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Resumo

          O estudo apresentado neste artigo é relativo à produção artística de mulheres 
negras na arte contemporânea brasileira. Perpassa por fragmentos da história da arte 
contemporânea  brasileira,  com  a  finalidade  de  identificar  como,  quando  e  onde  as 
mulheres  negras  aparecem  na  história  da  arte  no  Brasil.  Ao  mesmo tempo  em que 
reafirmar a participação de mulheres negras como produtoras de arte, protagonistas da 
historiografia  e  suas  produções  artísticas  no  que  diz  respeito  às  características  de 
identificação classificatórias. Nesse estudo analisa também as classificações, como são 
dadas pelo aval acadêmico, presentes, ou não nas obras artísticas ou na trajetória das 
artistas. Pretendeu-se identificar através da gama de contextos que acabam relacionando 
em algum momento com a produção artística das mulheres negras e contribuem com o 
silenciamento  dessas  artistas  ou  nas  temáticas  por  elas  trabalhadas,  dentro  desses 
contextos essa pesquisa analisa a produção e a trajetória das artistas plásticas Rosana 
Paulino e Yêdamaria.

Palavras chaves: Mulheres negras, produção artística, arte contemporânea e 
intereseccionalidades.

Iniciamos  esta  pesquisa  dando  evasão  a  inquietação  diante  da  (in)visibilidade 

presente na arte contemporânea brasileira no que diz respeito a produção artística de 

mulheres negras. Essa (in) visibilidade esta presente tanto na própria historiografia da 

arte,  como na  ausência  das  produções  artísticas  de  mulheres  negras  no  que  venha 

denominar “circuito artístico”, onde estão inseridos desde conjuntos de indivíduos como: 

marchands, curadores, críticos, como também as instituições, como os museus, galerias e 

salões  de  arte,  esse  conjunto  de  indivíduos  e  instituições  é  quem  muitas  vezes 

movimentam ou fazem surgir um mercado de arte. 

 A produção artística é constituída de significados, significados esses que estão 

relacionados  com  as  multiculturalidades  das  pessoas  resultando  em  suas  produções 

artísticas,  portanto  cada  pessoa que  deseje  produzir  arte  vai  partir  de  suas relações 

1 Graduanda em artes plásticas e pesquisadora iniciante do grupo de pesquisa  Gênero, Raça/etnia e Juventude  (GERAJU) da, 
Universidade de Brasília. Contato: Jubacemoi@gmail.com
2 Profª. Drª,  da faculdade de educação,  Universidade  de Brasília.
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culturais.  Pensando a respeito  dessas multiculturalidade no circuito artístico,  será que 

estão  presente  ou  existe  espaço  para  agregar  todas  as  multiplicidades  culturais,  um 

espaço  constituído  da  popularização  de  artistas  plásticos  e  por  conseqüência  a 

participação  efetiva  de  todas  as  múltiplas  produções  artísticas  na  memória  da  arte 

contemporânea.  De certo é que através desse circuito alguns artistas plásticos têm a 

possibilidade de promover  suas produções artísticas  e  de  participar  efetivamente  nos 

registros da historia da arte contemporânea.  

 Na procura por artistas negras e suas produções artísticas encontramos além das 

artistas  Yêda  Maria  e  Rosana  Paulino,  outras  como  Goya  Lopes  (artista  plástica  e 

designer), Joana Pugas (artista plástica),  Lita Cerqueira (fotografa) e  Nice Nascimento 

Avanza (artista plástica). Devido à quantidade de informações a respeito dessas mulheres 

e por se tratar de uma pesquisa de caráter pioneira, escolhemos por destacar apenas 

Yêda  Maria  e  Rosana Paulino.  A escolha  por  estas  artistas implicou em identificar  o 

percurso participativo da sua trajetória de produção antes da academia e as mudanças 

que acorreram depois de sua inserção nos espaços institucionais. 

Sem  duvida  que  ao  fazermos  a  escolha  por  estas  duas  artistas  implicasse  a 

ausência de outras e a possibilidade tornar publica suas trajetórias de vida e produções, 

mas como objetivo desse artigo é esmiuçar em como é dada a relação e recepção das 

produções  artísticas  no  campo  artístico  contemporâneo  para  que  a  partir  dessa 

compreensão possamos entender e identificar alguns dos critérios, mecanismos e fatores 

que movimentam esse campo ou circuito artístico. 

Sendo  as  produções  artísticas  resultantes  das  relações  culturais,  em  uma 

sociedade  que  mantém  ainda  presente  em  sua  formação  regimes  excludentes  e 

desiguais, podemos avaliar de forma hipotética que a produção artística das mulheres 

negras foi mantida no anonimato, esse  efeito acaba por resultar na (in) visibilidade das 

mulheres  negras  não se  restringindo apenas alguns meios  e sim há quase todos os 

espaços das relações sociais. 

Começando pelas poucas oportunidades de acesso que ainda é privilégio  para 

poucas, o sistema seletivo de algumas instituições que oferecem as mesmas condições 

de seleção a diferentes grupos, mesmo havendo situações de desigualdades latentes 
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sobre alguns grupos que ainda são mantidos historicamente segregados em relação ao 

grupo hegemônico, a população branca, heteronormativa e racista. Os modelos adotados 

para seleção em eventos de cunho artístico, já elimina qualquer pessoa que fuja desse 

sistema, como a produção de um portfólio livro utilizado para selecionar artistas, em seu 

formato existe regras que são estipuladas por quem seleciona, e adotadas por quem irá 

participar da seleção, sem nenhuma política seletiva diferenciada.

Algumas  tentativas  em  mudar  os  grandiosos  quadros  de  desigualdades  estão 

ocorrendo,  como  por  exemplo,  algumas  políticas  afirmativas  adotadas  em  algumas 

instituições  acadêmicas  brasileiras,  políticas  essas  resultantes  de  lutas  e  conquistas 

sociais.  Acabou sendo importante  frisar  as  instituições acadêmicas,  porque é  através 

delas que muitas estruturas são organizadas, e por ser a partir delas que muitos artistas 

conseguem o aval e a legitimidade em participar das seleções, e se colocar no “circuito 

artístico”,  diferentemente  de  artistas  autodidatas  quais  muitas  vezes  não  temos 

conhecimento a cerca de sua produção/contribuição na historia da arte, por vários motivos 

as  seleções de viés  artístico  não suporta  todas as  produções,  e  produzir  ou  ter  sua 

produção  reconhecida  acaba  sendo  mais  um  agravante  para  quem  não  domina  os 

códigos ou para quem sempre foi historicamente a margem das oportunidades e mantida 

sobre  a  (in)visibilidade  como  é  o  caso  das  mulheres  negras  e  as  artistas  negras 

autodidatas  que  não  tivemos  conhecimento  e  se  perdeu  como  um  dos  silêncios  da 

historia.

A  historicidade  da  arte  no  Brasil  apresenta  um  contexto  que  não  difere  ou 

contrapõem de outros espaços das relações sociais, no que diz respeito ao protagonismo 

das mulheres negras e sua produção cultural, quase não temos registro histórico dessas 

produções, o que agrava o problema pela historia ser constituída de escolhas e exclusões 

. De acordo com Ana Paula Simioni3:

“O direito de figurar entre os sujeitos que fazem a história da arte 
não é, nesse sentido, evidente ou determinado apenas por critérios 
puramente formais (...)  mas depende,  em grande parte,  daqueles 

3SIMIONI, Ana Paula Cavalcanti. As mulheres artistas e os silêncios da história: a história da arte e suas exclusões. Artigo 

publicado na Revista Labrys, Estudos Feministas (On line), v. 11, jan/jun, 2007; acesso em 3 de dezembro de 2010, disponível em: 
http://vsites.unb.br/ih/his/gefem/labrys11/ecrivaines/anapaula.htm. p. 1.
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outros  sujeitos  responsáveis  pela  escrita  da  história,  a  saber,  o 
historiador da arte, o crítico, o museólogo e o curador, personagens 
determinantes na construção de um destino para obras de arte e 
seus criadores, aquilo que se denomina ‘cânon’ ”.

Acreditar na possibilidade que existiram variadas produções artísticas de mulheres 

negras e sua contribuição é ir  contra a uma historia  hegemônica e única ao se criar 

registros  dessas produções se torna atitude de resistência  por  interferir  e  modificar  o 

percurso da historia da arte. 

Exclusão  institucionalizada:  Alguns  mecanismos  institucionais  que  podem 
condenar as produções artísticas de mulheres negras.

A  catalogação  das  produções  artísticas  produzidas  por  mulheres  negras  nas 

instituições que percorrem o contexto artístico é extremamente reduzida, resultante tanto 

do processo opressor, racista e patriarcal em que as mulheres negras foram submetidas, 

quanto da exclusão por intermédio dos modelos adotados pelas instituições brasileiras do 

fazer artístico.   

Nos acervos das instituições de arte como museus temos a presença de artistas 

afro-descendentes  é  reduzida  e  das  mulheres  negras  quase  inexistentes  mesmo em 

museus como o “o museu Afro Brasil”4, que conta com mais de 4 mil obras e tem como 

foco salvaguardar  os  ditos  tesouros  históricos nacionais,  a  participação das mulheres 

negras é extremamente quase irrisória. Se em um espaço destinado a produção artística 

produzida  por  afro-descendentes  não  encontramos  as  mulheres  negras  efetivamente 

inseridas,  podemos  enfatizar  que  perdemos  vários  legados  artísticos  produzidos  por 

mulheres  negras.  O museu  acaba  sendo  uma espécie  de  memória  física  do  que  foi 

produzido ou do que é necessário lembrar e guardar, utiliza assim como na “historia” o 

formato  organizacional  seletivo,  legitimado  pelo  estado  que  recebe  o  titulo  de 

salvaguardar bens, os tais tesouros culturais, que recebem de forma simbólica o aval de 

obras únicas e necessárias para uma sociedade ou para o mundo. 

Invisibilidade da mulher negra na historia da arte, como sujeita produtora nas artes 

plásticas.                                                                 

4Museu Afro Brasil, site oficial, acesso em 28 de novembro de 2010, disponível em: < http://www.museuafrobrasil.org.br/> 
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Saber como a arte é organizada nesta sociedade brasileira de viés racista e sexista 

é  importante  por  perceber  que  estes  comportamentos  refletem  também  nas  artes, 

justamente na arte que propõe novas possibilidades de se ver, estar e agir no mundo. 

Acaba sendo mais espaço repleto  de ícones e paradigmas que acabam se tornando 

criadores de representações de realidades. Segundo Lélia Gonzalez: “As representações 

sociais manipuladas pelo racismo cultural também estão internalizadas por um setor que, 

também discriminado, não se apercebe que, no seu próprio discurso, estão presentes 

mecanismos da ideologia do branqueamento e do mito da democracia racial”. GONZALEZ 

apud LEMOS: 2000, pág 64

A presença das mulheres negras na historia do Brasil e na historia da arte brasileira 

foi em sua grande parte como objetos a serem retratados, descritos, ilustrados muitas 

vezes com o véu da exotização a respeito de suas formas fenotípicas ou na criação de 

valores a respeito de suas condutas.

 A história é construída de forma ideológica, perpassa pelas relações de poder, 

constrói discursos, tem o poder de criar versões dos acontecimentos passados que em 

muitas vezes legitimam as praticas do presente, onde inúmeras injustiças permanecem 

presentes. Reivindicar que outras histórias passem a fazer parte de uma construção é 

contribuir  para  que  em  seu  processo  educacional  ideológico  brasileiro  passe  há 

desconstruir verdades e a modificar alguns rumos da historia que esta sendo construída. 

Muitas conquistas foram efetivas através das organizações de mulheres negras, 

para que os problemas vivenciados por essas mulheres tivessem respaldo para que algo 

seja feito, o feminismo negro reivindicou e alertou a respeito das opressões sofridas pelas 

mulheres  negras,  também  contribuiu  para  afirmação  da  identidade  da  mulher  negra 

permitindo mudanças na trajetória de vida dessas mulheres, Segundo: Sueli  Carneiro5 

“Esse novo olhar feminista e anti-racista, ao integrar em si tanto as tradições de luta do 

movimento negro como a tradição de luta do movimento de mulheres, afirma essa nova 

identidade6 política decorrente da condição específica do ser mulher negra”. 

5 CARNEIRO, Sueli. Enegrecer o feminismo: A situação da mulher negra na América latina a partir de uma perspectiva de gênero. 

Artigo, In: ASHOKA EMPREENDIMENTOS SOCIAIS; TAKANO CIDADANIA (Orgs.). Racismos contemporâneos. Rio de Janeiro: 
Takano Editora, 2003.p. 49-58.

6A identidade envolve sistemas de representações que inclui práticas de significação e os sistemas simbólicos em que estes 
significados são produzidos. Os discursos e os sistemas de representações constroem os lugares a partir dos quais os indivíduos 
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Acreditaríamos hipoteticamente que há um crescimento na produção artistica feitas 

por mulheres negra, mesmo que as estruturas institucionais  de viés artístico aludem essa 

hipótese por ainda ser um espaço majoritariamente freqüentado por um modelo branco, 

elitizado e masculino.

Produção artística das mulheres negras na arte contemporânea 

Como  a  produção  artística  é  imbuída  de  significados  resultantes  de  sua 

multiculturalidade, na arte contemporânea encontrasse a necessidade de conquistar um 

lugar diferenciado para as produções artísticas das mulheres negras, um lugar que tenha 

a  identidade  dessas  mulheres  negras,  e  que  tenha  as  mesmas  possibilidades  e 

oportunidade de sobreviver no campo artístico e no mundo. Sendo assim o processo de 

produção artística não seguirá um modelo homogêneo, passará a ter um processo de 

conhecimento, de pluralidade e de novos significados que estarão imbuídos com uma 

serie  de  ações  e  saberes  dos  discursos  que  habitam  os  corpos,  inserindo  suas 

“memórias,  imaginações,  abstração,  comparações,  generalização,  dedução,  indução, 

esquematização” (Castanho, 1982, pag. 18); podemos ainda acrescentar a “história” que 

também passará a interagir no fazer artístico.

Muitas produções artísticas de mulheres negras têm como procedência uma arte 

engajada  de  críticas  sociais  ao  racismo  sexista  imposto  historicamente,  a  sua 

religiosidade  e  a  diáspora,  denunciam  uma  série  de  estereótipos  engendrados  na 

sociedade  brasileira  cuja  foi  constituída  muitas  vezes  de  aglomerado  de  significados, 

representações e  ideologias  pejorativas  e violentas.  Quando esse grupo de mulheres 

estabelece contato com esse “sistema artístico” sintomaticamente acabam apresentando 

uma oposição  contra  a  hegemonia  nesse  campo artístico,  de  certa  forma acaba  por 

transferir/interferir também na historiografia das artes plásticas que tem como princípio 

agregar valores sociais e dialogar com conceitos estruturais. Estes diálogos propõem uma 

avaliação histórica da construção cultural brasileira.  

As  artistas  comentadas  foram  escolhidas  de  acordo  com  um  processo  de 

investigação. Assim como já mencionado destacaremos nessa pesquisa Yêda Maria e 

podem falar. Woodward, Kathryn. Identidade e diferença: uma introdução teórica e conceitual. In: identidade e diferença: a perspectiva 
dos estudos culturais. Petrópolis: Vozes, 2005, pag 07-72.  
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Rosana  Paulino,  relatando  um  pouco  sobre  sua  trajetória  de  vida,  salientando  as 

temáticas de suas produções artísticas e sua relação com o circuito artístico.   

Yêda Maria Corrêa de Oliveira

Yêda  Maria  Corrêa  de  Oliveira,  mulher  negra  e  artista  plástica  expressionista, 

nascida  em 1932  na  cidade  de  Salvador.  Sua  produção  artística  tem  um legado  de 

meados da década de 50, começando pela fase em que pintava sobre a tela Barcos fase 

que durou cerca de 12 anos e rendeu um acervo com cerca de 200 telas. 

Formou-se na Escola de Belas Artes da UFBA nos anos 50, onde lecionou anos 

depois. Seu trabalho inaugural foi uma pintura intitulada barcos na água de meninos em 

1956, onde foi premiada por essa produção. A artista começa a expor a partir de 1960 em 

Salvador, em 1962 expôs na galeria de arte Macunaíma no Rio de Janeiro e desde então 

prosseguiu produzindo e expondo.Em 1969,  passou a fazer parte de sua composição 

algumas  temáticas  que  narram  e  aludem  alguns  elementos  e  divindades  das 

religiosidades de matrizes africanas, pinturas que trazem força e fazem com que esses 

orixás estejam presentes quase de forma impressionantemente real. 

No período, em que a artista estava explorando outras técnicas no final dos anos 

70, teve a oportunidade de fazer mestrado em Arte Estúdio na universidade de Illinois 

State University.  Sua produção artística foi classificada nesse espaço acadêmico como 

arte medíocre, com o argumento de conter elementos ditos “primitivos”, Yêda acabou por 

modificar suas temáticas para prossegui seu mestrado essas modificações ocasionaram 

mudanças  a sua icas, a natureza morta passou a ter destaque passando a pintar mesas 

postas e gastronomia.  Rai Santana Trindade7 “Os trabalhos de Yêdamaria passam uma 

realidade impressionante. Algumas de suas sereias retratadas são cultuadas de verdade, 

até mesmo com uso de velas.” 

As  experiências  acadêmicas  e  artísticas  fora  do  Brasil,  fez  com  que  a  artista 

percebesse como o contexto das relações raciais se dava de forma diferenciada, para 

Yêda a comunidade negra norte americana tinha muita força e orgulho de sua negritude. 

o  que  difere  um  pouco  do  contexto  racial  brasileiro,  onde  as  opressões  contra  a 

7 Informação  retirada  do  blog.  acesso  24  de  novembro  de  2010,  disponível  em  <   http://lumoura.com.br/2008/05/um-pouco-sobre-

yedamaria/> 
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população negra é mascarada ainda pelo mito da democracia racial. “Na terra dos outros 

a gente pisa devagar”, falava ela. No alto da experiência que já colheu, a artista continua  

a ver a vida em cores vivas. “Viver é uma arte, e é maravilhoso.” (Yêda Maria)8.

 De volta ao Brasil, em 1982, sua produção passa ter novas tematicas como às 

relações raciais, passou a ser assunto recorrente em suas pinturas, que através de suas 

monotipias trazia temas políticos sobre segregação e miscigenação.

A trajetória de vida da artista difere da realidade em que muitas mulheres negras 

são sujeitadas, ela nasceu em uma família que integrava uma elite negra, vindo de uma 

terceira  geração  de  educadores.  Recebeu  todo  incentivo  de  sua  mãe,  a  professora 

Theonila de quem também recebeu todo auxilio para furar as estruturas masculinas e 

brancas conseguindo prosseguir sua carreira como artista plástica. Recebeu incentivo não 

somente de sua mãe como explicitado acima, mas de amigos, professores, pessoas que 

eram próximas da artista e percebiam o interesse de Yêda Maria pelas artes plásticas. 

Para a artista sua produção artística é resultado de sua vivencia cotidiana. “Acho que meu 

trabalho fala da Bahia, do povo daqui, da minha raça, as flores, as frutas, o colorido, ainda 

acho que não há festa mais bonita do que a de Iemanjá. Até mesmo nas mesas já vi 

algumas maravilhosas nas casas baianas”. (Yêdamaria)9

 Além da sua extrema preocupação com as temáticas, e a organização de suas 

cores  ou  suas  formas  expressivas,  cada  pintura  da  artista  tem  em  sua  composição 

elementos  figurativos  e  abstratos,  uma  valorização  dos  conteúdos  plásticos  com 

variações de cores tropicais escolhidas pela artista. O que Yêda Maria faz ao pintar suas 

temáticas  é  colocar  na  tela  seu  entendimento,  contexto  e  seu  cotidiano,  das  suas 

memórias,  convidando  o  expectador  (a)  para  que  perceba  e  compartilhe  das  suas 

motivações. 

A artista organiza seus elementos estéticos de forma que passem a ganhar força e 

possam se auto-sustentar no mundo. A produção de Yêdamaria é muito importante, por 

ser uma das artistas negras que acaba representando a participação de mulheres negras 

na historia da arte brasileira, e por ter algumas de suas produções salvaguardadas em 

algumas instituições do Brasil e fora, entre essas instituições nacionais está o Museu de 

8 Ibid.
9 Ibid.
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Arte da Bahia. Grande parte das obras da artista se encontra em Brasília, São Paulo e 

fora do Brasil. 

A artista teve recentemente um livro dedicado a sua produção, foi algo que a artista 

relata  que  sempre  desejou,  sua  espera  durou  aproximadamente  13  anos  até  o  seu 

lançamento no dia 23 de novembro de 2007, em comemoração à Semana da Consciência 

Negra.  A  publicação  desse  livro  se  deu  por  intermédio  de  Emanoel  Araújo,  artista, 

curador,  museólogo  e  diretor  do  Museu  Afro-Brasil.  Emanoel  Araújo  mencionou  que 

Yêdamaria  sempre  o  impressionou  “pelo  seu  temperamento  forte  e  por  seu absoluto 

silêncio  em  relação  à  sua  carreira  profissional”.  Para  a  artista  sua  trajetória  foi  um 

privilegio. “Fiz muita coisa, viajei bastante, fui à África representar meu país. Morrerei sem 

mágoas da vida”. (Yêdamaria)10

O que artista fez em sua trajetória de 50 anos foi encarar e contornar os vários 

desafios impostos as mulheres negras,  podendo transmitir  através de suas temáticas, 

elementos  dignos  de  sua  formalidade  hibrida  entre  figurativo  e  abstrato,  suas  cores, 

revelando em suas obras expressões de sensibilidade e criatividade.

    A artista que também é educadora, afirma que é preciso persistir e não se 

intimidar.  Yêdamaria,  portanto  tem  uma  importância  indiscutível  como  referencia 

presente na historiografia da arte brasileira.

Rosana Paulino

 Rosana Paulino mulher negra e artista plástica de São Paulo, inserida no circuito 

artístico da arte contemporânea. Em suas produções investiga questões ligadas a gênero, 

etnia e principalmente a situação social das mulheres negras no Brasil. 

Atualmente é doutoranda em Artes Plásticas, na modalidade “Poéticas Visuais”, 

pela  Universidade de São Paulo (ECA/USP).  Nascida na cidade de São Paulo,  onde 

atualmente vive e trabalha. Em sua trajetória profissional Rosana Paulino, iniciou o curso 

no Liceu de Artes e Ofícios, na USP São Paulo, onde se bacharelou em Gravura. A artista 

remete sua carreira aos professores que a direcionaram “à trilha certa”, a possibilidade de 

estagiar  no  Museu  de  Arte  Contemporânea  da  universidade  de  São  Paulo  e  à  sua 

10 Ibid
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maturidade ao fazer o curso. No segundo ano de sua faculdade já estava expondo, e, por 

conseguinte já recebia prêmios e tinha artigos publicados ao seu respeito.

 A artista tem sua produção reconhecida internacionalmente expondo dentro e fora 

do Brasil. Rosana ganhou uma bolsa de estudo de um ano, para fazer especialização fora 

do  Brasil,  ela  relata  em  uma  entrevista  como  é  importante  para  um/a  artista  essa 

possibilidade  de  ter  contato  com  outras  culturas,  como  faz  crescer  e  amadurecer  a 

produção artística,  para  a artista  o  ponto  chave  de sua vida  acadêmica se  deu pela 

importância de sua estadia em Londres.

Para  Rosana o  papel  do/a  artista  é  sem dúvida  social,  como uma espécie  de 

compromisso travado entre as vivências no atelier e das experiências da vida. É assim 

que  essa  artista,  nascida  em  1967,  paulistana  vê  e  entende  seu  “lugar”  na  arte 

contemporânea: Segundo: Rosana Paulino11

 “Minha infância está presente em meus trabalhos. Fatos como se 
perceber negra e não ter nenhuma boneca com a qual pudesse me 
identificar olhar as heroínas e princesas e ver que entre elas não 
havia nenhuma negra, as famílias nos comerciais e livros escolares, 
tudo isto foi chamando minha atenção e me levando a discutir o 
motivo desta invisibilidade negra.” 

Os  trabalhos  de  Rosana  Paulino  denunciam  através  de  uma  combinação 

representativa da própria artista e de suas inquietações diante das opressões vivenciadas 

por ela que sempre esteve inserida no quesito de minoria social. O primeiro trabalho que 

a  colocou  a  artista  no  “circuito  artístico”  foi  uma  instalação  denominada  “Parede  da 

Memória”  (1994)  onde  estavam  dispostas  850  fotografias,  fotografias  de  propriedade 

familiar  da  artista,  são  imagens  opacas,  desgastadas  que  remetem  fotografias  que 

sofreram desgastes pelo tempo, estão estampadas em pequenas almofadas, costuradas 

e arrematadas uma ao lado da outra por pontos de crochê, formando um grande mural, 

essa instalação foi exposta varias vezes.

Em alguns trabalhos Rosana utiliza de analogias representativas e temas análogos 

da mulher, bichos e insetos, essa relação intriga a artista, que vê  as transformações que 

ocorrem no corpo das mulheres parecidas com as modificações que ocorrem com insetos. 

11 Fonte retirada do site, acesso 15 de janeiro de 2011, disponível em < http://omenelicksegundoato.blogspot.com/2010/05/mulher-negra-e-
artista-estetica-critica.html >
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Rosana  estabelece  e  atribui  conexões  de  nível  simbólico  a  essa  semelhança  entre 

mulheres e o mundo dos insetos.

Outra temática que a artista levanta é o contexto pejorativo dados aos cabelos 

crespos,  ela  se  apropria  das  adjetivações  e  dos  desdobramentos  de  significados 

classificatórios,  recordando  sua  historia  de  infância,  onde  sofreu  pela  ausência  de 

referencias positivas nesse contexto e em outros. A artista utiliza tufos de cabelo “pixaim”, 

em reproduções fotográficas de mulheres negras e objetos referentes aos cultos afro-

brasileiros  e alguns depoimentos  de mulheres  recriando referencias  e novos códigos. 

Compartilhando a representação do que seria o “padrão de beleza” com a/o expectador. 

No  livro  Manobras  Radicais  (2006)12,  os  autores  Paulo  Herkenhoff  e  Heloisa 

Buarque de Holanda, afirmam que “Certa parte da obra de Rosana Paulino trabalha o 

sistema de arte como uma espécie de gargalheira que constrange os movimentos de 

expressão da mulher negra”.

Na  produção  dos  seus  trabalhos  a  artista  geralmente  organiza  elementos  que 

remetem as suas relações familiares, como a costura aprendida com sua mãe, utiliza 

materiais como tecidos, linhas, agulhas, que se mesclam com outros elementos em suas 

obras,  como  na  instalação  “Amas  de  Leite”  (2008)  onde  a  artista  utiliza,  corpus  de 

cerâmicas e fitas brancas de cetim que saem dos seios das “amas-de-leite” estes corpus 

iconográfico ficam suspensos e fixos, saem fitas de cetins brancos dos seios das amas-

de-leite, são representações iconográfica onde a artista utiliza imagens modeladas em 

cerâmica remetendo o contexto da escravidão no Brasil. 

Rosana  Paulino  levanta  algumas  reflexões  de  contexto  histórico,  reconta  fatos 

históricos marcado pelas diversas formas de violências que ainda estão presentes no 

cotidiano da mulher negra,  por intermédio do um processo organizativo colonial que se 

mantém arraigado nos costumes e na organização das relações da sociedade brasileira. 

Nessa instalação a artista trabalha a reflexão do expectador sobre o papel da mulher 

negra, alertando que não pode permanecer hoje como no passado, seu lugar não pode se 

restringir a servir ou se omitir, mas de sair do último lugar na escala social e se tornar 

sujeitas de oportunidades e que possam escrever sua própria historia.

12 Fonte retirada do site, acesso 18 de janeiro de 2011, disponível em <http://catracalivre.folha.uol.com.br/2010/08/mulher-negra-e-artista-a-
estetica-critica-de-rosana-paulino/ >
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Nas obras como “Tecelãs” (2003) e “Operária” (2005) a artista utiliza elementos do 

cotidiano  que  supostamente  desvalorizados,  apropriando  e  construindo  novos 

pensamentos, questões e reflexões por intermédio das linhas e dos tecidos, a artista nos 

faz revisitar uma historia de violência e opressão vivenciadas por mulheres negras, e é 

através da mesma linha que nos mostra o poder de modificação dessa terrível trajetória, 

podendo construir  ou  se  desdobrar  em outros  significados.  As  questões que intrigam 

Rosana é de uma mulher negra que se percebe como alvo de descriminação e utiliza de 

sua produção artística para levantar essas questões, tornando sua produção de efeito 

combatente.  De tal  modo que em “Bastidores”  (1997)  a  artista  dispõe um mural  com 

fotografias de mulheres negras sobre os tecidos, e nessas imagens fotográficas a boca, 

os olhos são costurado com linhas pretas remetendo ao silenciamento, a privação, e ao 

“nó na garganta”. 

As produções artísticas de Rosana Paulino podem ser exploradas no contexto da 

arte engajada e educativa, propondo reflexões a respeito das injustiças que submergiram 

as mulheres negras e por levantar questões históricas de injustiças e violências impostas 

alguns grupos na sociedade. A artista como uma mulher negra que produz dentro dessa 

identidade, acaba sendo o combustível para suas inquietações sentidas a priori por ela 

própria e a posteriori por o/a espectador/a.

Considerações finais. 

As questões abordadas tiveram como foco contribuir para uma reflexão a respeito 

das mulheres negras e sua quase ínfima participação na historia da arte, não foi possível 

abarcar todas as questões que implicam essa relação, mas foram abordados de forma 

sucinta  alguns  mecanismos  que   acreditamos  contribuir  para  que  essas  mulheres 

permaneçam sobre o viés da (in)visibilidade, que impossibilitam a sua participação de 

forma efetiva como sujeitas produtoras de arte ou presentes nos registros da historia da 

arte e em outros espaços, contribuindo para que haja a efetivação de diálogos críticos 

sobre os silêncios da historia da arte, e dos “lugares” designados a algumas produções 

dos(as)  artistas  afro-brasileiros(as)  e  que  estas  questões  se  tornem  cada  vez  mais 

discutidas. 
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 Escolher as mulheres negras dentro artes plásticas e utilizar como exemplo as 

artistas Yêda Maria e Rosana Paulino possibilitou analisar que um dos caminhos para o 

reconhecimento das suas produções foi estar presente no meio artístico e saber lidar com 

o  funcionamento  organizativo  da  arte  contemporânea  brasileira.  Como  na  arte 

contemporânea temos uma ligação quase que direta com a academia, faz-se necessário 

que nesse espaço, as mulheres negras estejam inseridas acreditando nessa possibilidade 

através  das  políticas  afirmativas  adotadas  em  alguns  espaços  institucionais,  a 

democratização do acesso e das oportunidades para as produções de artistas que não 

estejam inseridas na academia. Que o circuito artístico esteja disponível e aberta para 

uma pluralidade de produções que preencham e compõem a historia da arte,  e como 

referência  para  as  conquistas  da  população  negra  brasileira,  propondo  uma reflexão 

construtiva sobre a trajetória percorrida por essas mulheres negras e o seu “estar e existir 

no mundo.” 

Esperasse há ocorrência de mais questionamentos a respeito dos espaços que 

acabam por receber aval e o poder de legitimar e selecionar produções de artistas que 

poderão participar efetivamente desses espaços promovidos por estas instituições. Como 

também espera que através desses questionamentos traga alguma contribuição para que 

artistas promovam suas produções, e que haja espaço para abarcar as produções que 

estão  sendo  esquecidas  ou  em  processo  de  desaparecimento,  acreditando  na 

recuperação da participação de varias mulheres negras em uma memória coletiva, visto 

que  tal  memória  pertence  a  todas  as  pessoas.   Essas  considerações  apenas  são 

possíveis  por  acreditar  no  contexto  em que  arte  nos  permite  questionar  um sistema 

comum  e  suas  organizações,  permitindo  criar  e  estabelecer  diálogos  com  as 

impossibilidades que esses sistemas geram, pensando a arte como um lugar diferenciado 

e pontecializador para que ocorram mudanças, pensando a arte como algo inerente a 

vida.  
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