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CASA DAS HISTÓRIAS PAULA REGO

O FAZER GULOSO_ 3 aos 9 anos

Proposta pedagógica para exploração a partir da Exposição 
Desenhar, encenar, pintar.

Aqui brinca-se, constroem-se figuras inspiradoras e coreografam-se gestos de afeto, 
vingança e humor.

Objetivos:
1_ Explorar a diversidade humana das narrativas visuais de Paula Rego;
2_ Articular diferentes áreas expressivas, quer como base de trabalho quer como 
resultado final - artes visuais, literatura e movimento;
3_ Com enfoque no processo criativo, sensibilizar para as nuances interpretativas 
da experimentação e manipulação da visualidade. 

EXERCÍCIO 1_

Material necessário: 1 objeto à escolha para coreografia de gestos

Observar e analisar com as crianças/alunos a obra Refugiados:

Quem são estas figuras e qual poderá ser a razão pela qual se encontram aqui?
Aqui onde?
Existe alguma referência de lugar ou apenas de ação?
Já repararam que à medida que as figuras se aproximam da mesa lá ao fundo, parece que deixam de ser 
humanos para se tornarem figuras inanimadas, uma espécie de bonecos? Porque será?
E qual o papel do senhor que está sentado atrás da mesa?

Após a partilha do título do desenho, selecionem um objeto que possa simbolizar o tipo de cuidado que estas 
pessoas precisam e, com os familiares próximos ou entre alunos, experimentem criar uma cadeia de gestos 
de afeto — os mesmos poderão ser registados por fotografia.

Sabem que Cascais, o Estoril em particular, foi um local de refúgio de muitos exilados e refugiados? O Espaço 
Memória dos Exílios é dedicado a esse momento marcante da história do concelho, momento esse que Paula 
Rego vivenciou durante a sua infância e adolescência, sobretudo.

Paula Rego
Refugiados, n.d.
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EXERCÍCIO 2_

Material necessário: 350grs. de plasticina + 1 base rígida com o tamanho de uma folha A4

Olhem bem para as duas imagens. Conseguem identificar o que as une?
É sempre a mesma pessoa desenhada pela Paula, o seu amigo e galerista, Edward Totah.
Nos primeiros desenhos a Paula tentou retratá-lo em movimento, enquanto dança.
O segundo desenho, parece uma ampliação apenas da cabeça e um exagero, caricatura, do seu maxilar 
um pouco saliente.

Peguem na plasticina e moldem-na numa bola. Depois coloquem-na na base rígida e pressionem, 
criando uma base redonda (formato rosto). Trabalhem a plasticina de modo a criarem uma cara. 
Selecionem um dos elementos da cara para exagerarem, caricaturarem - boca, queixo, olhos, maçãs do rosto, 
nariz… Fixem uma careta.
Depois façam uma pequena alteração. Voltem a fixar. Repitam estas ações até acharem que construíram 
uma caricatura que vos satisfaz.

As páginas 44, 45, 46 e 47 do catálogo (desenhos sobre papel azul – vejam o link no final deste documento 
para consulta) podem ajudar a compreender e a estimular a criatividade para este exercício, e lembram 
o interesse que Paula Rego tem por artistas como Honoré Daumier, Georg Grosz e Rafael Bordalo Pinheiro.

Humor é a palavra-chave desta proposta! 

Paula Rego
Estudo (dançarinos), 1984 

Paula Rego
Edward Totah, 1984 
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EXERCÍCIO 3_

Material necessário: Texto As Criadas (excerto selecionado)

Leitura do início da peça escrita por Jean Genet entre 1943 e 1948:
Título, personagens e cenário de abertura. Leitura em monólogo por educadores/ professores ou pais 
(sugerimos que seja de forma marcadamente dramática).

Qual é o tom geral do diálogo entre as duas personagens presentes neste início da peça?
Quem são as personagens presentes? Estão a representar-se a si próprias ou outras personagens da peça?

Pela análise do início da peça podemos verificar que as duas criadas mimetizam a dinâmica entre criada 
e madame, efabulando um desejo de vingança. 

Reparem agora no parágrafo inicial que descreve o cenário no qual as personagens interagem. 
Quais as diferenças em relação aos cenários experimentados pela artista nos diferentes estudos? 

Paula Rego nunca fica submetida aos textos a partir dos quais trabalha, antes apropria-se deles 
e transforma-os em seus, acrescentando ou retirando elementos e figuras, ou mesmo alterando 
os espaços/ locais onde as histórias acontecem.

Conclusão
Esperamos que com esta incursão à exposição Desenhar, encenar, pintar, se possam sentir mais 
próximos da artista e da arte, que afinal tem tanto a ver com a vida, com a nossa vida!

Sugestão
Agora que mergulharam nesta relação com a obra da artista, que tal partilharem connosco 
o que sentiram dando títulos a cada um dos exercícios que realizaram?

Paula Rego
Estudo para As Criadas, 1987 

Paula Rego
Estudo para As Criadas, 1986

Paula Rego
Estudo para As Criadas, 1986

Paula Rego
Estudo para As Criadas, 1986

Paula Rego
Estudo para As Criadas, 1986-87
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As Criadas de Jean Genet 
Edição: Artistas Unidos / Livros Cotovia
Tradução: Luiza Neto Jorge

A CRIADA

PERSONAGENS
Clara  |  Solange  |  A Senhora

Excerto do início da peça:
O quarto da Senhora. Móveis Luís XV. Ao fundo, uma janela voltada para a fachada do prédio fronteiro. 
À direita, a cama. À esquerda, uma porta e um guarda-fato. Flores por toda a parte. É noite. A actriz que faz 
de SOLANGE enverga uma bata preta, de criada. Numa cadeira, outra bata preta, meias de algodão, um par 
de sapatos pretos de salto raso.

CLARA 
(de pé, em combinação, de costas viradas para o toucador. O gesto - braço estendido - e o tom serão 
exageradamente trágicos) E estas luvas? Estas eternas luvas! Estou farta de te dizer para as deixares 
na cozinha. Se calhar é com isto que contas seduzir o leiteiro. Não, não mintas, é inútil mentir. 
Vai pendurá-las por cima do lava-loiça. Quando é que tu perceberás que este quarto não pode ser 
conspurcado? Tudo, absolutamente tudo quanto sai da cozinha é esterco. Vai-te embora. Leva-me daqui 
os teus escarros! Ora pára lá com isso!
Durante esta tirada, SOLANGE brinca com um par de luvas de borracha, unindo ou abrindo em leque 
os dedos enluvados. 
Não te importes, continua a embonecar-te. Não há que ter pressa, temos imenso tempo.  Sai!
SOLANGE muda de atitude e sai humildemente, segurando as luvas nas pontas dos dedos. 
CLARA senta-se no toucador. Cheira as flores, acaricia os objectos de toilette, escova o cabelo, retoca o rosto.
Põe-me o vestido a jeito. Despacha-te, que o tempo passa. Onde estás tu metida? (Volta-se.) Clara! Clara!
Entra SOLANGE.
SOLANGE 
Queira desculpa minha Senhora, estava a fazer o chá de Tília (Pronuncia <<tâlia>>.) para a Senhora.
CLARA 
Põe-me aí a roupa à mão. O vestido branco de lantejoulas. O leque, as esmeraldas.
SOLANGE 
Todas as jóias da Senhora?
CLARA 
Tira-as cá para fora para eu escolher. (Com ar muito hipócrita.) E, é claro, os sapatos que há tantos anos cobiças. 
SOLANGE tira alguns estojos do guarda-fato, abre-os, espalha-os em cima da cama.
Certamente para quando te casares. Confessa que foste seduzida por ele! Que estás grávida! Confessa lá!
SOLANGE agacha-se e engraxa-lhe com cuspo os sapatos de verniz.
Já lhe disse, Clara, que não quero aqui escarros. Guarde-os para si, conserve-os bem. Ah! Ah! Como é 
repelente, minha linda. Curve-se um pouco mais e contemple-se nos meus sapatos. (Estende o pé para que 
SOLANGE o veja bem.) Julga que tenho algum prazer em sentir o meu pé envolto nos véus da sua baba? 
Na bruma dos seus pântanos?
SOLANGE 
(de joelhos, com toda a humildade) Quero que a Senhora fique muito bonita.
CLARA 
(arranja-se ao espelho) Detesta-me, não é verdade? Esmaga-me com todo o peso dos seus cuidados, da sua 
humildade, dos seus gladíolos, da sua reseda. (Levanta-se e, em voz mais baixa:) Há flores a mais. Incómodas, 
inúteis. É mortal. (Mira-se mais uma vez ao espelho.) Hei-de parecer bela. Bela como você nunca será. …
…

Recursos complementares_

Visita virtual à Casa das Histórias Paula Rego 
https://my.matterport.com/show/?m=stLFzqAEgoK

Biografia da Artista 
http://www.casadashistoriaspaularego.com/pt/paula-rego-e-victor-willing/paula-rego/biografia.aspx

Espaço Memória dos Exílios 
https://www.cascais.pt/equipamento/espaco-memoria-dos-exilios 

Rafael Bordalo Pinheiro 
https://museubordalopinheiro.pt/rafael-bordalo-pinheiro/
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