proliferação das ideias assinaladas; o quarto focaria, a questão 
do ‘livre-arbítrio’ e da autonomia que cada mulher tem de se reconhecer em si própria, para ‘sair’  
desta situação de subordinação; por último, o quinto ponto apontaria para que a resolução dos  

7 citada por Georgia Collins (1997:195)
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quatro pontos anteriores, se pudesse traduzir numa visão alternativa futura que fomentasse a paridade 
factual entre indivíduos.

 Nesta primeira fase, a pesquisa era feita, sobretudo, no “by-on-for women” (Collins, 1997:193), ou 
seja, ao reivindicarem o seu estatuto, eram apenas ‘mulheres’ a fazerem pesquisa, e a falarem sobre o 
que, na altura, achavam que ‘lhes’ dizia respeito ‘apenas a elas’. Havia, portanto, como que um acesso 
restrito aos homens no tocante a tomadas de posição acerca das mulheres. Devemos relembrar que, na 
altura, a ‘luta’ escrita, em meio académico, era eminentemente política, e os objectivos de pesquisa 
eram delineados muito em torno dessas questões. 

Com o passar do tempo, e com uma certa ‘abertura de consciência’, começou a haver alguns homens 
a querer enveredar por este tipo de estudos, o que provocou uma série de tomadas de posição por parte 
das investigadoras mulheres. Contudo, nunca, e desde o inicio, as mulheres estiveram em consonância 
acerca das suas posições de pesquisa. 

Adrienne Rich (1987), poeta, ensaísta e crítica americana, na sua pergunta “quem somos nós?” fala da 
eterna questão da heterogeneidade de ‘feminismos’, de ‘mulheres’, de ‘reivindicações’ e de ‘situações’. 
As várias ‘tendências do feminismo’ e esta possível dispersão vieram revelar, principalmente em 
meio académico, uma necessidade de delimitação de termos conceptuais e de linhas orientadoras de 
pesquisa. Esta necessidade prendia-se, também, em muito, com a efectiva relutância de aceitação 
destes estudos em meio académico, nomeadamente nas épocas iniciais, em que os mesmos ainda não 
tinham adquirido a ‘consideração científica’ necessária para se afirmarem. 

A interligação de várias disciplinas sempre foi apanágio dos ‘estudos sobre mulheres’, não se cingindo 
estes a uma determinada área, mas abrangendo as matérias mais diversas de conhecimento. Embora, 
com o passar dos anos, se tenha verificado uma crescente aceitação e proliferação de núcleos e 
especializações nos ‘estudos sobre mulheres’, as suas implicações e abrangências, mesmo ao nível de 
investimento económico nestas áreas de estudo, ainda não lhe deram a autonomia necessária para que 
a maior parte dos investigadores/as trabalhe em exclusividade nestas ‘questões’. Na maior parte dos 
casos, os/as investigadores fazem este tipo de pesquisa motivados por implicações pessoais, tendo de 
despender de ‘tempo extra’ para esta investigação ‘paralela’ em relação à sua área de investigação de 
base onde continuam a ter que cumprir outros objectivos. 

Apesar do ‘incentivo’ conquistado por esta área do ‘saber’, não poderemos esquecer nunca, que 
muitas das investigadoras, sofreram de algumas ‘represálias’, na sua carreira académica, devido à 
tal ‘visão turvada’ e não reconhecida destes estudos. (Collins 1997, Magalhães 2001 etc.) Mais à 
frente, daremos como exemplo, a situação portuguesa, num artigo que teve como base entrevistas a 
várias investigadoras ligadas aos ‘estudos sobre mulheres’ e em que “várias foram as entrevistadas 
que lembraram os constrangimentos institucionais e da própria carreira (…) no seio da academia 
portuguesa” (Magalhães, 2001:57).

Com tantos impedimentos e constrangimentos já citados e observados, continuamos a perguntar neste 
trabalho: “Porquê fazer pesquisa sobre mulheres em educação artística?” 

E já que procuramos as bases conceptuais para estes estudos, que designação?

1.1.2 ‘Estudos sobre mulheres’, ‘estudos de género’ ou ‘estudos feministas’?

Dada a não-lineariedade de posições em relação ao que seria importante debater acerca do tema 
geral das ‘mulheres’, as questões conceptuais vão ser, por si só, outra das atenções a merecer uma 
multiplicidade de visões. 
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Como ainda há pouco referimos, a posição de neutralidade nos ‘estudos’ (ainda que gerais) ‘sobre 
mulheres’, nunca é uma posição ‘inocente’. Citamos Annarita Buattafuoco (1990) numa nota de rodapé 
que Teresa Joaquim (2006) colocou num artigo acerca dos “estudos sobre mulheres em filosofia”: 

“Não foram as mulheres em geral que se colocaram (este) problema (sobre a construção da memória- 
-identidade), mas as feministas, quer dizer, aquelas que desenvolveram uma análise (…) colocando a 
hipótese da sua superação através de práticas políticas específicas” (Joaquim, 2006:140)  

Escusado será deixar de reconhecer, aqui, que os conceitos: ‘mulher’, ‘género’ e ‘feminismo’, aparecem 
numa possibilidade de inter-relação que poderá ter que ver com uma reflexão sobre os aspectos 
individuais e societários que as Ciências Sociais têm vindo a propiciar, e/ou com um reconhecimento 
de que, por detrás destes estudos possa estar um envolvimento mais politizado, nomeadamente pela 
sua implicação numa possível ‘união’ aos pareceres de movimentos feministas específicos.

Rosi Braidotti (2002), aponta, sobretudo, para um projecto político nas academias considerando que 
o conceito de ‘estudos de género’ inibe o conceito de ‘estudos feministas’ de se afirmar na sua função 
politizante.

Já Françoise Collin (2008) refere como a adopção de ‘estudos feministas’ se impôs sobretudo, na 
Europa, não excluindo os outros termos (‘de género e ‘sobre mulheres’) mas apontando que “cada 
definição” é já uma interpretação que formula um quadro de reflexão, e acrescentando, ainda, que 
cada “termo é, portanto, mais estratégico que epistemológico ou metodológico”, constituindo três 
hipóteses específicas para a sua formulação “a primeira segundo a qual os estudos feministas se 
definem pelo seu sujeito; a segunda pelo seu objecto; a terceira pelo parâmetro científico que eles 
elaboram” (Collin, 2008:36) 

Estando, ainda, mais atentos a possíveis ‘pormenores conjunturais’, poderemos indagar se as mesmas 
expressões não serão utilizadas conforme os contextos sociais em que os mesmos são debatidos. 
Nesta indagação fomos encontrar algumas conclusões num artigo sobre o contexto português em 
que Maria José Magalhães (2001) recorre a algumas entrevistadas envolvidas na APEM, concluindo 
que “a questão da designação (…) recebe posicionamentos diferentes, também de acordo com o que 
se considera que é a melhor estratégia de implantação deste campo na academia portuguesa e de 
relevância deste trabalho para a vida das mulheres.” (Magalhães, 2001:43)

As experiências desta autora e de Teresa Joaquim (2006) com entrevistadas, resultam na súmula 
de que a maioria de respostas de investigadoras8 a um questionário sobre o teor da sua pesquisa, 
referia trabalhar “na área de estudos sobre mulheres e não em estudos feministas ou femininos.” 
(Joaquim, 2006:111).

O problema, para nós, enquanto pesquisadores, é adoptarmos a posição mais consonante ao conteúdo 
do trabalho. O ‘atraso português’ na recepção das influências exteriores que nos fizeram adoptar 
determinados conceitos prendem-se, em muito, com questões de afirmação num meio académico que 
ainda não se ‘tornou receptivo’9. 

“ quer dizer, a teoria feminista é uma coisa que ‘não existe’. Existe feminismo que é político, 
que não é científico (…)(mas) nenhum discurso teórico-científico é neutro. Ou então esta 
outra coisa: houve um momento em que isto foi preciso, mas agora já não, porque está tudo 
em ordem.” (Magalhães, 2001:42)

8 Acerca de um levantamento (feito por Teresa Joaquim) sobre a ‘investigação e ensino feministas e/ou sobre mulheres”financiado pela Comissão 
Europeia e coordenada pelos ‘Cahiers du Grif’, no âmbito do projecto europeu GRACE , sobre Estudos sobre Mulheres que consistiu na elaboração 
de uma base de dados, um guia para estudantes e a edição de publicações temáticas e ainda na realização de seminários europeus (Joaquim, 
2006:111)

9 Aqui em ‘tom’ de ligação com a tão recorrente frase de Simone de Beauvoir “tornar-se mulher” (Beauvoir, 1975a:13)
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Detectamos, assim, que: se, em Portugal, ainda ‘andamos talvez a medo’ a “tentar passar despercebidas 
por entre os pingos de chuva” (Magalhães, 2001:43) utilizando maioritariamente o conceito ‘estudos 
sobre mulheres’ por não implicar uma tomada de posição de índole mais política, por outro lado, 
esse mesmo suposto ‘movimento feminista’ ao qual apoiar o também ‘suposto movimento político’ 
não existe. Estamos aqui perante um paradoxo em que, de facto, “estudos sobre mulheres” é talvez o 
termo mais apropriado, ainda que prenhe de mudança.

Comparando esta adopção de conceitos, vemos que, noutros países10 em que estes estudos já são feitos 
há mais tempo, existe menos ‘pudor’ em utilizar ‘estudos feministas’ para designar os ‘estudos sobre 
mulheres’. Novamente, isto vai prender-se em muito com tendência de ‘pré-conceber os conceitos’ 
em matérias que ainda não são totalmente aceites no mundo académico. Não bastando estes ‘dilemas’, 
é precisamente em meio académico que surge o conceito que se vem juntar a estes dois em termos  
de similitude – ‘estudos de género’.

A adopção do conceito de ‘estudos de género’ tem vindo a despoletar uma série de controvérsias, 
até pelas diversas posições que as mulheres têm em relação aos seus próprios estudos. Conotado 
negativamente pelas investigadoras ‘assumidamente feministas’ que reivindicam um estudo 
académico mais politizado, os ‘estudos de género’ vêm apontar, ainda, outra opção conceptual a 
ser considerada. Normalmente este conceito implica um ‘carácter relacional’ dos ‘estudos sobre 
mulheres’ em conjugação com uma nova ‘visão do homem’. Ou seja, depois de uma fase a debater o 
“by-on-for women” que, por exemplo, Georgia Collins (1997) também terá defendido no início da sua 
carreira de estudos, surge a possibilidade e, até, necessidade, por parte de algumas investigadoras, de 
irem buscar uma espécie de ‘espelho’ ao sexo oposto para se compreenderem melhor. 

Segundo Judith Butler, este ‘espelhar’ busca não só sentido com o sexo oposto mas com todos os 
indivíduos do mesmo sexo, portanto mulheres, que se apresentam como indivíduos diferenciados já 
que constituintes de uma outra ‘situação’:

“porque o género não é sempre constituído de um modo coerente ou consistente em contextos 
históricos diferentes e porque o género intersecta com modalidades de identidades constituídas 
de maneira discursiva: racial, de classe, de etnicização, sexual, regional. Em consequência, 
torna-se impossível separar ‘género’ das intersecções políticas e culturais nas quais é inva-
riavelmente produzido e mantido” (cit. por Joaquim, 2006:123)

Nestas intersecções, surgem opiniões como as de Rosi Braidotti (2002:150) que crítica, em muito, 
esta designação de estudos, não achando favorável este ‘tipo de relação’ principalmente com o ‘sexo 
masculino’. Na opinião desta autora, esse “renovado interesse pelo masculino e pela construção 
da masculinidade” vem traduzir uma “ilusão de simetria” declarando “reprovação” na adopção do 
conceito ‘estudos de género’. 

Neste trabalho não tememos este ‘espelho’, pois cremos que ele será profícuo no perscrutar de mais 
informações acerca das ‘mulheres’ e do seu aprofundamento. Apoiados pela confiança de que os 
estudos societários e individuais nos ajudam a adoptar um conceito fidedigno, não cremos serem tão 
radicais as posturas de que as “teóricas do género (…) vêem o feminino como um pântano metafísico 
a rejeitar a favor de uma nova androginia” (Braidotti, 2002:153). Aliás, apoiamos, e justificaremos 
mais à frente, esta perspectiva de que poderemos ver o ‘género’(s) e o ‘sexo’(s) como algo que pode 
propiciar um apoio conceptual e metodológico a novas práticas que valorizem mais cada ser humano 
na sua especificidade individual.

10 Como é o caso em Inglaterra, Estados Unidos e França em que os inicialmente designados ‘estudos sobre mulheres’ são hoje de maneira geral 
designados de ‘estudos feministas’ – curioso será ter presente que em Portugal este tipo de estudos se encetaram sensivelmente dez anos mais tarde 
do que nos países citados devido às tais questões políticas tão implicadas, mesmo que subtilmente, nestes temas
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Estamos conscientes de que a adopção de um destes três conceitos: ‘estudos sobre mulheres’, ‘estudos 
de género’ ou ‘estudos feministas’ é, ela mesma, complexa, na medida em que se serve de todas as 
possibilidades de confronto com a própria dimensão, diversidade e possibilidade de conjunturas. 

Achámos pertinente a resposta de uma das entrevistadas de Maria José Magalhães (2001) acerca 
da atenção ao ‘proveito’ e ‘abrangência’ de cada um dos conceitos em meio académico e societário 
português, nomeadamente quando tiveram que adoptar uma designação para a actual APEM:

“se nós notamos que há exactamente esta divisão entre as várias pessoas, eu suponho que 
‘estudos sobre as mulheres’ é de facto mais abrangente, não é? ‘De género’ ainda seria 
mais englobante e realmente incluiria o aspecto relacional. (…) e em relação aos ‘estudos 
feministas’ suponho que iríamos ficar com um grupo ainda mais reduzido. E como nós temos 
que alargar as margens de influência” (Magalhães, 2001:44)

Pensamos que esta relutância acerca do ‘feminismo’ (que reduz um grupo societário que neste caso 
se propõe a alguns objectivos comuns) faz-nos perceber o quanto ainda teremos que caminhar para 
conseguir conceitos que não se ‘mal-entendam’ na defesa de territórios que, no fundo, são de todas as 
mulheres. Na perspectiva de que em cada mulher existem muitas, será que no feminino também existe 
o masculino? Que campo é este que nos move para nos descobrirmos? Ou, repetindo novamente 
a pergunta pertinente de Adrienne Rich (1987:35) e talvez primeira deste trabalho “quem somos 
‘nós’?” 

1.1.3 ‘Questões de género’- que género de questões?

Tema controverso, o conceito de ‘género’ tem vindo a ser apropriado como conceito de estudo sobretudo 
no meio académico. Dizia Simone de Beauvoir que “ninguém nasce mulher: torna-se mulher” 
(Beauvoir, 1975a:13) e isto já (ou ainda) em 1949, num dos primeiros marcos da escrita e investigação 
acerca destas temáticas, naquilo que parecia delimitar o que se possa chamar de barreira ténue entre 
‘sexo’ e ‘género’. “usar sexo e género como conceitos diferentes é enfrentar a questão do feminino/ 
/masculino numa perspectiva sociológica” (Mota-Ribeiro, 2005:15) e, consequentemente, também 
antropológica, filosófica, científica etc..

Se atentarmos ao percurso humano como um processo de construção constante ,a adopção do 
termo ‘género’ justifica a destrinça de um certo determinismo biológico e, assim mesmo, cultural e 
social. A acima indicada “formulação de Beauvoir afirma a não coincidência da identidade natural 
e a de género”, e essa “não coincidência” (Butler, 2008:154) é acentuada pelo verbo “tornar-se” 
(Beauvoir, 1975A:13) no qual influem certamente, as escolhas individuais e todos os contextos 
históricos, económicos, culturais e sociais. 

“(…) porque aquilo em que nos tornamos não é o que já somos (…) para Beauvoir tornar-se mulher 
é um conjunto de actos intencionais e apropriativos, a aquisição gradual de certas competências” 
(Butler, 2008:154) Este tipo de noção acerca de ‘género’ torna-se essencial nos estudos em educação 
artística já que poderá estar implicada no “tornar-se” de que aqui se fala, sendo essa mesma educação 
encarada aqui como parte dos tais contextos proporcionados ao indivíduo. 

No entanto, o termo ‘género’ constitui, ele próprio, um encadeamento de aspectos conceptualmente 
multidimensionais, consoante a própria sociedade se vai libertando de uma série de convenções.  
É nesta multidimensionalidade que podemos, talvez também, alargar o ‘género’ a ‘géneros’. Por isso 
não falamos de ‘questão de género’ mas sim de ‘questões’.

“não é possível adoptar um género por advertência de um momento, trata-se de um processo 
subtil e estratégico, trabalhoso e na sua maior parte encoberto. Chegar a ser género é um 
processo impulsivo, ainda que cuidadoso, de interpretar uma realidade cultural carregada de 
sanções, tabus e prescrições.” (Butler, 2008:158)
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Talvez possamos associar este processo ao de construção identitária ao longo da vida de cada 
indivíduo. Mas nessa construção identitária, que ‘género de género’ é cada um de nós? Embarcando, 
talvez, nas correntes filosóficas existencialistas ou construtivistas dos indivíduos, ficam as questões 
que já Simone de Beauvoir tinha, e que outras investigadoras que a seguiram continuaram a ter:

“ Não se pode rastrear a origem do género de forma definida porque o mesmo é uma actividade 
originante que está a ter lugar incessantemente. (…) o género é uma forma contemporânea de 
organizar as normas culturais passadas e futuras, uma forma de se situar em e através dessas 
normas, um estilo activo de viver o próprio corpo no mundo” (Butler, 2008:157)

Assim sendo, e se se trata de “viver o próprio corpo no mundo” então cada corpo conta-nos uma 
história. Nesta perspectiva, encaramos ‘género’ como os vários ‘corpos na História e com histórias’. 
E porque ‘contar histórias na História’ é, também ele, um processo educativo, porque não contar 
histórias de artistas que educam? Será que as histórias dos artistas que também educam marcam a 
História? 

1.1.4 Distinções entre ‘sexo’ e ‘género’

Como anteriormente abordámos e bem nos relata Mota Ribeiro (2005):

“o facto de se ser homem ou mulher (do ponto de vista biológico) não significa que se 
seja tipicamente feminino ou masculino, com tudo o que estas noções implicam, já que a 
feminilidade e masculinidade são conceitos culturais e, como tal, têm significados variáveis, 
sendo aprendidos de forma diversa por diferentes membros de uma cultura, e remetendo para 
os contextos culturais e históricos nos quais emergem” (Mota-Ribeiro, 2005:15)

Assim sendo, o ‘sexo’ não é, por si só, fonte de entendimento do ser humano. O ‘género’ como 
conceito mais abrangente torna-se mais distinto da dimensão que queremos colocar nesta dissertação 
que é, sobretudo, a que lhe confere um carácter “relacional” (Magalhães, 2001). Contudo, e sendo um 
factor a ter em conta, o ‘sexo’ não deixa de estar bastante interrelacionado com aquilo a que queremos 
dar enfoque quando falamos de “questões de género”. Pollock (1999) coloca em destaque que a 
supremacia de uma espécie de cultura patriarcal que ainda hoje resiste tem, por base, a assunção e o 
reconhecimento de determinados ‘discursos’ como referências para ‘o bom e o mau’. Ou seja, se até 
há bem pouco tempo a educação (onde se inclui a artística) era vedada à maior parte das mulheres, 
havia, por si só, a instituição de quem deveria a ela aceder, propiciando o enfoque em determinados 
‘discursos’ como cânones instituídos considerados os mais representativos.11 (Pollock, 1999:3)

A partir do momento em que as mulheres passam a fazer parte do ‘discurso’, passam elas próprias a 
ter o papel de instituir também os cânones. Contudo, a instituição por si só de cânones, masculinos 
ou femininos, é a questão base na qual o conceito de ‘sexo’, associado, simplesmente ao biológico, 
não pode responder. Ter, por base, o conceito de ‘sexo’, para instituir um ‘bom’ ou ‘mau discurso’, 
tem sido a batalha, ao longo de séculos, pois é conferir a primazia entre indivíduos, primazia essa que 
é, desde logo, factor de exclusão. Esta dissertação pretende, pois, dar ‘voz às vozes esquecidas’, o 
que implica reconhecer que, ao longo dos séculos, as questões têm sido com base no ‘sexo’ e não no 
‘género’, como entendemos conceptualmente.

Se o próprio ‘género’ se baseia no conceito de ‘sexo’, então há que estabelecer, desde já, a diferença 
e distinção dos mesmos, neste trabalho. Entende-se, portanto, aqui, o ‘sexo’ como possível base de 
subjectividade, não o valorizando como referência. Certo é que em questões históricas, se colocou, 

11 “(…) the canon signifies what academic institutions establish as the best, the most representative, and the most significant texts or objects in 

literature, art history or music. (…)” (Pollock, 1999:3)
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quase sempre, o ‘sexo’ como a referência, assim, assumimos, aqui, as ‘questões do feminino’ como 
parte das ‘questões de género’, já que a própria História tem assumido os seus erros na supressão e 
discriminação dos indivíduos, nomeadamente com base no ‘sexo’ em termos biológicos. 

Neste trabalho não tentamos negar a História e, por isso, reconhecemos o ‘feminismo’ como a confi-
guração de um ‘discurso’ que vem relevar os séculos que colocaram a mulher ‘calada e sem poder’. 
Assumimos aqui que o ‘discurso’ só pode surgir de uma consciência que, por sua vez, só pode advir 
da educação do indivíduo ao longo do tempo. 

O ‘sexo’ apresenta-se, portanto, apenas, como um ponto ínfimo das ‘questões de género’, já que, 
apanágio da base biológica do indivíduo. Porém, se falamos de educação artística, e esse é o nosso 
contexto, falamos do indivíduo com toda a subjectividade, desejos, ansiedades e ‘sexos’ que ele contém.

Quando anteriormente, afirmávamos que ‘novas atitudes’ e ‘discursos’ trariam ‘novas questões’, 
falávamos dessas mesmas ‘questões de género’. Se assumirmos o conceito de ‘sexo’ apenas como 
algo que compõe o género, estamos a partir, de agora,a assumir que, nomeadamente as mulheres, 
falando do seu género, falam de ‘sexualidades’ diferentes, tornando a questão ainda mais complexa. 

João Manuel Oliveira (2007) ao analisar a obra de Anne Fausto Sterling12 , nomeadamente o seu 
“Myths of Gender: Biological Theories About Women and Men”(1985), avança na complexidade 
que estes temas podem abranger interpretando que “as diferenças dentro dos grupos de sexo (são 
maiores) que as diferenças entre os sexos, ou seja, que existem muitos mais factores do que apenas 
o recurso ao sexo biológico (…)” (Oliveira, 2007:267). Isto vem apontar para que diversos factores 
de ordem social e cultural possam, eventualmente, ir explicando o comportamento humano, mais do 
que o ‘sexo’ como identidade biológica. Desta forma, assumindo estes últimos componentes (social 
e cultural) como ‘marcantes de género’, surge para esta autora uma possibilidade de “categorização 
sexual”13 que vai muito além do feminino/masculino.

Centrando-nos nesta dissertação sobre o feminino em específico, e adoptando para tema geral do 
nosso trabalho o tema extenso e complexo das “questões de género”, estamos, assim, e num tema 
extenso e complexo, a tentar delimitar o ilimitável, a tentar imobilizar conceptualmente o mutável. 

Mesmo em termos puramente biológicos, Anne Sterling aponta para a “teoria dos sistemas dinâmicos” 
em que o biológico pode ser “passível de mudança” reforçando-nos a ideia de que “cair no pólo da 
natureza ou no pólo da cultura, é, igualmente, redutor, dado que a natureza e cultura são indivisíveis” 
(Oliveira, 2007:272)

Esta acepção vem, novamente, para nós, imiscuir o conceito de ‘género’ naquilo que o ‘feminismo’ 
tem declarado e sublinhado de importante nos ‘estudos sobre mulheres’: 

“a questão do conceito de género só pode surgir a partir da noção de variabilidade de culturas, 
demonstrando-se assim que não existe uma biologia, um corpo estruturado fora da cultura 
(mesmo antes do nascimento) mas que os significados atribuídos às características corporais 
são sociais e políticas” (Joaquim, 2006:62)

Daí ser importante para nós, no ‘discurso do feminino’, ver, mais do que tudo, o ‘discurso do outro’, 
porque ‘género com géneros’ e identidades específicas. Pollock (1999:8) fala, então, da especificidade 
do “discurso do outro” assentar, ainda, no sistema binário feminino/masculino.

12 Cientista que começou os seus estudos pela biologia e que nela foi integrando as influências dos ‘estudos de género’ e do ‘feminismo’
13 Esta autora numa obra mais recente, “Sexing the body: Gender Politics and the Construction of Sexuality” (2000) fala, segundo João Manuel Oliveira 

(2007:270), da possibilidade de categorização de “cinco sexos diferentes , juntando hermafroditas puros, falsos hermafroditas femininos e falsos 
hermafroditas masculinos.”
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“The discourse of the ‘Other’ must off necessity ‘difference the canon’ yet it reveals a new 
difficulty. However strategically necessary the new privileging of the Other certainly is in a 
world so radically in balanced in favour of ‘the priviledge male of the white race’ there is still 
a binary opposition in place which ever relieve the ‘Other’ of being ‘Other’ to a dominant 
norm” (Pollock, 1999:8)

Quando, aqui, falamos de mulheres, falamos, também, da ‘carga’ de que o conceito de ‘sexo’ ainda 
está carregado nas ‘questões de género’ e da própria dimensão que este passa a ter como conceito 
que abarca cada ser humano como um ‘mundo dentro do próprio mundo’. Assim mesmo, a diferença 
binária sexo/género, tem que ser reconhecida como um ‘todo’ incorporado no interno/externo de cada 
ser humano, já que a “mulher não tem que coincidir com o feminino nem o homem com o masculino” 
(Joaquim, 2006:47)

A representação que fazemos do mundo e que faz de nós indivíduos com um ‘sexo’ e um ‘género’ ou 
‘géneros’ é essa mesma que nos liga às dimensões simbólicas, culturais e sociais que, por sua vez, nos 
ligam à arte e, desta feita, à educação artística. 

Para Pollock (1999:3), no mundo da história de arte nunca houve um simples cânone, assim como 
alguns artistas e tradições sempre fomentaram a redescoberta e revalidação daquilo que se instituía 
como cânone dominante. Nesta (quanto a nós) ‘positiva perspectiva’ de redescobrir os ‘discursos’, 
seria muito pouco para a História abordar, apenas, um dos ‘sexos’, ou, nesse ‘sexo’, adoptar apenas 
‘uma visão canónica’. É por isso que os estudos ‘feministas’ se tornaram importantes, ressalvando a 
importância do tal ‘novo discurso’ que foi sendo abafado ao longo dos tempos e que parece ter sido 
descoberto apenas a partir do séc. XX, com as “diligências” que os ‘estudos feministas’ e sobre o 
‘feminino’ vieram trazer. Neste caso, devolver a ‘voz’ às ‘mulheres’ que fizeram ou fazem parte de 
História é devolver à própria História a sua identidade de uma forma mais concreta. Não estamos, 
pois, a falar de um ‘feminismo’ partidário ou conceptualmente acabado, pretendemos, sim, dar a 
‘versão’ das mulheres às próprias mulheres que nunca tiveram escritas as suas ‘versões do discurso’, 
que nunca se ouviram discursar e que, por isso, nunca se ‘assimilaram a elas mesmas’ devolvendo-se 
às suas questões.

Neste ponto, encaramos o ‘sexo’ como o conceito biológico que se alarga social e culturalmente como 
um dos componentes das ‘questões de género’ que apenas prepararão a História para mais questões. 
Encarar o ‘sexo’ como uma ‘nova visão’ binária (e não só) é colocar dentro de cada ‘género’ os dois 
(ou mais)14 ‘sexos’ da questão. Nisto entraremos mais adiante naquilo que Georgia Collins (1977) 
vem entender como “an androgynous model ” para a educação artística, que, ao contrário daquilo a 
que João Oliveira (2007) apelidava de “falsa neutralidade”15, nos revela este ‘novo’ posicionamento 
biológico e social prenhe daquilo que, filosoficamente, Teresa Joaquim (2006:50) interpreta, da obra 
de Luce Irigaray, de ‘possibilidade da impossibilidade’, ou seja, “desta impossibilidade de falar ao 
outro, num discurso/num corpo outro, que possam ser os outros noutra lógica que não seja a do 
Mesmo, essa lógica totalitária que pretende dizer ao todo, sem diferenças”. 

No fundo e recorrendo os conceitos de “transcendência” (ligada ao masculino) e de “imanência” 
(ligada ao feminino) de que fala Simone de Beauvoir (1975)16, a continuação do debate entre ‘sexos’ 
levaria a uma quase que ‘perda de tempo’ em estar constantemente a relevar o passado, para justificar 
o que se poderia chamar de ‘feminismo teimoso’. Se encararmos a História como algo em que temos 
que integrar o sistema binário masculino/feminino, poderá revelar-se como uma ‘mais-valia’ encarar 
os dois sexos como algo que reside em cada um dos indivíduos. A abordagem do sexo neste trabalho 

14 Tendo em conta a já explicitada posição de Anne Fausto-Sterling 
15 Refere-se apenas à designação de “andrógino” e não ao modelo citado de Georgia Collins
16 Vamos explanar mais atentamente este facto nos estudos específicos de educação artística mas antecipando o que tem que ver com os aspectos positivos 

ligados à transcendência e por isso ao masculino e os aspectos negativos com que o feminino é ‘contado’ e que estão ligados ao termo imanência
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distancia-se em muito de determinismos biológicos, aproximando-se dos factores sócio-culturais 
que vão compondo o indivíduo como ser, ao longo da sua vida. “that allows us to enjoy or con-
template things-in-themselves without considering them as adequate or in-adequate instruments.” 
(Collins 1977:61) Trata-se, pois, de podermos abrir perspectivas à ‘questão do masculino e feminino’ 
(transcendência/imanência) dentro daquilo que podem ser os percursos dos indivíduos, e passar a 
olhar para cada ser humano, não como apenas um ser sexuado mas como um ‘todo’ digno de interesse 
e que nos pode trazer novas e positivas linhas de actuação.

1.1.5 Feminino(s) e/ou Feminismo(s)?

No seguimento da linha anterior e encarando os ‘sexos’ como componentes do ‘género’ que podem 
coexistir, falar de ‘feminino’ torna-se, assim, falar de uma pluralidade de possibilidades o que nos leva 
ao problema epistemológico de “como analisar a especificidade de cada ‘mulher’, de cada ‘feminino’ 
como sujeitos num mundo histórico sem se limitar a particularidade como nada mais que a diferença17  
(Pollock, 2001:79)

Encaramos, aqui, a ‘diferença’ de ‘femininos’ como pontos de ligação para uma compreensão 
maior daquilo que une as mulheres, e daquilo que as distancia entre si. Não podemos estabelecer 
o ‘feminino’ como uma forma de estar específica, pois isso seria, talvez, protelar e restabelecer os 
cânones instituídos mudando apenas o ‘objecto’ implicado e transpondo, para o feminino, tudo o 
que criticámos no masculino. Assim, o que gostaríamos de aplicar no ‘feminino’ e no ‘feminismo’, 
enquanto ‘corrente’ que o tenta explicar, é a sua pluralização contínua e a assunção de uma espécie de 
intervenção das muitas vozes nas vozes das mulheres. 

Assim sendo, quando falamos desta ‘diferença de vozes’ plurais falamos do encontro com as várias 
histórias que as constituem. Por isso, mais à frente, falaremos de ‘narrativas de vida’, como se 
encontrássemos nesses ‘discursos’ plurais as várias maneiras de ser e estar o ‘feminino’ e o ‘feminismo’. 
Isto implica, portanto, que a própria ‘corrente feminista’ permanecerá sempre inacabada e em busca 
de sentido, e do ‘sentir desses sentidos’ para a própria evolução que a direcção destes estudos podem 
trazer.18 Devolver às mulheres o quotidiano que as move e onde “estão presentes tantas vezes de 
forma invisível devida à subalternização a que por razões várias e indeterminadas foram votadas” 
(Castro, 2008:27)

Esta descoberta do ‘sujeito’ implicará, pois, a descoberta de nós próprios dentro do estudo, e dos 
investigadores deste tipo de questões envolvidos com o próprio estudo. Como diz Adrienne Rich: 
“Nós não somos a ‘questão feminina’ levantada por outra pessoa qualquer; nós somos as mulheres 
que levantam essas questões.” (Rich, 1984:21) Assim e nesta direcção, a ‘questão feminina’ passa a 
ser, também ela, uma ‘questão de género’ que se pluraliza nas inquisições que vamos colocando, ao 
darmo-nos conta das diferenças enquanto mulheres.

“Tentar ver tanta coisa, consciente de quanta coisa há para ver, para trazer à luz do dia, para 
mudar. (…) ao falarmos de libertação da mulher nunca quisemos outra coisa senão a criação 
de uma sociedade livre de soberanias; nunca quisemos mais do que o renovar de todos os 
relacionamentos. O problema foi desconhecermos o que queríamos dizer quando dissemos 
‘nós’.” (Rich,1984:21)

É no ‘nós’ aqui implicado que reside a questão mais premente em relação ao ‘discurso’. Quando 
implicamos o ‘feminino’ ou o ‘feminismo’ implicamos todas as mulheres como parte integrante de 

17 “(…) the problem then, as new, is to find terms in which to analyse the specificity of women as subjects in a social as historical world without 

confining that particularity as nothing more than difference” (Pollock, 2001:79)
18 “The driving force is desire for change, desire to find histories that will sustain those called or prepared to identity with women that will enable us 

to discover what it is to be the historical ‘subject’ of (long term) feminism.”
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um ‘discurso’. E, neste trabalho, mesmo escolhendo uma só mulher para estudar, estamos a implicar- 
-lhe todas as ‘questões’ e ‘pluralismos’ que daí possam advir, já que nos colocamos na ‘posição de 
escuta’ e de ‘eco’ ao tentar tecer alguma conclusão. Ao colocar no plural o ‘feminino’ e o ‘feminismo’, 
damos enfoque aos ecos que, por exemplo, uma ‘pequena-voz-sombra’ pode repercutir em termos 
sociais e culturais, e na esperança de trazer a tal ‘luz’ a estas temáticas ainda tão ‘feitas de treva’. 

A abordagem pessoal, em forma de ‘narrativa de vida’, que aqui tentamos analisar, à luz das nossas 
alusões conceptuais, tem, também, a ver com uma certa desmistificação do conceito ‘idealizado’ 
e quase que ‘mistificado’ da ‘mulher como artista’ e ‘educadora’ a que Georgia Collins designou 
de “sensibilidade feminina” vista segundo uma perspectiva negativa também ligada ao conceito de 
“imanência” já proferido por Simone de Beauvoir em 1949 (1975 a) e que iremos desenvolver, mais 
à frente, nos capítulos relacionados, especificamente, com a educação artística.

Mª José Magalhães (2007) fala da necessidade de enquadrar as mulheres naquilo que elas revêem 
como a sua forma concreta de participar, de se sentirem integradas neste movimento que as defende, 
que é, sobretudo, o enquadramento de múltiplas formas de ‘estar no feminino’ e na sociedade.

Este trabalho pretende reflectir, também, essas “diferentes formas de participar” (Magalhães,2007:236), 
já que não incluídas em nenhum movimento especifico, nem até assumindo, completamente, a noção de 
“feminista” que, em termos académicos, tivemos que implicar. Esta autora fala, ainda, na necessidade 
de estarmos atentos, não apenas a essas vozes, com significantes de palavras tão diversos (necessários 
de interpretar, apropriar, produzir e reproduzir) como aos ‘silêncios’, eles próprios, também ,em 
repercussão das várias subjectividades no ‘feminino’. Estes ‘silêncios’, quando partilhados, e até, 
inicialmente, retirados da ‘carga conceptual’ que aqui implicamos, tornam-se verdadeiros tesouros na 
compreensão do ser humano a quem queremos dar um sentido holístico de pertença a ele próprio, e ao 
mundo que o rodeia - “precisamos de uma concepção de ‘solidariedade’ feminista que compreenda as 
nossas diferenças em termos de diferenciações funcionais e que dê lugar a espaços para a criatividade 
individual.” (Magalhães,2007:241)

No tal mundo global que é hoje tão presente pelos meios que temos à disposição, o ‘outro’ acaba por 
ser o que nos ‘reinventa’ e nos torna criativos. É dessa potencialidade singular do ‘feminino’ e do 
‘feminismo’ que pretendemos tornar exposto o ‘plural’ da questão.

1.1.6 As ‘histórias de vida’ como ‘narrativas de encontro’ com o ‘eu’ e com o ‘outro’ 

Quando nos implicamos numa história, através da sua narração oral ou escrita, estamos a ser o que se 
poderia chamar, talvez, de ‘etnógrafos de nós mesmos’, ou seja, ao ‘relatarmo-nos’, colocamos em nós 
mesmos o distanciamento possível para podermos ao mesmo tempo, ‘consciencializarmo-nos’ daquilo 
que se passa em nós, quer interior, quer exteriormente. Fernandes Dias (2002) fala-nos deste tipo de 
abordagem como “uma condição difusa de descentramento num mundo de sistemas de significados 
distintos, uma situação em que estamos numa cultura ao mesmo tempo que olhamos para ela, um 
modo de autoformação pessoal e colectiva” (Dias, 2002:201). A utilização desta forma de ‘olhar 
o outro’, na educação artística, insere-se, sobretudo, nos estudos de biografias de mulheres, que se 
tenham demarcado em determinada área, como exemplos significativos para o seu impulsionamento, 
numa atitude de uma certa emancipação e pro-actividade em torno de questões sociais, culturais, 
individuais. Essa atitude de inovação, ao nível do pensamento e das ideias, pode impulsionar, ao 
mesmo tempo, a quem delas tem acesso, a mobilização dos indivíduos em torno de si mesmos e da 
resolução daquilo que são as suas próprias ‘questões’. 
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Um dos estudos que tomámos como ponto de referência, neste sentido, foi o de Hoeptner-Poling (2005), 
que fez uma biografia de Georgia Collins19, um marco no desenvolvimento das ideias ‘feministas’ 
para a inovação educativa, tendo em vista aquilo que poderiam ser ‘impedimentos de género’ na 
progressão dos indivíduos na sua construção identitária e pessoal. Hoeptner-Poling fala, ainda, da 
importância deste tipo de narrativas como se de um ‘impulso’ se tratasse ao nível da evolução do 
pensamento. (2005:10) 

As ‘narrativas ou histórias de vida’ como instrumento metodológico para a concretização deste trabalho, 
pareceram, desde logo, a ferramenta mais importante, até desta busca pessoal materializada a nível 
académico e conceptual. Assumir e contactar com mulheres ‘de carne e osso’ para a materialização 
de documentos de pesquisa tornava-se, neste trabalho, de uma importância fulcral, pela ligação do 
emotivo ao racional. Por outro lado e tendo em conta as limitações pessoais e profissionais que esta 
dissertação acarretaria, a escolha deste método revelou-se, ainda, a mais indicada para o tipo de 
abordagem ao ‘objecto de estudo’ implicado.20 Para Poirier (2009) a pesquisa através deste tipo de 
abordagem pode ser constituída como uma espécie de “maiêutica”, ou seja, a utilização de uma atitude 
(socrática) de relevar no sujeito o respeito por si e pelos outros fazendo-o inquirir-se e encontrar, 
por si mesmo, a sua própria verdade. Segundo este autor, este método é dos mais simples de obter 
informação relevante para uma investigação que tenha por base as “histórias de vida”, e constitui uma 
espécie de ‘arte’, ao ir de encontro aos próprios indivíduos que são inquiridos. Poirier utiliza ainda 
como termo conceptual para esta pesquisa, o de “etnobiografia”, que vai dar enfoque no individual 
espelhando-se no social e “(…)constitui, a partir do informante, um método de maiêutica social que 
permite ao sujeito encontrar-se a si mesmo, e lhe dá a possibilidade de testemunhar sobre o seu grupo, 
a sua sociedade, a sua cultura.” (Poirier,1999:26)

Surge, assim, um envolvimento quase que circular e contínuo do individual no social, e, deste, nos 
vários indivíduos, ou seja, se o indivíduo que ‘se narra’ pode constituir um ponto de reflexão da sua 
consciência sobre ele próprio, fá-lo e passa-o através daquilo que é implicado no colectivo. Por sua 
vez, o colectivo, ao sentir-se reflectido, é ele mesmo potenciador da reflexão dos demais indivíduos 
que o compõem, fazendo eco em cada um no seu individual. 

Nesta investigação, foi existindo uma grande necessidade de identificação pessoal ao indivíduo e 
temática de estudo. Esta necessidade de implicação pessoal derivava, em muito, da tal tentativa 
já anteriormente revelada de restituição da ‘voz’ aos que dela carecem, nomeadamente através da 
oralidade e da escrita. Neste caso específico, o ‘doar de voz’ foi assumido através de uma entrevista 
“semi-directa” e de conversas informais, pois ‘soava’ o método mais apropriado para implicar a 
‘mulher-sombra’ escolhida na temática visada, dando-lhe a importância cultural e social de lhe restituir 
uma ‘voz’, e no intuito de a repercutir na comunidade envolvente. Esta utilização do ‘discurso’ que 
as “histórias de vida revelam” inscreve-se “numa lógica inconsciente da memória colectiva e no quadro 
duma evolução profunda dos métodos e dos princípios da criação estética e científica.” (Poirier, 1999:12)

Em termos de análise, parecia-nos, também, que a escolha deste tipo de metodologia se inscrevia 
seriamente na própria ânsia de uma vertente pragmática dos estudos académicos, e da evolução 
concreta do pensamento e do tão mencionado ‘discurso’ em arte. 

Se o real e concreto é aquilo que vivenciamos, também é aquilo que nos vai transportando para o 
que queremos viver. E se o que queremos viver são os tais anseios, a tal realidade intrínseca que nos 
move então, pegar na narrativa de alguém que já (bastante) viveu e ainda vive e revive essa história  
é materializa-la nessa contextualização que nos transporta a nós e à nossa própria dimensão como  
que um ‘espelho’. Reforçando esta ideia, diríamos, como Eugénia Vasques (2001a:7) “(…) mais 
vale um empirismo assumido que a perfeição metodológica sobre generalidades”. Nesta perspectiva, 

19 Considerada por muitos a ‘mãe’ dos estudos feministas em educação artística
20 aqui na figura de Maria Almira Medina.
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voltamos, certamente, a interligar a visão de Simone de Beauvoir do “tornar-se mulher” como algo 
que está em construção. E se está em construção, por esta interacção com quem (re)conta a narrativa, 
também nos dá a perspectiva de um ‘construir conjunto’, onde o reavivar da voz que se faz ouvir 
repercute nos seus pares, e o (re)contar é já transformação, é já o “tornar-se” (Beauvoir,1975ª:13). 

1.1.7 A possível relevância da vida artística e educativa – relacionar para diferenciar, diferenciar 
para enriquecer perspectivas

Este trabalho quis incidir conceptualmente no estudo de mulheres, e, nomeadamente, (de uma forma 
pragmática) numa mulher que conciliasse vida educativa e vida artística num sentido de interligação 
destas duas perspectivas em prol de novas perspectivas para a educação artística.

Interessava-nos na ‘mulher artista e educadora escolhida’ a tal ‘noção de identidade feminina’ que 
contraia ou se procura encontrar nos ‘cânones instituídos’ e de que nos fala Braidotti (2002) 

“(…) O pensamento feminista reside assim num conceito que necessita permanentemente de 
desconstrução e de des-essencialização. (…) a questão central (…) consiste em saber como 
redefinir a subjectividade feminina (…) privilegiando noções de ser como um processo de 
complexidades, de inter-relações, de simultaneidades (…)(Braidotti, 2002:159)

O que esta autora aponta como cerne, seria a questão da ‘diferença’ como ponto de identidade pessoal no 
desenvolvimento dos seus papéis específicos em sociedade e, em momentos diferentes da sua história 
pessoal envolvida na história política, social e cultural do seu país e da sua origem e constituição 
como pessoa. Segundo Rosi Braidotti trata-se de um processo de reinvenção no ‘feminino’ e no 
‘feminismo’ de encontrar novas configurações e figurações que incitem à mudança dentro da mutável 
evolução do ser. Assim “(…) pensar construtivamente sobre a mudança, no pensamento feminista 
contemporâneo, requer uma visão do sujeito não como unidade, mas como um ser multifacetado com 
possibilidades ainda não codificadas mas fascinantes.” (2002:160)

O estudo específico de mulheres, de forma individual e munido de um certo sentido biográfico, 
remete-nos para a importância de estudar as que, neste caso, conciliaram vida educativa com práticas 
artísticas, e o que isto pode ter na assumpção da própria ‘diferença’ como ponto de ligação com um 
novo aprofundamento de conhecimentos e ‘discursos’. Falar de ‘artistas’ e, mais especificamente, de 
‘mulheres artistas’, marca desde logo, um ponto de análise que se aprofunda ao falarmos de mulheres 
que também se ‘dedicaram’ à ‘passagem do conhecimento’ intelectual em contexto educativo e 
através do professorado. Com isso, estabelecem, para si próprias, a possibilidade de relação entre as 
‘vidas’ de que as ‘duas vidas’ são compostas, ou seja, trata-se de configurar, no ‘indivíduo-mulher’ 
a quem inquirimos, a sua relação e o seu questionamento interno de ligação entre ‘dois mundos’ 
supostamente diferentes mas que, relacionados, podem indagar mais possibilidades de mudança 
individual e colectiva e marcar posições na significação do seu próprio processo. Nesta ‘significação 
de processos’, a associação a um processo antropológico de ‘narrativas de vida’ ajuda-nos a poder 
compreender toda a componente sócio-cultural nela implícita que nos poderá fazer chegar mais 
profundamente aos indivíduos, neste caso as mulheres:

“considero que la incorporación de la perspectiva de género en la investigación sócio-cultural, 
y en otras cuestiones de lavida civil, constituye una herramienta esencial para comprender 
aspectos fundamentales relativos a la construcción cultural de la identidad personal, así 
como para entender como se generan y producen determinadas jerarquías, relaciones de 
dominación y desigualdades sociales” (Casares, 2008:10)

Assumindo, desde logo, como ponto de partida a situação que até António Nóvoa “considera (…) 
chocante no campo educativo, que é habitado maioritariamente por mulheres há mais de um século. 
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(…)”a tentativa de biografar ou narrar histórias de vida mulheres marca positivamente aquilo que 
consideramos ser um ponto de partida positivo para nos inscrevermos no aprofundamento em matéria 
de Educação Artística. (2003:10).

Assim, após termos designado as bases conceptuais, escolhemos Maria Almira Medina, por ser uma 
mulher considerada ‘rara’ e ‘viril’ para a consideração que se tinha das mulheres nos anos 40 e 50, 
e por ter contornado, com a sua idade, várias gerações de mulheres em contexto português, até aos 
dias de hoje. Com base na obra literária e artística desta mulher e na sua experiência educativa, fomos 
em busca da resposta na ‘primeira pessoa’ a outras questões e mantendo com Maria Almira Medina 
várias, do que designámos ‘conversas soltas’, tecemos uma entrevista ‘semi-directa’ com as seguintes 
perguntas:

1 Se tivesse que narrar o seu percurso de vida como o faria? 

2 Como sente a interligação dos “papéis” de mulher, artista e educadora? 

3 O facto de “ser mulher” influenciou o seu percurso como artista e educadora? Em quê?

4 Pensando nas suas características psicológicas pessoais, acha que o facto de ‘ser mulher’ poderá 
ter marcado alguma diferença na forma de criar e educar? 

5 Que diferenças ou semelhanças encontra no passado e na actualidade em termos de contexto 
cultural, social e individual?

6 Acha que existe uma forma distinta (homem/mulher) de educar e criar (artisticamente)?

7 Se tivesse nascido “homem” que diferenças pensa que poderiam ter ocorrido no seu percurso?

A partir destas perguntas propunhamo-nos partir dos conceitos-base explanados em toda a  
primeira parte deste trabalho para tecer na segunda parte a sua interligação com a figura de  
Maria Almira Medina como envolvência da teoria e da prática. Para isso, dedicámo-nos, no segundo 
e terceiro pontos deste trabalho, a envolver estas ‘bases teóricas’ de outras específicas do contexto da 
educação artísticas (ponto 2) interligando-as ao contexto português (ponto 3). Sãos estes dois pontos 
que vamos atentar já de seguida.

2 Questões de ‘género’ em educação artística

Como temos verificado, ao longo deste trabalho, as ‘questões de género’ aparecem aqui como uma 
tentativa de delimitar um tema extenso, envolvendo-o de novas visões, e interligando-o à temática da 
educação artística, ainda tão pouco aprofundada no contexto português. 

Dmitry Leontiev, psicólogo e investigador na educação artística, menciona, num artigo21, que a 
arte “preenche a tarefa de revelar, expressar e comunicar um sentido pessoal da realidade”. Nesta 
perspectiva, cita um outro autor, F. Vasilyuk, como sendo “o primeiro a descrever transformações 
decisivas de uma esfera de sentido pessoal – ‘produção de sentido’, (…) que é uma consequência do 
conflito insolúvel, da incompatibilidade do mundo interior de uma pessoa com a realidade do mundo 
exterior.” (Leontiev, 2000:131).   

Nesta acepção, podemos ver a arte como propícia ao desenvolvimento dos ‘estudos de género’ e dos 
‘estudos feministas’ e, em consequência, estes poderem vir a ser úteis nos domínios da ‘educação 

21 Este artigo constitui uma a acta de uma das comunicações proferidas aquando da “Conferência Educação Estética e Artística – Abordagens 

Transdisciplinares” realizada em 1999 na Fundação Calouste Gulbenkian que, resultou no livro cit. (Frois, 2000)
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artística’ e vice-versa. Estamos, portanto, a ir de encontro às intersecções entre o “feminismo”, o 
“mundo da arte e da educação” e destes dois com o “feminismo”, os “estudos sobre mulheres” e a 
“educação artística”, intersecções estas de que fala Renee Sandell (1979) e que nos aparece numa 
figura (figura 1) concebida por esta autora de uma maneira bem explícita.  

A figura 1 apresenta-nos então o possível ‘entrecruzamento’ dos campos de estudo que pretendemos 
aprofundar neste trabalho. Como nos podemos aperceber, a “educação artística feminista” apresenta- 
-se como um “híbrido” entre aquilo que o ‘feminismo’ veicula como teoria e aquilo que se podem 
tomar como as práticas concretas da ‘educação artística’. Assim sendo, e pressupondo, desde logo, que 
a ‘educação artística’, só por si, pretende ‘educar’ artistas e todos os outros indivíduos, estabelecemos 
uma ponte entre a arte e os meios societários, para imbuí-la de todas as ideias inerentes aos ‘estudos 
feministas’, ‘de género’ e ‘sobre mulheres’ que nos propusemos averiguar ao longo deste trabalho.

Aquilo que aparece na figura como o “Women’s Art Movement” é, segundo Renee Sandell (1979:19), 
o cruzamento de duas forças de ‘protesto’ na sociedade: o das ‘feministas’ que, a partir dos anos 60 
e 70, começaram a reivindicar a sua posição na sociedade, e a das artistas (algumas delas também 
feministas), que, nessa sociedade, não tinham, ainda, acesso a determinados ‘espaços’, nomeadamente 
alguns do ‘mundo da arte’. 

Nessa altura, começaram a constituir-se os grupos de “Women’s Artists”23 que, com os pressupostos 
do ‘feminismo’, começaram a propor um “revisionismo” daquilo que seriam as “bases de género” 
instituídas nos campos da “História de Arte”, “Estética” e “Critica da Arte”. Esse “revisionismo”, 
proposto, sobretudo por mulheres, veio trazer uma visibilidade maior da produção artística 
“no feminino”, mesmo nos campos, até aí denominados “menores”. Era evidente, nessa altura  
(anos 60, 70), a predominância masculina, nomeadamente nas designadas “Fine Arts”, e o relegar para 
segundo plano das mulheres e de muitas das áreas de que se ocupavam, como o “artesanato” ou as 
“artes decorativas” a que uma grande parte de ‘mulheres artistas’ recorria, quer por se sentir mais 
identificada artisticamente, quer para poder subsistir. 

Mas a raiz de todas estas questões era, e é, ainda, espaço de ‘discussão’. Onde se situavam, efectivamente, 
as “mulheres”, na arte e, mais especificamente, na educação artística? Onde se situam elas, agora?

(adaptado de Sandell, 1979:18)

■ Figura 1 – “Educação 
artística feminista: 

localização entre os 
universos do feminismo, 

educação e mundo da arte”22

22 “Feminist art education: location within the universes of feminism, education and the art world” no original
23 Traduzido por “mulheres artistas”
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2.1 Algumas retrospectivas na arte e na educação artística

Tal como todos os tipos de discurso histórico, o ‘discurso de género’, na investigação artística, não 
surgiu desde logo. A legitimação das ‘questões do feminino’, nas ‘questões de género’, como âmbito 
de estudo, aparecem associadas à emergência da própria “consciência feminina”24 da sociedade e 
do mundo. Neste âmbito surge a celebre pergunta “Why have there been no great women artists”, 
proclamada por Linda Nochlin (1988)25 como mote para o desvendar de uma espécie de novo campo 
de estudo. Trata-se, pois, mais do que reivindicar esse novo campo de estudo, ‘trazer a lume’ uma 
série de outras questões internas que nos possam levar a uma série de reflexões importantes para o 
desenvolvimento da história e das ciências sociais e humanas em geral. 

“the so-called women question, far from being a minor, peripheral, and laughably provincial 
sub-issue grafted on to a serious , established discipline, can become a catalyst, and intellectual 
instrument, probing ‘basic’ and ‘natural’ assumptions, providing a paradigm  for other kinds 
of internal questioning and in turn providing links with paradigms established by radical 
approaches in other fields” (Nochlin,1988:146)

Assim sendo, torna-se um campo de estudo que permite aprofundar algumas reflexões em várias áreas 
do conhecimento do ser humano e da sociedade e, também, sobretudo, da arte e, por consequência, da 
educação artística como base do crescimento dos indivíduos.

Aproximando-nos das questões apresentadas por Linda Nochlin (1988), começámos por questionar, 
por exemplo, na história de educação artística – “Porque é que quase só se referem nomes de homens 
pedagogos? Onde estão as mulheres na educação artística? E, enquanto íamos questionando, surgiam 
respostas similares às desta autora: 

“in actuality, as we all know, things as they are and as they have been, in the arts as in a 
hundred other areas, are stultifying, oppressive, and discouraging to all those, women among 
them, who did not have the good fortune to be born white, preferably middle class and, above 
all, male. The fault lies not in our stars, our hormones, our menstrual cycles, or our empty 
internal spaces, but in our institutions and our education – education understood to include 
everything that happens to us from the moment we enter this world of meaning symbols, signs, 
and signals” (Nochlin,1988:150)

Arriscarmo-nos a entrar mais a fundo nestas questões, é, quase, recuar à génese das próprias questões, 
permitindo-nos interrogar, na nossa posição enquanto indivíduos co-habitantes, numa sociedade de 
diferenças, e onde o legitimar científico de certos cânones permite e pactua com a estigmatização 
de todos os outros campos. Nochlin (1988) fala, ainda, de uma certa “consciência” que se ‘expande’ 
mas que traz, com ela, todos os aspectos que condicionam, todas as limitações, toda a fragilidade e, 
até, todas a “falsificações” a que o ser humano é exposto, até nas questões que coloca e/ou deixa de 
colocar a si próprio.26 

Entrar nos “estudos feministas” e “de género” é, também, darmo-nos conta de algumas dessas 
“falsificações” em nós, acentuando uma espécie de ‘auto-consciência’ da nossa posição no mundo e 
na esfera que pretendemos estudar. Fernanda Henriques (2007) fala, ainda, de que “o feminismo, para 
ser epistemologicamente consistente e socialmente eficaz, tem de procurar dialogar com a sociedade 
no seu todo”. Isto implica portanto, ir à raiz de todo o pensamento simbólico e filosófico, até ser 
suficientemente consistente para ser encarado como ‘corrente de pensamento’. Segundo esta autora, 
as mulheres como “situação especifica” tornam os “lugares de análise” maiores e mais densos, já que 
orientados do um ponto de vista que, ele próprio, ainda está a ser maturado e tem, em si, a visão das 

24 “raising counscienceness” no original 
25 No caso de Linda Nochlin esta pergunta surge em tom de provocação para os estudos feministas em arte
26 Cf (Nochlin,1988:150)
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várias mulheres. Isto apela a que estes “outros lugares de análise e de outras interrogações” tragam 
novas formas de “formular velhas interrogações.” (Henriques, 2007:247)

Falámos, de inicio, que, intuitivamente e a um nível de ‘senso-comum’, nos parecia que seriam as 
mulheres as que mais estariam no ‘terreno’, em termos de práticas educacionais artísticas. Daí, a 
questão central do porquê de não aparecerem também como figuras de referência em termos históricos, 
bibliográficos e afins – meios estes que perpetuam e fazem proliferar as referências culturais, 
nomeadamente no campo estudado. 

“Historically, art education has been associated with male traits. One need only refer to the 
multiple sources available to be convinced of the male-oriented nature of art practices that 
largely continue to this day. (…) This is in light of the fact that historically art education has 
largely been dominated by female work force” (Hoeptner-Poling, 2005:5)

De facto, as academias e escolas já se vêem repletas de mulheres a investigar e dar provas de grande 
credibilidade científica, mas parece existir uma espécie de ‘travão’ que ainda vai ‘desacelerando’ o pro  
cesso num plano mais concreto do pensamento e de atitude face às posições e visões de pensamento 
protagonizadas por mulheres. O eixo central talvez se prenda com os ‘poderes instituídos’, por isso 
abordámos, também de início, a questão da ‘sombra’. Apesar de terem um papel relevante e basilar ao 
nível educativo, as ‘mulheres’, em geral, são, ainda, consideradas, em termos mais pragmáticos, como 
‘figuras de sombra’ a quem, somente nalgumas situações, ainda pontuais, é dada alguma “voz”.

Os estudos de ‘género’, na educação artística, são importantes para tomarmos consciência de uma 
série de ‘cânones instituídos’ que só talvez o ‘pesar dos séculos’ e muito trabalho, neste âmbito, 
podem sanar.

“The association of females with art education is common. Inconsistent with this, is the  
fact that in higher education males dominate positions. (…) we have not sufficiently clarified  
the role of gender in the history of art education practices. Sexist undervaluing of the 
contributions of women in art education in institutional settings is stated as a dominated 
reason.”(Hoeptner-Poling, 2005:5)

Ainda assim, estas são temáticas já vão sendo debatidas aos poucos especialmente no estrangeiro. Em 
Portugal, e apesar de estes estudos estarem em franca expansão devido ao esforço de algumas mulheres 
e homens que tentaremos citar neste trabalho, a lacuna ainda é grave mas, talvez, a conjuntura actual 
e o mundo global opere a nosso favor. Verifiquemos.

2.2 O passado das mulheres na educação artística

Desde sempre existiram diferenças na educação artística de homens e mulheres e, mesmo quando 
falamos nestas últimas, a maior parte dos estudos passados refere-se, apenas, às ‘mulheres 
brancas’, excluindo e omitindo todos os outros referentes, como, por exemplo, classe e condições 
socioeconómicas. Verdade é que, como já referimos, dando-se esta consciência de ‘discurso sobre 
a mulher’, de uma forma tardia, a maior parte dos estudos acerca destas temáticas começa a incidir, 
sobretudo, nos finais do séc. XIX até aos nossos dias. 

Hoeptner-Poling (2005) foca que, nomeadamente no final do séc. XIX, as diferenças de tratamento 
na educação de homens e mulheres, e a diferenciação implícita no acesso às diferentes tipologias 
artísticas: 

“In most cases, women could study equally as men in technical schools. In the fine arts schools 
however, women students worked separately and isolated from men in many instances. For 
example, women worked from draped models as compared to men who worked from nude 
models. Nude study was largely inaccessible to women.” (Hoeptner-Poling, 2005:36)
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Isto deve-se, em parte, ao preconceito existente em relação à arte produzida por mulheres. Encará-las 
como seres ‘intuitivos’ e ‘frágeis’, incutia, nelas, a ‘não-necessidade’ de uma formação mais técnica. 
Mais ainda, as mulheres eram vistas como “distracções” para os homens, deviam ser “relegadas” 
para o campo das “artes decorativas” ou para outros campos considerados “menores”27. Uma certa 
segmentação de territórios como destrinça entre cada um dos sexos, direccionava os ‘olhares’ para 
um tipo artístico definido. 

A arte tinha, ainda, o ‘complemento’ de, subtilmente, ir fazendo o processo de distinção de  
‘papéis sociais’ entre os sexos, incitado por algumas ‘escolas’ e ‘movimentos’. Esta supremacia 
masculina no acesso à arte, no entanto, não se verifica a todos os níveis. “Historically, art education 
has largely been dominated by female work force. The association of females with art education is 
common. Inconsistent with this, is the fact that in higher art education males dominate positions.” 
(Hoeptner-Poling, 2005:39) 

Esta autora refere, ainda, como pertinente, alguns estudos de Smith e Raunft28 em que são considerados 
vários exemplos de histórias de vida de professores proeminentes na educação artística em que apenas 
é considerada uma minoria de mulheres.

Casos como estes são ‘lugar-comum’ nos estudos sobre o passado da educação artística que continuam 
a constituir matéria de estudo e questão no presente. Ainda hoje podemos detectar um melhor 
posicionamento de homens em cargos de poder. É caso para assumir que, de facto “ we have not 
sufficiently clarified the role of gender in the history of art education” (Hoeptner-Poling, 2005:39)

2.3 Os processos artísticos – a ‘suposta diferenciação’ de homens e mulheres

Vários estudos têm sido feitos, especialmente ao longo destas últimas décadas, e muitos há em que 
se enfatizam as ‘diferenças’ e/ou ‘superioridades’ de um sexo em relação a outro. Hoeptner Polling 
(2005) menciona, no seu estudo, a contextualização histórica das ‘questões de género’ sob várias 
abordagens. Assim, já existem alguns trabalhos sobre essa suposta ‘diferenciação’ que vão desde a 
habilidade em desenho estudada por Chen e Kantner (1996), à técnica por Flannery e Watson (1995), 
às temáticas por Tuman (1999) e Majewsky (1979) à localização e simetria nos desenhos abordada 
por Feinburg (1977)29 e uma série de outras abordagens mais empíricas. 

Não nos detivemos, nesta dissertação, a atentar na busca dessas ‘provas de diferenciação’, até porque 
não nos interessava ressalvá-la mas, sim, tomar ‘consciência’ do que nela está implicado. A existência 
de pesquisas de teor mais quantitativo pode ajudar no processo de reconhecimento deste tipo de 
temáticas, tornando-as mais objectivas e cientificamente mais credíveis. No entanto, é importante 
ressalvar, também, que muitas destas investigações estão já condicionadas na representatividade, 
visto incidirem sobre grupos específicos onde, muitas vezes, se perde a incidência em factores como 
contexto sócio-económico, cultural etc. Apesar de todos estes estudos serem pertinentes na colocação 
de questões importantes, enfatizá-los desde logo na questão da possível ‘diferenciação sexual’ é 
estabelecer uma base subjectiva que pode traduzir na sua raiz a possibilidade de equívoco.

Existem também já algumas pesquisas sobre as ‘questões de género’ associadas à crítica em arte e às 
respostas estéticas em determinados contextos e correntes. Gardner numa das conclusões sobre um 
trabalho de 197330, refere, neste âmbito que “foram encontradas diferenças estatísticas significativas 
em factores como a idade mas não incidindo no ‘género’”. O mesmo terá verificado Moore (1973)31 

27 “women were viewed as distractions to men’s concentration, and were still relegated to the realm of the decorative arts while men to the realm of 
the fine arts”  (Hoeptner-Poling, 2005:37)

28 Citados na bibliografia da tese de doutoramento da autora (2005)
29 idem
30 “significant statistical differences in patterns of sorting were found in the age factor but not in the gender factor (…) ” no original (citado por 

Hoeptner-Poling, 2005:43) 
31 Citados na bibliografia da tese de doutoramento da autora (2005)
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num trabalho sobre as respostas de crianças de várias faixas etárias que escolheram obras artísticas 
sem terem recebido qualquer estímulo em relação a questões formais. Nestas abordagens existem 
sempre muitas formas de encontrar algumas diferenças e convergências entre ambos os sexos, que 
seriam certamente pertinentes em estudos mais aprofundados da matéria. Contudo, esta referência 
à critica e resposta estética dentro da educação artística torna-se tanto mais pertinente quanto mais 
tomarmos consciência de que são os ‘agentes’ da educação a poder mobilizar este tipo de questões. 
Chamamos, aqui, ‘agentes’ todos os que propiciam um tipo de formação ao nível artístico, e é por 
isso que devem ser eles o primeiro foco onde colocar e consciencializar a necessidade  constante de 
nos colocarmos questões, nomeadamente as que se prendem com o ‘género’ e, também, num certo 
encorajar dos “educadores artísticos” a não se deterem em estereótipos marcados, sobretudo, por 
padrões ‘inconscientemente passados’ de distinções de sexo(s) e género(s). 

Estas visões são de extrema importância, nomeadamente em fases de crescimento em que os indivíduos 
(por exemplo crianças e pré-adolescentes) estão, ainda, a criar os seus ‘referentes’ sociais e culturais, 
sendo extremamente condicionados pela informação que lhes é passada. Essa importância deveria 
ser tanto mais quanto é, pela ‘crítica artística’ que se passam esses mesmos referentes, sendo que, em 
muitos casos, o valor das imagens e dos estereótipos, em sala de aula, se torna um desafio na busca de 
novas abordagens. Trabalhos que ponham em causa estes ‘estereótipos’ contribuem, em muito, para 
uma alteração das regras e de ‘consciência’32, relembrando, estas temáticas como questões essenciais 
às práticas na educação e na construção dos indivíduos.

Neste aspecto, e ressalvando todas as menções anteriores, a pergunta de Nochlin confronta33 e implica, 
nomeadamente o relegar do trabalho feminino para segundo plano. Falamos, aqui, do trabalho que foi 
sendo cerceado pelos estereótipos patriarcais e do chamado “mainstream”34 que, em si, foi deixando 
marcas indeléveis e que ainda hoje se repercutem. Mas de onde vem essa ‘suposta diferenciação’ 
entre homens e mulheres e entre ‘artes de primeira’ e ‘artes de segunda’? Onde reside a génese da 
diferenciação de género, face aos dados da história de arte e da educação artística?

2.4 Abordagens feministas em educação artística

Os dados que pudemos coligir acerca das possíveis ‘diferenciações de género’, ao longo da história da 
arte e da educação artística, fazem-nos reflectir acerca das implicações práticas da ‘pesquisa feminista’, 
nestes campos. Segundo Georgia Collins (1981:83), existem algumas abordagens em educação 
artística que implicam, como principal objectivo do ‘educador artístico’, respeitar a individualidade de 
cada aluno mantendo os parâmetros de “excelência” e propiciando um igual acesso de oportunidades 
para todos os alunos. Porém, ao depararmo-nos e implicarmos a ‘diferença’ a grupos específicos 
como deficientes, minorias étnicas ou, simplesmente as mulheres, poderemos, criar aqui uma espécie 
de problema deontológico: “deverão os professores estar atentos a estas ‘diferenças’ ou ignorá-las? 
Reforçá-las ou eliminá-las? Podem as ‘diferenças’ constituir um ponto de apoio ao desenvolvimento 
individual de cada aluno?

Se pensarmos que poderemos obter respostas objectivas e funcionais para estas questões podemos 
facilmente compreender que, nelas, ainda residem muitas opiniões contrárias e debates ‘acesos’ sem, 
ainda, se conseguirem respostas uniformes. Poderemos, contudo, procurar algumas linhas de apoio 
a abordagens pedagógicas alternativas ligadas, nomeadamente, aos ‘pensamentos feministas’ que 
levantam a questão do ‘género’ nas práticas educativas.

32 Cf (Hoeptner-Poling, 2005:46)
33 Refere-se ao seu artigo datado de 1988 e intitulado  “Why there been no Great women artists”
34 Associado aqui às denominadas “Fine Arts” ou ‘artes de primeira’
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Assim sendo, poderemos atentar, primeiro, a que essa ‘diferença’, tendo já sido enfatizada, aqui, pela 
questão do ‘sexo’ tem demonstrado linhas de actuação diferentes para homens e mulheres, linhas 
essas que, demonstradas pela História da educação artística, são, ainda, patentes nalgumas abordagens 
pedagógicas. 

Que definição então da ‘diferença’? como actuar em educação artística?

2.4.1. Os conceitos de “transcendência” e “imanência” 

Desde sempre e como já temos vindo a chamar a atenção, ao longo deste trabalho, a história da 
humanidade tem vindo a ser julgada, em muito, por sistemas binários e duais de avaliação, em 
pólos que aglutinam como que ‘forças’ opostas, que delimitam o pensamento, os papéis sociais e se 
coadunam com a própria organização da sociedade. 

A formação de cânones do que é o ‘bem’ e o ‘mal’, o ‘positivo’ e o ‘negativo’, o ‘masculino’ e o 
‘feminino’ induziu à formação de ‘estereótipos’, para que se pudessem fazer ‘classificações’ como 
que ‘seguras’ do que é um bom ou mau discurso artístico, uma obra de excelência ou ‘de segunda’, 
e para que se pudessem instituir linhas condutoras de apreciação estética que fossem coerentes e 
justificáveis. 

Com as mutações do pensamento, da sociedade e da arte, foram-se rompendo, também estas ‘balizas’, 
emergindo novas formas de pensar o individual e o colectivo. No ideário, ficaram-nos ainda ‘resquícios’ 
do que é identificável com o masculino e o que seria identificável com o feminino. A “consciência” que 
operou e lançou os “movimentos feministas” e de “auto-libertação”35, na senda de grandes mudanças 
societárias, veio trazer-nos, em muito reflexões como aquelas que debatemos neste trabalho.

Simone de Beauvoir (1975 a b), que nos ‘presenteou’ com uma obra singular36, teorizou exactamente 
sobre aquilo que poderíamos entender como os ‘estereótipos’ acerca do ‘masculino’ e do ‘feminino’, 
associando-os a dois termos: transcendência e imanência. 

Mais do que acercar estas formulações, quisemos reconfigurá-las à ‘luz’ da educação artística e 
encontrámos, nas visões de Georgia Collins, aquilo que se pode associar destes conceitos à estética 
e actividade artísticas. No quadro concebido por esta autora e que apresentamos aqui com algumas 
adaptações (figura 2), podemos verificar as diferenças na aplicação de ambos os conceitos.

Assim sendo, o conceito de ”transcendência” está geralmente associado ao sexo masculino, 
atribuindo a este uma conotação positiva, operante, de poder absoluto e autónomo, associando-o, em 
termos artísticos, às “Fine Arts” e àquilo que era, designadamente, o supremo dos valores em arte e 
estética.

Por outro lado, o conceito de “imanência”, associado, por sua vez, ao sexo feminino, foi continuamente 
‘catalogado’ de passivo, vulnerável, ‘seguidista’ e ritualizado características estas normalmente ligadas 
às “artes decorativas” ou ao “artesanato” a que as mulheres historicamente aparecem muito ligadas.

Este quadro apresenta-nos, ainda, a transposição destes conceitos para a estética e a educação, baseada 
em cada um dos conceitos.

Conotando o “transcendente” com o bom, genuíno e positivo e o “imanente” com o seu oposto, 
Simone de Beauvoir apontava para uma possível dissociação do ‘feminino’ ao “imanente”, para que, 
de facto, se conquistassem os valores do “transcendente” segundo ela “verdadeiramente criativos”. 
(cit. por Collins, 1977:56)

35 De relembrar que os ‘movimentos feministas’ surgiram a par de muitos ‘movimentos de minorias étnicas’ ou outras que reivindicavam a “auto- 
-determinação” e a efectiva democracia do pensamento 

36 Referimo-nos aqui sobretudo ao “Segundo Sexo” que em 1949 se apresentou como um marco para o inicio da libertação e auto-afirmação das 
mulheres 
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Assim sendo, Simone de Beauvoir almejava que as “mulheres”, tal como os homens, fossem con-
ceptualmente conotadas ao conceito de “transcendente”, para serem realmente associadas ao ‘positivo’ 
e à ‘excelência’. Mas será essa a solução? Terão elas que ser conotadas com o mesmo conceito que os 
homens, para se fazerem ‘valer’ nas possíveis ‘diferenças’? 

2.4.2 “Sensibilidade feminina” – característica ‘real’ ou ‘incutida’?

O conceito de “imanência”, tal com descrito anteriormente, tem vindo a discriminar as ‘mulheres’ 
na História da arte e da educação artística, reduzindo a sua participação no ‘mundo da arte’ a um 
mero plano secundário, em contraposição com as características do ‘masculino’ que eram encaradas 

Transcendência

transcendência: ir além de; superar os limites; 
atingir a excelência 

deus transcendente: que está acima de; separado; 
absoluto

orientação espiritual transcendente: reverência a 
uma identificação com o espírito aparte da matéria  

actividade transcendente – auto-dirigida; 
original; autónoma; poderosa; projectos escolhidos 
livremente trazendo novidade; competitiva; 
individualista 

estética transcendente: cujo valor de estudo vai 
para além de limitações passadas; original, criativa 
e muito valorizada; valoriza objectos e processos 
que busquem a procura de; o produto artístico 
tende a ser visto como uma relíquia ou documento 
de um processo criativo  

educação baseada na estética transcendente: 
valores de originalidade, criatividade, imaginação, 
inventividade, ênfase na individualidade, 
diferença, unicidade e personalidade e vê os meios 
e ferramentas como estímulos de um processo 
criativo; desinteresse pela cópia, imitação e 
repetição  

Imanência

imanência: contenção, habitação, integrada em;

deus imanente: que habita dentro das coisas; 
incorporado e integrado; relativo
orientação

orientação espiritual imanente: reverência por 
uma identificação com o espírito e incorporado e 
inseparável da matéria

actividade imanente: caracterizada por uma 
resposta reactiva, actividade ritualista preocupada 
com a recuperação, preservação, conservação e 
transmissão; cooperativa e anónima; comunitária

estética imanente: cujo valor de estudo vai para 
o funcionamento e representação familiar e o 
perpetuar de valores do passado; continuidade, 
tradição e rendição à replicação; anónima, por 
vezes comunitária; valoriza objectos e produtos 
artísticos que confirmem ou revelem valores de 
continuidade; o produto artístico tende a ser visto 
como espiritual e possivelmente mágico

educação baseada na estética imanente: valores 
de imitação, repetição, habilidade, perfeição 
da forma, selecção e preferência; sensibilidade 
a materiais e símbolos tradicionais; ênfase da 
similitude e fidelidade artesanal e humilde; vê os 
meios e ferramentas como sagrados e ritualizados 
na sua utilização; desencoraja a destruição ou 
mudança radical para o orgulho individual na 
singularidade

■ Figura 2 – Definições e comparações dos conceitos de “transcendência” e “imacência”

(adaptado de Georgia Collins, 1977:55)
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como positivo, assertivo, produtivo e racional. O estereótipo de ‘mulher’ como membro passivo nos 
planos artísticos, configurou-a em termos de imagem conceptual com aquilo a que Georgia Collins 
(1981:84) denominou de “sensibilidade feminina”37, ou seja, “ a capacidade ou predisposição do 
artista que distingue, na sua personalidade, a capacidade de evidenciar, no seu trabalho, características 
femininas”. Estas características, como já vimos, prescreveram-na, em muito, a ideias pré-concebidas 
de passividade, dependência, delicadeza, ineficácia e falta de compromisso, confinando-a a um 
conceito fechado e prescritivo.

Estes conceitos são considerados, pelos ‘movimentos feministas’, as bases para a discriminação das 
mulheres e para o instaurar das polémicas em torno dos temas “mulheres”, “arte” e “feminilidade”. 
A partir daqui, foram-se criando várias razões que contra-argumentavam na validação do conceito de 
“sensibilidade feminina”, acercando três razões essenciais. A primeira prende-se com a negatividade 
inerente ao conceito e a sua generalização em torno das “mulheres”, colocando mais ênfase nos 
sujeitos do que na sua produção artística. A segunda razão diz respeito à consideração de que todas as 
mulheres têm características que as distinguem dos trabalhos dos homens, o que relega, desde logo, 
para uma ‘não-interpretação’ correcta do trabalho, ‘predizendo-o’ antes da sua própria avaliação. 
A terceira razão apela ao facto de o conceito de “sensibilidade feminina” apontar para uma falta de 
entendimento do que é a ‘natureza da arte’, já que a arte terá mais que ver com questões da própria 
arte do que com questões da vida, onde o ‘género’, parece ser irrelevante.  

As reformas dos “movimentos pela igualdade das mulheres”, perante as diversas constatações 
levantadas, ‘moveram-se’ em torno de três abordagens: integracionista, separatista e pluralista. 
Segundo Georgia Collins (1981), estas são abordagens alternativas quer no plano político, quer 
no plano educativo, e têm a ver com diferentes assumpções do próprio conceito de “sensibilidade 
feminina” derivado das interpretações e seus paralelismos práticos do que já Simone de Beauvoir, em 
1949, denominava por “transcendência” e “imanência”. 

Nestas três tendências diferentes de reivindicar o ‘feminino’ vamos, talvez, encontrar as várias linhas em 
que os ‘movimentos feministas’ se debatem, na luta por, também diferentes identificações conceptuais 
do que é, de facto, ‘ser mulher’ em educação artística.

2.4.2.1 Integracionismo

O integracionismo apoia, fundamentalmente, o igual tratamento de mulheres e homens sem distinções 
de ‘género’ nas práticas artísticas, apelando que mulheres e homens têm as mesmas capacidades.

O principal objectivo do integracionismo seria a eliminação da discriminação das mulheres nos meios 
quer de produção, quer de ensino artístico, legitimando uma certa atitude de neutralidade em relação 
ao sexo, apanágio das considerações da cultura artística Ocidental.

Ligando esta abordagem ao conceito de “sensibilidade feminina”, os/as integracionistas defendem que 
este tem servido para implicar uma ‘distinção’ entre sexos que tem sido prejudicial, já que, mesmo 
encontrando alguns pontos de concordância, este tipo de “sensibilidade” não pode ser associado, 
exclusivamente, a um dos sexos. 

Em termos de prática educacional, os integracionistas apontam para que os professores em educação 
artística deverão ter expectativas iguais em termos de performance e conhecimento associando aos 
dois sexos a mesma forma de ‘esperar’ concretizações sempre a partir dos pressupostos de ‘excelência’ 
em arte. Nesta abordagem, há, sobretudo, a assumpção de que os ‘conceitos-base’ das práticas e dos 
valores artísticos são ‘sexualmente neutros’. Em sala de aula, aponta-se para o debate e discussão 

37 “feminine sensability”, no original
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sobre problemas de ‘diferenciação sexual’ que surjam, para que haja esclarecimento de todos os 
resquícios de pressupostos negativos que o conceito de “sensibilidade feminina” foi deixando, e para 
que alunos e alunas possam reconhecer, em si, as atitudes em torno do ‘individual’. Nestas discussões 
espera-se do educador em educação artística que, atente sobre estas questões ajudando os alunos, 
neste caso as mulheres, a lidarem com o que poderão ser os “conflitos internos” do que poderão ser 
os pressupostos para o reconhecimento de um “bom artista”.38 

2.4.2.2 Separatismo

A abordagem separatista aponta, sobretudo, para a existência de uma espécie de movimento paralelo 
e, portanto, ‘separado’, estabelecendo o que se possa chamar de “woman’s art movement” instituindo 
práticas, estruturas institucionais, normas e “sistemas de reconhecimento” de acordo com aquilo que 
se possa considerar a “experiência das mulheres”. Nesta linha, a ideia seria assegurar às mulheres o 
controlo e poder naquilo a que se possa designar por “auto-definição e governo”. (Collins, 1981:89)

A abordagem separatista evoca que as formas de discriminação das mulheres na arte Ocidental não 
foram meros incidentes mas, sim, característica de uma sociedade muito vincadamente patriarcal. 
A partir daqui, o conceito de “sensibilidade feminina” foi deturpado, em prol da vigência dos 
parâmetros masculinos. Assim sendo, esta abordagem tem uma visão positiva deste conceito (o de 
“sensibilidade feminina”), já que pode mesmo constituir-se numa ‘mais-valia’ para o entendimento 
das mulheres como indivíduos diferenciados dos homens, e em que as suas especificidades (interesses, 
predisposições, experiências), podem ser entendidas e valorizadas. Logo, a visão separatista encara 
a existência de uma ‘diferenciação sexual’ mas não admite que os ‘critérios valorativos’ venham a 
depender de pressupostos patriarcais. Assim, uma “autêntica arte feminina” tem, também, que ser 
separada da mera “arte feita por mulheres”.

Em termos de abordagem prática, ao nível da educação artística, aponta-se para que os educadores 
separatistas assumam a possibilidade de existência de diferenças, nomeadamente ao nível de interesses, 
capacidades e atitudes, mas que estas têm que ser encaradas no sentido de uma igualdade de atenção e 
de oportunidades. Fomentam a crítica a determinados parâmetros estereotipados em relação a matérias 
e estilos para que se possam abrir perspectivas àquilo que são as práticas e produções ‘femininas’. 
Ainda sob a perspectiva educativa, um ‘educador separatista’ deve fazer um tratamento específico 
e diferenciado por ‘géneros’, promovendo, nessa ‘diferença’, a igualdade de oportunidades entre 
alunos e propondo a partilha de ideias de maneira a ‘desmistificar’ padrões e a valorizar a ‘herança’ 
feminina nas actividades consideradas ‘menores’ como por exemplo, o artesanato, a decoração e o 
diletantismo.

Mais do que tudo, enfatiza-se que as mulheres têm que ser reconhecidas na sua produção em geral, 
deixando de ser segregadas pelo ‘género’. Assim sendo, o separatismo admite, até, uma certa 
‘segregação’ até que a paridade seja efectiva.

   

2.4.2.3 Pluralismo

 A abordagem pluralista foca-se, sobretudo, nos intentos de assegurar uma maior variedade não só 
no ‘mundo artístico’ mas, também, entre as mulheres em geral. Esta posição situa-se um pouco entre 
a visão integracionista e a visão separatista, podendo gerar algumas polémicas. Assim, tal como a 
separatista, o pluralismo afirma que as diferenças entre ‘géneros’ devem ser evidenciadas mas, ao 
contrário da primeira visão, não devem ser “classificadas”. 

38 Neste caso Georgia Collins utiliza as duas expressões: “’good women’ and ‘good artist’” (Collins, 1981:89)
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Quanto à ‘tomada’ do conceito de “sensibilidade feminina”, a abordagem pluralista afasta-se das 
primeiras duas abordagens, e assume este conceito como ‘positivamente adaptável’ a todos os 
indivíduos, já que identifica a existência de características femininas e masculinas em todos os seres 
humanos. Trata-se, pois, de uma adaptação conceptual aos contextos da arte e do valor intrínseco de 
cada ser humano. 

Porém, e sob esta perspectiva, surgem entre os pluralistas várias opiniões: para uns, a possibilidade 
de uma certa ‘androginia’, em que as práticas artísticas possam favorecer esta “consciência”39 para 
a obtenção de um certo equilíbrio entre o masculino e o feminino. Outros pluralistas cultivam a 
opinião de salvaguarda do máximo de variedade possível entre aspectos masculinos e femininos, não 
adoptando ‘medidas certas’ para características de ‘género’ a serem salvaguardadas mas optando, 
apenas, pelos critérios de “excelência” que definem os padrões artísticos. Isto vem de encontro a que 
essa “ expressão da excelência” se não deva pautar por princípios masculinos ou femininos mas, sim, 
pela integridade da expressão em si mesma.

Em contexto de educação artística, compreende-se, pela abordagem pluralista, que os educadores 
devam encorajar a “individualidade da sensibilidade” para ajudar a desenvolver a expressão 
artística. De acordo com a sua consciência e com a sua vivência, o ‘educador artístico’ deveria estar 
atento partindo de uma base geral que, através da experiência fosse, propiciando a variedade de 
identificações, de atitudes e interesses. Por outro lado, e na possibilidade de reconhecer que o conceito 
de “sensibilidade andrógina”40 não se adequa ao máximo de variedades possível, pode procurar 
desenvolver nas sensibilidades existentes, uma tolerância e apreciação para com o que possa ser 
‘diferente’ nos indivíduos. Existe, ainda, a salvaguarda de que a visão pluralista deverá estar atenta 
aos diversos padrões sexuais, para ajudar os indivíduos a procurar a sua própria localização enquanto 
ser ‘que compreende os dois sexos’.

2.4.3 Um modelo andrógino para a educação artística? 

De acordo com os conceitos de “transcendência” e “imanência” de Simone de Beauvoir (1975 a b),  
passando pelo conceito de “sensibilidade feminina” detectado na cultura artística ocidental 
como estereótipo do “feminino”, foi Georgia Collins, que fez todo este ‘apanhado conceptual’ 
direccionando-o para a educação artística. De entre todas estas possibilidades, propiciadas pelas 
abordagens integracionistas, separatistas e pluralistas esta autora posicionou-se numa indicação de 
‘abertura’ para tudo o que possam ser ‘mais-valias’ dos movimentos ‘feministas’. Como pressuposto 
do desenvolvimento de qualquer ser humano, de uma forma holística. Nesta ‘visão’, teve em conta 
as duas possíveis sensibilidades (masculina e feminina), introduzindo o conceito já mencionado de 
“sensibilidade andrógina”. Na sua base, esteve a predisposição a que todos os indivíduos devessem 
ser encorajados a interpretar as suas mesmas formas expressivas e a reflectir as ‘questões de género’ 
como indivíduos diferenciados mas que, ao mesmo tempo se complementam. Assim, Georgia 
Collins aponta para que cada educador possa procurar nestas três abordagens, a sua adaptação mais 
harmoniosa ao contexto sócio-educativo em que se encontre a agir, tendo, sempre, como objectivos a 
evolução intelectual e uma maturação cada vez maior, interna e externa, dos dados da História da arte 
e da educação artística ao longo dos tempos. Quanto a Georgia Collins (1981), a situação ideal seria 
a de considerar as várias questões colocadas pelas três abordagens e buscar nelas a ‘inspiração’ para 
uma ‘reforma feminista’ nos pressupostos da educação artística, a fim de ver validados os ‘interesses 
reais’ pela compreensão das mulheres, na arte e na relação dos dois elementos. 

39 Aqui designada por Georgia Collins de “androgynous sensability” no original (Collins, 1981:91)
40 idem
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O conceito de “sensibilidade andrógina” surge, assim, pela reflexão dos dados da História da arte e da 
educação artística, e da critica às mesmas pelas várias visões reformistas propostas pelas, pelo menos 
três, abordagens mencionadas.

Georgia Collins, em toda a sua carreira de estudo sobre as ‘questões de género’ na educação artística, 
teorizou acerca de um suposto “modelo andrógino” para a educação artística, onde reflecte sobre 
as várias ideias em torno dos sexos. Assim, ao invés do que poderia ser uma posição neutral de 
equilíbrio, dificilmente aplicável entre os dois sexos, propõe um “modelo” centrado no indivíduo em 
que, ele próprio, procura aquilo que pode ser um ‘ponto de equilíbrio pessoal’ ao assumir que a sua 
estrutura humana é composta, desde logo, pelo que poderíamos denominar “sensibilidade feminina” 
associada ao imanente, e ainda uma a que chamaríamos ‘sensibilidade masculina’ ligada, por sua vez, 
aos valores do transcendente, e desde sempre identificados com a cultura Ocidental.      

“In an art program using an androgynous model, both sexes would be reinforced for their 
sex typed behaviors and both sexes would be viewed as having equal potential and need for 
developing those new behaviors and attitudes necessary to our model” (Collins, 1977:59).

Desta feita, ao invés de procurarmos os valores do transcendente, harmonizaríamos a diferença 
não só das mulheres, mas de cada ser humano, considerando que, apenas numa reflexão interior, 
cada indivíduo consegue distinguir, por si, o seu próprio ponto de equilíbrio. A educação artística 
entraria, aqui, como essa ‘ponte’ entre a ‘reflexão individual’ (na busca interna das questões que nos 
diferenciam como um ‘género’ próprio dentro das questões de ‘género’) e a ‘reflexão colectiva’, que 
compreende a interpretação da História de forma factual, evidenciando as possíveis mutações que 
podem ocorrer para um ensino mais abrangente e potenciador das capacidades intrínsecas de todos os 
indivíduos como colectivo.

Muitas vezes Georgia Collins alude aos ‘princípios da complementaridade’ (1977, 1978) para 
compreender as tão patentes histórias metafóricas41 das origens do ser humano como aquele ‘que unifica’ 
ao contrário daquele ‘que divide’. E nesta ‘divisão’, suportada durante séculos, nomeadamente pela 
cultura Ocidental, esta autora aponta como importante tarefa na educação artística, a ‘desmistificação’ 
dos conceitos de ‘génio’, tão presentes na ‘idealização’ do que é ou não ‘ser artista’. Nesta alusão, o 
importante seria manter o conceito de “transcendente” como convocador da dinâmica de encontrar em 
si o “imanente” como oposto complementar, criando, com os dois aspectos, o ‘encontro de sentidos’ 
para a arte, educação artística e, até, todos os outros domínios do ser humano. 

2.4.4 Campos artísticos predominantemente ‘femininos’ – “hiddenstream”42 vs “mainstream”43

No seguimento das diversas abordagens e modelos conceptuais anteriores, temos que considerar 
que, efectivamente, a abordagem histórica da arte e da educação artística tem relegado para segundo 
plano o trabalho de alguns campos artísticos, curiosamente considerados pelos “cânones instituídos” 
(Pollock 1999), como campos predominantemente ‘habitados’ por ‘mulheres’. Falamos, aqui, daquilo 
que Georgia Collins (1987) denomina o “hiddenstream”, e que revela toda uma “arte paralela” ao 
“mainstream”, normalmente protagonizada por mulheres, e que inclui actividades como tecelagem, 
colchas, crochet, cerâmica, joalharia, e outras formas conexas, todas com uma componente de utilidade 
e ao mesmo tempo com sentido estético, indo de encontro, por vezes, às formas mais ‘primitivas’ ou 
‘tradicionais’ de produção artística.

41 Refiro-me aqui das recorrências ao ‘I Ching – Book of Changes’ no seu artigo de 1977, ou da alusão à metáfora da ‘cabeça de medusa’ presente 
no seu artigo de 1978 (Collins 1977, 1978)

42 que traduzimos aqui como uma espécie de ‘arte escondida’ ou ‘de segunda’ não tão ‘reconhecidas socialmente’ (tradução livre)
43 que traduzimos aqui como uma espécie de ‘arte principal’ ou ‘de primeira’, socialmente prestigiantes (tradução livre)
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De facto, sempre coube, também, em certa medida às mulheres estabeleceram formas de participação 
na sociedade e, nomeadamente, no sustento concreto de famílias. Sendo-lhes vedado o acesso aos 
meios mais usuais de divulgação artística, mulheres havia e há que têm como recurso a utilização 
de outros meios para subsistir. O “hiddenstream” aparece como uma forma de utilização de 
capacidades artísticas numa vertente mais pragmática e utilitária. Talvez por isso não se associe a esta 
tipologia artística a qualidade de “fruição” que o “mainstream” concede a quem nele é reconhecido.  
O “hiddenstream” aparece, então, como um ‘meio escondido’, muitas vezes único, de sustentação 
económica, normalmente associado a trabalho feminino, pouco ou nada acreditado no meio 
artístico. Talvez neste tipo artístico, por ser reconhecidamente associado a mulheres, possamos ver a 
inversão de posturas para com elas. Muitas vezes, é aqui que os homens se sentem retraídos na sua 
associação a este tipo de trabalhos, porque mais conotados com características femininas, e porque 
não tão reconhecidos como valor artístico atribuído. Isto está, também, em muito, ligado aos valores 
simbólicos e quase míticos que a sociedade imprime na visão estereotipada do próprio conceito de 
artista que “Only by demystifying (this) stereotypical view of the artist, female and male, can we hope 
to reveal the true relationship between cultural values and the human impulse to make and appreciate 
art.”(Collins,1987:21)

Georgia Collins e Renee Sandell, fizeram conjuntamente vários estudos sobre as abordagens ‘femi-
nistas’ em sala de aula e, na sua justificação, organizaram um quadro de todas as actividades que 
podem estar associadas ao “hiddenstream”, bem como aos aspectos ligados ao “processo artístico”, 
aos “produtos” utilizados e aos “objectivos” relativos à produção destas obras. 

Se atentarmos a todos estes aspectos, verificaremos que são, sobretudo, e como já referimos, trabalhos 
ligados ao conceito de “imanência” quando este os designava de trabalho “ritualizado”, “tradicional”, 
“artesanal” e que, nos objectivos, se revela, também com as vertentes “comunitária”, “estética”, 
“sentimental” e de busca de expressão pessoal associada à vivência societária. Cruzando os conceitos 
patentes no quadro da figura 2 e as características de processo artístico patentes no quadro da figura 
3 poderemos tirar a conclusão de que o “hiddenstream” pode ser extremamente importante para a 
criação da tal “consciência” de que, tal como o “mainstream”, estes artistas merecem uma atenção 
que passa pela constituição de novos “cânones” de análise. Esta “consciência” pode passar pelo 
reconhecimento de todo o trabalho que está implícito, mesmo num processo de repetição e pelo 
reconhecimento de uma série de questões ligadas à própria História de arte e do relevo que ela tem 
na sociedade e nos indivíduos. 

Georgia Collins e Renee Sandell (1987) falam, ainda, neste artigo, das possibilidades que o 
“hiddenstream” tem de ser explorado em diversos níveis de ensino, apontando algumas delas: no 
ensino básico, poder-se-ia fomentar o entendimento destas formas artísticas como formas ‘locais’ 
de participação e produção que, por vezes, se universalizam; no liceu, poder-se-ia abordar a questão 
dos ‘papéis sociais’ que os artistas podem ter na sociedade, salvaguardando, deste modo, que esses 
mesmos ‘papeis sociais’ podem estar associados a determinadas considerações de ‘género’ e nisso as 
implicações que se repercutem a nível social.

Nas academias, a abordagem a estes processos artísticos poderá pôr em relevo a tal ‘desmistificação’ 
do papel e da figura do ‘artista’ como ser de ‘génio’, ‘despadronizando’, também, os estereótipos 
sociais associados ao masculino e ao feminino e interligando-os com os aspectos sociais e culturais 
que lhes podem estar subjacentes.

Todas estas abordagens requerem sempre, e, por consequência, mais investigação sobre estes assuntos, 
para que se possam tornar mais consistentes. Cruzando todas as variáveis possíveis podem contribuir 
para a história da arte que ainda não foi conhecida e para toda uma educação artística mais atenta à 
estruturação dos indivíduos na sua formação pessoal e societária.
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Meio

Fibras: algodão, linho, 
lã, seda, pele, casca, 
palha, capim, espinhos.

Tecidos orgânicos e 
sintéticos de: 
couro, peles; roupas 
usadas e restos.

Tecidos; alinhavos; 
Corantes; Contas; penas, 
etc.

Propósito

calor e protecção 
corporal; revestimentos 
de utilidade doméstica; 
recipientes para 
armazenamento e 
transporte; objectos 
para o jogo e ritual; 
identificações tribais, 
regionais ou pessoais; 
comércio e vendas; baús 
(presentes e passados).

calor e protecção 
corporal; revestimentos 
de utilidade doméstica; 
almofadas confortáveis; 
brinquedos; habitação, 
móveis; reciclagem; 
colaboração social; 
habilidade e satisfação 
pessoal; perpetuação de 
projectos e processos 
tradicionais.

roupas e revestimentos 
esteticamente 
agradáveis; rituais 
religiosos e sociais; 
exposição de 
competências de género;  
comércio e vendas; 
‘contar histórias’  e 
comunicação

Processo

recolha , triagem, 
limpeza, fiação, 
tecelagem, tricot, 
crochet, macramé, 
cestaria.

corte, costura, 
curtimento, 
ferramentaria, 
colchas, aplicações, 
forro, enchimento, 
desenvolvimento ou 
padronizar. 

remendos, bordados 
etc. união de retalhos, 
tingimento de fios e 
tecidos;  tecido pintados;  
estampagem com cera; 
‘tie-dye’ (processo 
especifico de tingimento 
de roupas)

Produto

fios e tecidos; vestuário, 
blusas, chapéus, 
cachecóis, luvas, meias, 
togas, etc.; 
‘saries’, tecido 
trabalhado, tapetes 
trançados; redes, cestas; 
roupas de mesa, toalhas, 
guardanapos; Bonecas e 
enfeites.

vestuário concebido 
personalizadamente; 
barracas, bolsas, cintos, 
sapatos, almofadas, 
colchas cobertores 
e brinquedos moles; 
bandeiras e estandartes.

vestuário decorado 
e revestimentos. 
tapeçarias, tecidos 
estampados ou cosidos  
com o alfabeto , forros, 
tapeçarias de parede; 
Bordado; roupa de 
cama.

Texteis

■ Figura 3 – A ‘arte feminina’ no “hiddenstream”44

44 “Women’s art in the hiddenstream” no original

Meio

Argila e Vidros

Processo

escavar, triagem, 
misturar, amassar, 
construção à mão e com 
rodas, perfuração, vidro, 
incisão.

Produto

recipientes:  taças, 
copos, pratos, vasos, 
jarras, vasos esculturais; 
azulejo; pequenas 
estatuetas, escultura, 
figuras delicadas, 
bonecas, missangas.

Propósito

recipientes para 
armazenamento, serviço, 
coar e carregando;  
objectos para ritual 
e jogo; perpetuação 
do tradicional e 
identificação de 
modelos e padrões; 
comemorações; 
brinquedos; jóias; 
comércio e vendas.

Cerâmica

(adaptado de Collins e Sandell, 1987:20)
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Rosto e arte do corpo

Meio

Rosto, corpo, pigmentos 
e outros materiais

Processo

desenhos aplicados, 
incisões, perfurações; 
depena, depilação, corte, 
ondulação,  tingimento, 
trança, branqueamento 
pulverização; joalharia, 
encadernação, estofos, 
tatuagens, raspagem, 
cirurgia plástica; lábios, 
bochecha, coloração 
dos olhos; ‘piercings’ de 
orelha e nariz; marcas de 
beleza; dieta, exercício, 
bronzeamento; pulseiras, 
colares, broches, anéis, 
fitas, arcos, cílios e perucas

Produto

organismos alterados, 
rostos, cabelos 
combinando estilos 
actuais e ideais ou 
imagens pessoais e 
fantasias

Propósito

ganhar o poder como 
‘objectos’ atractivos; 
evitar as críticas ou 
manifestar ‘não-
conformidade’; 
identificar o estado civil, 
social e económico; 
afirmar origens étnicas; 
criação de uma nova 
‘persona’; dramatizar, 
fazer ou participar de 
drama e ritual.

Formas diversas

Meio

Memória

Materiais tradicionais 
ou de épocas 
específicas(materiais 
de baixa tecnologia / 
ferramentas)

Flores e Frutos

materiais encontrados, 
baratos, para restauro

Processo

corte, colagem, 
organização, impressão, 
pintura, etiquetagem, 
colecção.

construções à mão e 
arranjos

crescente, selecção de 
colecção, organização, 
preservação

sugerido por revistas 
femininas; reciclagem 
criativa; materiais e 
processos da ‘Fine Art’ 
para uso doméstico.

Produto

livros ‘em branco’  álbuns 
de fotos da família, 
revistas, boletins, colagem 
agendas anotadas.

decorações para árvores 
de natal; bolos de festa; 
decoração de bolos; 
decoração de ovos de 
páscoa;  cartões postais 
feitos à mão;  decorações 
de mesa;  decorações 
de festa; , figurinos  
para festas de criança, 
‘halloween’; Grinaldas, 
centros de mesa, pratos 
específicos e guarnições

arranjos florais, centros 
de mesa florais; flores 
prensadas;  flores secas; 
peças decorativas; frutas 
em  cera.

todos os tipos de 
objectos estéticos e 
utilitários para uso 
doméstico; obras de arte 
artesanal: aquarelas, 
óleos miniatura, 
desenhos e esboços, 
estatuetas de gesso etc.

Propósito

Recordações 
sentimentais e registos 
pessoais;  identificações.

celebração, rituais do 
património; satisfação 
pessoal; entretenimento 
de crianças; marcação 
de tempo cíclico.

celebração de aspectos 
reprodutivos da 
natureza; naturalizar 
ambientes interiores; 
Objectos não-utilitaristas 
de valor estético.

satisfazer a necessidade de 
fazer algo com as próprias 
mãos; encontrar meios 
de expressão pessoal de 
escala, modo e dispêndio 
de custos adequadas para 
várias circusntâncias; 
copiar imitar, emular os 
objectos de culto.
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2.4.5 “Educação artística feminista” – as possíveis incursões nos vários campos educativos

Como temos vindo a enfatizar, a educação artística pressupõe a educação de indivíduos (artistas 
ou não) na sua relação individual e societária com a arte. Nisso, a responsabilidade na passagem 
de conhecimento é extremamente importante. A relevância dos ‘estudos de género’, na educação 
artística, é, essa mesma de, tal como noutras áreas de conhecimento, conseguirmos passar uma série 
do ideias, inclusive as que a História da arte tem ocultado ou, até mesmo, ‘deturpado’, em termos de 
perspectiva de situação. Desse conhecimento fazem parte a questão dos ‘estereótipos’, dos ‘papéis 
sociais’ e das condições para se produzirem, ou não, trabalhos artísticos. Já fomos dando algumas 
indicações acerca destas problemáticas e, até, de algumas adequações de matérias a determinadas 
faixas etárias mas ainda não falámos dos contextos em que estas mesmas matérias podem vir a ser 
abordadas. 

Renee Sandell (1979) constituiu um quadro que é bastante revelador dos possíveis alvos em que 
a ‘educação artística’, dita ‘feminista’, poderá actuar. Com a constituição dos vários movimentos 
feministas foram-se articulando várias formas de veiculação da informação. Assim, constituíram- 
-se ‘grupos’ daquilo a que Renee Sandell denominou de “marketing of art”, ou seja, ao assumir 
o “marketing” como uma forma de transmissão de propriedade de uma pessoa para outra.  
Os “movimentos feministas” vão constituir-se como grupos de apoio na “venda” dos produtos 
artísticos, estética e até ideologia ‘feministas’ aos seus ‘consumidores’.

2.4.5.1 Educação pessoal45

A primeira das formas de actuação será a “educação pessoal”46, que pressupõem o estabelecimento 
de redes pessoais e profissionais de actuação. Estas redes podem ser  constituidas por ‘grupos’ que 
operem, como o termo diz, “pessoalmente”47 na procura por alterações de posição em relação às 
mulheres. 

As primeiras a começarem este tipo de abordagem foram as ‘mulheres artistas’, historiadoras e críticas 
de arte que estavam, fundamentalmente, preocupadas com a discriminação que já teriam sentido nas 
suas áreas profissionais. Reconheciam a sua ‘fragilidade’ no mercado laboral, nomeadamente nas 
condições de aprendizagem, produção e venda (Sandell, 1979:21). ‘As’ artistas tinham condições 
piores, no acesso das suas obras a galerias de arte e museus de arte. As acções destas ‘movimentações’ 
iniciais serviram sobretudo para que as mulheres se constituíssem como grupo, na comunidade das 
“fine arts” e estabelecessem novos pontos de sustentação nesta reivindicação partilhando a filosofia 
do ‘movimento’ e as necessidades de uma espécie de ‘nova comunidade’. A vertente da “educação 
pessoal” enveredou, sobretudo, pela divulgação das primeiras constatações e pontos de debate do 
‘movimento feminista’ com a sociedade, esclarecendo as ‘mulheres artistas’ das suas possibilidades 
de actuação, organizando publicações e exibições e propondo um “revisionismo” da história. Para 
além dos aspectos intelectuais, era proposto que as mulheres artistas se colocassem numa posição 
de ‘escuta de si próprias’ e das suas reivindicações pessoais, num sentimento de “womanliness in 
art and life” (Judy Chicago cit. Sandell,1979:23), já que seria importante discorrer acerca das várias 
concepções de mulher, e que esta busca colectiva nascesse, sobretudo, de uma ‘luta interior’ e, só 
assim, verosímil em termos de reconhecimento colectivo.

Esta ‘movimentação pessoal’ actuava, sobretudo, para uma maior “educação” ao nível da reflexão dos 
dados da história, nas mulheres que, normalmente, não eram abordadas porque desconhecidas, e na 
divulgação de escritos, inclusivamente cartas que reflectissem estas preocupações.

45 “personal education” no original (Sandell,1979)
46 Idem
47 Tradução livre
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Fundamentalmente, esta “educação pessoal” foi fulcral para ‘auto-constituição’ das mulheres como 
‘agentes da sua própria luta’ na sua ‘força’ de identificação pessoal e colectiva, ao nível profissional, 
nas áreas da produção, história e critica de arte e, também, nas bases da educação artística.

2.4.5.2 Educação informal48    

Muita desta “educação pessoal” resultou na apetência de algumas mulheres enveredarem para a 
“educação” noutros contextos. O objectivo seria estabelecer uma cada vez maior adesão aos princípios 
feministas através de uma espécie de ‘movimento educativo’ que começasse a apelar para estas 
questões. O meio que se revelava profícuo para este tipo de intervenções seria o ‘informal’ que, fora 
das ‘tradicionais portas de sala de aula’, possibilitava uma série de abordagens que incluíam o ‘discurso 
visual e verbal’ como formas de chegar a uma maior ‘abertura’ estética e a atitudes sociais novas.

Uma das práticas seria o “visual dialogue”49, que conduziu a uma abordagem das obras de arte em 
contexto de galeria, museu ou exposição, e onde muitas vezes se faziam propositadamente, exposições 
de, apenas, obras de ‘mulheres artistas’, para evocar através desse “dialogo” as mensagens subjacentes 
ao discurso das mesmas. Muitas delas apelavam a que a maior parte das discriminações provinham, 
sobretudo, da esfera das vidas privadas e que a exposição de obras que o reflectissem traria a público 
essas ‘facetas ocultas’. Citando a artista Judy Chicago, Renee Sandell aponta para que :

“ not only do women have to move into public life, but men have to share the burdens of private life 
before any real change can take place. This means that men have to be educated emotionally and the first 
step in that education is to be made to ‘see’ women, to feel us, experience our point of view” (1979:24)

Movimento
Artístico

Feminista

TENTATIVA
DE

INFLUENCIAR
MUDANÇA
CULTURAL

(b) via da educação 
informal

(ESCOLA
CRIANÇAS)

(c) via da educação 
formal

Mulheres artistas
    organizações,
    publicações
    e exibições.
Revisionismo da História de Arte

Programas universitários
   de estudos sobre mulheres
   * “studio art”
   * História de Arte
   *História Social da Arte
Outros programas feministas

“Diálogo Escrito”
Publicações e Crítica de Arte
e Estética Feminina.
Cobertura dos eventos artísticos 
pelos media

“Diálogo Visual”
Museus e Exposições 
em galerias.
Confrtontação de questões 
políticas/estéticas nos trabalhos 
artísticos.

?

(d)

(a) via da educação pessoal

RECURSOS PÚBLICO-ALVO

Mulheres artistas,
historiadores de arte
e críticos de arte

“Consumidores de estética”
(público em geral)

Membros
da comunidade

artística

Potenciais membros
da comunidade

artística

Potenciais professores
de arte

(e)
Libertação dos jovens na sociedade através da transmissão de vaçlores,
           conceitos e oportunidades não-sexistas nas artes

“Diálogo Visual”
Museus e Exposições 
em galerias.
Confrtontação de questões 
políticas/estéticas nos trabalhos 
artísticos.

■ Figura 4 – Movimento do “Women’s Art Movement” como uma vertente educativa

(adaptado de Sandell, 1979:22)

48 “informal education” no original (Sandell,1979)
49 “diálogo visual” – (tradução livre) 
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Existe patente, nesta ideia, a partilha da experiência das emoções, assim, seria pedido, agora aos homens, 
para ‘escutá-la’ e entrarem neste diálogo, com elas e com as obras de arte que as reflectem levando-as 
‘mais a sério’ nas opções de divulgação das ideias inerentes ao ‘feminismo’. Podiam-se destacar já 
algumas áreas e temas em ebulição: “a arte política, autobiográfica, a busca consciente de arquétipos 
imaginários, exploração da sexualidade feminina, o retorno ao artesanato e artes decorativas a que as 
mulheres estavam associadas” (Sandell 1979:24)

Deste “visual dialogue” surgiu, também, o “written dialogue”50 que inclui as também designadas 
“painted words”51 que, muitas vezes, eram introduzidas na própria pintura. Era sobretudo munir as 
exposições e as ‘visitas’ de discursos próprios, relacionados com a divulgação desta esfera privada feita 
pública, desta possibilidade de comunicação de um ‘mundo feminino’ até aí pouco ou nada abordado. 
Esta espécie de ‘corrente’ teve a adesão de muitas das estudiosas que se dedicaram a este trabalho 
de pesquisa e que o articulavam com o trabalho das artistas. Este “written dialogue” provocou, no 
seu inicio, o ponto de partida para muita da principal bibliografia que se apresenta nestas temáticas, 
apresentando, também e sobretudo, uma variedade de abordagens estéticas e a implicação de debate 
político e intelectual muito profícua, até, para a interligação com outras temáticas.

2.4.5.3 Educação Formal52 

Os ‘ecos’ desta efectiva “educação pessoal e informal” têm-se vindo a reflectir, em muito, na 
“educação formal” que começou a constituir algumas disciplinas direccionadas para estas questões, 
principalmente em meio académico.

O “written dialogue”, muitas vezes proferido por mulheres ligadas ao meio académico, veio reflectir- 
-se numa visibilidade também maior do “visual dialogue”, e vice-versa que, por sua vez, começaram a 
ter impacto nas galerias, exposições e universidades com uma nova ‘vaga de consumidores’ deste tipo 
de temáticas. Com uma visibilidade maior houve necessidade de algumas universidades começarem a 
abordar temas que veiculassem este tipo de estudos e os desenvolvessem, o que se reflectiu, em muito, 
no desenvolvimento acentuado de currículos de “Women’s Studies”, a partir, fundamentalmente, dos 
anos 70.53

Estas incursões na “educação formal” denominaram-se “feminist art education”54 que teve, ela 
própria, várias formas de ser apresentada em termos curriculares. Sandell (1979:5) dá o exemplo 
de uma universidade que dividiu as ‘temáticas feministas em três categorias distintas: cursos livres 
para “estudantes–mulheres-artistas”55; cursos de  história de arte para mulheres-artistas ou sobre as 
imagens da mulher na arte; e cursos sobre os ‘feitos’ das mulheres na arte.

De ressalvar, que muitos dos cursos não tiveram o impacto esperado e fecharam, quer por razões 
relacionadas com um currículo (que ainda não se demonstraria muito ‘cimentado’ na sua estruturação 
visto serem matérias ainda recentes); quer por factores económicos (em que o número de alunos não 
seria suficiente para manter a sua manutenção): quer por razões de renovação (desta necessidade de 
estruturação e fundamentação maior destes estudos).

Contudo, e com o passar dos anos, nomeadamente em contexto português, poderemos verificar que, 
desta busca de estruturação e apesar destes retrocessos, tem vindo a ser declarado um interesse cada 
vez maior por estas temáticas, tendo vindo a proliferar os “estudos feministas” ou “estudos sobre 
mulheres”, em várias áreas da “educação formal” e em currículos das mais variadas áreas do saber.

50 “diálogo escrito” – (tradução livre)
51 “palavras pintadas”- (tradução livre)
52 “formal education” – no original
53 Como veremos de seguida, este facto também ocorreu em Portugal mas de uma forma mais tardia.
54 “Educação artística feminista” – tradução livre
55 “women art students” – no original
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2.4.6 O ‘movimento feminista’56 e a educação artística 

A ‘força’ da pesquisa e da divulgação de todas as ideias já explicitadas acerca das ‘questões da 
mulheres’ tem vindo a ser, em muito, veiculada sobre estas três formas de educação: pessoal, informal 
e formal. Contudo, ainda foram poucas as abordagens concretas de estudos feministas direccionados, 
especificamente, em torno da educação artística. Já anteriormente indicámos alguns autores que 
trataram destas questões, mas o que verificamos é que poucos ou quase nenhuns estudos existem 
sobre crianças do ‘ensino básico’57 que, tal como o nome indica, são uma das ‘bases’ de educação dos 
indivíduos desde tenra idade. 

Por sinal, no seu quadro (figura 4) podemos verificar, na ‘linha entrecortada e ténue’ que ainda separa 
os “professores de arte potenciais” das crianças a inexistência de formação específica para que eles 
(professores) surjam no contexto educativo de uma forma ‘assumida’ e com bases pedagógicas sólidas. 
Este trabalho permitiria que os indivíduos fossem formados, desde ‘tenra’ idade, com os ‘princípios 
feministas’ de ir contra o ‘sexismo’ e as ‘imagens ‘estereotipadas’, provocando uma educação de base 
na implementação de uma História ‘mais verdadeira’, onde a mulher seja considerada como um dos 
‘motores’, a par do homem. 

Das reivindicações de formação a professores para estas faixas etárias, incluir-se-ia a ideia de poder 
estabelecer paralelismos entre as ‘questões feministas’, nos currículos básicos de matemática, 
ciências, línguas, implementando, desde cedo, na vida dos indivíduos, o tal ‘modelo andrógino’ para 
a educação, onde se inclui a artística. Como já pudemos verificar, estas questões ultrapassam, em 
muito, a área da educação artística mas prevê-se (tal como noutras áreas) que a sua implementação 
em “educação formal” venha a traduzir-se em muitas mudanças positivas também nesta área.

Apesar do muito caminho ainda por palmilhar, tem existido, desde os anos 70, um crescimento 
exponencial destes estudos. Renee Sandell (1979) destaca três áreas privilegiadas em que já existem 
alguns autores com trabalho de pesquisa bem fundamentado: sensibilização para os papéis da mulher 
e o sexismo na arte e na educação artística; diferenciação sexual e preferências artísticas (incluindo 
estudos de produção artística com crianças); e questões de liderança a nível profissional relacionadas 
com a educação artística.

Segundo esta autora, tem-se revelado um crescimento exponencial ao nível de pesquisa quantitativa e 
qualitativa de questões relacionadas com ‘diferenciação sexual em educação artística’, em psicologia, 
e com a pedagogia de abordagens ‘não-sexistas’ em sala de aula. Seria importante que estes estudos 
crescessem, de medida a preencher, na figura 4, o pequeno rectângulo com a interrogação de ‘quem 
poderá formar os professores? A que nível? 

A integração nos currículos deste tipo de estudos poderia formar mais adequadamente os professores 
que, em sala de aula, se dedicam à aplicação de várias matérias na formação dos indivíduos. A educação 
artística, sendo um campo educativo em expansão, tem, ele próprio, a pretensão de vir a ser auxiliado 
por ‘estudos feministas’ mais aprofundados que dêem lugar a uma força educativa mais firme. Essa 
firmeza em torno da paridade entre sexos e no seu acesso a capacidades artísticas e sensibilidades 
diferentes são necessários para um empenho humanístico na sociedade e no mundo.    

3 - Os ‘estudos sobre mulheres’ em Portugal – o ‘desafio da sombra’

Os estudos ‘feministas’ em contexto português são, ainda, relativamente recentes. Até ao século XIX 
conseguimos identificar casos pontuais de mulheres que, muitas delas, se mantiveram ‘invisíveis’ até 

56 Designado no artigo de Renee Sandell (1979) como “women’s art movement”
57 Em Portugal o ensino básico compreende crianças do 1.º ao 9.º ano de escolaridade
58 Cf. (Silva, 1983:876)
59 Aqui numa alusão ao “by, on, for women” proclamado por Georgia Collins (1997)
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aos dias de hoje, e que marcaram, pela sua postura, alguns pequenos motes para o que poderíamos 
considerar o inicio do ideário ‘feminista’ em Portugal. 

Maria Regina Tavares da Silva, num artigo sobre o “Feminismo em Portugal na voz de mulheres 
escritoras do século XX” (1983) fala dos primórdios de um possível mas ambíguo “movimento 
feminista em Portugal” que reivindicava, sobretudo, “a emancipação da mulher” numa tomada de 
“consciência do (seu) valor (como) pessoa”. Casos pontuais houve de homens que, já de 1500 a 1800, 
escreviam sobre algumas qualidades femininas58 mas que, só mais tarde, se vieram a repercutir na 
escrita efectiva “de mulheres, sobre mulheres e para mulheres”59. Só a partir do século XIX se começam 
a marcar essas mesmas mulheres que, consideradas “pioneiras”, começavam a erguer, de modo mais 
consistente, aqueles que são, ainda, estandartes da afirmação do ‘feminismo’: a sua “elevação pela 
educação e pela instrução”60 e a consciencialização da sua importância na sociedade e no mundo. 

Esta “elevação” e “consciencialização” permitiriam que a mulher se ‘impusesse’, nomeadamente 
pela escrita, meio privilegiado de veiculação do pensamento. E foi exactamente por esse meio 
que se destacaram as primeiras ‘feministas organizadas’ “declaradamente radicais” na edição da  
“Revista Voz Feminina” cuja chancela número um apareceu em 1868. Era porém consensual, mesmo 
pelas denominadas “conservadoras, confessas e não-feministas” que a via da educação seria a mais 
profícua na estruturação da ‘mulher’ como indivíduo participante no próprio atenuar das diferenças. 
Surgem, nestas várias ‘conceptualizações’ de mulheres, os vários ‘géneros’ da ‘primeira vaga’: 

“Caiel, pseudónimo de Alice Pestana, é uma das precursoras radicais; Maria Amália Vaz de Carvalho, 
a grande escritora, é uma não-feminista profundamente preocupada com a educação das 
mulheres; Carolina Michaelis de Vasconcelos, a eminente sábia, é também uma feminista 
consciente da carência e da pobreza cultural das mulheres; Ana de Castro Osório é talvez a 
teórica mais notável do feminismo e uma das militantes mais empenhadas; Adelaide Cabete 
é uma das dirigentes mais impulsionadoras e prestigiadas da corrente feminista e das suas 
várias expressões.” (Silva,1983:876)

É, em muito, a partir deste ‘primeiro grupo de mulheres’ que se vão tecer as também primeiras 
manifestações mais evidentes deste ‘possível movimento feminista’. Enfatizamos o ‘possível’ pois 
as estudiosas desta matéria (Cova, 2007, Joaquim, 2006; Magalhães, 2001; Silva, 1983, Vasques, 
2001, Vaquinhas, 2000 entre outros) questionam, desde sempre, a efectiva existência de um ‘movi-
mento feminista’ em Portugal, já que matizado por vozes tão díspares que nunca se revelaram 
verdadeiramente ‘unas’ em termos de objectivos comuns. Apesar disto, houve a necessidade de 
criar associações de mulheres na implementação de alguns desses possíveis objectivos. Falamos por 
exemplo da Associação de Propaganda Feminista, fundada em 1911, e do Conselho Nacional das 
Mulheres Portuguesas, fundado em 1914, esta última considerada a “organização de maior e mais 
longo impacte no movimento para a emancipação da mulher em Portugal” no “defender (de) tudo 
o que diga respeito aos melhoramentos das condições materiais e morais da mulher, (…)e (por) pôr 
incondicionalmente o seu esforço ao serviço de todas as ideias que possam concorrer para o bem-
estar da mulher, em particular, e da humanidade em geral”61 . A partir daqui, este ‘sentimento do 
colectivo feminino’ levou a que se investissem em várias ‘acções’ de cariz doutrinário, reivindicativo, 
cultural e educativo que culminaram nos dois congressos, no início do século XX, de 1924 e de 1928, 
dedicados, justamente e sobretudo, à “Educação”.

Contudo, e apesar desta ‘dedicação’, Teresa Pinto assinalou, na sua comunicação aquando do Congresso 
Evocativo62, que, passados todos estes anos e na viragem para o século XXI, esta (a educação) “não 
tem constituído uma área prioritária para o movimento feminista, nos últimos trinta anos”. 

60 Este era um dos princípios defendidos pela Associação de Propaganda Feminista fundada em 1911 liderada por Ana de Castro Osório (Silva, 
1983:877)

61 Patente nos Estatutos do Conselho Nacional de Mulheres Portuguesas, citado por (Silva, 1983:877)
62 Refere-se ao Encontro decorrido a 4 e 6 de Maio de 2004 do qual surtiu a publicação (Amâncio, 2007)
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Esta autora, que se tem dedicado ao estudo do Género, neste contexto, subscreve uma proposta63 que 
elege este campo de estudo como ‘objectivo’ do que denomina “novo feminismo”. Segundo ela, existe 
uma constatação evidente de que os materiais pedagógicos mantêm presente e até proliferam uma 
marcação de estereótipos que marcam o imaginário social das crianças, instaurando, desde pequenos, 
uma assimetria de papéis associada à diferenciação sexual. Isto vai fazer com que se reproduzam 
“expectativas diferenciadas para raparigas e rapazes no que respeita às várias dimensões da sua vida 
presente e futura” (Pinto, 2007:141-142)

Esta “interiorização estereotipada no processo de socialização” das crianças, nomeadamente em meio 
escolar, marca, sobretudo, uma orientação profissional e social motivada para determinados ‘papéis’ 
associados, especificamente, à ‘feminilidade’ e ‘masculinidade’ e que vão cerceando, muitas vezes, 
as opções pessoais em prol das colectivas e ‘socialmente aceites’. Nestas considerações, e já em 
199964, Teresa Pinto fez um balanço das políticas para a igualdade em educação, no nosso país, 
onde estipulava três níveis: o primeiro, à “mera Consignação de Igualdade de Oportunidades em 
Educação nas Leis Gerais”; o segundo, no ‘refinamento’ dessa “Consignação” através de situações 
mais específicas; e o terceiro, “operacionalizando” o primeiro e segundo ‘objectivos’. A constatação 
foi a de que, Portugal, em comparação com outros países da União Europeia65, ainda não terá passado 
do primeiro nível, não tendo integrado, ainda, na génese e fundamentos da política educativa, o 
‘género’ como ‘prioridade’. 

Volta aqui a repetir-se o ‘paradoxo’: sendo ‘o movimento feminista’, em Portugal, considerado, 
por algumas das principais estudiosas ‘quase invisível’ (Pinto:2007), ‘moderado’66 (Silva:1983) e, 
até, ‘possivelmente inexistente’67 poderá estar ele implicado na proliferação dos estudos de e sobre 
educação? (Joaquim:2006)

Aqui colocamos ênfase na interligação da temática lançada por Maria José Magalhães (2001) acerca 
da ‘dificuldade de denominação’ destes estudos, já debruçada no ponto nº 1.1.2 deste trabalho e 
ressalvada por Teresa Joaquim, que aponta, como hipótese da ‘não-referenciação’ da maior parte das 
investigadoras à sua ligação com os “estudos sobre mulheres”68, a fraca implementação universitária 
destes estudos (e a) sua falta de credibilidade a nível da comunidade científica portuguesa”, 
constituindo a ‘mulher’ e o seu pensamento como o de “pessoa deslocada”(2006:111-114). Neste aspecto 
Eugénia Vasques aponta também a dificuldade de, mesmo as “novas gerações” de investigadoras(es), 
se afirmarem nesta área de estudos porque “confinadas nas margens (…) por ‘velhos do Restelo’” 
que vão cerceando a “mudança de mentalidades ou maturidade democrática de cidadania” (2001a:9). 
É, aliás, principalmente em meio académico que incidem os esforços de salientar esta temática 
como ‘essencial’ na prossecução de uma ‘consciência’ no desenvolvimento das mais diversas áreas 
científicas, nas quais destacamos as ciências sociais, humanas e de educação (onde incluímos, claro 
está, a educação artística).

Apesar desta “falta de credibilidade”, tem-se constatado, desde 1985, “uma viragem no sentido 
positivo na implementação desta temática” nomeadamente pela ‘aplicação prática’ do programa de 
“Coeducação” (que constituiu uma rede multidisciplinar e transnacional de produção e investigação 
de estudos sobre o género e educação), pelo acentuar do trabalho continuado, feito, a nível estatal, 
pela Comissão para a Igualdade e os Direitos das Mulheres69, e pelo investimento das academias que, 
nos últimos anos e, nomeadamente, desde os anos 90 até hoje, têm vindo a melhorar a inserção desta 

63 Lançada sobretudo pela autora Victoria Camps no livro “O século das mulheres” (Presença, 2001)
64 Num estudo para um Encontro da APEM e que culminou mais tarde para o aprofundamento num artigo em co-autoria com Fernanda Henriques  

(Henriques, 2002) 
65 Como por exemplo Alemanha, Bélgica, Espanha, França e Itália (identificados no segundo nível) e Dinamarca, Finlândia, Suécia, Irlanda Holanda 

e Luxemburgo (identificados no terceiro nível) (Pinto, 2007:144-145)
66 “nunca declaradamente subversivo nem violento, mais atento à satisfação das suas reivindicações pela força da persuasão (…) do que pela força 

dos gritos e das manifestações.” (Silva, 1983:875)
67 “ (…) afirmação de posições diferentes sobre a existência ou não de um movimento feminista no pós 25 de Abril de 1974” (cf. Magalhães, 1998, 

Tavares, 2000, Amâncio, 1998, Ferreira, 1999, Joaquim, 1999b cit. por Joaquim, 2006) 
68 Declinando na maior parte das vezes a sua ligação ao termo ‘feminista’ (Joaquim,2006:111, Magalhães, 2001:43-48)
69 Podendo consultar-se o site: www.cig.gov.pt



53

temática no seu plano de estudos. Assim, podemos verificar, a partir destes dados de Teresa Pinto 
(2007), Teresa Joaquim (2006) e acrescentando algumas alterações posteriores que, principalmente, 
nos últimos anos, têm proliferado os cursos e graus académicos conferindo especialização nestes 
temas. (figura 5)

Associado a este ‘reforço positivo’ das academias, aparece, também, a expansão de Revistas Científicas 
das quais se destacam a “Faces de Eva – Revista de Estudos sobre a mulher, do Instituto Pluridisciplinar 
de História das Ideias da Universidade Nova de Lisboa”; a Colecção “Philosophica-Debates”, da 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa70; e a Revista “Ex-Aequo” que partiu do aparecimento 
da APEM, criada em 1991, à qual se seguiu uma outra associação – a APIHM de 1997 (que se 
vieram juntar à anterior UMAR, criada em 1976). Acerca da Revista “Ex-Aequo” podemos destacar 
a publicação de dois números71 dedicados exclusivamente à “Construção dos estudos sobre mulheres 
em Portugal” que mostra a panorâmica dos mesmos nas mais variadas áreas de saber.

De ressalvar, também, a ‘responsabilidade’ inerente ao aumento exponencial desta ‘oferta académica’ 
que, por um lado, deveria acercar, consigo, um investimento maior, em termos financeiros, à prática da 
investigação; por outro, deveria levantar interrogações deontológicas em relação ao “modo rigoroso 
como (a comunidade científica) produz saber e como o reflecte (ou não) sobre a adopção de novos 
conceitos ou de novos modelos teóricos”. Sublinhamos a reflexão de que esta ‘responsabilidade’ 
diz respeito a uma “questão teórica, e não a uma questão (meramente) de homens e mulheres.  
Na prática, de facto, têm sido ‘as mulheres’ a assumir essa tarefa, o que pode conter ou significar alguma 
marginalidade no interior da comunidade científica”, podendo ser denominadas de “respigadoras” por 
se dedicarem ao trabalho de constituir uma espécie de ‘puzzle’ cujas peças foram ficando ‘perdidas’ ou 
‘ocultas’ pela História em que elas próprias foram protagonistas ‘sem saberem’. (Joaquim, 2006:115-116)  

Teresa Joaquim aponta, ainda, para a reflexão de alguns autores, como o filósofo José Gil que questiona, 
sobretudo, a inexistência de um ‘corpo conceptual de confronto’ entre o ‘movimento feminista’ e um 
possível ‘movimento no masculino’: “enquanto as mulheres punham e põem em causa a sua condição 
(…) ao ponto de se interrogarem ‘o que é ser mulher?’ os homens quase nunca responderam ao 
desafio aplicando-se a si mesmo ‘o que é ser homem?’” (Gil, 1998 cit. por Joaquim,2006:117) 

Neste seguimento, e em panorama nacional, podemos, já, verificar, também, pequenos focos de 
‘mudança positiva’ no interesse demonstrado por alguns investigadores-homens pelas questões 
‘sobre mulheres’. Expressões como as que intitulam um artigo recente (2008) do investigador João 
Manuel Oliveira que afirmam “eu, investigador feminista, enquanto modo de ‘devir com’”, revelam a 
‘subversão positiva’ que pode ser feita nestes estudos, aumentando os seus ‘instigadores’. 

Debruçando-nos na arte e, mais especificamente, na educação artística, verificamos que em contexto 
português, pouco descobrimos de novo, a não ser a ‘tentativa de interpretação’ de obras de algumas 
artistas que elaboram ‘temáticas femininas’ como Paula Rego, Graça Morais, Helena Almeida, 
Lourdes Castro, Ana Hatherly, Sarah Affonso etc.. 

Teresa Joaquim indaga, nas suas reflexões sobre filosofia, arte e género a “dificuldade de articulação 
das artes com as ciências”, referindo-se à menção de algumas destas pintoras como “curtas referências 
à questão dos Estudos sobre Mulheres e a Arte” justificadas por “uma produção paralela, (ainda) sem 
questionamento e reflexão sobre o trabalho produzido, sobre as condições de possibilidade da criação 
de uma obra.” Neste seguimento, diz tê-las ‘escolhido’ para ‘menção’, de forma aleatória e apenas 
para reformular as interrogações que Simone de Beauvoir teria colocado: “o que é ser mulher e 
filósofa? O que é a concepção? O que é habitar? O que é criar?” (Joaquim, 2006:135) 

70 Que aparece no âmbito de Projecto de Investigação “Uma Filosofia no Feminino” financiada pela Fundação para a ciência e Tecnologia
71 Números 5 e 6 da colecção
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GRAU OU COMPONENTE ACADÉMICA

Disciplinas específicas em Currículos  
de Licenciaturas

Disciplinas específicas em Currículos de Mestrado

Mestrado e Doutoramento 
em “Estudos sobre Mulheres” 

Mestrado em “Educação, Género e Cidadania”

Pós-Graduação em “Género, Poder e Violência”

Pós-Graduação em “Direito da Igualdade  
de Género”

Criação de Centros e/ou Linhas de Investigação

Cursos Livres

Abordagem integrada de ‘questões de género’ em 
disciplinas de formação de docentes

Acções de formação contínua de docentes sobre 
“Coeducação e Igualdade de Oportunidades”

INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS

Universidade da Beira Interior, Universidade 
Lusófona, Faculdade de Psicologia e Ciências  
da Educação das Universidades do Porto e 
Coimbra, Universidade do Minho

Faculdade de Letras e Faculdade de Psicologia 
e Ciências da Educação da Universidades de 
Coimbra, Faculdade de Letras da Universidade  
de Lisboa, Faculdade de Psicologia e Ciências  
da Educação das Universidades do Porto, Instituto 
Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa

Universidade Aberta, Universidade Nova de Lisboa

Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação  
da Universidade do Porto

Instituto Superior de Psicologia Aplicada

Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra

Universidade Aberta, Universidade de Coimbra, 
Universidade de Évora, Universidade  
Fernando Pessoa, Universidade Nova de Lisboa, 
Universidade Lusófona, Faculdade de Psicologia 
e Ciências da Educação da Universidade do Porto, 
Instituto Superior de Ciências do Trabalho  
e da Empresa

Universidade dos Açores, Universidade Nova  
de Lisboa

Escolas Superiores de Educação de Beja, de Faro, 
de Lisboa, de Santarém, de Setúbal, S. João  
de Deus, Faculdade de Ciências do Desporto  
e de Educação Física e Faculdade de Psicologia  
e Ciências da Educação da Universidade do Porto, 
Universidade de Évora, Universidade do Minho

Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação  
da Universidade do Porto, Escola Superior  
de Educação de Santarém, Associação  
de Professores de História, Centros de Formação  
de Associações de Escolas de Guimarães,  
de S. João do Estoril e da Parede

■ Figura 5 – ‘Oferta’ académica em Portugal em torno das temáticas de ‘género, ‘estudos sobre 
mulheres’ e ‘Coeducação e Igualdade’

São exactamente algumas destas questões as que (re)colocamos, de outra forma, neste trabalho, tentando 
aprofundar a área na qual nos propusemos debruçar: os estudos sobre mulheres, em educação artística; 
no contexto português e através de uma artista e educadora (Maria Almira Medina). Esperamos que 

(adaptado de Joaquim: 2006 e Pinto: 2007)
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esta produção de ideias seja, ela mesma, o alicerçar de todas as que já foram produzidas, até agora, 
em Portugal e pelo mundo.

4 ‘Nós’ que ‘nos’ estudamos, onde nos ‘localizamos’ – uma possível síntese 

Encontrar a ‘localização’, em estudos do teor do que pretendemos, neste trabalho, é sempre uma tarefa 
difícil, já que toldada de uma série de conceitos que ainda estão, por si só, a ‘definir-se’. Este tipo de 
pesquisa que assenta, na maior parte dos casos, numa procura ‘interior’72 que se verifique no ‘exterior’ 
e no concreto, levanta algumas ‘indefinições’ que temos que procurar delimitar da melhor maneira, ao 
ponto de se ‘existirem’ perceptíveis num ‘mundo conceptual’. 

Dizia Adrienne Rich (2002:20) que “localizarmo-nos no nosso corpo” significaria reconhecer “na 
pele” onde essa mesma “pele” nos teria levado e onde nos teria ‘impedido de ir’. Nesta assumpção, 
torna-se dificuldade básica, neste tipo de pesquisa saber dos ‘espaços de pensamento’ onde ainda não 
conseguimos discernir o individual do colectivo, o ‘nós’ dos ‘outros’, e a complexidade de ‘dentro’ 
que é subjectividade de cada um. Por isso, o problema para esta autora (e que se torna também o 
nosso) é sabermos o que queremos, de facto, dizer, quando empregamos a palavra ‘nós’. 

Françoise Collin73 falava da necessidade de criar uma “comunidade dialogal de citação”, num para-
lelismo metafórico entre a dança e a vida como o “movimento do corpo e das ideias feita na multi-
plicidade de experiências, de face a face com a mortalidade”. E esta ‘morte’ é, talvez, o estar disposto 
à ‘perca de si’ feita pela “aprendizagem da multiplicidade de(ssas) experiências no que elas trazem, 
também, de conflito, de heterogéneo e de dissenção.” (Joaquim, 2006:137)

Assim, falar de delimitação conceptual, neste trabalho, é falar, também, das mutações que o próprio 
‘pensamento’ sofreu ao ‘pensar-se’74. A escolha da  expressão ‘questões de género’, para título deste 
trabalho, não foi fácil, pelas já citadas controvérsias levantadas nomeadamente, no ponto n.º 1.1.3 
deste trabalho. Porém, quisemos, desde o inicio reflectir sobre o ‘ser humano como ‘ser pensante’, e, 
por ‘ser humano’, tomámos não só as mulheres mas também ‘os homens nas mulheres’, assumindo 
também ‘nelas’ a suposta ‘masculinidade’ como espelho. Isto para reflectir a ‘sexualidade’ como ponto 
de partida, deitando ‘abaixo’ as concepções de género, segundo um sentido de fixidez, e explorando 
as diversas visões como pontos de reflexão possíveis.

Utilizámos depois a expressão “estudos sobre mulheres”, pois dentro das ‘questões de género’ 
privilegiámo-las, quer por uma situação de ‘desvantagem’ histórica da ‘materialização do (seu) pen-
samento’ (nomeadamente através da escrita e da investigação), quer pela implicação concreta ao 
‘objecto de estudo’ que quisémos próximo. Neste trabalho, queremos implicar, sobretudo, os ‘mal- 
-entendidos’ e os preconceitos em relação ao ‘feminino’: porque esta implicação do ‘feminino’ torna 
inevitável para ‘nós’ a implicação conjunta do ‘feminista’ aqui como um plano de ideias que embora 
não politizado se torna politizante e também porque pelo carácter individual e social, implica a 
necessidade de ir de encontro a problemáticas que dizem respeito à vida pública reflectida por um 
privado ainda ‘camuflado’ e ‘inconsciente’ de desvantagens entre indivíduos de ambos os sexos.

Neste cruzamento entre o feminismo e a educação artística, vamos, pois, ‘encontrar-nos’ na vertente 
“pluralista” apoiados na ideia ‘positiva’ de que, se o ‘feminino’ se pode constituir como problemática, 
o ‘masculino’, por consequência, também. (Amâncio, 1998, Joaquim, 2006, Oliveira, 2008 entre 
outros) Em consequência desta visão de ‘complemento’ entre o masculino e feminino, apoiamos 

72 dos indivíduos
73 Citada por Teresa Joaquim (2006:137)
74 Numa alusão à frase “será o pensamento pensado capaz de acolher o pensamento pensante?” de Françoise Collin (cit. por Joaquim 2006:10) que 

se conjuga em muito e quanto a nós, com o ponto de partida da problemática para este trabalho 
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sobretudo, e nestes estudos para a educação artística, a visão de Georgia Collins e, a de Renee Sandell  
de um modelo andrógino que privilegie este “pensamento pensante” (Collin cit. por Joaquim, 
2006:10), para todos os indivíduos de todos os ‘sexos’ e ‘géneros’. Baseando-nos, sobretudo, na varia-
bilidade que o ‘mundo da arte’ nos parece ter de potencial, e na diversidade que os próprios indivíduos 
constitutivamente apresentam, em termos de potencialidades de “transcendência” e “imanência” 
(Beauvoir, 1975, Collins, 1977). Parece-nos que este modelo permite uma exploração, cada vez 
maior, de mais tipologias artísticas e de ‘género’, como categoria que permite “problematizar ainda 
mais o que conta como humano” (Haraway cit. por Joaquim, 2006:125) reformulando-o na identidade 
e pondo em causa aquilo que consideramos como ‘fixidez’ de estereótipos sexuais, implicitamente 
redutores das potencialidades de qualquer ser humano.

Implicando o masculino no feminino e vice-versa, ‘conflitualizamos o próprio conflito’ colocando 
os dois ‘sexos’ a par, e buscando o máximo de ‘géneros’ nos próprios ‘géneros’, para que o privado 
e o público, o individual e o colectivo, o interior e o exterior ‘se pensem’ num todo homogéneo, em 
termos de consideração social, mas diferenciado em termos de consideração específica e individual.

Em suma: implicamos neste trabalho as três ‘questões’ essenciais: ‘questões de género’, implicando 
as ‘questões sobre mulheres’ numa perspectiva que poderemos denominar de ‘feminista’. Nestas 
questões encontramo-‘nos’ na visão “pluralista” que investe na diversidade e complementaridade dos 
‘sexos’ e géneros. Nesta visão apoiamo-nos num “modelo andrógino” de abordagem da educação 
artística, acreditando que esta forma de ‘intervir’ na educação favorece o reconhecimento do ‘ser 
humano’ no seu ’todo’, propiciando a tomada de consciência do individual, para uma compreensão 
maior do colectivo. 

Trata-se aqui, sobretudo, de ‘devolver à História’ a sua própria versão, já que assumimos que a ‘versão 
das mulheres’, dos ‘femininos’ e dos ‘feminismos’ lhe foi vedada, porque, relegada para um segundo 
plano que tem que ser (re)descoberta. Nesta redescoberta, encontrámos na figura de Maria Almira Medina 
a possível base ‘discursiva’, por se tratar de uma ‘mulher’ sui generis a quem colocámos, sob a 
forma de entrevista semi-directa as questões já implicadas no ponto número 1 desta primeira parte 
constitutiva desta dissertação.



“Eu gostava de ter ido para Belas-Artes ou para Teatro. Mas depois dissuadiram-me: «Uma mulher 
não pode pintar nus! Tu sabes escrever, Almira – o melhor é ires para Letras… uma mulher vai para 

Letras…» e eu fui. Fui porque também amava a Literatura 

Maria Almira Medina
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II MARIA ALMIRA MEDINA – AS VÁRIAS ‘FACES’ DE UMA ARTISTA E EDUCADORA

1 Narrativas de Vida  - implicações da história quotidiana

Os estudos das ‘questões de género’, nomeadamente os que remetem para os ‘feminismos’ levam-nos 
a quase tão múltiplas visões como ao número de mulheres que existem.

A ‘busca de quotidianos’ é uma das formas encontrada, de reconstituir o ‘discurso calado’ das mulheres 
que, ‘invisivelmente’, foram cumprindo o seu papel na história da humanidade. (Castro, 2008)

Apelidadas por Françoise Collin como as “herdeiras sem herança”, há hoje, e cada vez mais, um sentido 
de reconstituição de uma ‘história que ficou por dizer e escrever’ e onde se inscrevem as narrativas 
daquelas mulheres que, com a sua vida, “se assemelham a meteoros, a constelações vibrantes de 
força, de intuição, de sensibilidade(…)” (Joaquim, 2006:39)

Maria Almira Medina, inscreve-se, certamente, num desses ‘meteoros’ que, na simplicidade e na 
quase ‘invisibilidade’, se foi constituindo como uma ‘força viva’ que indelevelmente, vem e tem 
vindo a marcar o percurso de muitas mulheres e homens.   

Mulher que como ela própria afirma “tem estado no seu canto”75, falta-lhe curiosamente, publicar um 
livro de nome os “cantos da casa”76 onde, pela palavra, nos leva onde os já publicados certamente 
ainda não levaram. Porque são muitos os caminhos, e porque, já dizia António Machado, “o caminho 
faz-se a caminhar”, Maria Almira Medina estabelece, no presente trabalho, o paralelismo entre os 
conceitos e a prática, entre os livros e a vida para que a palavra floresça e ganhe, ela própria, novos 
sentidos.

■ Figura 6 – Maria Almira Medina 
na infãncia

(Foto: Medina: 1996:16)

A ‘inscrição’ de qualquer personalidade, no ‘mundo’, rege-se por uma linha ténue entre o ‘onde nos 
vamos construindo e onde o próprio mundo nos constrói.’ Tentando construir esta frágil teia, vamos 
tecendo as “historicidade(s) do(s) quotidiano(s)” (Vaquinhas,2000:83), que nos fazem emergir novas 
faces, para que ‘face a face desde Adão e Eva’ possamos saber que género de mulher é cada uma de 
nós (Castro, 2008).

75 Conversas ‘soltas’ com Maria Almira Medina
76 Compilação de ‘escritos’ em jornais ao longo da sua vida
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Fio a fi o a teia se constrói, rede a rede se ‘escrevem percursos, até aqui calados’, para a desvelar.

A segunda parte deste trabalho é dedicada, sobretudo, a Maria Almira Medina, às memórias, aos 
sentidos e à história narrada que se tentou enlaçar. Tentámos, sobretudo, seguir os pontos a que nos 
propusemos, na entrevista77, tendo a difi culdade de delimitá-los e sabendo, desde logo, que os ‘sete’ 
pontos de refl exão78, serão sempre um dos “cantos da casa” que queremos visitar e que invariavelmente 
se confundem com a ‘casa inteira’, trazendo o privado a público (Collins, Sandel, Joaquim, etc.), para 
que o público se torne entendível na sua especifi cidade e na sua dimensão societária. 

1.1 Breves notas biográfi cas – um percurso

Maria Almira Medina nasceu em Tavarede (Figueira da Foz) a 29 de Agosto de 1920. 

Filha de António Medina Júnior e de Emília Pedrosa Medina (fi gura 7). 

Veio para Sintra aos seis anos de idade, terra onde cresceu e onde vive actualmente. No seu percurso, 
viveu, ainda, por curtos períodos em Lisboa, Porto, Vila Nova de Gaia, Figueira da Foz, Faro, Paris, 
Sevilha, Bruxelas e Jersey.

Desde pequena, foi imbuída de um grande sentido artístico. A família (composta por indivíduos que 
conjugavam a ‘arte de lavrar a terra’ com a música, canto e o teatro amadores) desde sempre a cultivou 
nas lides artísticas tornando-a sensível às artes e à cultura.

Formou-se pela Universidade de Lisboa em Filologia Românica, terminando o seu curso com uma 
tese sobre Mário de Sá Carneiro. Prossegue o Curso de Ciências pedagógicas, já na perspectiva de 
dedicação ao ensino, onde cultivou, sempre, “um gosto imoderado pelas virtudes pedagógicas do 
teatro e da poesia, e pelo jornalismo, em meio escolar, feito pelos alunos”79 

■ Figura 7 e 8 – Os pais de Maria Almira Medina – António Medina Júnior e Emília Pedrosa Medina

77 Já explicitados no ponto nº1 da primeira parte deste trabalho
78 Estes pontos coincidem com as perguntas efectuadas a Maria Almira Medina, sendo que o ponto no 6 aglutina as perguntas nº 6 e 7 da entrevista; 

o ponto no 7 apresenta-se como uma possível súmula de todos os pontos anteriores.
79 Notas de Carlos de Melo pela exposição retrospectiva de Maria Almira Medina na Galeria Municipal de Sintra em Junho de 2009
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No jornalismo em meio escolar, promoveu antes do 25 de Abril, anos 60-70, na Escola Industrial  
e Comercial do Cacém 80, colóquios inovadores em que se começaram a discutir assuntos artísticos 
e outros entre o ‘palco e a plateia’. Chegaram a participar Baptista Bastos81, Mário Neves82,  
Tomás Ribas84, Vitorino de Almeida84 etc. Também na escola de Cascais participou com os seus 
alunos no “Jornal Costa do Sol” que ainda hoje existe. 

Nestas mesmas áreas (poesia e teatro) foi destacada, a nível nacional, num grupo de 40 professores, 
para ministrar formação e ‘reciclagem’ a colegas do distrito de Leiria.85

■ Figura 9 – Camilo e Cacilda

no presépio de Tavarede

(os pais de Maria Almira Medina participavam assiduamente na 

vida cultural e social das Associações fundadas pelos seus familiares 

directos: nesta foto representavam “Camilo e Cacilda” uma peça de 

Dia de Reis apresentada em 1916 pelo grupo de Teatro da Sociedade  

de Instrução Tavaredense)

■ Figura 10 – “Amena Instância” (um dos jornais que Maria Almira Medina produziu com os seus alunos)

80 Actual Escola Secundária Ferreira Dias
81 1934 – jornalista e escritor português
82 Desenhador português
83 Bailarino português
84 (1940) – compositor, maestro, pianista e escritor português
85 Esta formação foi ministrada por todo o país no ano lectivo de 1971-72
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Viveu uma grande parte da sua vida em ditadura, factor este que, talvez, a tenha tornado sui generis 
nas mulheres da sua geração. Desde sempre subversiva e atenta aos problemas sociais da época, 
bateu-se por valores humanistas que a fizeram, muitas vezes, enfrentar de perto, o regime opressivo 
de Salazar.

Da sua obra literária conta-se: “Distância” publicada em 1945, e ”Madrugada” (figura 12) clandes-
tinamente compilada e publicada por um grupo de escritores do Porto que assim a mantiveram, quase 
em segredo, até à reedição recente no último Junho (2009) em ‘quase fac-simile’.

Recentes também são as reedições de “A menina-girassol – biografia de infância” e “Sem Moldura”86, 
ambos publicado em 1996 pela Câmara Municipal de Sintra, “Um tempo de Cata-Sol” (poemas) 
publicada em 2007 pela “Casa das Cenas – Educação pela Arte” - Associação do Concelho de Sintra 
com quem tem feito recolha e divulgação de poesia e prosa de autores locais desconhecidos do grande 
público.

Da vertente literária fazem, ainda, parte, poemas e contos dispersos em revistas, jornais locais e 
literários, antologias, manuais escolares, contos e traduções.

Esteve quase desde sempre ligada ao jornalismo, por via do pai, director e fundador do Jornal de Sintra 
(em 1934) – semanário local onde manteve actividade jornalística variada e inclusive a coordenação 
de uma página cultural. Em 1983, com a morte do pai, é ‘forçada’ a assumir a direcção do jornal, 
actividade que manteve até 1991. 

■ Figura 11 – Experiência de Maria Almira Medina

(ao lado)

■ Figura 12 – Capa da reedição do livro de poesia

“Madrugada” (em baixo)

86 Este livro à data da escrita desta dissertação encontrava-se esgotado à espera de nova reedição breve
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Para além deste órgão, participou em vários outros, numa actividade que variava da reportagem  
à ilustração, crónicas, contos e poesia. São alguns deles os jornais ‘O Século’, ‘Vida Mundial Ilustrada’, 
‘Gazeta Literária’ (Porto), ‘Diário Popular’, ‘Mundo Literário’, ‘Vértice’, ‘Notícias do Bloqueio’, 
‘Bandarra’, ‘Jornal de Letras e Artes’, ‘República’, ‘Diário de Lisboa’, ‘Jornal de Notícias do Porto’ etc.

Em termos artísticos, manteve actividade em pintura (técnica pessoal, desde sempre aliada, também, 
aos têxteis, além do óleo e do guache e outros materiais), figurino e ilustração em estilismo e joalharia, 
cerâmica, esmalte sobre cobre, publicidade e caricatura. Nesta última actividade, foi a primeira mulher 
portuguesa a ser homenageada com os prémios ‘Gentes da Rádio’ (1948) pela Casa de Pessoal da 
Emissora Nacional, (distinguindo-se, de entre o júri, personalidades como Carlos Botelho87, Bernardo 
Marques88 e Luís Reis Santos89‘), e o prémio ‘Leal da Câmara’ (1952), promovido pela Sociedade 
Nacional de Belas-Artes.

Será impossível traduzir, neste trabalho, toda a vida de Maria Almira Medina, já que, como ela própria 
refere, quando lhe perguntamos pelo seu percurso: 

“(…) é a pergunta mais difícil que me podes fazer(…) o meu percurso de vida, estou sempre a 
interiorizá-lo (…) portanto há um encadeamento (…) uma espécie de sinopses do que se passou 
e que estão a sobrecarregar, para o bem e para o mal, o que se está a passar na actualidade”90 

Encadeando a pesquisa com as narrativas de Maria Almira Medina, podíamos, desde já, considerá-la 
neste “tornar-se mulher” de que fala Simone de Beauvoir (1975 a e b), e que aos 89 anos tem uma 
vida que ainda pulsa e reintegra ela mesma um ‘género’ próprio de mulher.  

Pela sua ‘mão’, podemos, considerar Maria Almira Medina como uma árvore ainda viva “de onde 
saem vários ramos, uma espécie de árvore com ramadas, as ramadas mais diversas (…)” 91

■ Figura 13 – Na figura em baixo

Maria Almira Medina com o pai (ao centro)

e o irmão (à esquerda) num jantar comemorativo  

do Jornal de Sintra

■ Figura 14 – Na figura ao lado as traseiras da 

tipografia Medina e Jornal de Sintra quando o pai  

de Maria Almira Medina ainda era director

87 (1899-1982) Pintor, ilustrador e caricaturista português
88 (1898-1962) – desenhador, caricaturista e ilustrador português
89 Historiador de arte e director de um museu em Lisboa (fonte Maria Almira Medina)
90 Anexo I – entrevista com Maria Almira Medina -  pag. 2
91 Idem



63

Deixando-nos esta indicação, fomos seguindo, no seu percurso, as “ramadas” que considerou mais 
importantes e que colidiram, em muito, com algumas das ‘questões de género’ que indicámos.

1.2 Infância e Juventude – a menina “torna-se” mulher

1.2.1 A infância – memórias da “menina-girassol”

Começando pelas raízes da árvore, Maria Almira Medina nasceu em Tavarede. Originalmente, as 
famílias do pai e da mãe eram ‘remediadas’ mas, pelos relatos da própria, algumas características 
vieram-lhe talvez pelo “gene”: por exemplo, no espírito participativo, por vezes contestatário, e no 
interesse pelas causas sociais. 

Os avós de Maria Almira Medina (figura 15) mesmo lavradores, estiveram, desde sempre, ligados ao 
meio social e cultural da pequena localidade de Tavarede. Segundo ela, “rivais nas boas causas”92, 
foram fundadores das duas associações culturais locais93, património que terão seguido, sendo António 
Medina Júnior (pai de Maria Almira) um participante assíduo das actividades da colectividade, 
tocando na tuna e participando activamente, na vida cívica. “ meu pai, aos dezoito anos já escrevia 
artigos contra as resoluções da Junta de Freguesia da terra dele, lá no jornal da terra.”94

■ Figura 15 – A família paterna de Maria Almira Medina

(da esquerda para a direita: tia Violinda; avô paterno Medina; tia-avó Rosa (irmã da avó ‘Titila’); tio Pedro;  

bisavó Jesuína Nunes; pai Medina; avó Otília (a quem chamavam ‘Titila’ –

– na altura grávida do tio Ricardo); tio José Medina)

92 Conversas ‘soltas’ com Maria Almira Medina
93 Sociedade de Instrução Tavaredense e Grupo Musical e de Instrução Tavaredense
94 Anexo I - entrevista com Maria Almira Medina – pag.21
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Quase toda de Tavarede (exceptuando o avô paterno de origem espanhola), a família, de acordo com 
as possibilidades da época dedicava-se à música e ao teatro: 

“na minha família todos são… actores e músicos. (…) o meu pai violino, o meu avô rabecão,  
o tio Zé flauta, outro guitarra. O meu padrinho, irmão segundo do meu pai… que dizia dele:  
«o tio Zé tem uma beiça para a flauta!» criou uma orquestra onde ensinou todos os instrumentos 
a toda a gente… sabia tudo (…) criava… inventava músicas, ele é que as escrevia. O namoro 
com a minha tia foi a fazer músicas (…) e ela a cantá-las! Comovia, sabes? (…)” 95

De todos os membros da família, nutria desde criança um particular afecto e interesse pela  
tia Violinda96, figura de referência no seu crescimento por aquilo que Maria Almira Medina almejava 
ser desde criança: actriz e bailarina.

 “Eu chegava de férias à Figueira e (…) era logo a tia Violinda que eu procurava (…) eram 
lágrimas e abraços e beijos, era como uma mãe! Foi mesmo… a minha tia era… parece que 
uma outra metade (…)” 97

“(…) A irmã do meu pai era soprano (…) representava as peças da Palmira, da Rey Colaço. 
Dizia-se que a sua interpretação as ultrapassava, porque ela era um ser humano… assim… 
estranho… era uma força da natureza… ela parece que sentia tudo, que via tudo, que previa 
tudo… e uma dona de casa! Dizia: «eu só saio de casa para ir ver uma boa peça para 
aprender»” 98

Embora mantendo sempre o contacto com a terra natal, pouco depois de Maria Almira Medina perfazer 
seis anos, os pais decidiram vir para Sintra, lugar que os encantou e de onde não mais cortaram laços. 
Também aqui a infância foi passada num meio cultural, social e educativo imbuído das expressões 
artísticas. 

“ (…) os fins de semana eram passados em casa das amigas ‘Mesquitas’. O avô era meu professor 
de música, era o maestro João Passos, professor do Conservatório – violoncelo. Era um grande 
violoncelista a nível nacional e internacional e muito meu amigo. Como eu era sossegadinha 
quando estava lá a aprender, e como me portava bem, dava-me livros de histórias, ele e a 
esposa, que era professora de piano. Bem… passava lá os fins de semana. Aos serões, as pessoas 
crescidas faziam concertos. Era assim: o maestro João Passos violoncelo, o genro, 1.º violino,  
o meu pai 2º violino, a D.ª Maria piano, porque ela tinha sido professora de piano, e a filha 
piano, de maneira que o piano era tocado a quatro mãos Imagina que concertos não se faziam 
aos sábados cá em Sintra, na casa dos “Mesquitas”. A miudagem estava ali sossegada um 
pouco, depois ficava cheia e, quando os concertistas começavam a ouvir burburinho, punham- 
-nos a andar e nós íamos para o andar de cima, para o sótão, brincar… Imagina o que era a 
influência da música e do ambiente…nas crianças… íamos brincar às óperas, às óperas! Era eu 
sempre quem gargarejava, sabes… com a mania de ser actriz e cantora: então eu vestia-me… 
porque aquele sótão tinha… quarto de dormir, tinha sala de engomados, tinha baús cheios de 
roupas até de bailarina, de bailarina de pezinho na ponta! tinha tudo…! E nós descobríamos 
essas roupagens… e fazíamos teatro… e normalmente havia ópera: punha-se de lado a lado do 
sótão, um lençol grande a tapar… eu em cima de uma cadeira a ver-se só a cabeça a cantarolar 
para o outro lado, e os outros todos sentados (ri-se) a ouvir e a dar palmas… Nessa casa havia 
uma ‘pathé-baby’ que era uma máquina de filmar e de projectar, havia tudo. O pai Mesquita 
tinha todo o ‘Charlot’… inteirinho… todos os filmes de pequena metragem, tudo! Além do  
Charles Chaplin, tinha… nós dizíamos o Harold “Trepa-trepa” que era o Harold Lloyd, e tinha 
o Buster Keaton – o homem que nunca ri. Tu imagina… além de filmar, todas as crianças (ele 
tinha cinco filhos), filmava-os desde pequeninos, ele além de um grande fotógrafo, era um óptimo 

95 idem – pag.28
96 Cf. site : http://tavaredehistorias.blogspot.com/2009/06/tavaredenses-com-historia_20.html
97 Anexo I - entrevista com Maria Almira Medina - pag.28
98 idem 
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■ Figura 16 – Tuna da Sociedade de Instrução Tavaredense

(no chão - tio Ricardo; na 3ª fila em 2º lugar da direita – pai Medina entre outros familiares 

que pertenciam à Tuna da Colectividade)

■ Figura 17 – Grupo de Teatro da Sociedade de Instrução Tavaredense

(Maria Almira Medina acompanhava o pai Medina (1ºda esquerda- 3ªfila) na vida social e cultural – 

– aqui apresenta-se sentada no chão, ainda criança (a segunda da esquerda) 
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,“A minha mãe era tesa (risos), era muito fi rme (…) o meu pai era todo sensível… mas a minha 
mãe era muito sensata (…) o que achava bem, achava, queria cá saber dos outros. Dizia ela: 
«Não me interessa o que os outros pensam do que faço ajuizadamente!»’” 100

Naquela altura, a família tinha para com ela já modos de actuação diferentes em relação a certos tipos 
de comportamento, não a reprimindo até certa medida, na maior parte das posturas e incentivando-a 
a ser autónoma e a pensar livremente e por si própria. 

100 Anexo I - entrevista com Maria Almira Medina -   – pag.3

■ Figura 18 – Almoços em casa dos “Mesquita”
(no verso da foto inscrevem-se, escritas pelo pai Medina, 
as seguintes palavras: 
“Das mais gratas recordações da minha vida.
O querido maestro João dos Passos, o seu estimado genro, 
António Alves de Mesquita e eu.
Em Sintra, na vivenda Mesquita, comendo cabeças de 
bacalhau – e falando, sempre, da nossa querida Figueira 
da Foz. Tal evocação, para nós três, signifi cava sempre 
mais que meio alimento…” 1929 )

■ Figura 19 – Pai Medina tocando um 
dos seus instrumentos
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“(…) eu andava de short’s (…) eu ia de bicicleta à praia e vinha de short’s. Habituei-me assim, 
a minha mãe habituou-me a ser natural e quando diziam «…olha a mostrar as pernas!» ela 
acautelava-me: «vai e vem, não caias da bicicleta (…) todos os males que faças sejam esse!»” 101

1.2.2 Definições de juventude – “queria ir…”

De um percurso de infância calmo mas introspectivo começaram a surgir as primeiras definições de 
juventude. Em pequena, quer por influências do meio cultural e social que a envolvia (como a casa das 
amigas ‘Mesquitas’, ou as idas em férias a Tavarede), quer pela presença constante de personalidades 
como a da tia Violinda102, Maria Almira Medina tinha, em mente, várias áreas artísticas para a 
progressão dos seus estudos. “ queria ser actriz e bailarina… bailarina vê só! Isso mesmo! Queria ir 
para o Conservatório, depois já no Colégio, já crescida, queria ir para o Conservatório…” 103

Esta determinação começou a ser ‘debatida’ em conversas familiares, sem grandes complicações nem 
muitas explicações: 

“ (…) até aí a coisa andou, ninguém dizia nada, mas depois achavam que isso não era possível, que 
não valia a pena, que não sei quê… (…) não sei porquê… (então)104 Então optei por Belas-Artes… – 
– (estás a ver o que era o problema de eu pintar nus…(…)” 105

Apesar da ‘abertura de espírito’ da família Medina, as questões sociais começavam a interferir nas 
decisões familiares e pessoais. O percurso de Maria Almira Medina começava a sentir as interferências 
do ‘discurso exterior’ em relação aos estudos, às posturas e às maneiras de estar em sociedade, às 
maneiras de se ser menina e mulher.

■ Figura 20 e 21 – Maria Almira Medina aos 17 (esquerda) e 23 anos (direita)

101 idem – pag.22
102 Cf. pagína da net: http://tavaredehistorias.blogspot.com/2009/06/tavaredenses-com-historia_20.html
103 Anexo I - entrevista com Maria Almira Medina – pag. 3
104 O pai sonhava que Maria Almira Medina enveredasse pela Medicina, área que nada a fascinava – ‘conversas soltas’ com Maria Almira Medina
105 Anexo I - entrevista com Maria Almira Medina – pag. 3
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“ (…) Era, sobretudo, uma menina! Sair do Colégio… sabes que eu estava no Colégio das 9 da 
manhã às 9 da noite, até ir para a Faculdade! Simplesmente… (…) sair para me meter numa 
Faculdade de Belas-Artes a ver pessoas em ‘pelota’, tu estás a ver que não seria agradável 
para a família!... A mim tanto me fazia, não é? Porque eu era atrevida… atrevida no bom sentido–
– eu achava natural o que era natural, como achei natural não ir às aulas de Religião e Moral 
que eram obrigatórias. Frequentei-as duas ou três vezes, e depois declarei: «eu não vou mais 
porque eu não sinto!» É esse o meu género de atrevimento – era corajosa para dizer…e era 
assim… era natural! As outras meninas iam ‘encarreiradinhas’ (…) Mas ninguém me obrigou 
(…) era necessária… além disso tinham-me um certo respeito”106

Apesar do respeito e de não sofrer nenhum tipo de obrigação explícita, Maria Almira Medina, entre 
a menina e a mulher, ouvia todas as opiniões com atenção e os discursos da maioria acabaram por 
convencê-la: “houve um professor que me disse:«tu escreves bem! Porque não vais para Letras!?» 
E eu disse: «quais letras?»… «mas ir para letras para quê?» e ele disse: «olha, há uma secção assim, 
outra assim» e explicou-me tudo… escolhi Filologia Românica!” 107

Mas o mundo ainda só agora começava a revelar-se.

1.2.3 Vida académica – “entrar na vida… e ver… e ver…”

Apesar das questões de definição de percurso académico, levantadas pela família e, sobretudo, pelos 
directores do colégio, Maria Almira entrou para a Faculdade. Sintra, apesar de perto, era ainda um 
lugar bem longe do fervilhar de ideias, políticas e vivências da capital. Maria Almira Medina fugia já 
ao estereótipo de “(…) menina à janela, atrás da janela (…) a ver quem passa. O professor em casa, de 
piano e francês“ 108, ela era já uma excepção à regra: “Aqui em Sintra, naquele tempo, eu fui a única a ir 
para uma Universidade… mas quantas não gostariam de ir, e quantas não seriam capazes de ir?...”109 

A realidade da pequena localidade saloia era bem diferente daquilo que se vivia a cerca de 20 km  
de distância. Mesmo nas opções, em Lisboa, havia mais mulheres na vida pública. Devido aos contactos do 
meio jornalístico, fomentados pelo pai, Maria Almira, sempre habituada a pagar os seus próprios estudos, 
acabou por aceitar um pequeno trabalho de jornalismo num jornal que se viria a revelar um atentado às 
suas convicções mais profundas. “(…) Então, eu nada sabia, saí do Colégio e não estava em contacto com 
a política… não sabia o que eram jornais da cidade (…) ele disse ‘vem’, e eu ‘então está bem!’ (…)” 110 

E assim começou a colaboração ‘ingénua’ com o ‘Diário da Manhã’ – o Jornal da Situação na época 
do ‘regime salazarista’. Pediam-lhe para fazer reportagens da cidade, ilustradas com desenhos dos 
vários locais. Nessa altura, os olhos de Maria Almira Medina estavam já bem abertos à realidade: 

“(…) houve (…) um artigo que saiu em que eu tive que visitar uns bairros terríveis (…) e 
eu verifiquei que havia famílias a viver dentro das rochas… ao perguntar «Então e quando 
chover?» «Quando chover temos que sair porque se enche de água!», não tinha porta nem 
nada, rochas… sim, rochas! E eu meti isso tudo dizendo que era preciso que o Governo olhasse 
para aquilo, o Governo! O Salazar! (…) e eles disseram «Oh Maria Almira, isto não pode sair 
assim!» e eu disse «Se não pode sair assim e se não sai o artigo todo inteirinho, porque eu 
não deixo tirar uma linha, a reportagem não sai!»… Eles não tinham raparigas a escrever…  
Lá está a minha situação de mulher, aí para melhor… ou para pior, porque a colaboração 
era num Jornal deplorável! (ri-se) e eu insisti «Não tiram uma linha porque, senão, não sai o 
artigo!» afinal saiu! Eles não me queriam perder nem por nada…”111

103 Anexo I - entrevista com Maria Almira Medina – pag.3
104 idem
105 Anexo I - entrevista com Maria Almira Medina – pag.4
106 Idem pag.20 
107 Anexo I - entrevista com Maria Almira Medina -  – pag.20
108 Idem – pag.15
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Nesta altura, surgia o paradoxo, quanto mais o regime oprimia, mais Maria Almira Medina tinha 
vontade de se libertar:

“(…) Fiz umas três reportagens e, quando cheguei à quarta, tinha começado a entrar no ‘jogo’ 
das políticas… a entender o que era a política, os contrastes, a entrar na vida, a ver… a ver… 
Aii! Quando eu começo a ler a ‘República’, e a ver que eles escreviam tão bem, e com tanta 
serenidade, e os outros só insultavam, eu disse: já não deixo ir mais nenhuma reportagem para 
o ar! Fui lá, e quem é que era o Director? Era o Manuel Múrias112, Presidente da Assembleia 
Nacional. Só isto! E estavam os dois, o chefe de redacção era o Dutra Faria113! Entro por ali dentro, 
com a minha falta de diplomacia toda, e com a minha espontaneidade «eu venho dizer que já 
não quero que… eu venho buscar a minha última reportagem! Estou envergonhada de colaborar 
convosco!» Mas assim… lembro-me muito bem… Eles olharam para mim, assim… «Quem é que 
lhe ensinou essas coisas, Maria Almira?» eu era assim muito frágil, muito magrinha… muito 
sintrense… eles julgavam que eu estava ‘aparolada’ até ao fim da minha vida! (ri-se) e inocente, 
eu já não estava inocente nessas coisas porque estava a aprender.”114

O meio jornalístico era, quase todo ele, dominado por homens e importantíssimo na veiculação da 
informação. “ (…) havia poucas mulheres… mas já ia havendo (…) mas eram quase todos homens, 
por isso é que eles queriam uma mulher, não havia muitas… ”115 

O ‘Diário da Manhã’ era, nessa altura, um jornal do regime em que a propagação dos ideais salazaristas 
era feita subtilmente. A ideia de manipulação das ideias era uma constante. Maria Almira lembra-se 
de que a sua figura franzina enganava, pois contrastava com a força e sobriedade de personalidade. 
Quando se rebelou e apercebeu de que estava a ser ‘utilizada’ para a prossecução dos ideais salazaristas 
não hesitou em demonstrar as suas opiniões: 

“ (...) Eu sabia que havia um ‘abaixo-assinado’ contra a situação e eu procurei e assinei-o… 
«Ai Maria Almira mas a si isso passa-lhe!» «Ai não passa não!» agora o pior: (…) olhei para 
eles e disse «Não! Eu nunca mais colaborarei num jornal como o vosso que é uma latrina!» 
latrina foi a palavra que utilizei… não me esqueço mais… E ainda disse: «Posso ir buscar a 
reportagem?» Fui à tipografia buscá-la e retomei o artigo!”116

Continuou assim o seu percurso, na altura também estudante na Universidade de Lisboa, onde o contacto 
com uma série de jovens revolucionários viria a ser fundamental na consistência da sua identidade. 

“(…) era uma ‘massa humana’ espantosa que disso só daqui a muitos anos é que provavelmente 
aparecem mais… eram o Rui Grácio117, o Joel Serrão118, o Piteira Santos119, Jorge de Macedo120… 
toda essa grande gente… tantos… tantos outros… eu dava-me muito com eles, sobretudo com 
o grupo de História e de Filosofia… eram assim… (…) e repara que, o Rui Grácio, começa a 
fazer-me ler os Modernos, que no Colégio só líamos os Clássicos, e eu dizia «que esquisito!» 
vê lá tu! os Modernos, que eu adoro!”121

Lisboa marcava algumas diferenças da pacata vila sintrense. O contacto com o meio académico posi-
cionava-a ainda mais contra um regime. Figuras hoje conhecidas da política nacional eram, na altura, 

112 Jornalista. Licenciado pela Faculdade de Letras de Lisboa. Director da Nação Portuguesa, depois da morte de Sardinha. Dissidente do nacional- 
sindicalismo, como apoiante de Salazar. Deputado a partir de 1940, director do Diário da Manhã, de 1943 a 1956, secretário da Junta  
de Educação Nacional e director do Arquivo Histórico Ultramarino;

113 Repórter no Jornal de Sintra
114 Anexo I - entrevista com Maria Almira Medina – pag.15
115 idem – pag.16
116 idem – pag.15-16
117 Historiador e académico português
118 (1919-2008) – historiador, docente, investigador e ensaísta português
119 (1918 - 1992) – professor, historiador, jornalista e político português, interventor nas lutas   contra o regime
120 (1946) – economista, professor universitário e político português 
121 Anexo I - entrevista com Maria Almira Medina – pag.7
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os jovens que com ela reivindicavam novas condições sociais, culturais e políticas para um país que 
avançava num discurso dissimulado.

“(…)Íamos assistir… (…) nos jardins da Escola Politécnica, às Palestras inesperadas dos de 
Esquerda como o Manuel Alegre122, o Piteira Santos123 (que) era um dos nossos amigos que 
vivia na Amadora. Oh! era um grande amigo! (…) E então (…) depois a Polícia invadia aquilo 
tudo. Ainda me lembro a fugir pela Rua do Século abaixo, a bater com os calcanhares no 
traseiro tal era…e a Polícia com um ‘casse-tête’ atrás de mim, mas eu andava mais depressa 
que eles! Se fosse hoje estava servida!”124

Mesmo havendo já algumas mulheres em meio académico, a sua presença era, ainda, muito de 
‘sombra’. As palestras anti-regime eram, na maior parte, conduzidas pelos colegas-rapazes mas, aos 
poucos, também ‘elas’ se iam infiltrando e tendo ideais de novas políticas e de uma nova esperança 
para a sua presença no país e no mundo. 

■ Figura 22 – Maria Almira Medina com professores e colegas da faculdade
(da esquerda para direita: Giuseppe Carlo Rossi (professor universitário); Maria Almira Medina; 
António José Saraiva (professor universitário); colega (nome desconhecido); Hernâni Cidade 

(professor universitário); colega (nome desconhecido); José Tertuliano Cabral (colega);  
Jorge Borges de Macedo (colega); Victor Buescu (professor universitário); Rogério Claro

(Foto: in Jornal Semanário de 1 de Outubro de 1994)

122 (1936) – escritor, poeta e político português, desde sempre opositor ao regime
123 (1919-1992) – republicano, jornalista, neo-realista e professor universitário português
124 Anexo I - entrevista com Maria Almira Medina – pag.5
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“Havia sempre muitas mulheres na Faculdade, mas hoje há mais! mas havia muitos homens… 
havia muitas mulheres na Faculdade… uma de que me lembro, foi minha amiga de infância, 
mais tarde casada com o Urbano, a Maria Judite de Carvalho125… que é das nossas maiores 
contistas…Desde pequenitas que éramos amigas… de maneira que… havia muitas mulheres… 
sempre houve… mas a minha época foi uma época (…)em que os homens, até eles, lutavam 
pelos direitos das mulheres…” 126

Maria Almira Medina, que foi, sempre, conciliando trabalho jornalístico e artístico com o académico, 
acabava por estar, talvez, mais envolvida do que a maior parte das mulheres, nem que fosse por se 
assumir com uma personalidade vincada por ideais humanistas, e com a convicção de que, pela 
palavra e pela acção, poderia reivindicar uma nova forma de estar como indivíduo.

“(…) no meu ambiente, toda a gente me conhecia por ser uma mulher de esquerda. Eu não tinha 
partido, nem sabia o que isso era, não tinha partido, mas era uma contestatária. Indignava- 
-me, indignava-me e levantava às vezes a voz. Era isso! Nunca tive muitos medos.” 127

Apesar da falta de medo, Maria Almira Medina esteve muitas vezes ‘em risco’ e tinha até consciência 
de todas as implicações. “(…) eu mentalizava-os pois (…)”128. A família mantinha, para com ela, 

■ Figura 23 – Família de Maria Almira Medina

(Medina, 1996:24)

125 Refere-se à escritora, esposa de Urbano Tavares Rodrigues
126 Anexo I - entrevista com Maria Almira Medina – pag.7
127 Anexo I - entrevista com Maria Almira Medina – pag.5
128 idem – pag.21
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uma postura de cautela. Por um lado, aceitavam as suas convicções e ouviam-na como ‘ponte’ para o 
alicerçar das convicções da própria família, por outro, iam-lhe fazendo algumas ressalvas

“ (…) o medo que os meus pais tinham que me prendessem, porque o meu pai foi avisado. Isso 
eu ainda estava em casa, solteira. Eu lia aos meus pais…sabes o quê? Aos serões… os livros 
proibidos franceses, que eram por exemplo as cartas de condenados. Aqueles que o... o Hitler… 
portanto… a Gestapo prendia e condenava à morte. E eles não tinham papel, nem escreviam. 
Escreviam com o sangue. Rasgavam-se e escreviam nas paredes com o sangue. Eu lia isso tudo. 
Eram as Cartas dos Condenados. E o meu Pai dizia «Fantástico!» E a minha Mãe… todos…  
Eu mentalizava-os... pois... E um dia, (…) que era representante das forças da Direita, falou com 
o meu Pai que me avisou: «Olha, filha, tem cuidado, porque o Capitão diz que tem prendido 
tanta gente e não te prende a ti!». E eu disse: «Então, é o Paizinho que me vem dizer isso? 
quando eu lhe leio as cartas dos condenados diz que se sentia honrado de ser pai de um desses!» 
(ri-se) Era assim, (…) Eles, o que não queriam era que eu fosse presa…” 129

Neste aspecto talvez o facto de ser mulher a tenha poupado… talvez…

1.3 A experiência artística

Tal como na maior parte das áreas da sua vida, podemos considerar, ainda hoje, Maria Almira Medina 
como “(…) rapariga moderna e de invulgar talento que se desmembra em múltiplas actividades 
intelectuais e artísticas (…)”  excerto este retirado de um jornal de época130 para evocar uma das suas 
primeiras exposições.

Mulher de muitas paixões, não se imagina a ter que optar por uma delas: 

“ (…) Não nasci para ser um génio. Tenho uma amiga que diz que eu sou muito dispersa mas eu 
nasci assim… Faço aquilo de que gosto, quando me apetece ou quando posso. Às vezes desenho, 
já fiz crochet. Uma vez fiz uma colcha de casal tão bonita (com bocados de rendas, linhos, 
bordados e outros materiais) que ofereci a uma pessoa amiga. Depois é que me dei conta de que 
«já não vou voltar a fazer outra assim… com tudo…» não tenho quase nada do que faço.” 131

No entanto, confessa que gostaria de ter tido mais tempo para o aprofundamento e para a dedicação ao 
trabalho artístico. Palavras suas retiradas de um artigo de Aniceto Carmona, em 1969132, atestavam, 
já, com 49 anos de idade que: “(…) a minha vida profissional (tenho sido sempre professora ) não 
me permitiu cumprir exclusivamente a carreira artística. Lutei por ela, apesar de tudo, com muitas 
desvantagens e amargos de boca (…)” Confissões estas que não mudaram muito, passados 50 anos:

“(…) Para se ganhar a vida como tal, é essa a dificuldade! (…) Para se ir mais vezes a 
um concerto, a um cinema, (…), a coisas culturais, aí é que está a dificuldade, porque a 
vida é difícil, e a vida para mim não tem sido fácil. Não tem sido fácil, e não é. A arte, pelo 
menos a mim, e à maior parte das pessoas não compensa materialmente, a arte não compensa 
materialmente no nosso país…”133

Apesar dessa falta de compensação, Maria Almira diz ser-lhe vital este ‘tipo de trabalho’ sempre 
inacabado e sempre por aprofundar. Neste ‘trabalho’ como lhe chama, nunca se quis conotar com a 
palavra ‘artista’: 

129 idem
130 In, ‘Século Ilustrado’ nº409 – 1945 patente na Retrospectiva de Maria Almira Medina promovida pela Câmara Municipal de Sintra de Junho  

a Agosto de 2009
131 Conversas ‘soltas’ com Maria Almira Medina
132 Patente na Retrospectiva de Mª Almira Medina, exposição promovida pela Câmara Municipal de Sintra de Junho a Agosto 2009
133 Anexo I – entrevista com Maria Almira Medina – pag.9
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“(…) porque se digo «sou artista!» parece que estou muito completa e integrada! Eu sou uma 
‘trabalhadora da arte’. Portanto sou uma amadora… amo a arte… procuro… não é porque 
seja de propósito, está dentro de mim uma força que me atira para isso! Portanto sou artista 
mas na perspectiva de trabalhar a arte para se fazer alguma coisa que seja digna de se ver, ou 
se transmitir qualquer coisa, de comunicar qualquer coisa aos outros.” 134

Mais do que tudo, descreve o seu trabalho, de um modo geral, como uma tentativa de comunicação, 
factor esse que privilegia:

“Comunicação é Amor, e se Comunicação é Amor (…) tenho que procurar naquilo que faço 
uma dádiva aos outros para nos entendermos… uma Comunicação, uma espécie de fio condutor 
de ideias, de sentimentos… uma promoção do diálogo de… Acho que é este apurar, deste 
andar sempre à procura, que não digo «eu sou artista», tenho vergonha um problema não 
é? Tenho vergonha porque parece arrogância… e até é! Se eu disser «Sou uma artista!» será 
arrogância, e estou a dizer isto sinceramente. Sou uma amadora, amo a arte, faço por arriscar 
e fazer coisas com dignidade, coisas que eu sinta – porque também não sou inconsciente. 
Faço-o se sinto que está pelo menos viável de dizer alguma coisa do que sinto, do que vejo, da 
nossa existência, da nossa vivência para dá-lo aos outros. Não digo «eu sou artista!» Artista 
é o Picasso por exemplo… (ri-se)” 135

Embora encare a arte como um talento, não o impõe como ‘acto acabado’ já que: 

“(…) para tudo é preciso treino, mesmo se nascemos com uma veia… depois temos que trabalhar, 
trabalhar tudo o que quisermos fazer. Sem muito trabalho nós não vamos lá… só os génios…  
e mesmo assim os génios, não sei… é uma coisa que eles é que sabem, não somos nós…”136

1.3.1 Poesia – um “tempo de cata-sol” 

Desde sempre ligada às artes, descobriu nas letras uma forma de tomar, na ‘palavra’, um meio forte 
para se expressar. Na retrospectiva que a Câmara Municipal de Sintra lhe proporcionou, recentemente 
(de Junho a Agosto de 2009), aparecem alguns excertos de revistas e jornais literários de época que 
a comentam como: 

“Poeta de Intervenção por vezes subtil no seu sarcasmo velado ou na sua ironia profunda, 
Maria Almira Medina realiza, de um modo geral, um tipo de poesia que se individualiza pela 
corajosa desenvoltura das afirmações expressas. Poesia até certo ponto ‘engagée’, nunca perde 
no entanto o calor do veio lírico que a estrutura. Ideologicamente próxima do neo-realismo 
essa poesia não deixa de ser romântica até mesmo pelas aspirações de que dá testemunho. 
Nesta perspectiva Maria Almira Medina permanece quase isolada entre as ‘mulheres-poeta’ 
da sua geração” 137

José Gomes Ferreira, que a teria conhecido em Sintra, num espectáculo de Manuela Porto, em 1948, 
e que só em 1963 consegue restabelecer comunicação com ela, afirma-lhe em carta: “(…) o espanto 
de que uma tão autêntica Voz de Poeta, reveladora de uma tão autêntica e sensível alma feminina, o 
alarme que merecia no mundo. Porquê? Por ausência de truques e de estratagemas.”138

134 idem– pag.8
135 idem
136 Anexo I - entrevista com Maria Almira Medina – pag.7
137 In, Revista Vertice nº 55 – excerto patente na Retrospectiva de Maria Almira Medina promovida pela Câmara Municipal de Sintra de Junho a 

Agosto de 2009
138 Carta original patente na Retrospectiva de Mª Almira Medina promovida pela Câmara Municipal de Sintra de Junho a Agosto de 2009 
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■ Figura 24 – Carta de José Gomes Ferreira (datada de 19 de Dezembro de 1963)

(Medina, 1996:5)
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Um critico literário belga, Gaston Henry Aufrére, que terá lido Maria Almira Medina afi rma, num 
artigo:

“Neo-Romântica, Maria Almira Medina dá-nos uma poesia com imagens ricas e extremamente 
concisas, um ritmo prodigiosamente harmonioso, modernista (…) uma poesia carnada, viril 
e feminina atravessada de um comovente arrepio primitivo. O seu lirismo indisciplinado 
e impetuoso, cheio de humana sinceridade (…) impulso para uma liberdade que se sublimiza 
e se universaliza através de recalcamentos, desejos de evasão e amor e cuja essência é feita 
de um sentido renovado.” 139

Em termos literários e para além de nomes que já citámos anteriormente, conviveu, nomeadamente, 
com Manuel da Fonseca140, Veiga Leitão141, Maria Lamas142, Abelaira143, António Ramos Rosa144, 

■ Figura 25 e 26 – 
– Autógrafo 
de Almada Negreiros 
e caricatura dele desenhada 
por Maria Almira Medina

139 Reprodução patente na Retrospectiva de Mª Almira Medina promovida pela Câmara Municipal de Sintra de Junho a Agosto de 2009
140 (1911-1993) – poeta, jornalista, e escritor português. Esteve ligado ao Neo-Realismo e a sua escrita de pendor contestatário esteve quase sempre 

vigiada pela Censura.
141 (1912-1987) - poeta e artista plástico português, membro do grupo literário Germinal. Foi um militante anti-fascista, sendo obrigado a exilar-se 

devido à perseguição pelo Estado Novo;
142 (1893-1983) – escritora, tradutora e jornalista,  interventora política portuguesa, foi presa pela PIDE e lutou pelas questões das mulheres;
143 (1926-2003) - professor, romancista, dramaturgo, tradutor e jornalista português;
144 (1924) - poeta e ensaísta português
145 (1898-1974) – jornalista e escritor português
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Ferreira de Castro145, António Botto146, Zeca Afonso147, Romeu Correia148, Armando Ventura Ferreira149,  
Jacinto Prado Coelho150, Vitorino Nemésio151, Hernâni Cidade152, António Gedeão153 (Rómulo de Carvalho), 
Sarah Affonso154, Fernando Namora155, Ribeiro Couto156, Almada Negreiros157  e tantos outros grandes 
nomes da cultura portuguesa de meados do século” 158

Muitos dos textos de Maria Almira Medina passaram pela ‘angústia’ da censura, e inclusive, um dos 
seus livros de poesia recentemente reeditado passados 53 anos, tinha tido a sua primeira chancela 
editada quase clandestinamente por um grupo de escritores do Porto organizados em cooperativa. 

Mulher que sempre gostou de ver o seu trabalho de forma ‘inteira’, confrontou directamente membros 
da censura, afirmando sempre:  “(…) Não quero escrever pela metade, e se me cortam os textos 
prefiro não publicar!’... ” 159 

Participou, até agora, em várias antologias de Poesia, uma delas directamente associada ao ‘feminino’160. 

Como uma espécie de ‘canto’, parece-nos que Maria Almira Medina tomou a peito as palavras com 
que José Gomes Ferreira finalizou a sua carta de 1963: “(…) não desista de cantar. Acredite que o 
jorro da sua Poesia chega ao coração de muita gente atenta. O ‘seu rio’ não desliza apenas ‘entre gente 
distraída’.” 161

■ Figura 27 – Antologia 

em que Maria Almira Medina  

colaborou a nível poético  

e como desenhadora

146 (1892-1959) - poeta português
147 (1929-1987) – músico e compositor revolucionário português
148 (1917-1996) – escritor e dramaturgo autodidacta português
149 (1920-1987) – poeta escritor e dramaturgo português
150 (1920-1984) – ensaísta e professor catedrático português
151 (1901-1978) – poeta, ficcionista, ensaísta, cronista, e crítico literário português
152 (1887-1975) – professor, ensaísta e historiador português
153 (1906-1997) – pseudónimo poético do cientista, historiador e humanista português Romúlo de Carvalho
154 (1899-1983) – pintora portuguesa
155 (1919-1989) – poeta, pintor, ensaísta, ficcionista português
156 (1898-1963) – escritor e diplomata brasileiro
157 (1893-1970) – artista e escritor polifacetado português
158 Carta original patente na Retrospectiva de Mª Almira Medina promovida pela Câmara Municipal de Sintra de Junho a Agosto de 2009
159 Conversas ‘soltas’ com Maria Almira Medina
160 Por referência da própria Maria Almira Medina terá participado em: “Storia della Litteratura Portughese” (1953); “Antologia Novíssima Poesia 

Portuguesa” (1961); “Poesia Portuguesa do Pós-Guerra 1945-1965” (1965); “Antologia de Poetas Portugueses e Brasileiros” (sem data);  
“800 anos de Poesia Portuguesa” (1973)”; “Antologia de Poesia Feminina Portuguesa” (1976) e “100 anos Federico Garcia Lorca – Homenagem 
dos Poetas Portugueses” (1998)

161 Carta original patente na Retrospectiva de Mª Almira Medina promovida pela Câmara Municipal de Sintra de Junho a Agosto de 2009
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1.3.2 Desenho – ‘rabiscos’

No contacto com Maria Almira Medina, sente-se, de facto, um carinho muito especial pelo desenho. 
Terá dito o Director de Belas-Artes, aquando da 1ª Exposição de Artistas Sintrenses que:

“seria difícil acreditar que nunca tivesse tido professores de desenho” facto este que se com-
prova mas que veio revelar nela a excepção, isto, porque, nesta altura, se terá afirmado que o 
seu desenho seria demasiado vigoroso e decidido para uma rapariga.”162

Tal como dizia, há 50 anos atrás, num artigo em falava da sua vida: “desenhar até altas horas da noite, 
desenhar nos intervalos das aulas, desenhar nas férias, desenhar, desenhar…”163 revela-nos ainda hoje: 
“(…) eu desenhei sempre, eu não fiz quase nada na vida sem desenhar primeiro! Eu não era capaz…”164

■ Figura 28 e 29 – Desenhos de Maria Almira Medina –  

–“Menina com grades” (esquerda) e “Menina à janela” (direita)

Isso veio até a revelar-se nitidamente na caricatura, arte que iremos retratar, mais à frente, mas que 
veio a ser marcante na sua vida. Também António Ramos Rosa se refere a esta temática mostrando 
um profundo apreço por esta área artística: “Maria Almira é uma extraordinária desenhadora. Os seus 
traços têm vida e expressão, movimento e graça, pureza de verdadeira arte e cintilações que iluminam 
e revelam.”165 Desenhos, ‘rabiscos’ como lhe chama.

1.3.3 Pintura – ‘trapos lá de casa’

A pintura é uma área em que apresenta trabalhos bastante ‘sui generis’ e que revelam, em muito, a sua 
auto-designação como ‘artesã. “(…) Não tenho que ser a melhor e gosto de ser artesã. Fazer aquilo 
que gosto quando me apetece. Já fiz crochet (…)” 166

162 Artigo escrito por Aniceto Carmona em Jornal de época patente na Retrospectiva de Mª Almira Medina, exposição promovida pela Câmara 
Municipal de Sintra de Junho a Agosto 2009 (não datado)

163 Idem
164 Anexo I- entrevista com Maria Almira Medina – pag.6
165 Reprodução patente na Retrospectiva de Mª Almira Medina promovida pela Câmara Municipal de Sintra de Junho a Agosto de 2009
166 Conversas ‘soltas’ com Maria Almira Medina



78

■ Figura 30 e 31 – Pinturas de Maria Almira Medina com tecido e outros materiais 

(nestas pinturas, para além da sobreposição de tecidos variados, Maria Almira Medina utilizou aguarela e cabelos)

■ Figura 32 e 33 – 

–“A Jacqueline de Picasso”  

(esquerda) (técnica mista)

e “Eu amo Amadeo de Souza Cardoso” 

(em cima)
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E, de facto, é assim que se apresentam: colagens de pedaços de tecido compostos com linhas bem 
precisas e, até, o tal crochet, emoldurado e tecido como se pinturas fossem. Diz-nos não ser a matéria 
prima com que se pinta o mais importante, por isso resolveu pintar com tecidos. Nela (pintura) se 
vêem inscritas claras influências de Picasso, Miró, Amadeo de Souza Cardoso, entre outros, numa 
pintura entrecruzada com uma grande subtileza na escolha certa do que ela chama de ‘trapos lá de 
casa’. “ (…) guardo tudo para criar e só faço aquilo que me apetece! Não sou artista, sou artesã! Colo, 
componho (…)” 167

1.3.4 Ilustração em estilismo – figurinos – adereços – joalharia – ‘coisas de mão’

Desde muito nova, e na ‘onda dos trapos’, começou a fazer desenho de figurinos e a realizá-los. Com 
a referência de uma mãe modista, foi, mais tarde, e exactamente no tempo em que Maria Lamas 
dirigia a revista “Modas e Bordados”168, que Maria Almira Medina se ligou à arte dos figurinos  
e adereços a que muito chamava “coisas de mão”. 

167 idem
168 Revista Feminina em suplemento do Jornal “O Século”que a escritora Maria Lamas terá assumido em 1929 – cf. nota de rodapé nº112   

e http://historiaeciencia.weblog.com.pt/arquivo/043251.html

■ Figura 34 e 35 – 

– Capa da revista “Modas e Bordados – Vida Feminina”

onde aparece Maria Almira Medina (esquerda)

e Ficha Técnica da revista (em baixo)
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Desenhados e confeccionados por ela com a ajuda ‘tecnológica’ de uma amiga, deram lugar a uma 
forma artística que encontrou recentemente para preencher ainda mais o seu multifacetado percurso“ 
(…) agora ando a fazer carteiras e coisas à mão. Já antes lhe chegaram a ser encomendados desenhos 
de fi gurinos para colaborações específi cas no ‘Jornal de Notícias do Porto’. 

Ainda hoje não resiste aos intentos de criar vários artigos que vão desde os coletes aos vestidos, 
carteiras e outros adereços que, cuidadosamente, preenche com os ‘trapos’ lá de casa.

O desenho de joalharia é outro dos seus encantos. Chegou a ver concretizadas materialmente algumas 
das suas obras reconhecidas, inclusivamente, por um casal de estrangeiros que adoptou um dos seus 
desenhos de “anéis”, como ‘símbolo marital’.

■ Figura 36, 37, 38, 39 e 40

Figurinos – Coletes

(cima esquerda e direita)

 e Malas (esquerda em baixo)

desenhados e confeccionados

por Maria Almira Medina

■ Figura 41 e 42

(lado e em baixo) 

Desenhos 

de Joalharia por

Maria Almira Medina 
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1.3.5 Cerâmica – “as cabeças” e outras peças

Na exposição retrospectiva pudemos encontrar alguns trabalhos de cerâmica feitos por Maria Almira Medina. 
Na sua maior parte, retratando as ‘mulheres-meninas’ semelhantes talvez a ‘ela-mesma’.

Para além, vasos e jarras e várias outras peças, sobretudo em barro vidrado, de um colorido a que 
sempre se lhe é associado.

Dos registos e outras críticas que encontrámos sobre esta técnica artística, apenas um artigo de 
Nuno Rebocho (no Jornal de Sintra considerando Maria Almira Medina “sem favores – entre os 
melho res ceramistas contemporâneos”)169 uma pequena nota de ‘rodapé’ falando numa exposição no 

■ Figura 43, 44 e 45 – Peças de cerâmica

em barro vidrado realizadas por Maria Almira Medina

“Cabeças” (cima esquerda e direita)

e Vaso (baixo esquerda)

169 No excerto do artigo Nuno Rebocho comenta “Expressa na juventude do traço dos seus desenhos, das suas caricaturas, onde tudo se reduz ao 
essencial, àquele ponto onde a verdade íntima se faz visível por quem observa. Na beleza cromática das suas cerâmicas, nas esteira do que é a obra 
do grande mestre Querubim Lapa. A cerâmica como um choque, um confronto com o seu desenho, a colocar Maria Almira Medina – sem favores 
– entre os melhores ceramistas contemporâneos. Foi um prazer. No seu isolamento de Sintra (…) Maria Almira construiu uma arte diferente a 
mergulhar raízes na história cultural do tempo – na Presença, no surrealismo e no neo-realismo. É um tronco desenvolvido após as enxertias. 
Quiseram que ela fosse engagée. Foi-o mas apenas consigo própria.” Jornal de Sintra nº 2715 – 9 de Janeiro de 1987
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Vimeiro, em 1948, terra onde o pai chegou a ter uma casa e que lhe serviu, também, de inspiração. 
Relembra os tempos em que começou a fazer cerâmica: anos 50 – na preparação da viagem para 
umas férias na Zambujeira do Mar170, soube que aquela terra seria profícua em barro. “Zambujeira 
era um terreno deserto e quase primitivo. Lembrei-me de pedir algumas indicações ao escultor  
João Fragoso171. Estava de partida mas ainda assim passei pelo atelier dele e ele em minutos deu-me 
algumas indicações por alíneas. Chegada à Zambujeira experimentei!”172 Mais tarde, Maria Almira 
Medina deu aulas na Escola António Arroio173 e, como queria aprender mais técnicas de trabalho 
pediu ao Director da escola, da altura, (o pintor Lino António174) para poder frequentar as aulas com 
os alunos de actividade artística. Um dos professores era o mestre Querubim Lapa175 “eu e os outros 
alunos chegámos a colaborar com ele num trabalho para a pastelaria Mexicana176 

Desde o início, sempre teve fascínio por construir “as cabeças” – como lhe chama. Já na altura em 
que iniciou a actividade, naquela viagem de férias à Zambujeira do Mar, modelou, logo, a ‘cabeça do 
irmão da amiga’ que a terá levado para lá. Mais tarde, foi adquirindo e experimentando mais técnicas, 
que ainda hoje utiliza e reinventa. O pai do seu actual marido, o ceramista Rogério Cardoso, ter-lhe-á 
inclusive, ensinado uma técnica especial de conseguir os primeiros ‘cabelos das cabeças’. 

Maria Almira Medina considera que a actividade da cerâmica tem sido permanente na sua vida e tem, 
evoluído bastante. Na conversa que mantivemos, disse ainda:

“Já pedi ao Jorge177 para tratar do meu barro para começar a fazer mais bonecas… (…) e outras 
coisas… isso entretém-me muito (…) eu não posso parar… tenho que fazer coisas, não é?” 178

1.3.6 Esmalte sobre cobre – ‘o lagar’

Houve uma determinada altura da sua vida em que se dedicou também à ‘técnica de esmalte sobre 
cobre’. Colidiu, esta altura,179 com a abertura de um restaurante que Maria Almira chegou a ter na 
Terrugem180. Logo denominado de “lagar” por se tratar exactamente de um antigo lagar, recuperado 
pela mesma, e onde ela teve a ideia de constituir uma espécie de atelier aberto ao público onde se 
pudessem tomar refeições. Conta ela, emocionada, que estava decorado com velharias e ‘coisas feitas 
à mão’, desde as casas de banho até às mesas e cadeiras. Lá, vendia e expunha cerâmica, esmaltes 
sobre cobre e velharias, e este local servia, também, de palco para encontros de professores e outros 
amigos e exposições de artes plásticas. 

Aproveitava este local, no campo e perto do mar, para ter os materiais que utilizava: ‘mufla’ eléctrica 
para coser a cerâmica, forno para os esmaltes. Servia nos entretantos, comida regional e organizava 
tertúlias literárias, musicais etc.

O local tinha um conceito inovador já para a altura: não se usava ainda o “take-away” mas  
Maria Almira lembrou-se, de que, sendo um local de passagem para a praia, poderia fornecer comida 
em recipientes próprios, comprados para o efeito.  “Arte e comida vão bem”181 disse.

170 Localidade situada no litoral português no que se denomina por Costa Vicentina
171 (1913-2000) – ceramista, pintor, desenhista e poeta português, introdutor em Portugal do movimento minimal
172 Conversas ‘soltas’ com Maria Almira Medina
173 Escola situada em Lisboa dedicada especialmente ao ensino artístico
174 (1898-1974) - Metodólogo e Pedagogo português foi professor de Pintura e Desenho no ensino técnico e director da Escola de Artes Decorativas 

de Lisboa (actual Escola António Arroio)
175 (1925) – ceramista português especializado em painéis e azulejos
176 Pastelaria reconhecida de Lisboa
177 Actual marido de Maria Almira Medina e também ceramista, pintor e designer
178 Anexo I- entrevista com Maria Almira Medina – pag.26-27
179 Segundo Maria Almira Medina isto foi pouco depois do 25 de Abril de 1974
180 Localidade rural no concelho de Sintra
181 Conversas ‘soltas’ com Maria Almira Medina
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1.3.7 Publicidade - a Bienal Luso- Espanhola

Mais uma vez, devido ao talento para o desenho, Maria Almira Medina, ligada, desde sempre, ao 
meio jornalístico, foi fazendo durante vários anos, trabalho em publicidade. Não terá sido dos ramos 
mais desenvolvidos mas, apesar disso, viu o seu nome representado na “Bienal Luso-Espanhola  
de Publicitários” representada em Lisboa em Novembro e Dezembro de 1968 e repetida em Madrid 
em Janeiro de 1969.

No meio de nomes sobretudo masculinos, o seu nome destacou-se nas poucas mulheres representadas 
neste certame. 

Elaborou guiões para filmes, slogans, páginas de jornal com publicidade, montras para campanhas 
específicas e chegou, até, a ser destacada com os ‘teaser’s de uma campanha de uma marca de ovos, 
e para a popularização do Banco Burnay. Para este último – “o banco para toda a gente” – frase que 
destacou por ter sido inspirada no avô: “quando era mais nova, passava por ele na rua, e como ele 
já estava reformado eu dizia: «Ó avô, já aqui logo de manhã?» e ele respondia: «não vês que venho 
trabalhar para o banco?»182.

Foi considerada uma das primeiras escritoras portuguesas a trabalhar em publicidade

1.3.8 Caricatura – “apanhar as pessoas”

A caricatura foi, de facto, a expressão artística onde mais se terá destacado e à qual mais divulgação 
coube da sua obra. O reconhecimento com os prémios ‘Gentes da Rádio’ (1948) pela Casa de Pessoal 
da Emissora Nacional e com o prémio ‘Leal da Câmara’ promovido pela Sociedade Nacional de Belas- 
-Artes (1953) caracterizaram-na, como mulher dada a uma arte considerada, sobretudo, masculina e 
onde experimentou distinções como as do Arquitecto Norte Júnior que se referiu a ela como “(…) 
uma das raras caricaturistas que existem em todo o mundo.”

Na altura da conferência do prémio, que a distinguiu entre muitos homens profissionais, com a quantia 
de 1000$00, Aniceto Carmona, referiu-a, também, no Jornal, observando: “é um caso raro mesmo em 
todo o mundo – haver um elemento do sexo feminino a brilhar na caricatura pessoal – Maria Almira 
Medina concede tamanha honra a Portugal”183

Até para a própria Maria Almira, a facilidade, no desenho de pessoas, era algo que lhe era nato (apesar 
do treino que sempre impunha aos seus trabalhos e da imprescindível observação psicológica). Como 
diz, prefere um sorriso a sobrepor-se ao sarcasmo: “Esticar traços físicos por si só, não é nada…”184 
Refere-se aos tempos da faculdade em que este ‘trabalho’ lhe chegou “para os alfinetes”185: 

“(…) Eu quando fiquei conhecida como caricaturista… (agora já ninguém me conhece porque 
eu estou cá no meu canto), mas houve uma altura em que fiquei muito conhecida, estava em 
Lisboa (…) foi sobretudo a fazer as caricaturas dos Livros de Queima-das-Fitas186 de Letras, 
Farmácia, Medicina, Direito, tudo… aqueles livros de finalistas… tu não sonhas o que eram as 
filas (…) porque depois eu riscava muito depressa… apanhava a pessoa muito depressa…”187

182 Conversas ‘soltas’ com Maria Almira Medina
183 Artigo escrito por Aniceto Carmona em Jornal de época patente na Retrospectiva de Mª Almira Medina, exposição promovida pela Câmara 

Municipal de Sintra de Junho a Agosto 2009 (não datado)
184 Conversas ‘soltas’ com Maria Almira Medina 
185 idem
186 Cerimónia universitária de finalização do Curso
187 Anexo I- entrevista com Maria Almira Medina – pag.6
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■ Figura 46 e 47 –  

– Artigos de jornal  

sobre prémios  

de caricatura ganhos  

por Maria Almira Medina
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No mesmo artigo já citado188 aparecem as preferências e referências de Maria Almira em relação à 
caricatura: 

“(…) dos caricaturistas portugueses admira, sobremaneira, Rafael Bordalo Pinheiro189, 
Arnaldo Ressano Garcia190 e Leal da Câmara191. Na actualidade,192 a sua predilecção vai para 
Rosa Pais193, e gostaria de desenhar como ele, até porque corresponde absolutamente àquilo 
que entende por caricatura (…) o tocante a estrangeiros é fã de Sempé194 e Steinberg.”

Dos retratados nas suas caricaturas contam-se famosos como: De Gaulle195, Orson Welles196, 
Montgomery197, Churchil198, Olegário Mariano199, Alberto Totta200, Rainha Isabel de Inglaterra201, 
Fernando Pessoa202, Ingrid Bergman203, Humberto Cruz204, Einsenwhower205, Leal da Câmara206, 
Hitler207 e tantos outros.

■ Figura 48 e 49 – Caricaturas de Teixeira de Pascoaes (esquerda) e Manuela Ferreira Leite (direita)

desenhadas por Maria Almira Medina

188 Artigo escrito por Aniceto Carmona em Jornal de época exposto na Retrospectiva de Maria Almira Medina, exposição promovida pela Câmara 
Municipal de Sintra de Junho a Agosto 2009 (não datado)

189 (1846-1905) – desenhador, aguarelista, ilustrador, decorador, ceramista e caricaturista politico e social português
190 (1860?) caricaturista que viveu numa época posterior ao Bordalo Pinheiro (dados de Maria Almira Medina)
191 (1876-1948) – artista plástico, editor, pintor, ilustrador, retratista, cartoonista e caricaturista português
192 Refere-se ao ano de 1969
193 Estudante de ciências (dados Maria Almira Medina)
194 Artista belga de banda desenhada (anos 40) (dados Maria Almira Medina)
195 (1890-1970) – combatente, político e estadista francês, opositor da Alemanha durante as Guerras Mundiais
196 (1915-1985) – director, roteirista, produtor e cineasta oriundo dos Estados Unidos
197 (1858-1911) – engenheiro e aeronáutico norte-americano
198 (1874-1965) – escritor, jornalista, orador, historiador e estadista britânico
199 (1889-1958) – poeta, político e diplomata brasileiro
200 Publicista português que mora nas Azenhas do Mar – perto de Sintra (dados Maria Almira Medina)
201 A actual (dados Maria Almira Medina)
202 (1888-1935) – poeta e escritor português
203 (1915-1982) – actriz sueca 
204 Aviador português que fez a 1ª viagem aérea a Timor num avião minúsculo, o Dilly – natural da Figueira da Foz, viveu na Amadora (dados  

Maria Almira Medina)
205 (1890-1969) – militar da 2ª Guerra Mundial
206 (1876-1948) – pintor e caricaturista português
207 (1889-1945) – militar e político austríaco fundador do partido Nacional Socialista Alemã – comandante supremo das forças armadas alemãs 

durante a 2ª Guerra Mundial
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António Ramos Rosa chegou a comentar208: “Os seus desenhos têm uma fidelidade essencial em 
relação aos retratados: são maravilhosas iluminações do carácter e personalidades que exprimem. 
Não sei como lhe agradecer este momento de deslumbramento.”

1.3.9 Teatro – “o raro medo”

Como dissemos nas memórias de infância Maria Almira Medina sonhou entrar para Belas-Artes, 
sonhou com a dança e o teatro e foi nesta última a área que se lhe manifestou medo. 

Perguntámos à mulher que “nunca (teve) muitos medos” o porquê deste? Respondeu: “medo de não 
ser capaz! Desejava tanto e tive medo de não ser capaz…(…) é verdade, aí tive medo. Foi um dos 
meus medos na vida! É verdade… dos meus raros medos e portanto prejudicou-me porque implica 
uma frustação!” 209

Das experiências primeiras com a tia Violinda ou em casa das amigas ‘Mesquitas’ onde se encantou 
com o ‘Charlot’ e quis fazer uma película com ele210, os tempos fizeram-na crescer e enfrentar os 
condicionalismos do próprio crescimento e das opções académicas e profissionais. Mesmo fora do 
percurso ‘formal e institucional’, contactou com figuras que, várias vezes, a interpelaram na opção pelo 
Teatro, primeiro no grupo recreativo onde a tia representava e, depois, mais tarde, com figuras como 
António Pedro211, fundador do Teatro Experimental do Porto que lhe fez uma proposta ‘profissional’ 
que Maria Almira Medina acabou por declinar.

“o António Pedro do Teatro (…) também quis que eu fizesse teatro! Mandou amigos a minha 
casa a buscar-me e tudo! E eu disse: ‘Como é que sabe que eu tenho jeito? «eu sei!» dizia ele 
«Eu sei!» e mandou-me lá buscar a casa e eu… tive tanto medo! Fiquei depois com pena… aí 
está um dos meus arrependimentos!”212 

Mais tarde repete: “Eu disse: ‘Ah, eu não… eu não quero!’…‘Não quero’, outra recusa! (…) Mas... 
fiquei com pena. Eu estava lá a leccionar, perdi outra entrada no ‘jogo’, não é? Perdi o ‘jogo’!”213

1.4 A experiência educativa

Quando abordámos a parte que considerou profissional por lhe pagar o sustento “das batatas que 
comia”214, abordamos o papel de professora e educadora que teve, ao longo da sua vida.

“(…) Eu fui sempre professora. Era uma miúda (…) e os meus colegas mais novos, dois 
anos, três anos, eram maiores alguns que eu… era professora deles! Era desenho, português  
e francês, nunca mais me esqueci! E na instrução primária já era professora, porque era eu 
que corrigia os desenhos às minhas colegas todas.”215

A ‘carreira’ e vocação em educação começou, para Maria Almira Medina, desde tenra idade. Sempre 
encarou este termo como algo que a fazia dedicar-se aos outros no sentido de uma evolução conjunta. 
Por outro lado, sempre foi o que chama ‘o seu sustento’: 

208 Reprodução patente na Retrospectiva de Maria Almira Medina promovida pela Câmara Municipal de Sintra de Junho a Agosto de 2009
209 Anexo I- entrevista com Maria Almira Medina – pag.16
210 (1889-1977) – actor, director, escritor, produtor e compositor britânico
211 (1909-1966) – escritor, artista plástico e encenador português
212 Anexo I- entrevista com Maria Almira Medina – pag.16
213 idem – pag.29
214 Anexo I- entrevista com Maria Almira Medina – pag.4
215 idem 
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“Sim sim, porque já era! Porque eu fui professora desde pequena! Fui professora do meu 
irmão, que ele não estudava sem mim, e fui professora no Colégio! Eu dava sempre aulas aos 
meus colegas. Eu não pagava mensalidade! O meu pai até me disse: «tu não aguentas, tu não 
aceites!» (…) mas a Directora falou com ele e eu disse: «ai eu quero!». O meu irmão pagava, 
eu não! Eu era professora.” 216

Foi daí que talvez lhe adviesse o certo respeito que todos sempre lhe tiveram por “ser necessária”. 
Na altura havia poucas raparigas com os seus dotes e ela dava uma ajuda no ensino de todos os que 
a rodeavam.

Depois, foi para a Faculdade, onde, para além do curso normal em Filologia Românica, se especializou 
em Ciências Pedagógicas, em Lisboa e Coimbra. Mas os destaques de posicionamento incidiam nos 
homens que invariavelmente ‘passavam à frente’, na altura de ir dar aulas para o ensino oficial. Apesar 
disso Maria Almira foi convidada a, pelo menos, ingressar no estágio para entrar para a oficialidade, 
mas as suas convicções não se coadunavam com este tipo de atitudes, reivindicando sempre o seu 
lugar como pessoa, e a sua posição como profissional.

“(…) eles queriam que eu fosse ao estágio. E eu disse: «nem pensem!» «Ai venha ao estágio! 
Está mais que passada!» (…)  puseram-me a fazer exames com eles! (…) o certo é que fui logo 
convidada e disse: «nem pensem! Enquanto o Estado não pagar o estágio, bem basta um que 
cá está que é o meu marido217!» (…) «Não ganha um tostão! Está proibido oficialmente de dar 
lições!» – ele dava na mesma. Eu levava a exame porque tinha diplomas do ensino doméstico 
e particular. «Basta um a sacrificar-se! Eu não faço estágio sem ser paga! Eu como batatas!» –  
– dizia eu para os metodólogos… «eu como batatas… como é que eu pago as batatas?»” 218

Esteve 30 anos no ensino “ (…) mas dei cá fora outros tantos. E não contei por falta de informação, 
de maneira que estou com uma reforma quase pela metade.” 219

 Os primeiros anos de ensino foram, portanto, passados, particularmente a preparar alunos para 
exames: 

“(…) tirei dois diplomas220, como não era fácil trabalhar oficialmente, porque os homens 
estavam sempre primeiro, dava aulas… aulas de manhã cedo até à meia-noite, em casa… (…) 
Dava tudo! Então cheguei a dar Matemática (…) a Álgebra, (…) a Aritmética. (…) para mim 
foi uma coisa lindíssima. Então preparei indivíduos, (…) para o Instituto Comercial. Tive num 
ano, sabes quantos dezanoves? três dezanoves em Matemática. Nunca tive notas tão altas em 
Francês, nem em Português. E estava a par dos problemas mais estranhos que saiam e as 
voltas que se podia dar. E preparava, preparava… dava-lhes as hipóteses (…) que na altura 
eu achava possíveis… de maneira que eles iam preparadíssimos…” 221

Mais tarde, conseguiu entrar na oficialidade mas a sua abertura de espírito, a vontade de aperfeiçoamento 
e a dedicação faziam ‘mexer’ com as estruturas vigentes. Ela não procurava o poder mas, sim, a resolução 
dos problemas educativos existentes. Mas, na época (como na actualidade), as questões políticas, por 
vezes, sobrepunham-se à boa conduta educativa.

“Algumas das circunstâncias difíceis da minha vida, aconteceram a partir do 25 de Abril, em 
que eu lutei por um ensino novo. Tinha estado em Bruxelas, a frequentar escolas do ensino 
renovado, escolas do ensino clássico, para ver como era. Nunca vi dar Literatura tão bem na 

216 idem
217 Dr. Mouzinho – primeiro marido de Maria Almira Medina
218 Anexo I - entrevista com Maria Almira Medina – pag.13
219 idem– pag.14
220 Maria Almira tinha os dois diplomas para se poder levar alunos a exame: um do ensino técnico e um do ensino liceal
211 Anexo I- entrevista com Maria Almira Medina – pag.6
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minha vida, nunca (…) tanta possibilidade de um aluno aprender coisas, (…) a modernidade 
do ensino. (…) e assinava as melhores revistas francesas.. gastei tanto dinheiro com… (…) a 
minha aprendizagem. (...) achava que sempre era preciso mais e mais. Quando fiz o estágio 
(…) sei lá o que é que eu não mandei vir de França… e até da Espanha.. Livros e livros 
com interpretações novas de textos, tudo diferente (…) depois atacaram-me. Que eu que era 
maluca! (…) Eram os de direita, eram os fascistas...(...) eram uns sonsos. (…) Começava 
pelo Reitor. De vez em quando chamava-me. (…) chamava-me e dizia «Minha senhora.. (…)  
não queria… não gostava de ser directora de… (…) Reitora? É tão conhecida em Sintra…» 
E eu: «Não! Não senhor Reitor. Eu já fui convidada para directora duma Escola Técnica 
que se inaugurou aí .. (…) eu estou por trás e faço tudo o que fôr preciso» mas… directora… 
eu embirro com o raio do nome... (…) (ri-se). os tipos de direita, fizeram-me tanto mal! (…) 
Deixaram-me de rastos! Arranjei... olha… Sei que um dia, começo a faltar, eu não tinha forças, 
não comia, não nada… tinha vergonha de sair sem ter feito mal.. e... um dia saio, e estava uma 
turma em peso à minha porta «Que é que vocês estão aqui a fazer?» «Nós não queremos que a 
Professora falte!» Olha, desatei a chorar... desatei a chorar… A certa altura consegui que se 
fizessem... (…).. eleições modernas.. Consegui! Fui ter com as Forças Armadas, fui ter com… 
a Câmara, disse «É preciso que estejam lá!» Fui ter com… com a Base Aérea de Sintra (...) 
Trouxe pessoas de todos os lados para estarem a presidir, e sempre a vigiar... não se fez nem 
uma batota, e os nossos ganharam! (risos) Sem batota! (risos)”222

Maria Almira revolta-se contra um sistema onde nada se mudava em prol do que considerava uma boa 
educação. Evoca os discursos da época como se fossem lutas de hoje, inclusive numa sessão onde se 
convocou a escola onde deu aulas na Portela de Sintra a : “«estou a insurgir-me contra isto tudo! Isto 
é um ‘fogo de vista’, não se trabalha. Há reuniões onde não se faz nada»… Reuniões pedagógicas, 
sessões pedagógicas, a que eu chamava as sessões anti-pedagógicas… uma coisa horrorosa...”223

O meio pequeno que era, e ainda é, Sintra, estava dominado pelos poderes políticos instituídos e as 
pessoas ainda “ignorantes” pactuavam com uma veiculação de informação por vezes deturpada: 

“os professores de direita (…) tinham motivado o Padre do Algueirão a dizer mal de mim nas 
missas... (…) no Algueirão, nas missas, na Capela de Mem-Martins, em todo o lado.. e os pais 
dos meus alunos, alguns católicos, disseram-me ‘Isso é injusto, a senhora não é assim, faz 
favor de tratar da sua vida, olhe por isso, defenda-se’.. os católicos! Mas os outros… sabes o 
poder que tem a Igreja... que ainda tem (…)” 224

Dizia em viva voz aquilo que muitos ‘acomodados de profissão’ não queriam ouvir nem falar e muito 
menos mudar em matéria de educação.

“(…) relativamente à minha profissão. Eu não aguento este (…) «doce fazer nada!... Eu 
vou-me embora» Saí… atirei com a porta... (…) mas depois disse «faltou qualquer coisa» 
(…)«Olhe, ponha lá na acta, que eu acho que vocês são uns irresponsáveis!» (risos) «Eu disse 
isto, ouviu? Eu disse isto ponha lá na acta». E fui-me embora.” 225

Em matéria de conceitos Maria Almira Medina considera que um bom professor e educador: 

“(…) tem que ser criativo… tem que ter Amor às pessoas… tem que gostar de melhorar as 
relações humanas, não distinguir tanto as idades… um professor também tem que ser criança! 
(…) Uma mulher é uma menina mas é responsável porque tem anos de treino, de vida, e o 
resto tem de preservar (…) aquilo que é mais fresco em si! Como se não soubesse nada e 

222 Anexo I- entrevista com Maria Almira Medina – pag.17
223 idem – pag.19
224 idem
225 idem– pag.19
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tivesse que aprender tudo sempre, tudo! O que é a frescura da infância! Tudo isso! Eu acho 
que é preciso isso para estar com alunos. (…) Um professor tem que ter uma humanidade 
diferente. Não sei como é que eu hei-de explicar… Não sei dizer… Tem que estar com uma 
abertura fantástica…(…) Tem que ser um bocado actor! Actor não é o que finge! Tem que 
interpretar a personagem que está… não é? A personagem que está a fazer, ele agora já não 
é ele, é a personagem! Portanto ali o professor tem também que fazer isso! É a arte de se 
integrar naquele ‘bloco de gente’ que está à espera de aprender seja o que fôr com ele! E a 
primeira coisa a aprender é a franqueza com que se está, o Amor com que se está e só depois 
o programa! Mas primeiro é isto! O programa é secundário!” 226

Tentou sempre conhecer, de perto, a realidade de cada aluno, para poder ensinar, cada vez de maneira 
mais pessoal, incentivando às capacidades de cada um.

■ Figura 50, 51 e 52 – Participantes  

das ‘tertúlias’ aquando da Retrospectiva 

dedicada a Maria Almira em Sintra  

de Junho a Agosto 2009

Maria Almira Medina (esquerda),  

algumas figuras da ‘cultura sintrense’ –  

– Rui Mário227, Pedro Hilário228,  

Cláudia Faria229 (à direita em cima) 

e participantes de várias gerações 

(à direita em baixo)

226 Anexo I- entrevista com Maria Almira Medina – pag.10
227 (1973) – professor, actor, encenador e director artístico da Companhia de Teatro “Tapa-Furos” sedeada em Sintra
228  (1963)- músico e director musical da Companhia de Teatro “Tapa-Furos” sedeada em Sintra
229 (1979) – figurinista, actriz e uma das directoras da “Éter Produções Culturais” sedeada em Sintra
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“Eu lia sempre, ou quase sempre, o programa a cada turma, o programa respectivo – «nós 
temos isto este ano!» agora vamos ter um mês para nos conhecermos, a gente não vai entrar já 
nisso! Quase sempre era um mês! Eu punha na caderneta, com muito cuidado, o que observa, 
em cada aluno… e ia conhecendo o possível… quando eram turmas grandes, era muito difícil 
(…)? Chegávamos a ter turmas de 30, de 20… Cheguei a ter 300 alunos por ano! Não é 
brincadeira! 300 alunos é muita coisa… e lá ia escrevendo na caderneta: «cuidado com este 
aluno que é muito sensível!» etc. tinha tudo para poder, quase que individualmente, apoiar a 
personalidade do aprendiz, para não estragar… ” 230

Mas quando a indagamos se se teria arrependido da profissão que escolheu respondeu prontamente:

“Não não! Compensou-me até! Sim! gostei muito de ser professora! (…) oh! Era tão bom 
estar com eles! Adorava! Adorava! Esquecia-me… mas isto foi anos e anos a sentir assim… 
(…) A comunicar, a ensinar, a aprender, a tirar dúvidas… Eu adorei ser professora, gostei 
muito de ser professora, foi uma das coisas que, tenho a impressão, fiz o melhor que pude,  
e isso compensou-me!” 231

A compensação veio em muito do tratamento especial e do carinho e afecto que nutria por cada aluno. 
Ainda hoje, nas várias tertúlias que ocorreram, aquando da Retrospectiva dedicada a Maria Almira Medina  
e promovida pela Câmara Municipal de Sintra, muitos foram os antigos alunos que estiveram presentes 
para a felicitar ou simplesmente, ‘matar saudades’. E, mesmo acerca da forma como lhe coloquei as 
perguntas, fez uma ressalva pedagógica no tratamento respeitoso que lhe fazíamos:

“Não levem a mal (trata-nos por ‘tu’), eu trato por Amor, não faz mal, os meus alunos tratavam- 
-me quase todos por ‘tu’! Ainda hoje, os que restam…”232

2 ‘Papéis sociais’ – a linha ténue entre ‘nós’ e os ‘outros’ – mulher, artista, educadora – um ‘papel’ 
ou vários?

Teresa Joaquim (2006 a e b), nos seus estudos que interligam a Antropologia e a Filosofia aos ‘estudos 
sobre mulheres’, menciona esta dificuldade de percepção da ‘linha ténue’ entre a “materialidade das 
práticas e os seus efeitos ao nível do imaginário” (2006:7)

Nascer ‘mulher’ poderia ter sido para Maria Almira Medina a ‘limitação’ de um ‘papel’, o confinar à 
realidade da “menina à janela, a ver quem passa”233. Parece-nos contudo, ao contactar com esta figura, 
que, apesar dessas limitações, havia no ‘imaginário’ e ‘pensamento’ a aspiração a outras realidades, 
a outros ‘papéis’:

“(…)Era difícil! O meu irmão era mais novo e tinha as chaves de casa e eu não. E depois, 
também é difícil achar companheiro que nos entenda. Mesmo naquela altura eles queriam só 
beijinhos e essas coisas e eu queria falar sabe?... falar… o sentido da existência preocupava- 
-me… Partilhar a minha nesga de solidão e de sonho…”234

A atenção específica a determinados momentos narrados por Maria Almira Medina faz-nos 
identificar, na própria história de uma mulher, as várias mulheres dentro da História. Começando 
pela menina ingénua do Colégio onde estudou e onde relatou “ser necessária” até à contestatária e 
irreverente jovem que ainda hoje é, mas onde se denota, já, a sapiência de uma continua procura de si.  

230 Conversas ‘soltas’ com Maria Almira Medina
231 Anexo I- entrevista com Maria Almira Medina – pag.10
232 Conversas ‘soltas’ com Maria Almira Medina
233 Neste aspecto relacionámos um dos seus poemas muito evocados (pag.11) patente no livro ‘Madrugada’, censurado em 1956 pelo regime  

e reeditado em 2009 
234 Anexo I- entrevista com Maria Almira Medina – pag.9
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Das reacções onde ainda se surpreende a si própria: “(…) é uma coisa estranha!... ainda tenho que 
tentar perceber isto…” 235 vem-nos, também, a calma de nos sabermos sempre ‘estranhos em terra 
estranha’ a aprender a, pelo menos, saber colocar as questões no locais certos.

Falando deste contexto especifico da busca pelo ‘discurso das mulheres’ e, assim mesmo da busca do 
seu ‘próprio discurso’ observa:

“(…) Por exemplo, no nosso governo, há pouquíssimas mulheres. Qual foi o papel da  
Maria de Lourdes Pintassilgo? coitada, foi quase absorvida por eles, porque não a deixaram 
trabalhar tanto quanto ela devia trabalhar e como? Porque ela era uma grande mulher, uma 
grande cabeça, uma pessoa sã. (…)” 236

E, depois, vinham muitos exemplos de situações pessoais e gerais da maneira como as mulheres 
‘eram tratadas’ (nomeadamente nos anos da sua juventude) quer em termos pessoais, quer na vida 
social, cultural e profissional.

Maria Almira Medina, mulher que considerámos de ‘sombra’ porque só aos poucos tem vindo à luz 
do dia, teve, ela própria, talvez, a ousadia de não se confinar aos ‘papéis’ puramente atribuídos e de 
ir em busca de outros, aqueles considerados, na altura, “demasiado(s) vigoroso(s) e decidido(s) para 
uma rapariga”.

Na sua figura e nas múltiplas actividades, encontrámos o tal “sujeito autonómo e livre que toma 
iniciativas” e que por isso mesmo, “se abre a outra leitura da subjectividade e da liberdade” (Joaquim, 
2006b) isto para explicarmos que, apesar da censura familiar, política, social, apesar, sobretudo, dos 
estereótipos e das classificações exteriores de “menina boa, menina má”237, de grande ou pequena 
artista, de boa ou má professora, Maria Almira Medina enfrentou, nos seus diversos ‘papéis’, o 
‘desmontar’ dos cânones instituídos, adoptando o tal “estilo activo de viver o próprio corpo no mundo” 
(Butler, 2008:157) que se questiona na diferenciação sexual e social (Amâncio, 1998, Beauvoir, 1975, 
Butler 2008, Collins, 1977, Joaquim, 2006, Pollock, 1999 etc.)

Encontramos mesmo na família nuclear, e neste caso em palavras do próprio filho,  esse reconhecimento 
da dificuldade do discernimento de papéis:

“Levanta-se, primeiro, a dificuldade de falar do trabalho duma pessoa que antes é mãe – só depois é 
artista, e desenha e compõe formas.

Dissolve-se, afinal, a dificuldade, com a permanente surpresa que é a pessoa que antes é artista, e 
desenha e compõe formas; antes envolve a atenção pela linha depurada e a composição rigorosa – só 
depois, depois da surpresa e do inevitável envolvimento, vindo num súbito, à lembrança que também 
é mãe.”238

Que género de mulheres existem e existiram na própria Maria Almira Medina? Que ‘papeis’ lhe 
confinaram e que papéis reivindicou? Neste trabalho, quisemos delimitar esta percepção falando da 
‘mulher’, da ‘artista’ e da ‘educadora’.

Conceito de ‘mulher’ que, tratando-se do ‘feminino’, acerca, sobretudo o ‘género com géneros’ que 
é cada ‘ser humano’ considerado como ‘um todo integrado’ onde o feminino e masculino reinam na 
conjunção de características transcendentes e imanentes (Beauvoir,1975, Collins,1977). Deste ‘papel’ 

235 Anexo I- entrevista com Maria Almira Medina – pag.10
236 Conversas ‘soltas’ com Maria Almira Medina
237 Neste aspecto relacionámos um dos seus poemas muito evocados (pag.11) patente no livro ‘Madrugada’, quase censurado em 1956 pelo regime  

e reeditado em 2009 
238 António João Medina Mouzinho, cit. in catálogo de exposição de Maria Almira Medina – Museu Municipal Dr. Santos Rocha – 3 a 16 de Novembro 

de 1994 (citação inicial no catálogo da exposição de desenho na Galeria “o Outro lado do Espelho”, Sintra, em Junho/Julho de 1990
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de ‘mulher’ que diz confundir-se com os outros (de ‘artista’ e ‘educadora’) menciona ser essencial 
uma espécie de “apurar” de “andar sempre à procura”239 o que resulta, por si só, numa “difi culdade” 
- “a vida é difícil, a vida para mim não tem sido fácil”240. 

E esta ‘facilidade’ ou ‘difi culdade’ tem muito a ver com a procura por um ‘ser humano’ que não tem 
a ver puramente com o ‘ser-se factual ou visível’ mas com aquilo que nos propiciam os contextos 
familiares, sociais e culturais e aquilo que aspiramos do tal ‘simbólico’ das tais “nesgas de solidão 
e de sonho”241 que nos fazem indivíduos entre indivíduos, ‘géneros à procura de identidade’. Como 
se ‘esbarrássemos’ constantemente na questão do que somos ‘individualmente’ e da maneira como 
‘somos constantemente construídos’ pelos outros em ‘nós’. É por isso que o papel de ‘mulher’ aparece 
intrinsecamente ligado ao da artista e educadora. Porque ‘marca’, de forma incisiva, uma ‘maneira de 
estar’, um ponto de vista ‘situacional’. 

Como artista, considera-se, sobretudo, uma “trabalhadora da arte”242 dizia Maria Almira Medina numa 
entrevista243 a uma aluna que lhe perguntava o que é ‘ser poeta’: 

“é um ser social, com uma fatalidade estupenda (…) vivendo humanamente entre os outros 
humanos (…) colabora numa criação de ambientes (…) com o seu sonho, com o seu amor à 
vida, com a sua consciência dos problemas gerais, numa ânsia de soluções justas para eles 
(…) vivendo um confl ito interior condicionado pelo seu encontro com o homem”

Esse ‘confl ito interior’ de que fala refl ecte-se na maior parte das opções artísticas da visada, como se a 
arte fosse uma ‘meio’ para o qual transpor as próprias exigências pessoais e sociais de consciência. 

■ Figura 53 – Artigo do Jornal República de 10 de Março de 1962 (entrevista com Maria Almira Medina

realizada por uma aluna sua Maria Antónia Gadanha) 1.ª Parte

239 Anexo I- entrevista com Maria Almira Medina – pag.9
240 Idem
241 Conversas ‘soltas’ com Maria Almira Medina
242 Anexo I- entrevista com Maria Almira Medina –  pag.8
243 Em artigo do Jornal ‘República’ de 10 de Março de 1962 – pags 4 e 5
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“o caricaturista não é conformado. O riso, nele, é uma solução estética para alguns 
problemas, um sinal de protesto, um esclarecimento, um sinal de entendimento. (…) discordo 
da caricatura que se limita a exagerar feições: quero atitudes íntimas, quero almas. Não há, 
pois, na caricatura, qualquer espécie de gratuitidade, ela é fundamentalmente humana. (…) 
o humor é uma atitude que acho tão vital!”

Nesse mesmo meio artístico onde reconheceu ‘estatuto ocasional’, os já mencionados prémios de 
caricatura fi zeram-na catapultar para uma consideração ‘fora do vulgar’, simplesmente por ‘ser 
mulher’. Os artigos que veicularam essa informação na época mostraram, em muito, um tipo de 
‘discurso’ patriarcal onde só o ‘extraordinário’ faria revelar as qualidades como ‘artista’. O arquitecto 
Norte Júnior dizia na altura num jornal (não identifi cado) que Maria Almira Medina seria:

“um caso inédito no nosso meio artístico e que terá certamente pouca repetição por esse 
mundo além; trata-se de um caricaturista que aparte os atributos que lhe conferem já um 
lugar predominante na especialidade, tem a particularidade de ser ‘uma’ caricaturista”  

■ Figura 54 – Artigo do Jornal República 

de 10 de Março de 1962 (entrevista 

com Maria Almira Medina

realizada por uma aluna sua 

Maria Antónia Gadanha) 2.ª Parte
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Nas expressões “terá certamente” e “particularidade”, assumimos aqui a dificuldade da ‘mulher’ 
a aceder a estatutos, quer artísticos, quer sociais que estivessem conotados com o masculino.  
A caricatura seria, pois, uns dos géneros artísticos associados à “transcendência” e ao “masculino” 
(Beauvoir, 1975, Collins, 1977). Maria Almira Medina relata, ainda, que, tendo apresentado as obras 
a concurso sob pseudónimo feminino, o júri ao abrir o envelope com o nome verdadeiro terá dito em 
tom irónico: “Olha o engraçadinho! Isto é traço de homem!” tendo, depois, ficado estupefactos, por 
se tratarem, de facto, de caricaturas desenhadas por uma ‘mulher’. 

A imprensa apelidou-a, na caricatura e em vários artigos de “caso raro”, “caso invulgar” por “haver 
um elemento do sexo feminino” ou do chamado “sexo fraco” a “brilhar”. Também na poesia, surgiam 

■ Figura 55 – Artigo de Aniceto Carmona no Boletim do Grupo Desportivo de Pessoal dos Telefones –

– Outubro de 1970
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caracterizações de “personalidade muito mais forte do que seria de supor numa estreante e mesmo 
numa ‘mulher’”244

Encontramos no ‘discurso’ desta época uma configuração de papéis que parecem confinar a ‘mulher’ 
a determinados estereótipos pactuados, também por grande parte ‘delas’, porque estabelecidos 
‘societariamente’ e perpetuados pela proliferação de determinadas ideias nomeadamente através dos 
media. Nisto podemos tomar como referência um artigo de Mário Castrim criticando a emissão de 
um programa de televisão onde Maria Almira Medina também esteve presente e onde denotaram 
o ‘pouco relevo’ dado a assuntos realmente importantes (como os que a visada levava) utilizando 
até a ironia para caracterizar uma certa ‘futilidade’ na escolha: “Gostaríamos de ter ficado longo 
tempo a conversar com Maria Almira Medina, ouvir-lhe comunicar da sua experiência como artista e 
profissional do ensino. Mas havia outras solicitações, a passagem de modelos – claro! (…) as banali-
dades do costume” 

Um outro artigo ressalvava a pouca atenção dos conteúdos dedicados ‘a mulheres’ num programa curiosa- 
mente ‘para mulheres’, nomeadamente pela fraca atenção dada a Maria Almira Medina marcando que: 

■ Figura 56 e 57 – Artigo  

de Jornal ‘sobre a mulher- 

-artista’ Maria Almira Medina  

de Aniceto Carmona 

e badana do livro

“Madrugada”

244 Caracterização proferida pelo crítico literário Dr. João Gaspar Simões (1944) aquando da  edição do livro “Distância” e mencionado em vários 
artigos (figura 30- dta)
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“a conversa se dispersou em considerações de vária ordem numa tentativa de dar a conhecer a entre-
vistada(…) o que diga-se, não chegou a verifi car-se, dado o escasso tempo que lhe foi destinado (…) 
Paciência. Venha a ‘moda’ que é assunto sempre ‘bem visto’ por certa camada de espectadoras” 

Também como educadora, e pela via do professorado, tentava interligar a mulher e a artista como se 
fossem características inseparáveis. Dizia: 

“um professor tem que ser criativo (…) tem que gostar de melhorar as relações humanas (…) 
tem que se ser um bocado actor (…) a arte de se integrar naquele ‘bloco de gente’ que está à 
espera de aprender seja o que fôr (…) e a primeira coisa a aprender é a franqueza com que se 
está, o Amor com que se está e só depois o programa.”245

Daí que, como professora e apesar do ‘raro medo’ pelo Teatro, ensinou não só pela via da educação 
formal, mas foi, sobretudo, pela informal e pessoal  (Collins e Sandell) que terá deixado o seu rasto 
como ‘mulher’ a quem nomeadamente o Chão de Oliva246 prestou várias vezes homenagem, atribuindo 

■ Figuras 58 e 59 

– Artigos criticando 

as ‘preferências 

temáticas’ do 

programa televisivo 

‘feminino’

“Nós as Mulheres” 

– (esquerda artigo 

de Mário Castrim 

no ‘Diário de Lisboa’; 

direita – artigo de 

autor não-identifi cado 

no ‘Diário Popular’  

- ambos de 25 

de Agosto de 1967)

245 Anexo I- entrevista com Maria Almira Medina – pag.11
246 Centro de Difusão Cultural de Sintra – que compreende as Companhia de Teatro de Sintra e o Teatro de Marionetas ‘Fio de Azeite’
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o seu nome ao palco que hoje serve as duas companhias residentes e os inúmeros espectáculos e 
acolhimentos. Num dos ‘programas de espectáculo’ dedicado a ela podemos ver que os papéis de 
‘mulher’, ‘artista’ e ‘educadora’ se entrecruzam num determinado género: “uma das mulheres que 
mais tem vivido connosco esta aventura” e confi guram as repercussões da sua fi gura quem na arte 
quer na sociedade:

“Naturalmente este espectáculo é dedicado a Maria Almira Medina. Há muitos anos prometido a nós 
mesmos, ele nasce, curiosamente, no mesmo ano em que a vereação da Câmara de Sintra, lhe recusa, 
por maioria, uma distinção municipal, em forma de medalha.

Lá nos calhamaços, a decisão fi cou presa, em acta. Cá continuamos a ver a contínua e solta viagem, 
os constantes desdobramentos da Maria Almira. Continuamos a crescer, com os seus poemas, contos, 
trapos, desenhos, estórias destes e de outros dias e acima de tudo, do seu exemplo, aqui, como Mulher”247

■ Figuras 60 e 61 – Alguns exemplos 
das várias homenagens do 
‘Chão de Oliva’ a Maria Almira Medina 
(em cima) artigo de jornal a assinalar 
a inauguração do palco dedicado 
– Jornal ‘A Pena’ –  21 de Outubro 
de 1999); (esquerda) catalógo de uma 
das peças dedicadas – 1995;

247 ‘discurso introdutório’ do programa de espectáculo “A menina girassol” produzido pelo Chão de Oliva – Companhia de Teatro de Sintra numa 
adaptação da obra homónima de Maria Almira Medina e dirigido por João de Mello Alvim (director artístico) e José Ramalho (encenador convidado) 
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Dizia Maria Almira Medina sobre ‘ser professor’, que, para se ensinar poesia, teatro ou “o que quer que 
seja”, este deveria ter “uma humanidade diferente (…) tem de (se) estar com uma abertura fantástica”. 
E porque identificamos Maria Almira Medina com esta ‘abertura’ não a conseguimos confinar e definir, 
‘categoricamente’, em cada um dos ‘papéis’ isoladamente. ‘Mulher’, ‘artista’ e ‘educadora’: uma 
interpenetração de ‘situações’ que identificam várias, que identificam um ‘género de mulher’.

3 Possíveis correlações entre percurso artístico e educativo

No seu percurso educativo, podemos associar Maria Almira Medina a uma propagação de uma 
nova imagem de ‘feminino’ que, ainda que não-feminista (pelo menos declarada), propaga uma 
espécie de ‘nova consciência da mulher’, pelas vias não só da educação formal (por se ter dedicado 
profissionalmente ao professorado) mas, também, pelas vias pessoal e informal (Collins,1977, Sandell, 
1979) em todas as actividades artísticas e parcerias que manteve. 

Abordando este sentido conceptual de educação de um certo “agnosticismo pedagógico” 
(Nóvoa,2003:7) pela recusa a um campo valorativo do que é um ‘bom’ ou ‘autêntico’ educador e pela 
‘não-aceitação’ de ‘mitos’ e ‘idealismos’ que dificultem uma reflexão  concreta em relação aos agentes 
educativos (Collins, 1977, Sandell, 1979), não podemos, certamente, desligar a vida educativa de 
Maria Almira Medina com a vida artística. Aliás, difícil tem sido, neste trabalho, segmentar as várias 
áreas tornando-o perceptível, visto Maria Almira Medina ser, de facto, a tal árvore em que o ‘tronco 
principal parece concentrar todos os ramos’. 

Numa das conversas ‘soltas’, colocámos, desde logo, em aberto, o tema do trabalho e os objectivos 
que gostaríamos de ver tratados aqui. Ainda muito ‘ao de leve’, ela tocou no assunto como se tudo, 
desde logo, se interligasse por si, de forma inteira: “ é claro que o trabalho artístico tem tudo a ver 
com o educativo. Aqui para nós, um professor que não é criativo fica seco”248

Para Maria Almira Medina, sendo a comunicação imprescindível na máxima já explicitada de que 
“comunicação é amor”, a arte e a educação aparecem em paralelo por se poderem interpenetrar como 
formas privilegiadas de o fazer: 

“(…) pode-se fazer um trabalho pedagógico e didáctico com desenho! Cheguei a fazer 
exercícios de apuramento com o ‘Charlot’ (…) em movimento (…) tipo quadradinhos(…) 
abordei o ensino da Poesia ainda me lembro, entusiasmaram-se tanto, que (…) os mais 
pequenos perguntavam-me: «posso responder em verso?» (…) portanto consegui que eles 
gostassem de poesia (…)” 249

Não sabendo bem explicar falava de uma ‘tipologia de professor’ diferente:

“(…)um professor tem que ser criativo, (…)tem de ser franco e afectuoso na prática da 
autoridade e da aprendizagem paralela professor/aluno… Há que cuidar da assépcia da vida 
interior do educando num clima de confiança e afecto… desencadear… centros de interesse 
que o liberte de laborações aparentes e lhe aponte os caminhos da responsabilidade… ” 250

Para quem, sempre de, e com arte tem vivido, dissociar uma da outra seria tarefa difícil. As memórias 
da infância encontram-se bem patentes nos discursos. Até a nostalgia dessas mesmas memórias serem 
matéria de formação pessoal marcante. “(…) imagina o que era a influência da música e do ambiente…
nas crianças…”251 e ao dizer estas palavras conseguimos senti-las na vida de Maria Almira Medina, 
não só na infância mas em todas as fases da sua vida.

248 Conversas ‘soltas’ com Maria Almira Medina
249 Anexo I- entrevista com Maria Almira Medina – pag.10
250 Idem
251 Anexo I- entrevista com Maria Almira Medina – pag.2
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Podíamos, talvez, atrever-nos a dizer que a vida desta artista, educadora e mais do que tudo ‘pessoa 
dotada e multifacetada’, não teria sido a mesma sem os ambientes que lhe propiciaram, sem o professor 
de música e a sua esposa que lhe ministraram momentos únicos, não seria a mesma sem os filmes do 
‘Charlot’ que, mais tarde, utilizou nos testes dos seus alunos. E talvez esta menina não fosse a mesma 
se não tivesse saído do tal registo “menina à janela”252 e ido, com o consentimento dos pais, para a 
Universidade. A “única” de Sintra, na altura.

Sintra está, agora, a render-lhe homenagem (2009), por a ter visto crescer, ou talvez tenha sido ela a 
ver crescer Sintra ou a ‘torná-la’ crescida.

Muitos foram os obstáculos que teve que ultrapassar, os tabus, os preconceitos, o regime político, 
o ‘ser mulher’, mas talvez ela tenha ganho nestes tais ambientes de música e cinema e dança os 
alicerces para poder ‘desenhar’ melhor o seu futuro e utilizá-lo para lhe dar a volta e poder caricaturá-lo, 
transformando as limitações em ‘mais-valias’.

Nunca saberemos, talvez, se foi Maria Almira Medina a fazer pela vida, ou a vida a fazer pela Maria 
Almira Medina, se foi a arte a fazer pela sua educação ou a sua educação a fazer pela arte. Sabemos, 
sim, que a ‘consciência das questões’ lhe deram, pelo menos a vontade de lhes responder. Ainda hoje 
ouvimos, na voz de Miguel Real,253 que Maria Almira Medina é hoje uma “matriarca de Sintra”. 
Ainda hoje, nas suas palavras, poderiam ter havido outros percursos:

“Eu gostava de ter ido para Belas-Artes ou para Teatro. Mas, depois, dissuadiram-me: «Uma 
mulher não pode pintar nus! Tu sabes escrever, Almira – o melhor é ires para Letras… uma 
mulher vai para Letras…» e eu fui. Fui porque também amava a Literatura ” 254

Talvez estes outros percursos lhe tivessem dado outros caminhos. Em matéria humana, pela ‘fragilidade’ 
que lhe é inerente, pouco mais temos que questões, pouco mais temos que perguntas por responder… 
ainda assim, no seu percurso, vemos ainda vontades. 

Sabemos que, apesar de não ter um percurso em Belas-Artes ou em Teatro, se formou em Ciências 
Pedagógicas para educar, por sentir a vocação de “professora desde pequena”. Pelas tertúlias a que 
assistimos, durante a sua retrospectiva, conseguimos ouvir relatos de ex-alunos, de filhos de ex-alunos 
etc. a quem Maria Almira Medina conseguiu ‘tocar por dentro’, quer pela ‘arte’, quer pelo papel de 
‘educadora’, quer apenas, pela pessoa, individuo numa sociedade que se quer mais humana.

Dizia ela que um professor tem que ter uma “humanidade diferente”. Talvez a arte nos devolva a 
humanidade e a educação artística nos ajude a cumprir este papel. 

4 Identidade e diferença na arte e educação

Na entrevista que tentámos direccionar para o tema deste trabalho, fizemos uma série de interrogações 
acerca deste ‘ser mulher’ (Beauvoir,1975, Braidotti, Butler, Collin, Collins, 1977, Joaquim, 2006 
entre outros ) , ‘ser Maria Almira Medina, e se, nesse ‘ser’, poderia ter mudado o percurso ou a forma 
de estar e viver a vida se tivesse sido ‘homem’. 

“(…)não faço a mínima ideia.. Se calhar fazia as mesmas coisas. É o que eu penso. As mesmas 
coisas, lutar... (…) pela profissão, lutar por aquilo que me interessa fazer, lutar por uma 
dignidade no meu trabalho, sempre por aí fora... por um mundo melhor. Resistir à solidão 
confraternizando e partilhando afectos, projectos, sonhos… preservar o mínimo de sentido de 
humor e insubmissão… continuar a dialogar com o coração…sei lá…” 255

252 Conversas ‘soltas’ com Maria Almira Medina
253 Numa das tertúlias realizadas aquando da retrospectiva de Maria Almira Medina em 18 de Julho e em vários artigos de jornal
254 Conversas ‘soltas’ com Maria Almira Medina
255 Anexo I- entrevista com Maria Almira Medina – pag.27
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Era como se lhe tivesse a questionar uma certa essência que lhe é natural, como se o ‘papel’ lhe 
assentasse, desde sempre, ‘como uma luva’, mas que, ainda assim, tivesse que se posicionar,  
se colocar do prisma de uma determinada ‘situação’:

“(…)Olha, nunca quis ser homem... Não gostava nada de ser homem.. (ri-se) «Ai que bom ser 
mulher».. Não sei porquê.. 

Ora, portanto, eu gosto de ser mulher, pronto… (risos) É isso… estamos no nosso direito, não é? 
Eu estou... porque há mulheres que gostam de ser homens e homens que gostam... Eu gosto de 
ser mulher, gostei sempre muito de ser mulher, adoro ser mulher! De maneira que não faço a 
mínima ideia... mas duvido que, nas questões de carácter, fosse diferente…” 256

Extravasando esse ‘papel’ pessoal e generalizando para o ‘papel’ da mulher, em geral, e na sua pers-
pectiva, relata:

“(…)o papel da Mulher é importante. A Mulher, não é só mãe. A Mulher é um ser pensante,  
é um ser sensível. A Mulher é o complemento do Homem, o Homem é o complemento da 
Mulher, e ambos têm que governar o Mundo, não é só um.(…)” 257

E quando falamos de possíveis diferenças entre as ‘figuras masculinas’ e ‘femininas’ é peremptória:

“(…)  eu via, pelo Colégio onde estive… Eles não eram melhores que eu, porque é que eu 
havia de pensar que as mulheres eram piores? E até… raparigas que eram mais caladas, que 
pareciam menos dinâmicas, (…) Bem engraçadas, com ideias engraçadas, mais tarde se viu… 
(mas) eram tímidas… não tinham... aquela genica, não faziam músculo… não é? (risos) que 
é preciso fazer!” 258

Assim, homens e mulheres, para Maria Almira Medina, devem comungar das suas experiências 
para se poderem partilhar e, assim mesmo, ‘complementar, para poderem disfrutar de duas posições  
e consciências do mundo onde co-habitam.

 

5 O passado e a actualidade – a importância dos contextos

Falámos, por várias vezes, com Maria Almira Medina, de algumas questões sobre os ‘estudos 
sobre mulheres’ na educação artística. Embora nunca se tenha, de facto, debruçado sobre o tema, 
especificamente (visto ter dado sempre disciplinas do ensino formal) há um interesse forte na matéria. 
Inclusivamente Maria Almira elaborou dois projectos: um de ensino da cerâmica a crianças e jovens 
e um outro de um Projecto de Escola Artística para Mulheres.259

Em conversa, falou que, em Sintra, já teriam feito pequenas abordagens, com o intuito de estruturar 
actividades ligadas à “Educação pela Arte”260 mas, quanto a ela, muito incipientes. 

Há, contudo, pontos de partida que tece de uma forma geral e que poderemos talvez aproveitar como 
referências, até pela sua experiência de vida.

Colocámos-lhe, durante a entrevista, a sua perspectiva em relação ao passado e à actualidade, em 
termos de crescimento pessoal, de ‘consciência’ e da suas perspectivas em relação a essa comparação 
e ao futuro:

256 idem
257 idem – pag.25-26
258 idem – pag.26
259 Este projecto encontra-se em ‘fase de estudo de viabilidade’ na Câmara Municipal de Sintra – onde foi proposto
260 Paradigma em Educação Artística, preconizado por Herbert Read, que defende o reavivar das ideias filosóficas de Platão de que a “arte deve ser 

a base da educação” do ser humano para este se “tornar o que é” (Read, 2001:1-2)
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“(…) Bem, há uma grande abertura, abriu-se uma porta… não é? Porque tem... tem que 
haver evolução, o que era de nós sem evolução... Mas parece-me que… (isto é uma discussão 
que eu tenho muito com o Jorge261, que engraçado) Acho que (…) o progresso tecnológico 
foi de tal maneira grande, intenso, dinâmico, que o progresso moral ficou… ficou um bocado 
para trás... Acho que nós temos que olhar por isso (…) Tenho receio… sabe de quê?... Tenho 
receio de que tenhamos caído num progresso tecnológico tão grande que o sentido humano, 
mais humano, esteja a ser um bocadinho desprezado... Que a máquina… (não sei se isto é 
influência dos filmes do ‘Charlot’) … que a máquina esteja a fazer das suas, e que o humano 
esteja em regressão moral... sei lá! Uma regressão moral, mesmo... Há quem diga que se 
lê, que continua a ler-se, lê-se muito no computador... Não é bem a mesma coisa... Porque, 
normalmente, os mais jovens vão para o computador não é para ler… acho que… por 
exemplo… isto é um exemplo assim… pequeno, não é? Mas, tenho muito medo de que não 
haja... que haja qualquer coisa aqui, a extravasar por um lado e... e a decair por outro, não 
é? O humanístico, para mim, é o mais importante. Uma pessoa que, por exemplo, que não 
se habitue a ser generosa, mas que é muito inteligente, onde vai parar? Acho que é preciso 
praticar... essa coisa... a solidariedade… que o mundo sem solidariedade, sem diálogo. Por 
isso é que eu gosto dos colóquios, não é? Que ali partilha-se, partilha-se ideias, quebra- 
-se solidões, angústias… partilha-se projectos… fala-se… Dantes não se falava, falava-se 
ao ouvido e era um perigo, porque o outro ouvido também estava a ouvir! (risos) É! é… é 
verdade! De maneira que não sei se estou certa, se não estou. Mas estou preocupada. Acho 
que há uma liberdade ainda mal encorpada. Parece-me que nem sempre a liberdade é bem 
entendida, logo ,mal praticada a liberdade… a liberdade é uma coisa muito complexa mas 
necessária… pode, isso sim, viabilizar a cultura… 

(…) temos que vigiar a nossa Liberdade. O sentido da responsabilidade... eu sei lá! Nascemos 
para quê? Para estarmos uns com os outros, para sermos comunitários, para fazermos do 
Mundo uma “casa” melhor... Como é que se faz uma “casa” melhor com… Temos que assumir 
o ser gente… temos que preparar a nossa humanidade, engrandecê-la.. Como?” 262

E neste, “não saber”, aponta, como via fundamental, a via do ensino formal mas onde se fundam os 
ideais humanísticos que possam ser transmitidos de forma “pessoal” e “informal” a cada aluno (Collins 
e Sandell):

“(…) Acho que a escola tem muita importância, tem muita responsabilidade. Acho que os 
pais têm muita responsabilidade. Mas os pais também trabalham, estão pouco com os filhos, 
eu não sei como há-de ser isto… porque, assim, são as circunstâncias... a que chegámos! 
O que é que é preciso fazer,? eu não sei… sei.. não faço bem ideia... Só sei que é preciso, 
fundamentalmente, amarmo-nos uns aos outros, isso eu sei. Depois o Amar implica diligenciar 
esforços... uma data de esforços, não é? Esforços, actividade, acção, movimento, a favor da 
educação, do bem-estar do Mundo, das gentes, não é? Não sei... mas sei que resistir e lutar… 
assumir uma insubmissão construtiva… uma didáctica do amor… sabes, costumo dizer que é 
a única que me tem permitido, ouvir cantar os pássaros… “263

Neste aspecto, tentámos, também, caracterizar o trabalho artístico de Maria Almira Medina conseguindo 
associá-lo ao “mainstream” (Butler, 2008, Collins 1977) pela poesia e caricatura onde conseguiu algum 
‘sucesso’ por serem trabalhos considerados de certa forma ‘masculinos’ (associado ao ‘transcendente’ 
(Beauvoir, 1975, Collins, 1977). Associadas ao ‘feminino’ (e por isso às características ‘imanentes’) 
aparecem todas as outras formas artísticas, nomeadamente os ‘figurinos’ e ‘coisas de mão’, onde não 
foi reconhecida, socialmente, e que, só agora e na actualidade, lhe estão, pela ‘história de vida’, a 
conferir algum mérito, pela via pessoal e informal (Collins e Sandell).264 

261 Seu actual marido
262 idem – pag.22-23
263 idem – pag.23
264 Acerca destes assuntos confrontar capítulo 2.4 da primeira parte deste trabalho
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6 Homem e mulher - semelhança ou dissociação

Quando abordámos as questões de género com Maria Almira Medina, e nomeadamente apenas ressal-
vando, aqui, as ‘questões do feminino’ e do ‘masculino’ ela responde:

“(…)Acho que há uma complementaridade… (…) quer num escritor, quer numa escritora, 
quer num artista plástico  (…) Essa complementaridade... se… é complementaridade.. São 
necessários, ambos , um só não… porque é que há-de haver só homens no governo por 
exemplo? Falta a complementaridade. Na Arte, a mesma coisa,(…). serão sensibilidades 
diferentes? (…) a situação de Homem e a situação de Mulher, são duas situações, logo tem 
que se notar isso, no… (…) encarar as coisas… a Vida, não é? Logo, um complementa o 
outro. Mas ambos são sensíveis, ambos são inteligentes. Não são mais inteligentes uns do que 
outros. Não vão lá medir os crânios, (risos) não é? Nem medir os corações... Um não pode 
passar sem o outro, são complementares, não é? A Mulher não será superior ao Homem, o 
Homem não será superior à Mulher. Tem que se dar oportunidades… Está-se a ver, a Mulher 
a mostrar o que vale, porque.. a força bruta, antiga, do Homem... e os preconceitos, e a 
moral comum do antigamente, não deixavam, não é? Acho que temos de ser fiéis aos nossos 
princípios, aos nossos sentimentos, ao nosso corpo… A mulher quer usar a sua liberdade para 
realizar… para nortear a sua criatividade”265 

Apesar deste trabalho incidir, apenas, nas ‘questões do feminino’ e do ‘feminismo’ dentro das ‘questões 
de género’, Maria Almira Medina chegou a ‘tocar ao de leve’ outros pontos que poderiam dar azo a 
mais perguntas, talvez a outras dissertações: “(…)Lutar por um aperfeiçoamento, por uma mudança 
para melhor… isso é que é... homem ou mulher(…)? É bom que se goste de ser o que se é (...) Há… 
os hermafroditas… e há outro género de gente, (…)? Porquê?..”266

Neste mesmo aspecto, poderemos associar, também, esta complementaridade àquilo que associámos ao 
“modelo andrógino” para a educação artística (Collins e Sandell). Depreendemos dos ‘diálogos’ com 
Maria Almira Medina que a constituição humana é o produto do biológico, do social e da construção 
identitária que se molda por aspectos ‘femininos’ e ‘masculinos’, objectos de ‘complementaridade’ do 
homem em relação à mulher (e vice-versa) e dos mesmos em relação a si própria como componentes 
do indivíduo a que, aqui, demos o nome de “transcendência” e “imanência” (Beauvoir, 1975 a e b). Este 
“ser fiéis ao corpo” será, talvez, o encarnar dos ímpetos e daquilo que nos distingue dos demais, neste 
balanço entre as duas ‘redes’ de características associadas ao ‘masculino’ e, ‘feminino’ que, ainda 
que nos movendo no colectivo, têm que ser procuradas e encontradas na subjectividade individual. 
(Butler, Braidotti, Joaquim entre outros) 

7 Maria Almira Medina - uma perspectiva para os ‘estudos sobre mulheres’ em educação artística?

Ao encetar o estudo sobre Maria Almira Medina, houve, desde logo, um impacto notório em termos 
da distinção de um género de feminino não vulgar entre as mulheres sobretudo as nascidas na sua 
geração (1920).

Para este trabalho, o acesso de informação imediato foi através das suas primeiras publicações de poesia, 
na juventude, patentes na Biblioteca Municipal de Sintra e começando pelas simples badanas dos 
próprios livros, era curioso ouvir, desde logo, o tal ‘discurso’, mais específico, acerca desta mulher.

265 Idem – pag.24
266 Idem – pag.27
267 Idem – pag.24
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Neste “mais forte do que seria de supor”268, as definições de ‘viril’ e ‘masculino’, para caracterização 
de alguns dos seus trabalhos, remetiam-nos a mulher estudada para a tal procura de um ‘novo discurso’ 
que colocasse, em ‘cima da mesa’ mais ‘questões’ sobre os ‘géneros’ de mulher, os ‘femininos’ e as 
associações aos vários tipos de abordagens possíveis, no próprio ‘feminismo’ e nas suas implicações 
em termos de educação artística.

Neste caso especifico as palavras de Maria Almira Medina funcionaram sempre como reflexo de tudo 
o que tínhamos vindo a averiguar na parte conceptual do trabalho dando-lhe um ‘rosto’, as ‘várias 
faces’ que considerámos para o papel do que considerámos uma ‘viragem’ em termos de procedimento 
‘normal’ da mulher face à História. 

Dizia ela, num dos primeiros poemas de juventude, curiosamente censurados:

“(…) chorava a minha injusta condição de menina bonita que pede licença para viver
Enquanto o meu irmão entrava na vida sem grades e algemas
(…) 
E tinha que ser igual a todas as meninas da Terra
E tinha que pedir licença para viver(…)” (Medina,2009:11)

Ouvir, em primeira voz, aqueles que reivindicam, com a sua postura, uma espécie de pequena ‘revolução’, 
é quase que encarar, a um nível ‘micro’, aquilo que hoje já podemos ter, em pequenos ‘ecos’, a um nível 
‘macro’. Talvez algumas questões sejam respondidas, mas quantas outras, entretanto, se colocaram? 
Quantas outras, ainda, por responder? Acerca desta ‘revolução’ dizia Maria Almira Medina, num 
artigo do Diário de Notícias de 1990:

“As mulheres habituaram-se a ser passivas, um hábito de séculos. As regras que os homens 
inventaram cortaram-lhes um pouco a liberdade de expressão. Mas essa passividade é 
aparente e sempre houve mulheres corajosas. (…) agora não é necessária tanta coragem, 
ou não deveria ser necessária, porque a mulher quase já é aceite integralmente. Conheço 
mulheres com muito sentido de humor, só que não extravasam em desenho, antes na vida.  
A vida já é uma luta, a qual só se vence com uma dose de amor, talento e humor.”

As ‘narrativas de vida’ fornecem-nos, mais do que tudo, uma visão próxima dos acontecimentos, 
tornando-os mais credíveis e mais unificantes, porque mais próximos do sentir humano de identificação 
em torno das abordagens que verificámos neste trabalho.

Já Hoeptner-Poling (2005) no seu trabalho sobre Georgia Collins mencionava:

 “Learning from other stories of their epiphanies, turning points, and nutrient experiences 
will give the field of art education a more complex and dynamic dimension, one that values 
personal voice and experience. As relationships reveals themselves the synergistic nature of 
connections in the field could serve to enlarge our view of how we work in art education 
and how we negotiate academic with artistic ways of thinking. It is my believe that narrative 
inquiry offers a glimpse of artistic thinking in its holistic, fluid and thematic approach to giving 
meaning to stories; artist also give meaning to stories through visual means. The parallel 
seams natural.” (Hoeptner-Poling, 2005:148-149)

Nesta perspectiva, e sendo, ainda, muito poucos, em Portugal, os trabalhos em torno da educação 
artística, e menos ainda os que se debruçam na fusão deste com o ‘feminino/feminismos’, poderíamos 
considerar estas narrativas apenas como pontos de partida para uma concepção da educação artística 
em Portugal, no conceber e alicerçar de programas específicos para as nossas salas de aula e outras 
realidades educativas.

268 Caracterização proferida pelo crítico literário Dr. João Gaspar Simões (1944) aquando da edição do livro “Distância” e mencionado em vários 
artigos
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Narrativas como esta podem-nos fazer aperceber de que muitas das vezes, só colocando o ‘discurso’ 
de uma forma partilhada é que nos damos conta do nosso próprio discurso como seres humanos 
integrados em sociedade. Na primeira conversa que mantivemos com Maria Almira Medina, dávamo- 
-nos conta desta situação: “- Ah! Estou a confessar-me e quase nem a conheço!”269

Esta assumpção de que ‘pelas palavras dos outros nos vamos reconhecendo’ revelava um série de 
predisposições, tanto ao nível académico como pessoal para aprofundar aquilo que nos propusemos, 
de inicio, em relação à temática. As razões do discurso, em si, e do que nele está implícito, em relação 
à ‘carga’ social e cultural que acarretamos.

“é muito interessante ver nas entrevistas que tenho realizado, que e no acto de contar que 
as mulheres me dizem ‘nunca tinha dito isto a ninguém’ e nunca o tinha dito porque nunca o 
tinha pensado desta maneira, e como eu me conheço cada vez mais ao observar-me também 
na própria situação das entrevistas pelas perguntas que coloco e pelas tomadas de palavra 
que tenho.” (Magalhães,2007:233)

Contactar com as narrativas de uma espécie de ‘contra-corrente’, em relação aquilo que estanca um 
conhecimento ao invés de o expandir, foi o que fomos reconhecendo nas palavras que considerámos 
francas, simples e honestas de Maria Almira Medina. Ela própria, que terá, por vezes, criticado o 
meio e as políticas educativas vigentes, e que tentou tecer uma visão holística e integrada de cada 
aluno interligando a vida artística com a vida educativa, fez-nos ir reconhecendo ‘matéria de estudo’ 
para as questões que o facto de ‘ser’ e “tornar-se mulher” ainda nos coloca (Beauvoir, 1975). 

‘Tornar visível’ a realidade passada e presente de Maria Almira Medina fez-nos, sobretudo, almejar por 
um futuro da educação artística que propicie aos indivíduos as potencialidades e os questionamentos 
dignos da evolução e construção mais humana e integrada, mas sempre crítica, aos factos que se 
vão colocando na História. Narrar esta história tornou-se, pois, expandir a sua dimensão para as 
relações que, dela, podemos retirar e “(…) serves as ‘significant vehicles for meanings we hold true 
or significant’” (Hoeptner-Poling 2006:13)

Tomando toda a História para justificar as ‘questões de género’ no ‘género’ Maria Almira Medina, foi 
servindo, sobretudo, para ‘reorganizar’ conceitos e colocá-los numa base pragmática que a própria 
vida se nos vai impondo, vivendo o “tornar-se mulher” de que fala Simone de Beauvoir (1975), como 
algo em contínua interpretação e organização:

“Escolher um género é interpretar as normas de género recebidas de um modo tal que as 
reproduz e organiza de novo. Sendo menos que um acto de criação radical, o género é um 
projecto táctico para renovar uma história cultural nos termos corporais de cada um. Não é 
uma tarefa prescritiva que tenhamos que nos empenhar em realizar, antes uma tarefa em que 
estamos empenhados todo o tempo.”  (Butler, 2008:158)

‘Empenhada a tempo inteiro’, continua a nossa visada e ‘narradora’ que, aos 89 anos ainda diz:

“(…) ponho-me a pensar: pois, eu já tenho muita idade, (…)(risos) Eu esqueço-me comple-
tamente. (rindo) Que disparate... Mas é que me esqueço mesmo! Eu nunca fiquei preocupada 
com a idade, preocupo-me é com o tempo que tenho! (rindo) Não é com a idade… quero cá 
saber das rugas e do resto, mas... (…) preocupo-me... queria ter tempo. (…) Ficou tanto por 
fazer, o melhor ficou por fazer... Acho que fiz pouco...” 270

269 Numa das primeiras conversas ‘soltas’ com Maria Almira Medina
270 Anexo I- entrevista com Maria Almira Medina – pag.27
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Foi, decerto, pouco, aquilo que fomos relatando aqui sobre Maria Almira Medina. Denominada, já 
em 1956, de “nova mulher que compreende e colabora no momento histórico em que vivemos”271 
ela mantém-se, em 2009, como “expressão (…) de emancipação autêntica e por isso inclusivamente 
psicológica da mulher portuguesa.”272. 

A ela prestamos tributo tentando com este trabalho fazer jus a uma vida onde a arte e a educação 
continuam presentes e na esperança de, com ela, tecermos ilações para uma História da educação 
artística em Portugal que privilegie também a “História de mulheres”. Com este conjunção da teoria 
conceptual e da prática na vida de Maria Almira Medina, cremos sobretudo ter contribuído para o 
encontro de cada vez mais, ‘mais-valias’ para uma reflexão teórica e epistemológica, também ela cada 
vez mais profunda destas matérias. 

■ Figura 62 –  

– A afirmação  

de género ‘nova mulher’ 

– vários artigos sobre 

a crítica ao livro 

Madrugada – ‘Notícias 

da Figueira’(esquerda)  

e o ‘Figueirense’  

(direita cima)  

de Julho e Junho  

de 1956  

e do ‘Comércio do Porto’ 

(direita baixo) – 

– Março de 1957

271 palavras proferidas por um crítico de poesia não identificado no Jornal  ‘Figueirense’
272 palavras proferidas pelo Crítico literário - Luso do Carmo (pseudónimo de Oscár Lopes) no ‘Comércio do Porto’ 



“Numa luz ténue eu vejo-a, vezes sem conta, o seu relógio interno empurrando-a da cama com os 
membros pesados e talvez doridos, com o seu bafo a bafejar vida ao seu fogão, à sua casa, à sua 

família, com a última amostra fria da noite no corpo, de encontro ao súbito sol nascente.  
No meu mundo branco (…), tentaram convencer-me de que esta mulher – politizada por forças 

cruzadas – não pensa ou reflecte sobre a vida que leva. (…)

Adrienne Rich
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III – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Se, no início, tentámos encetar este trabalho com uma atitude de certa ‘neutralidade’, face aos ‘estudos 
sobre mulheres’ em educação artística, fomos, no entanto, percebendo que entrar nestas temáticas é, 
sobretudo, ‘localizarmo-nos’ do ponto de vista que, por ser pessoal, influiu no colectivo com o qual 
contactamos. Talvez por isso, e nomeadamente em meio académico, os ‘estudos feministas’ ou ‘sobre 
mulheres’ ainda não sejam totalmente vistos como verdadeiras ‘questões teóricas’ no alicerçar de 
paradigmas e no aprofundar de conceitos, pelo suposto ‘perigo’ (por muitos proclamado) de poderem 
‘desvirtuar’ o trabalho científico.

Teimamos, no entanto, em ir ‘às raízes’ do discurso para poder ‘discursar’, sabendo que é, de facto, 
da condição subjectiva de cada um, e do poder de gerar significados pessoais e sociais, que se podem 
constituir as diversas possíveis visões que fazem a ‘ciência’ avançar e aprofundar-se, num mundo 
conceptual em expansão. 

A evolução das ciências sociais e humanas tem vindo a acercar-se da sua responsabilidade no trata-
mento dos estudos societários que, até aos finais do século XIX, permaneceu sob um ponto de vista, 
quase exclusivamente patriarcal, deixando a História da humanidade a braços com uma espécie de 
‘espaço em branco’. É nesse ‘espaço em branco’ que queremos ‘sublinhar a negrito’ a importância 
de ‘mulheres’ que, mesmo no século XXI, já ‘presentes’ de forma assinalável nas salas de aula e nas 
academias de educação artística, ainda não o são nas bibliografias ou nos livros de história273. 

Se, também nos primeiros passos desta investigação, perguntávamos ‘inocentemente’ acerca do porquê 
da ausência de mulheres na História, essa pergunta, em jeito de balanço, não pode, neste momento, 
ser inocente, porque já responsável pelas leituras que foram feitas, pelas análises de conteúdos e pelas 
histórias de vida e discursos narrados, (muitas vezes na primeira pessoa) de mulheres que ‘sofreram’, 
inclusive em meio académico, as reveses de ousar fazer o ‘pensamento pensar-se’.274

A ‘mulher’ sobre a qual decidimos falar, nesta dissertação, foi reconhecida nos anos 40 e 50 por ter 
caricaturas de ‘traço eminentemente masculino’ e por ser, na poesia, “mais forte do que seria suposto 
numa mulher”. 

Que dizer sobre isto? Que espécie de ‘atentado’ podem os cânones cometer, ao alicerçar medidas de 
‘bom’ ou de ‘mau’ trabalho, baseadas na assumpção de que um ‘sexo’ pode ser padronizadamente 
‘forte’ e/ou ‘fraco’.

Podíamos, ligando ao biológico, aceitar que, na arte, se fizesse uma espécie de ‘selecção natural’, 
mas, nesse caso, até que ponto o ‘pensamento se pensou’ e, logo a seguir, ‘evoluiu’ para algo mais?

É neste ponto que temos a ambição de tornar este trabalho numa ‘mais-valia’ para os ‘estudos sobre 
mulheres’ em educação artística, já que reflexo de um ‘discurso’ que se ouviu e se reflectiu à luz 
do que muitas outras mulheres (e já felizmente homens), colocaram como questões: de género, do 
feminino, do masculino e, essencialmente, que dizem respeito a uma consciencialização maior de 
cada individuo, e daquilo que o move como ser individual e societário. Isto porque, também por aqui 

273 Cf. por exemplo em contexto artístico português (Eugénia Vasques, 2001)
274 Numa repetida alusão à frase de Françoise Collin “será o pensamento pensado capaz de acolher o pensamento pensante?” (cit. por Joaquim, 

2006b:10)
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e através dos conceitos, nos fomos ‘descobrindo’ e ‘aprofundando’ como sujeitos investigadores e 
investigados, como indivíduos implicados nos conceitos, como ‘agentes de mudança’ de padrões cuja 
destrinça temos que fazer em prol de boas e renovadas condutas em educação artística.

Escolhendo e tecendo perguntas respondidas por muitas e muitos teóricos, almejávamos, chegar aos 
‘discursos simples e quotidianos’ em que nos reflectimos, sem o camuflar de algum ‘determinismo 
conceptual acabado’. Esse ‘estudo dos quotidianos femininos’ da revelação de um certo privado em 
público, através da ‘voz sapiente’ e ‘vivida’ de Maria Almira Medina, veio constituir uma série de 
reflexões sobre as intersecções das ‘histórias de mulheres’; do ‘mundo da arte’; do ‘mundo educativo’ 
e dos possíveis ‘feminismos’ para descobrir essa ‘linha ténue’ entre o como ‘nos construímos’ e como 
‘somos construídos’. Dessa denominada ‘linha ténue’ designámos, sobretudo, a ‘pertinência’, nos 
dias de hoje, da ‘partilha das situações’ e do encontro de ‘géneros’. Deste modo cremos que homens e 
mulheres poder-se-ão encontrar na ‘complementaridade’ e na variedade tão enfatizada pelo ‘modelo 
andrógino’ que Georgia Collins (1985) sugeriu em educação artística.

Ao contrário do que muitos possam considerar de ‘neutral’ no aqui designado de ‘andrógino’, 
considerámos, neste modelo, sobretudo, a possibilidade de nos encontrarmos como ‘pessoas’ num 
mundo de conceitos em que, constantemente, nos estipulam o que é ‘ser mulher’ ou ‘ser homem’ 
quando a nossa possível função e ‘missão’ é o ‘ser-se apenas’ um bocadinho dos dois na estreita 
medida de cada um. Tratam-se aqui, de ‘questões’ que, por terem muito de filosófico, abrangem a 
maior parte das realidades científicas. Sendo a educação artística uma delas, questiona-se na sua 
atitude de ‘educação dos indivíduos para o simbólico’ e para o contacto ‘de si para si próprio’ como 
potenciadora de elementos mais efectivos na observação de objectos artísticos e na sua intersecção 
com os mais variados ‘mundos individuais e colectivos’.

Dentro deste ‘modelo andrógino para a educação artística’ (Collins,1985) detectámos também a sua 
‘força educativa’ (Sandell, 1977) na estruturação dos indivíduos, para que se interroguem acerca da 
responsabilidade que as várias organizações (formais, informais e pessoais) têm nessa passagem do 
conhecimento. Nesse ‘pedido’ de reflexão indaga-se sobre a atitude de continuar a pactuar com os 
cânones de referência ou de acompanhar a sociedade, a arte e a contemporaneidade nas suas possíveis 
e visíveis mutações partindo-se da crítica para chegar a algumas resoluções.

Maria Almira Medina, que, pelos cânones patriarcais viu a ribalta, e pela sua condição ‘feminina’ 
se manteve, de certa forma, ‘no seu canto’, passou pelo que se poderia chamar de “mainstream” e 
“hiddenstream” (Collins, 1987), da luz à sombra, percebendo-se, só por isso, que, na sua própria 
constituição, os ‘opostos se atraíram’ numa atitude de ‘complemento’ que, desde sempre, privilegiámos 
para este trabalho em termos conceptuais.   

Cremos, sobretudo, com as reflexões que fizemos na primeira parte deste trabalho complementadas 
com as elações que tirámos na segunda parte, constituir por si só, um ‘discurso no feminino’ que diz 
respeito não só às ‘mulheres’ mas aos ‘homens’ e a todos os indivíduos de ‘todos os géneros’.

Constituir o ‘feminino’ como problemática de estudo foi implicar, também, no ‘masculino’ a reflexão, 
(re)pensando as palavras das mulheres como ‘herança’ necessária a uma  história na humanidade 
completa. Assim sendo, o questionamento, por si só, vai predispor-nos a reconhecer na ‘ausência’, 
que hoje ainda existe da história de mulheres na História, uma atitude de procura por novas ‘questões 
de género’ por novos ‘géneros dentro do género’, por ‘novos paradigmas’ na educação artística e 
ciências em geral.

Desde sempre e na pedagogia, sabemos que, para se colocarem ‘questões’, temos que ‘saber colocá-las’, 
por isso, chegamos ao final deste trabalho com a impressão de que não podemos deixar ‘camuflar’ 
mais essas mesmas ‘questões de género’ por ‘discursos modernos’ ou ‘inconscientes’ de que existe 
uma resposta sem pergunta à questão ‘não colocada’ de saber o que ‘elas’ querem e onde se ‘situam’. 
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Acerca disto Eugénia Vasques aponta para “(…)’buracos negros’ e omissões” na “democracia 
[supostamente] paritária” em que se deve investir com “textos afirmativos nos ‘media’, na militância 
ideológica e no ‘ensino’” (2001b:171)

Ficar ‘tranquilos’, por saber que elas já ocupam muitos ‘lugares’ no ensino artístico, é assumir e 
perpetuar uma espécie de ‘fixidez’ em relação aos ‘papeis sociais’ que ‘elas’ possam ‘querer’ de facto 
ocupar. Sabê-‘las’ ‘dominantes em presença’ nos mundos artísticos e assumindo sem indagar, que 
‘elas’ já conquistaram o ‘seu espaço’ nesses mundos (onde se inclui o da educação), é confiná-las a 
um “prêt-à-porter” da paridade ainda não reflectida. É por isso que continuamos a perguntar porque 
é que ainda não aparecem nas bibliografias. Identificar-se-ão com o que é ‘escrito’ e ‘mantido’ por 
homens enquanto ‘elas’ são confinadas aos, por exemplo, anteriores papéis de ‘cuidado à família’, 
de ‘organização familiar’ de “primeiras educadoras do género humano”? (cit. em Joaquim, 2006:99) 
Querem elas continuar a ser sobretudo essa “primeiras educadoras” no privado sendo “educadoras de 
segunda” no espaço público, por terem que aceder por vezes ao lugar de ‘excelência’ ou de ‘super-
mulher’ quando investem nos dois papéis? O que queremos ‘nós’ das mulheres? 

É é também nesse ‘nós’ que saímos daqui implicados: mulheres ou homens, géneros dentro do género, 
porque a dificuldade maior é sabermos do que falamos quando dizemos ‘nós’. (Adrienne Rich, 2002)

É então aos quotidianos que queríamos chegar, aos discursos simples, por vezes apenas informais e 
pessoais que não chegam a ser escritos e estruturados por não haver ainda tempo de ‘dividir’ papéis 
entre os dois ‘sexos’, por talvez não termos, em pleno século XXI, chegado a essa ‘partilha da 
complementaridade’ que, neste trabalho, tanto ambicionámos como novo paradigma para a educação 
artística. 

Fica, aqui, a esperança numa sociedade que continue a criar ‘espaços de debate’ e de pensamento 
reflectido. Que as academias invistam especialmente na criação de conhecimento e não em princípios 
economicistas. Que a paridade não viva de exterior mas de interior porque questionando situações 
e papéis específicos e não puramente atribuídos. Que a escrita e a proliferação do conhecimento 
seja ‘papel’ de todos os que almejam ‘poder escrever’. Que a ‘língua’ não seja impedimento para 
a divulgação do conhecimento e se invistam em mais e melhores traduções de todos os contextos 
societários e individuais no país e no mundo. Que nos possamos ‘encontrar’ em salas de aula ricas de 
homens e mulheres que se implicam em todas as ‘questões’ que não sejam estritamente designadas 
de ‘masculinas’ ou ‘femininas’. 

No fundo, temos a ‘ténue’ esperança de ter contribuído para uma história de mulheres que, ainda 
que não conhecida totalmente, comece a ser reconhecida com ‘questão teórica’ pertinente. Pertinente 
porque reflectida numa educação artística mais participante e opinante em todo o ‘género de questões’ 
como aquela, a inicial do Adão e da Eva: quem de facto mordeu a maçã?
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SOBRE O SEMINÁRIO INTERNACIONAL – “MULHERES E CONHECIMENTO – REDES E RECURSOS”
 http://www.ul.pt/portal/page?_pageid=173,910674&_dad=portal&_schema=PORTAL
PIDE
 http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADcia_Internacional_e_de_Defesa_do_Estado
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