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Apresentação 

 

Com a aproximação do centenário da Semana de Arte Moderna, realizada no Theatro 

Municipal de São Paulo, em fevereiro de 1922, estão sendo programados muitos eventos em 

comemoração à data, celebrativa do Modernismo brasileiro. A polvorosa em torno desta 

efeméride, que ocorre no mesmo ano do bicentenário da Independência, demonstra a 

consolidação do legado modernista na arte e cultura brasileiras. Inequivocamente, os esforços 

do grupo paulista contribuíram para que, hoje, a diversidade étnica, cultural e racial e as 

tradições da cultura popular sejam compreendidas e ora exaltadas como parte constituinte da 

identidade brasileira. Ainda assim, sabemos que, da mesma forma, continuam sendo 

recorrentes, por parte da sociedade, demonstrações de intolerância, machismo, racismo e 

apagamentos de saberes e expressões culturais e religiosas de matrizes não europeias. 

Assim sendo, o Núcleo Educativo da Casa Guilherme de Almeida, museu da 

Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, sob gestão da Poiesis – 

Instituto de Apoio à Cultura, à Língua e à Literatura, elaborou este material voltado a 

professoras, professores e outras pessoas profissionais da educação com o objetivo de 

contribuir para um enfoque atualizado sobre o modernismo e seus agentes, levando em 

consideração os debates e urgências da sociedade contemporânea, bem como objetivando 

lançar luz sobre personagens apagadas ou preteridas nas narrativas posteriores sobre o 

movimento. Apresentando de forma mais ampla o contexto artístico à época e apontando 

estudos e pesquisas sobre o modernismo que avançam além do mito que se estabeleceu ao 

redor do movimento, buscamos contribuir para um (re)conhecimento mais abrangente, 

inclusivo e democrático desse capítulo da história. 

Assim, Mulheres no Modernismo, primeiro material que disponibilizamos tendo em 

vista o centenário da Semana de 22, focaliza a atuação e a trajetória das mulheres que 

contribuíram para o Modernismo, assim como a forma como as mulheres foram 

representadas na literatura e nas artes plásticas do período. Ainda que à primeira vista não 

haja um apagamento em particular da atuação de mulheres na história do movimento – sendo 

fácil lembrar de figuras como Tarsila do Amaral e Anita Malfatti – olhando atentamente a 

forma como foram recebidas pela crítica ou como foram inseridas na história, hoje podemos 

identificar clichês, estereótipos e juízos de valor sexistas sobre suas produções. Ademais, nos 

parece necessário apontar e indicar as diferenças nas representações feitas das mulheres 

brancas e das mulheres negras, pois, apesar de pessoas não brancas terem ganhado lugar de 



destaque nas imagens modernistas, estas também são repletas de estereótipos e, por vezes, 

reforçam preconceitos, ainda que os objetivos modernistas fossem justamente o oposto. 

Portanto, mostra-se necessário um olhar atual e aprofundado sobre a questão de 

gênero nas artes brasileiras, que não deixe de lado, também, as implicações socioeconômicas 

e raciais que determinavam os sujeitos atuantes no modernismo e o que e quem eram 

tematizados em suas obras. Tendo isso em vista, foram elaborados os dois eixos sob os quais 

este material procura apresentar as mulheres no modernismo: no âmbito de sua produção 

literária e artística, a presença das mulheres; e, no âmbito de sua representação, como as 

mulheres aparecem nos textos, na produção literária e nas pinturas e gravuras produzidos por 

modernistas e sobre eles. 

Finalmente, esta pequena apostila busca apresentar brevemente o contexto histórico e 

artístico no qual ocorreu a Semana de Arte Moderna e apontar para a produção acadêmica 

mais recente sobre o movimento sem, contudo, pretender esgotar o debate sobre o tema. Por 

conta disso, optamos por sobretudo indicar pesquisas e artigos, além de propor algumas 

atividades para que, autonomamente, educadores e também alunos possam exercitar um olhar 

crítico e perseguir aquilo que lhes for de maior interesse. Além disso, gostaríamos de lembrar 

que essa é apenas uma das iniciativas do Museu que debatem o modernismo em seus mais 

variados enfoques, tendo como inspiração o vasto campo de trabalho de nosso patrono, 

Guilherme de Almeida, que compreende a produção literária com poesia, crônicas e tradução, 

o jornalismo, cinema, teatro e a própria cidade de São Paulo. (Para acompanhar a 

programação do museu clique aqui). 

 

Modernismo: Contexto Histórico e Artístico 

 

O Modernismo e a Semana de Arte Moderna de 1922 se consagraram no imaginário 

popular como fundadores de uma arte nacional, de rompimento com as tradições artísticas e, 

por vezes, até como dotados de uma postura revolucionária no campo cultural; a Semana de 

22 é vista com o evento inaugural desse movimento. 

Contudo, é importante observar esse acontecimento como parte de um processo 

histórico em curso, ou seja, de que mudanças radicais não acontecem do dia para a noite e 

que, além disso, as narrativas sobre o modernismo foram construídas, também, ao longo do 

tempo. Dessa forma, podem-se observar diferenças entre o impacto causado pela Semana em 

sua época e aquele que se costuma considerar atualmente; da mesma forma, podemos 

compreender que as rupturas causadas pelo movimento modernista e sua referida radicalidade 

http://www.casaguilhermedealmeida.org.br/programacao/


também podem ser vistas como muito mais sutis do que se costuma narrar, conforme 

observam os autores citados adiante. 

Num primeiro momento, o Modernismo de fato se caracteriza por um desejo de 

atualização estética, porém de acordo com os parâmetros das vanguardas europeias 

(nomeadamente o Cubismo, o Futurismo e o Expressionismo eram as principais referências) 

e visava incluir o Brasil, na expressão de Mário de Andrade, no “concerto internacional das 

nações”
1
, isto é, os artistas compreendiam a modernidade como uma etapa evolutiva na qual 

o país irremediavelmente deveria ingressar.
2
 Essa perspectiva ia ao encontro da então recente 

reconfiguração do cenário político e econômico brasileiro de abolição da escravatura e 

Proclamação da República, que prometia o início de um modelo de sociedade 

verdadeiramente moderno. Além disso, o progressivo enriquecimento e a influência política 

da elite oligárquica produtora de café impulsionavam reformas urbanas nas capitais Rio de 

Janeiro e São Paulo.
3
 Nesse contexto, chamado de Belle Époque, é que estavam inseridos os 

artistas e teóricos do movimento modernista. Pode-se dizer que, para eles, a modernidade se 

apresentava no horizonte e pedia, portanto, uma modernização estética que a acompanhasse. 

Os moldes de sociedade moderna que tinham como referência eram os das grandes 

capitais europeias, como Paris, que influenciava os costumes e hábitos da alta sociedade 

paulista. Assim, essa modernidade compreendia, entre outros, um maior grau de 

desenvolvimento industrial, maior circulação de mercadorias provenientes dessas indústrias e 

um grande entusiasmo pelas novas tecnologias, como as ferrovias e a arquitetura de ferro. 

Portanto, ainda que acontecessem em São Paulo a inauguração da estação da Luz em 1867, o 

alargamento de vias, a construção de linhas de bonde, além de uma série de outras reformas 

urbanas modernizantes, o histórico dos países europeus era muito distinto do brasileiro, o que 

determinava contradições relativas a esse desejo modernizante. A primeira contradição nesse 

sentido é que a economia brasileira era, ainda, alimentada sobretudo pela exportação do café, 

ou seja, proveniente do trabalho rural e não industrial. Além disso, o passado colonial e 

escravocrata brasileiro legou uma sociedade de imensas desigualdades e uma elite oligárquica 

e, como já foi dito, rural e patrimonialista que concentrava renda e poder político. 

Após a abolição da escravatura em 1888, não houve um plano para integrar pessoas 

negras na economia ou na sociedade, resultando na ostracização e no empobrecimento de 

uma enorme parcela da população, além da institucionalização da perseguição cultural e 

                                                
1
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2
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3
 SIMIONI, 2014; MONTEIRO 2012. 



religiosa. Exemplos disso são a ausência de escolas para atender as crianças das classes 

baixas e a criminalização do samba e das religiões de matrizes africanas. 

É nesse contexto, também, que passam a ocorrer as migrações de europeus, sobretudo 

italianos e alemães para as maiores cidades brasileiras, conferindo-lhes o aspecto cosmopolita 

tão elogiado pelos modernistas, mas que, por outro lado, eram parte de políticas do Estado 

para o embranquecimento da população. Mesmo as reformas urbanas no Rio de Janeiro e em 

São Paulo tiveram também motivações higienistas, de derrubar cortiços e pensões, então 

considerados insalubres e com isso, evidentemente, expulsou-se a população pobre e não 

branca dos centros urbanos, criando avenidas, bulevares, teatros e bistrôs que só eram 

habitadas e desfrutadas pelas classes dominantes, compondo aspectos da estratificação 

espacial vistos até hoje em nossas cidades. 

Se, por um lado, houve avanços políticos e econômicos no Brasil que aqueceram as 

expectativas para que a condição de antiga colônia fosse superada, logo esse passado colonial 

e seu legado de desigualdades e a miscigenação, vistos como algo negativo no período, 

viriam à tona e impediriam que o ideal europeu de modernidade fosse atingido. Desse modo, 

mais do que uma experimentação formal, as artes plásticas modernistas ao longo das 

primeiras décadas do século XX se voltaram a pesquisar e a construir uma imagem de 

identidade nacional, de brasilidade que, dessa vez, incorporasse as “falhas” e os símbolos do 

“atraso” brasileiro com aspectos positivos. Nas palavras de Antonio Candido: 

 

(...) nossas deficiências, supostas ou reais, são reinterpretadas como 

superioridades [...] o mulato e o negro são definitivamente incorporados 

como temas de estudo, inspiração, exemplo. O primitivismo é agora fonte de 

beleza e não mais empecilho à elaboração da cultura. Isso na literatura, na 

pintura, na música, nas ciências do homem. (CANDIDO apud. SIMIONI, 

2014, p.251)  

 

Muito provavelmente, quando pensamos no Modernismo nos vem à cabeça imagens 

que representam as riquezas da natureza brasileira e pessoas negras ou mestiças: Tropical 

(1917), de Anita Malfatti; A Negra (1923) ou Vendedor de Frutas (1925), de Tarsila do 

Amaral; O Lavrador de Café (1939) ou Colhedores de Café (1935), de Di Cavalcanti. Essas 

pinturas são exemplos dessa incorporação dos aspectos “primitivos” dos quais fala Candido e 

de imagens que se sedimentaram no imaginário popular. Isso demonstra como o Modernismo 

obteve êxito em sua busca por constituir uma identidade nacional e como pautou e impactou 



no desenvolvimento de políticas culturais e educativas. Ainda nesse sentido, Chiarelli 

menciona que, em si, a busca por alegorias do Brasil, contudo, não teve início com o 

modernismo, sendo uma preocupação já desde o Século XIX: 

 

“...desde o início o Modernismo respondia não apenas a demandas externas, 

no sentido de uma renovação formal da arte local, mas, sobretudo, 

procurava dar conta das demandas do debate artístico brasileiro que vinham 

desde o século XIX. Entre elas estaria a ênfase em produções de caráter 

alegórico, comprometidas com temáticas que projetassem imagens ideais do 

Brasil ou de uma brasilidade ‘imanente’”. (CHIARELLI, 2010) 

 

 De fato, há exemplos também na literatura, como Iracema (1865) e O Guarani (1857) 

de José de Alencar, que buscam condensar uma ideia de nacionalidade antes de 1922. 

Contudo, o ideal de nacionalidade sedimentado pelo modernismo foi, como já mencionado, 

exaltando a ideia de miscigenação, até então considerada um aspecto negativo.  Entretanto, 

pode-se argumentar que, por outro lado, essa idealização de brasilidade, não abandonou o 

enfoque dos modernistas em São Paulo e na construção de uma narrativa que identificava a 

capital como responsável pelo desenvolvimento e o progresso do país - e, portanto, o “destino 

natural” que teriam, ou deveriam ter, as outras regiões e expressões culturais brasileiras. 

Hoje, mais do que nunca, está aquecido o debate também em torno de outros aspectos 

dessas representações: quanto elas reforçam estereótipos sobre a “disponibilidade” dos 

recursos naturais brasileiros ou sobre a ideia de um país formado num "caldeirão das raças”? 

Uma visão apenas celebrativa da miscigenação no Brasil pode ocultar que, como resultado 

dessa “mistura”, o mais privilegiado sempre foi aquele que resultava no mais embranquecido: 

o falante do português, católico e de pele clara. Que resultaram nas desigualdades e 

violências já mencionadas. Além disso, alguns artistas contemporâneos indígenas, como 

Denilson Baniwa e Jaider Esbell, são críticos à apropriação do conceito de antropofagia por 

Oswald de Andrade e os modernistas. 
4
 

Como vimos, ainda há muito o que ser debatido sobre o modernismo e seu legado – e 

os autores apresentados até aqui, e referenciados no final deste material, apresentam um bom 

caminho para estudos mais aprofundados sobre essas questões. Com impacto inegável e 

                                                
4
 Para saber mais sobre a atuação de artistas indígenas nas artes visuais no Brasil, consulte o artigo Da 

‘representação das sobras’ à ‘reantropofagia’: povos indígenas e arte contemporânea no Brasil (2019) de Ilana 

Seltzer Goldstein. (Consulte as referências e indicações bibliográficas no fim deste documento). 



contribuições positivas, o Modernismo segue envolto em diversas contradições, até então 

pouco exploradas e debatidas fora do meio acadêmico. 

Adiante, para dar início às reflexões sobre esse período e movimento artístico, nos 

concentraremos na presença e na atuação das mulheres no modernismo que, como vimos, 

contam com destaque nessa narrativa, mas que, igualmente, estão envoltas em mitos e 

contradições.  

 

Mulheres no Modernismo 

 

Quando pensamos nos maiores expoentes da arte brasileira ao longo do século XX, 

entre seus nomes sempre figuram os de mulheres: Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Lygia 

Clark, Lygia Pape, Jac Leirner, Beatriz Milhazes… Estas artistas ocupam lugar de referência 

na arte brasileira, do “início” do modernismo à arte contemporânea. O mesmo pode ser dito 

dos nomes de boa parte das galerias e coleções de arte em São Paulo e no Rio de Janeiro e, 

pontualmente, podem ser elencados também exemplos de mulheres proeminentes na crítica e 

na história da arte, sobretudo a partir da segunda metade do século – entre elas, há grande 

destaque à crítica e historiadora da arte Aracy Amaral, referência nos estudos das artes 

plásticas do modernismo. 

Ainda que, de modo geral, esse aspecto da história da arte brasileira seja exceção 

quando comparado à da arte europeia, por exemplo, pinturas representando mulheres nunca 

foram raridade. Com efeito, vênus, ninfas, musas, amantes, mães, santas e cortesãs estão, 

certamente, entre os temas mais recorrentes na História Ocidental das Artes Plásticas e 

também da literatura, recorrência que não escapa ao Modernismo brasileiro. Conforme 

 
Figura 1 – Francisco de Goya, Maja Nua, c.1800 – Museu do Prado 



podemos observar nas imagens que seguem: 

O que há em comum entre essas 

representações femininas? A nudez e a passividade 

dessas figuras: quase sempre, mulheres foram 

representadas deitadas ou com corpos lânguidos e 

fitando o espectador como se estivessem 

"disponíveis" e à espera. Não é coincidência que boa parte dessas imagens foram produzidas 

por homens e para homens. Conforme John Berger
5
, o nu, muito comum na História da Arte, 

pressupõe que seu tema, isto é, aquilo que representa, seja principalmente a mulher, da idade 

média, com representações de Eva com Adão, à arte moderna - aquela produzida a partir de 

                                                
5
 BERGER, John. Modos de Ver, 1999, cap. 2, p. 47 - 66. 

 
Figura 2 – Jean Auguste D. Ingres, Grande Odalisca, 1814 – Museu do Louvre 

 

Figura 3 – Oscar Pereira da Silva, 

Escrava Romana, 1894 – Pinacoteca do 

Estado de SP. 

 
Figura 4 – Victor Brecheret, Diana, a Caçadora, 1929/30 – 

Theatro Municipal de SP. 



fins do século XIX. Contudo, há uma mudança na representação do nu feminino no período 

do Renascimento, momento em que a pintura de temas seculares se torna mais comum: As 

mulheres são retratadas como se soubessem que são observadas: “Ela não é nua como ela é. 

Ela é nua como o espectador a vê."
6
 

Deste modo, o nu feminino, argumenta Berger, é construído para o espectador e a 

mulher na pintura é “em primeiro lugar e acima de tudo, objeto de uma vista”
7
, e prossegue: 

 

Na maioria das pinturas a óleo europeias do nu, o protagonista principal 

nunca é pintado. Ele é o espectador diante do quadro e presume-se que seja 

um homem. Tudo é a ele dirigido. Tudo deve parecer como sendo resultado 

dele estar ali. É para ele que as figuras assumiram a sua nudez. Porém ele é, 

por definição, um estranho - vestindo ainda suas roupas. (BERGER, 1999, 

                                                
6
 op. cit. p. 52. 

7
 Ibid. p. 53 

 
Figura 5 – Édouard Manet, Almoço na Relva, 1863 – Museu D’Orsay 

 

 
Figura 6 – Di Cavalcanti, Mulata Adormecida, c.1940 – Casa Guilherme de Almeida 

 



p. 56) 

 

Muitas dessas pinturas eram encomendadas por reis e homens ricos para si ou para 

serem presenteadas entre pares e, ainda que representassem cenas mitológicas, as modelos 

poderiam ser amantes desses homens ou prostitutas conhecidas na corte ou região. O autor 

descreve que é comum que a mulher em pinturas “dirige [seu olhar] para fora do quadro, para 

aquele que se considera seu verdadeiro amante - o espectador-proprietário.”
8
 Assim, também 

é comum que as mulheres apareçam nesse gênero da pintura como se tivessem sido pegas de 

surpresa ou como se fossem “espiadas” - no meio de uma ação: se cobrindo, se banhando, 

penteando os cabelos ou olhando no espelho, por exemplo. 

 

Assim sendo, compreendemos que esse modo de representação feminina constitui 

uma tradição e as convenções da pintura e das artes plásticas no Ocidente. Portanto, ainda 

que o contexto tratado pelo autor não seja exatamente o dos artistas modernistas brasileiros, 

sabemos que estes tiveram seu repertório formado por essas imagens e que, além disso, as 

imagens que eles produziram constituíram nosso imaginário com imagens de brasilidade e, 

com muito mais frequência no Modernismo, de figuras como “mulatas” [sic] e mulheres 

negras - Podemos destacar pinturas e gravuras de Di Cavalcanti, por exemplo. Agora, 

observando as mais diversas imagens, pinturas, fotografias e desenhos de tradição Ocidental, 

                                                
8
 Ibid. p.58 

Figura 7 – Paul Cézanne, Quatro Banhistas, c.1880 – 

Coleção Privada 

 

 
Figura 8 – Vicente do Rego Monteiro, Banhistas, 

1924 – MAM Rio 

 



é possível perceber o uso das mesmas convenções, não só na arte do Modernismo, mas 

também na mídia e na publicidade atuais. Como sumariza Berger: 

 

[...]a forma essencial de ver a mulher, o uso básico que se destina à sua 

imagem, não mudou. A mulher é representada de uma maneira bastante 

diferente do homem - não porque o feminino é diferente do masculino - mas 

porque se presume sempre que o espectador ‘ideal’ é masculino, e a imagem 

da mulher tem como objetivo agradá-lo. (Op. Cit. p. 65) 

 

Adiante, propomos alguns exercícios que podem ser replicados e adaptados para 

exercitar um olhar mais atento a certas convenções e estereótipos e refletir como eles podem 

contribuir para estabelecer formas de ver o mundo e a nós mesmos. 

*** 

Outro aspecto importante para uma visão atual sobre o modernismo, concerne as 

problemáticas referentes às narrativas sobre as mulheres artistas, cujas trajetórias artísticas e 

profissionais foram avaliadas sempre em relação ao trabalho de seus contemporâneos homens 

ou quando não, foram ofuscadas por histórias pessoais sobre seus relacionamentos e 

parentesco e muitas vezes estigmatizadas como vítimas – de críticas ferinas, de doenças ou 

decepções amorosas, como nos casos de Anita Malfatti e Tarsila do Amaral e, retomando um 

exemplo mais distante de nós, Frida Kahlo. É comum, também, que a obra dessas mulheres 

fosse classificada pela crítica como "femininas" ou, quando mais elogiosamente, de “viris”, o 

que revela o sexismo impregnado nos juízos de valor estéticos à época. 

Sobre esse tema, são grandes contribuições os estudos de Ana Paula Cavalcanti 

Simioni e Morgana Souza Viana. Essas autoras apontam que, enquanto os homens eram 

considerados artistas “sérios”, a produção artística de mulheres era vista como hobby ou 

passatempo e, por isso, críticos e especialistas não costumavam considerá-las ou tratá-las com 

o mesmo rigor. Além disso, quando se dedicavam ao trabalho de mulheres, era comum que 

usassem termos que evocavam o masculino para diferenciar as obras das mulheres artistas 

“de verdade” das pintoras de passatempo. Exemplo disso são algumas das passagens 

selecionadas por Viana, de críticas à exposição de Anita Malfatti em 1917, anterior à célebre 

Semana de 22. 

 

“essencialmente moderna a arte da senhorita Malfatti se distancia 

consideravelmente dos métodos clássicos. A figura resulta, do fundo do 

quadro, como aí nos apresentasse, em cada traço, quase violento, uma aresta 

do caráter do retratado. 



[...], mas ninguém, ao fim de algum tempo de observação, deixa de 

reconhecer na expositora um formoso e original talento e, nos seus quadros 

brilhantes qualidades de técnica, de observação e de colorido [...] o Homem 

Amarelo, de colorido tão cru e tão violento, embora bem desenhado e 

excelente de pose[...]” (VIANA, 2020, p. 48, destaques nossos) 

 

Segundo a autora, Simioni aponta o uso de termos como “violento” em alusão a um 

“traço ‘masculino’ que, dentro do contexto da crítica da época, era considerado de boa 

qualidade”.
9
 

Esse cenário aponta à necessidade de que o debate sobre as mulheres na arte (e 

também de pessoas negras, indígenas, LGBTI+ e de outras minorias políticas) seja travado de 

forma verdadeiramente crítica e aprofundada, para além da questão da mera presença. Faz-se 

necessário compreender os contextos e a extensão da autonomia de determinados sujeitos na 

história, muito mais do que elencar exemplos a fim de enquadrá-los numa narrativa aprazível 

aos anseios contemporâneos. 

Desse modo, mais do que listar mulheres artistas do início do Século XX, é preciso 

estimular o debate sobre o que fez com que determinadas mulheres fossem lembradas e como 

foram lembradas; qual a possibilidade de atuação que lhes era permitida. Para Ana Paula C. 

Simioni, a escolha por lembrar a crítica negativa de Monteiro Lobato, ainda sobre a 

exposição de Malfatti de 1917, torna a artista uma mártir do movimento, cristalizando um 

mito estereotipado sobre a trajetória de quem tomou decisões, para sua produção, que não 

estavam de acordo com o programa defendido pelo modernismo, e aderiu ao movimento de 

“retorno à ordem”.
10 

Ela complementa sua análise destacando também que Tarsila do Amaral 

foi enquadrada no estereótipo de musa e Regina Graz de esposa colaboradora.
11

 

 Adiante, buscamos estimular também uma observação crítica das imagens do 

Modernismo (criadas por mulheres ou por homens), a fim de “desnaturalizar” estereótipos e 

arquétipos nas representações de raça e gênero pelos artistas do período, a partir de leituras e 

comparações entre imagens que representam homens e mulheres; e mulheres brancas e 

mulheres negras. Espera-se que esses exercícios ofereçam subsídios teóricos e repertório 

imagético para que professoras, professores e outras pessoas profissionais da educação 

possam contribuir para uma reavaliação do legado do Modernismo, que não negue sua 

importância e grandes contribuições para a arte e cultura brasileiras mas que, por outro lado, 

                                                
9
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 SIMIONI apud. VIANA, p. 30 – 31, 2020 

11
 SIMIONI apud. VIANA, p. 31, 2020 



apresente as contradições do movimento, por muito tempo ignoradas ou mascaradas em 

detrimento de uma narrativa histórica que já não reflete plenamente os valores e necessidades 

do cenário educacional, cultural e político atual. 

 

Modernismos 

 

Mesmo as mulheres não sendo a maioria numérica entre os artistas representativos do 

período, Tarsila e Anita são nomes que facilmente vem à mente, uma vez que elas ocupam 

lugares de destaque quando se pensa em Modernismo. Ainda assim, quando começamos a 

olhar outras as linguagens artísticas da mesma época, não nos deparamos com o 

reconhecimento de outras mulheres atuantes. Apesar do número pouco expressivo, é 

importante lembrar que as mulheres tinham pouco acesso à educação e à formação 

acadêmica, o que dificulta a profissionalização e a consequentemente ocupação dos lugares 

de destaque, além de outros fatores estruturais e sociais que direcionam a mulher para um 

espaço mais doméstico e/ou “menos” importante. 

 A Semana de Arte Moderna ocorrida em São Paulo no ano de 1922, considerada 

marco significativo do movimento, reuniu no total 25 artistas; desse número, apenas três 

eram mulheres: Anita Malfatti, Guiomar Novaes e Zina Aita. Zina Aita, assim como Anita, 

participou com suas produções visuais; já Guiomar era musicista, tendo se apresentado ao 

piano. Outra mulher importante para o desenrolar da Semana de Arte Moderna foi dona 

Olívia Guedes Penteado, pertencente à aristocracia cafeeira do estado: além de incentivadora, 

atuou colaborando financeiramente com o evento e com sua divulgação. 

 Ao atravessarmos os portões do Theatro Municipal de São Paulo e tentarmos olhar de 

maneira mais abrangente para as participações femininas do período modernista, podemos 

identificar outras mulheres atuantes em produções artísticas menos visibilizadas, como por 

exemplo: nas artes aplicadas temos Regina Graz com sua tapeçaria realizada a partir de 

estudos sobre tecelagem indígena; na escultura encontramos Adriana Janacópulos e Julieta de 

França; na arquitetura, contamos com Lina Bo Bardi, que é reconhecida internacionalmente; 

Gertrudes Altschul, uma das primeiras mulheres a trabalhar com fotografia e ter 

reconhecimento no Brasil, foi considerada pioneira na fotografia modernista, mesmo que o 

movimento tenha chegado mais tardiamente a esse campo de atividade. 

 Na literatura modernista são muitas as mulheres presentes; entre elas estão Rachel de 

Queiroz, Cecília Meireles, Adalgisa Nery, Lygia Fagundes Telles e Pagu (Patrícia Galvão). 

 



  

Propostas de Atividades 

 

O que é Moderno? 

 

 O movimento modernista teve como principal característica a intenção de quebrar 

regras, fazer diferente do que era ensinado pelas Academias de Arte e tido como “certo” até 

aquele momento. Considerando os dias atuais, estimule os alunos a pensar e dizer o que lhes 

vem à mente quando pensam na palavra MODERNO: podem ser objetos, comportamentos, 

locais, gírias etc. Peça para que cada aluno(a) diga uma palavra que, para ele(a), represente o 

moderno e, a seguir, registre e compartilhe entre toda a turma as palavras escolhidas; se 

aparecerem palavras repetidas pode ser interessante uma breve reflexão sobre por que ela é 

representativa. O desafio a seguir é que cada aluno construa um texto sobre “moderno”, 

“modernismo”, “modernidade”, usando todas as palavras levantadas pela turma. 

 

Atividade de pesquisa 

 

Procure uma reportagem ou matéria crítica sobre artistas, cantores ou celebridades de 

que você gosta. Quais adjetivos são usados para qualificar a última música de uma cantora ou 

de um cantor? Há diferenças nas perguntas feitas para homens e para mulheres famosos? 

Selecione trechos de textos sobre artistas homens e mulheres e os apresente para um debate 

entre alunos. Podem ser apresentados trechos de críticas sobre obras ou biografias de artistas 

homens e mulheres do modernismo. 

 

Leitura de Imagem I: Mulher Nua com Serpente 

A seguir encontra-se a obra “Mulher Nua com Serpente'', da artista Moussia Pinto. 

Essa obra pertence à coleção do museu Casa Guilherme de Almeida. Nossa sugestão é que 

você, professor(a), possa apresentar o desenho para toda a turma e iniciar uma investigação 

sobre os elementos que os alunos identificam na obra.  



 

Algumas perguntas possíveis são: 

O que você vê nessa imagem? Essas figuras se relacionam entre si? 

O local representado te lembra algo? 

Podemos perceber uma mulher nua, com uma cobra ao lado; a cobra está olhando na 

direção da mulher. A cena se passa em um espaço aberto, com algumas árvores e plantas. A 

árvore à esquerda da mulher possui frutas. A cena remete ao mito cristão de que o pecado 

começa a existir quando Eva, desobedecendo uma orientação divina e orientada por uma 

cobra, come uma maçã que era considerada um fruto proibido.  

Na obra percebemos que não há uma preocupação com a proporção real entre as 

figuras: uma árvore, uma mulher e uma cobra têm tamanhos muitos próximos. Também 

podemos perceber no céu algumas figuras que lembram estrelas. Essa é uma característica do 

período modernista: não havia necessidade de uma representação visual ser fiel às formas e 

cores ao qual poderia se fazer referência. 

Segundo o dicionário Michaelis, uma das definições de mito é a de história surgida de 

uma tradição oral, contada de pessoas a pessoas por muito tempo; em narrativas desse tipo 

podem surgir deuses, semideuses, animais que falam ou outras imagens fantasiosas ou que 

Figura 9 – Moussia, Mulher Nua com Serpente, Séc. XX – Casa 

Guilherme de Almeida 



simbolizam fenômenos da natureza. Você já ouviu algum mito? Como seria representá-lo por 

meio de um desenho? 

 

Leitura de Imagem II: Retrato e Autorretrato de Tarsila 

 

Observe e compare as duas pinturas. Ambas foram feitas no mesmo ano, 1923, e pela 

mesma artista, Tarsila do Amaral. Depois estimule um debate sobre as imagens e as 

diferenças e semelhanças observadas. 

Perguntas possíveis: 

Uma das imagens é um autorretrato da artista. Qual das duas pinturas você acha que é 

autorretrato? Por quê? 

Como cada pintura foi feita? Elas têm a mesma aparência? Como é o ambiente de cada uma 

das personagens? Qual é mais abstrata? O que há de abstrato nela? A figura ou fundo são 

abstratos? Qual você imagina ser o nome de cada pintura? 

Como você imagina que é a vida e a personalidade de cada uma dessas figuras? Elas 

vivem no mesmo lugar? Elas têm nome? 

Por que você imagina que Tarsila fez representações tão diferentes entre essas duas 

figuras? 

Figura 10 – Tarsila do Amaral, Autorretrato 

ou Le Manteau Rouge [O Casaco Vermelho], 

1923 – Museu Nacional de Belas Artes RJ 

Figura 11 – Tarsila do Amaral, A Negra, 

1923 – Museu de Arte Contemporânea da 

Universidade de São Paulo (MAC-USP) 



Você acha que a artista conhecia a mulher retratada em A Negra? Qual você imagina 

que era a relação entre elas? Se possível, realize uma pesquisa sobre a relação entre Tarsila e 

a mulher que serviu de modelo para A Negra. 

A pintura apresenta uma visão idealizada sobre o Brasil? 

 

Outra proposta para leitura de Imagem: 

 Di Cavalcanti, retrato de Baby de Almeida (1924) e Mulata Adormecida (déc. 40) 
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