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RESUMO 
O objetivo desta comunicação é apresentar uma pesquisa que está sendo desenvolvida na 
Universidade Federal de Pernambuco, sob nossa direção e contando com o apoio do 
FUNCULTURA intitulada “Mulheres nas Artes Visuais em Pernambuco: um resgate”. Ela 
tem como objetivo levantar e registrar a presença da mulher nas Artes Visuais do estado, do 
início do século XX à contemporaneidade, bem como de indicadores de sua produção, 
levando-se em conta a inexistência de registro sobre o assunto na História da Arte 
pernambucana. Uma ligeira retrospectiva histórica precede uma análise da situação local. 
Os resultados serão disponibilizados dentro de um contexto teórico visando contribuir para a 
ampliação da bibliografia sobre arte e gênero no Estado. 
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ABSTRACT 
The goal of this communication is to introduce a research that is being developed under our 
guidance and counting with the support of FUNCULTURA of Pernambuco entitled "Woman 
in the Visua Arts in Pernambuco: a rescue". It has as goal to rescue and register the 
presence of women on visual arts in the state, since the beginning of the twentieth century to 
the contemporary, considering their erasal of the state's Art History. A light historical 
restrospective preceeds an analysis of the local situation. The results will be available within 
a theoretical context whose goal is to contribute to the furthering of the bibliografy about art 
and gender in the State. 
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Mais ce qu’il nous fault, c’est la possibilité de travailler comme les 
hommes et de ne pas avoir a exécuter des tours de force pour en 
arriver à avoir ce que les hommes ont tout simplement. 1 

Escrita por homens, a narrativa histórica se absteve de incorporar às suas 

preocupações o sujeito feminino. Este apagamento não foi uma prerrogativa da 

historiografia brasileira ou latino-americana, ou mesmo da realidade pernambucana 

que ora pesquisamos, mas uma atitude constante, inclusive em países hegemônicos 

onde a preocupação com os direitos femininos e o reconhecimento da condição 

subalterna da mulher cronologicamente se processou mais cedo. 

Desde a Antiguidade a mulher era considerada imperfeita por natureza e impotente 

como as crianças ou os escravos. O papel de liderança e poder sempre coube ao 

homem e ao feminino restava um único: o da reprodução. Tornou-se, portanto, 

natural, a exclusão da mulher no terreno do público e que toda a sua atividade fosse 

destinada a invisibilidade e ao anonimato do espaço do lar. Dentro deste contexto, 

suas atividades no campo da criação foram negadas, usurpadas, não registradas ou 

esquecidas ao longo da história. Afinal, a legitimação da divisão do poder entre os 

sexos: “consagra a ordem estabelecida, trazendo-a a existência conhecida e 

reconhecida, oficial” (BOURDIEU, 2007.p. 17).  

Entretanto, a presença da mulher no universo da criação não foi tão limitada como a 

bibliografia e a crítica nos querem fazer acreditar. Nas últimas décadas, a partir dos 

anos 70, principalmente nos Estados Unidos, um número importante de artistas, 

escritoras, dramaturgas, poetas ou compositoras foram revelados, retirados do 

esquecimento. Trata-se de criadoras que, mesmo tendo obtido certo prestígio e 

reconhecimento social para o seu trabalho, foram excluídas de textos, manuais, 

exposições e compilações que se constituem na forma de registro de nossa 

memória coletiva. Esta redescoberta tem revelado a presença feminina nos 

acontecimentos históricos e nos processos de criação bem como proporcionado um 

alargamento do discurso historiográfico, até então estritamente estruturado para 

pensar as ações individuais e as práticas coletivas como essencialmente 

masculinas. 

Os questionamentos sobre a presença da mulher artista na História da Arte também 

fazem parte, colaboram, para reflexões que implicam no interrogar por que as 
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mulheres foram excluídas. O artigo fundamental da historiadora de arte americana 

Linda Nochlin (1971) “Porque não existiram grandes artistas mulheres?” marcou o 

pensamento feminista neste campo do conhecimento. Nele, a autora demonstra 

quantas vocações artísticas femininas foram travadas ou ignoradas em um contexto 

onde o processo criativo era conjugado no masculino. Seu texto inicia o 

questionamento sobre este apagamento histórico. As pesquisas posteriores nos 

revelam que: 

[...] Existiram mulheres artistas trabalhando nos monastérios 
medievais, nos ateliês renascentistas, nas cortes dos príncipes do 
barroco e do século das luzes, nos bairros boêmios do século XIX e 
que também participaram ativamente da consolidação das 
vanguardas. (CALATAYUD, 2007 p. 29)  

Foram, portanto, os trabalhos de pesquisadoras feministas que mostraram (e 

mostram) que é necessário desconstruir e renovar os esquemas que estruturam, 

ainda hoje, a História da Arte como disciplina (ou seja, como discurso e ideologia) 

uma vez que ainda é o olhar branco e heterossexual masculino que predomina como 

uma referência de legitimação. 

Apesar de uma conquista gradativa das mulheres de um lugar na história, espaço 

que não existia, não por biologicamente elas serem inaptas, mas porque 

culturalmente não se lhe lhes atribuía qualidades; apesar dos manifestos de artistas 

mulheres como o realizado pelo grupo feminista americano “Guerilla Girls” que em 

1989 interroga: “As mulheres têm que estar nuas para entrar no Metropolitan?” e que 

trazia como subtítulo a afirmação de que menos de cinco por cento dos artistas da 

seção de arte moderna são mulheres, mas oitenta e cinco em cada cem nus são 

femininos; apesar do surgimento nos últimos trinta anos de autoras e intelectuais 

que, inclusive, já defendem uma descentralização nos questionamentos 

relacionados ao empoderamento feminino exclusivo da mulher branca, ocidental e 

heterossexual visando dar lugar a assuntos excluídos do feminismo oficial como é o 

caso de Judith Butler; Donna J. Haraway ou Beatriz Preciado; desníveis de 

interesse, informação ou de atualização sobre essas questões se processam em 

diversos países e regiões. O debate nas margens apenas se iniciou e a bibliografia é 

rara bem como as ações. São, portanto, ainda bem poucas, em determinados 
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espaços sociais, as pesquisas e publicações que se voltam para artistas mulheres 

ou para o seu registro.  

Particularizando-se o caso de Pernambuco, muito pouco se sabe sobre as suas 

artistas, principalmente as que atuaram na primeira metade do século XX. A 

pesquisa por nós coordenada, ora em desenvolvimento, intitulada “Mulheres nas 

Artes Visuais em Pernambuco”, que está sendo realizada junto a uma equipe 

composta por alunos do Programa de Pós Graduação em Artes Visuais tem como 

objetivo, portanto, contribuir para esse resgate e consequentemente para a História 

da Arte pernambucana. 

De sinhá prendada a artista plástica: os caminhos da mulher artista em 
Pernambuco 

Depois da experiência do Ateliê Coletivo, que me foi frustrada por 
imposição paterna, pois eu tinha que conviver também com rapazes, 
nunca mais participei de outro grupo de arte. Ficou o desenho 
esporádico quando havia necessidade de um desabafo e só as 
palavras não conseguiam. 2 

No que diz respeito ao aprendizado artístico feminino formal no Brasil, a permissão 

para a entrada de mulheres na Academia Imperial de Belas Artes só se deu em 

1879,3 e com restrições, o que as deixava mais frágeis em relação ao mercado de 

trabalho. Além disso, ao longo das tentativas do exercício profissional feminino, a 

crítica, tão importante no século XIX como veículo de esclarecimento ao novo 

público consumidor de arte e, posteriormente, como fonte de informações para uma 

bibliografia referencial, qualificava a presença feminina nos Salões como amadora, 

situando sua produção como detentora de menor profissionalismo em relação à 

produção artística masculina. 

O próprio processo educacional no país passava, no fim do século XIX e início do 

XX, pelo conceito estabelecido de uma visão da mulher como um ser desprovido de 

capacidade intelectual. Dessa forma, a educação se processava de forma 

diferenciada para os dois sexos: enquanto os meninos eram encaminhados para 

colégios mais conceituados ou guiados por preceptores, as meninas tinham sua 

formação voltada para prendas domésticas (entre as quais se destacava a prática da 

pintura concebida como trabalho manual e parte do dote intelectual necessário às 
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moças de famílias abastadas). Afinal, o projeto de lei sobre instrução pública 

aprovado em 1827: 

[...] Deliberava sobre a inclusão e obrigatoriedade, por parte das 
meninas, de aprendizagem de costura e bordado, sendo que nos 
Liceus os alunos aprenderiam o desenho necessário às artes e 
ofícios. (NASCIMENTO, 2010 p. 23) 
 

O educador Olympio Galvão, mesmo sendo progressista em relação ao pensamento 

de seu tempo, em conferência realizada no Congresso Literário de Pernambuco que 

teve lugar no Instituto Literário Olindense concebe a educação feminina embasada 

em padrões de orientação diferenciada, confirmando a tendência de manter a ideia 

da mulher como um ser frágil e desprovido de uma capacidade intelectual 

equivalente à masculina. Diz ele: 

[...] Sou dos que pensam que a mulher não deve tão somente limitar-
se a aprender a arte de ser boa mãe de família, não querendo dizer, 
contudo, que se entregue a estudos profundíssimos, assaz penosos 
para tão gentis e frágeis organismos. (GALVÃO, 1897, p. 180) 

Essa condição discriminatória de gênero caracteriza o Nordeste do fim do 

oitocentos. É fundamental revisita-la para poder lançar um olhar mais amplo sobre 

aquela sociedade no início do século XX. Naquele universo, o ideal feminino estava 

ainda intimamente ligado a uma instrução que tinha como objetivo principal a 

transformação da mulher em boa esposa e mãe de família. Pensar não era 

importante. Criar, menos ainda. Essa certeza da inaptidão intelectual feminina está 

no cerne da sociedade pernambucana da época. Chegou com os conquistadores 

portugueses e foi sancionada pela Igreja Católica. 

Nessa América portuguesa, herdeira da mentalidade misógina ibérica, sob normas 

ditadas pelos eclesiásticos, a mulher letrada, educada era considerada um perigo 

principalmente se seus conhecimentos excedessem os masculinos. O ensino 

feminino era, portanto, direcionado a aprendizados tais como pouca alfabetização, 

muita costura, bordado e doutrina cristã.  

Dentro desta realidade, a alternativa de formação artística profissional para as 

mulheres brasileiras, particularizando-se as pernambucanas, foi a dos ateliês 

particulares de professores. Vinculados ou não à academia Nacional de Belas Artes, 
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quando no Rio de Janeiro. Em Pernambuco, mesmo após frequentarem ateliês de 

mestres locais, a condição de sinhá prendada se perpetuava.  

A conquista relativa de uma igualdade entre artistas homens e mulheres no universo 

brasileiro teve tecnicamente como marco a conhecida Semana de Arte Moderna de 

1922. Naquele momento os modernistas “comungavam ideias anticolonialistas, que 

permitiram refletir sobre a igualdade de gênero, raça e códigos culturais” 

(BARBOSA, 2012, p. 1980). A partir de então algumas mulheres passaram a ser 

reconhecidas como artistas importantes, participativas e o estereotipo de “amadora”, 

comum à geração anterior, parece ter sido posto de lado. É neste momento que 

vemos surgir no cenário artístico brasileiro as pintoras Anita Malfatti e Tarsila do 

Amaral as duas grandes artistas brasileiras da primeira metade do século XX. 

Entretanto, vale lembrar que tanto Tarsila quanto Anita foram exceções em uma 

sociedade de regras masculinas onde as mulheres, dentro de uma ordem silenciosa, 

são naturalmente “destinadas ao baixo, ao torto, ao pequeno, ao mesquinho, ao fútil 

etc.” (BOURDIEU, 2007, p. 41). Como regra geral, artistas mulheres suas 

contemporâneas e sucessoras foram (e são) submetidas a uma relação de 

dominação que parte do doméstico e se legitima em instâncias como a escola ou o 

Estado. Dessa forma para as poucas mulheres que se destacaram por conta de uma 

determinada série de circunstâncias um grande número foi esquecido.  

No Nordeste, tomando-se Pernambuco como exemplo, a ideia de que a arte para as 

mulheres era um passatempo, uma prenda a mais para as moças de família 

abastada, consolidando uma formação voltada principalmente para o casamento foi 

bem mais contundente que na região Sudeste aonde informações (e consequentes 

mudanças) chegavam mais facilmente. Se naquela região a mulher só participou, 

com restrições, dos ensinamentos da Academia Imperial de Belas Artes a partir de 

1879, em Pernambuco só em 1932 o ensino das Artes Visuais foi sistematizado 

através da fundação da Escola de Belas Artes de Pernambuco. Essa realidade 

reflete-se na sua inserção no mercado profissional de trabalho e, mesmo, em sua 

legitimação como artista. 

A profissão (de artista) não recomendava. Principalmente para as mulheres. Era, 

portanto, na condição de sinhás donas amadoras que elas eram identificadas, 

mesmo no início do século XX, quando ousavam assinar uma tela ou participar de 
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alguma exposição. As discípulas do gênero feminino de Telles Junior, paisagista 

pernambucano conceituado, por exemplo, segundo José Claudio (2012, p.227) eram 

nomeadas todas pelo título de “dona”: Dona Maria Cândida de Figueiredo Santos, 

Dona Ana Maria de Barros Barreto, Dona Amélia Cândida de Oliveira e Silva, Dona 

Beatriz Montenegro, Dona Maria Amália Moscoso Bandeira, Dona Cristina F. 

Bitencourt, Dona Celecina Rodrigues Saraiva e Dona Julieta Carneiro da Cunha. 

Foram quase que completamente esquecidas. O apagamento dessas artistas, que 

um dia pintaram e, mesmo, assinaram suas obras e ousaram expô-las foi tão 

abrangente que o próprio José Claudio afirma que, ao tomar conhecimento desta 

produção (juntamente com fotos das artistas) através de um artigo de Bianor de 

Medeiros que lhe foi apresentado pelo médico Perseu Lemos, convenceu-se enfim 

de suas existências uma vez que segundo suas próprias palavras: “estive piamente 

convencido de que essas pessoas nem digo como autores de quadros - na verdade, 

nunca tinham existido e assustei-me de, pelo menos em carne e osso, terem tido 

uma forma” (CLAUDIO, 2012, p. 227).  

O caminho alternativo para a realidade local feita de exclusão, amadorismo e 

esquecimento foi percorrido por poucas. Ele significava uma formação a ser feita no 

sudeste do país ou na Europa: uma situação rara para a realidade pernambucana e 

a qual pouquíssimas mulheres tiveram acesso. Foi esse, por exemplo,  o rumo 

tomado pela artista Fedora do Rego Monteiro que, com 21 anos, seguiu (em 1910) 

para a capital do país acompanhada, como se fazia imprescindível na época, do 

irmão mais novo Vicente. Depois de cursar a Escola de Belas Artes do Rio de 

Janeiro, Fedora seguiu para Paris onde foi estudar pintura na Académie Julian que 

se caracterizava por aceitar o alunado feminino com mais boa vontade que a École 

des Beaux Arts.  

Apesar dessa boa vontade, várias restrições, inclusive espaciais, ainda 

caracterizavam o ensino destinado às mulheres na Académie Julian. Por exemplo: 

um maior número de ateliês destinados aos homens ou a dificuldade de frequentar 

aulas que envolvessem estudo de anatomia ou estudos de nu - o que limitava o 

universo da temática em um contexto onde a pintura histórica era considerada 

especial, mais nobre, em relação à pintura de gênero.  



 

1061 MULHERES NAS ARTES VISUAIS EM PERNAMBUCO: UM RESGATE 
Madalena Zaccara / UFPE  
Comitê de História, Teoria e Crítica de Arte 

 

Fedora do Rego Monteiro teve uma formação ousada para a sua época e participou 

de exposições na Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro (os Salões de 

1911, 1912 e 1913) bem como do “Salon des Independents”, em 1913 e, no ano 

seguinte, do “Salon des Artistes Français” em Paris. A crítica da época a notou e 

registrou como o fez João Luso (1916) na Revista do Brasil onde ressalta sua 

premiação: 

[...] A Sra. Fedora do Rego Monteiro que, há pouco, nos chegou de 
Paris e fez uma exposição numerosíssima, onde não rareavam as 
belas obras, obteve a Pequena Medalha de Prata, com um retrato a 
pastel, aceito no ‘Salon des Artistes Français. (LUSO, 1916) 

Entretanto, após seu retorno a Recife, apesar da artista estar à frente (juntamente 

com Balthazar da Câmara, Henri Moser, Murilo La Greca, Bibiano Silva, Henrique 

Silva, Henri Moser e Mario Túlio) da organização do II Salão de Arte Oficial de 

Pernambuco, em 1930, bem como do fato de que esse mesmo grupo esteve 

articulado com a fundação da Escola de Belas Artes de Pernambuco (1932), onde 

Fedora ensinará posteriormente, ela não consta no quadro de sua administração 

inicial. O fato nos convida à reflexão, pois, afinal, inegavelmente, ela era a presença 

que mais se destacava no contexto profissional das Artes Visuais em Pernambuco 

na década de 30, com um currículo bem mais sólido e cosmopolita em relação aos 

seus companheiros da EBAP. 

A partir de 1942 através de um decreto estadual, instituiu-se o “Salão Anual de 

Pintura no Museu do Estado de Pernambuco”. Os Salões constituíam, então, o 

principal evento artístico realizado no estado: um símbolo do desenvolvimento das 

Artes Visuais pernambucanas e vitrine para o reconhecimento e validação da sua 

produção artística. Analisando as premiações dos Salões acontecidos ente 1942 até 

1947, quando a própria Fedora ganha um segundo prêmio, só aparece o seu nome 

como expressão do universo feminino nas artes visuais de Pernambuco. No que diz 

respeito à comissão julgadora do Salão, só em 1950 vemos a presença de uma 

mulher: Lygia E. de Oliveira. 

É importante lembrar que, quase paralelamente à implantação da Escola de Belas 

Artes, um grupo de jovens artistas rompia com seus ensinamentos e criava o “Grupo 

dos Independentes” que praticava valores estéticos inovadores e trazia o 

vocabulário moderno para o cenário pernambucano. Desenhistas, caricaturistas, 
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pintores e escultores compunham o grupo e fundaram os primeiros “Salões 

Independentes de Arte” entre 1933 e 1936. Independência de tudo que fosse 

tradicional era a regra. O Grupo dos Independentes também não tinha, entre seus 

organizadores fundadores, nenhuma mulher. Entretanto, na mostra realizada no “I 

Salão dos Independentes” observarmos as presenças de Fedora Monteiro e 

Crisolice Lima – em um universo de 22 artistas homens – o que demonstra que elas 

eram artistas atuantes. 

Apesar da atuação dos Independentes, a consolidação do modernismo em 

Pernambuco, só ocorreu a partir da formação da Sociedade de Arte Moderna de 

Recife, em 1948. Conduzida pelo escultor Abelardo da Hora e pelo pintor Hélio Feijó 

ela congregou a vanguarda das artes plásticas e dos intelectuais de Recife. Entre 

seus membros temos a presença de quatro mulheres: Ladjane Bandeira, Tereza 

Costa Rego, Tilde Canti e Maria de Jesus Costa o que, de certa forma, representava 

um avanço da presença da mulher artista no contexto pernambucano. 

O período posterior à queda do Estado Novo (e a incorporação gradativa do 

vocabulário modernista, trazendo um universo mais libertário para o país e, 

consequentemente, para Pernambuco), talvez tenha se refletido no aumento do 

número de mulheres participantes das atividades artísticas na capital do Estado. No 

“Salão Anual de Pintura”, de 1950, que apesar do nome deu espaço para a presença 

da escultura, por exemplo, vemos um percentual bastante significativo de mulheres 

premiadas em relação aos homens. Em um universo de quatorze prêmios, quatro 

foram concedidos a mulheres: Fedora do Rego Monteiro, que arrebatou o segundo 

prêmio, Clélia Reis, Daura Melo e Tilde Canti. Finalmente, o Salão de 1951 

concedeu o primeiro prêmio a uma mulher: a artista e jornalista especializada em 

crítica de arte Ladjane Bandeira. (BARBOSA, 2002) 

Ser artista profissional, porém, ainda não era atividade fácil em Pernambuco mesmo 

após a segunda metade do século XX. A empreitada, para a mulher, significava 

ainda encarar sua produção como um simples passatempo ou viver uma opção de 

certo risco: quase uma rebelião. A situação abrangia todas: sem distinção de credo 

político ou classe social. Para Tereza Costa Rego, artista pernambucana ligada aos 

movimentos de esquerda e atuante no modernismo pernambucano, segundo a 
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jornalista Joana Rozowykwiat (2003), a iniciação nas artes visuais aconteceu no 

seguinte contexto: 

[...] Filha de uma família tradicional da aristocracia rural teve educação 
rígida e repressora. [...] aprendeu a ser forte e independente. Rebelou-
se contra o estigma de “bonequinha que enfeita o piano na sala de 
visitas” e, hoje, coloca pra fora, por meio de sua arte, tudo que 
guardava calada. (ROZOWYKWIAT, 2003, p. 9) 

Nitidamente vemos que a arte era encarada ainda, naquele momento em 

Pernambuco, como uma atividade de moça prendada e era necessário um processo 

de rebelião para a concretização dos anseios de uma mulher artista. No caso 

específico de Tereza ela conseguiu abandonar a condição de pintar aquarelas para 

orgulho familiar como parte do dote proporcionado para uma posição bem sucedida 

no mercado de casamentos. Mas era um processo revolucionário, uma situação de 

enfrentamento e luta que encampou muitas mulheres em sua época e mesmo 

posteriormente. Para Maria Carmem, artista pernambucana radicada em Olinda a 

situação se colocava nos seguintes moldes segundo suas palavras: “Nasci artista, 

mas era solicitada a consertar os objetos quebrados da família, chamavam-me de 

prendada, e a isso eu tinha horror”, diz ela (DINIZ, 2008, p.17).  

Para Guita Charifker, artista radicada em Olinda, o Ateliê Coletivo, marco da 

modernidade em Pernambuco e que era uma das poucas opções para quem se 

interessava por arte em Recife naqueles tempos, não era um mundo só de homens: 

[...] Tinha Celina Lima Verde, Maria Jesus Costa e eu. Mas, ainda 
éramos minoria. Representava um milagre naqueles idos de 54, 
podermos frequentar um atelier onde predominavam homens. 
(CHARIFKER, Guita. in CLAUDIO, 1975, p. 43) 

Maria de Jesus Costa, na época estudante de arquitetura, em depoimento para o 

mesmo livro, Memórias do Ateliê Coletivo de José Claudio, nos diz que “inicialmente 

eu era a única mulher a frequentar com assiduidade o ateliê” e que “ser de fato 

artista plástica, viver só de arte [...] não era possível”. Sobre essas dificuldades 

encontradas então, outra artista que frequentou o Ateliê Coletivo da SAMR, Nelbe 

Rios (1975) também se pronuncia, analisando as excursões dos seus membros para 

o exercício de desenho rápido: “essas excursões [...] não eram vistas com bons 

olhos por meu pai, de ideias tradicionalistas quanto à educação de uma moça, como 

também não admitia a possibilidade de arte vir a ser um meio de vida”. Através 
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desses depoimentos nos resta uma unanimidade: apesar da constatação da 

presença da mulher nesse momento das Artes Plásticas em Pernambuco, os 

tempos eram ásperos e as dificuldades por vezes intransponíveis. 

Mesmo na segunda metade do século XX, a arte como profissão para a mulher 

ainda não era bem vista. Bete Gouveia, artista plástica pernambucana e professora 

da Universidade Federal de Pernambuco, em entrevista à autora, diz que: “sua 

família, muito conservadora, nunca apoiou sua opção pela arte. Queria que fosse 

dona-de-casa ou, no caso de ter uma formação acadêmica, que seguisse Arquitetura 

ou Direito” 4. Ou seja: o advento da pós-modernidade não alterou o contexto da 

aceitação das artes visuais como profissão em Pernambuco, principalmente no que 

se refere às mulheres. Essa realidade faz com que o registro dessas pioneiras, 

principalmente as do início do século XX, em Recife, seja completamente 

fragmentário ou inexistente. 

Sobre o projeto “Mulheres nas Artes Visuais em Pernambuco: um resgate” 

A presença da mulher artista na História da Arte e em outros campos do 

conhecimento implica em um silêncio que só começa a se reduzir na 

contemporaneidade. Trata-se de um silêncio dentro de uma narrativa baseada em 

escolhas e exclusões. Raras são as pesquisas e publicações que se voltam para 

artistas mulheres mostrando assim o déficit de trabalhos teóricos sobre arte e 

gênero. A história da arte continua carente de seminários, cursos e publicações que 

problematizem o lugar da mulher nas artes visuais e que resgatem presenças 

femininas e sua obra nos vários períodos históricos. Particularizando-se o caso de 

Pernambuco, muito pouco se sabe sobre as artistas que atuaram e atuam no 

Estado.  

Se voltarmos nosso olhar para a realidade historiográfica das Artes Visuais em 

Pernambuco em relação às questões de gênero perceberemos a  imensidão da 

lacuna local. Essa ausência de títulos abordando o tema na bibliografia 

pernambucana, porém, não pode ser atribuída à inapetência de nossos 

pesquisadores para escrever sobre o assunto, mas principalmente à dificuldade 

encontrada em relação aos recursos necessários para a realização e publicação de 

investigações inerentes. Sem falar na dificuldade de fontes primárias no que diz 
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respeito àquelas que já não existem mais e que de sua vida e obra só resta um 

nome citado em algum salão, exposição ou crítica em jornal local. A adoção do 

nome do marido em muitos casos torna a tarefa de resgate ainda mais árdua. 

Pernambuco, entretanto, traz consigo a marca de ter gerado inúmeros artistas com 

produção relevante para o país e para o mundo. Onde fica a produção feminina 

nesta tradição? A pesquisa que ora realizamos objetiva resgata-la tendo como 

recorte o espaço temporal entre o início do século XX e o do século XXI. Um século 

de apagamento. Cem anos de esquecimento. 

O Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (FUNCULTURA–PE) é o principal 

mecanismo de fomento e difusão da produção cultural no Estado, e está inserido no 

Sistema de Incentivo à Cultura (SIC–PE). Implantado pelo Governo de Pernambuco, 

o FUNCULTURA permitiu um grande avanço na política cultural pernambucana, 

tornando-a mais democrática e plural.  

Propusemos um projeto de resgate da mulher artista pernambucana e fomos 

contempladas com auxilio à pesquisa e à edição do resultado obtido. A situação no 

momento é a de levantamento de nomes, dados e obras. Nem sempre conseguimos 

resultados satisfatórios. De algumas, como foi ressaltado anteriormente,  só resta 

um nome perdido numa premiação em um salão do início do século XX. Mas, com 

outras o trabalho constante da equipe, que inclui mestres e alunos formados e em 

formação pelo nosso Programa de Pós Graduação, está sendo bem sucedido e 

esperamos concluir nossa pesquisa em alguns meses e edita-la. Será uma pequena 

contribuição para a carência local. Mas servirá de guia para outros pesquisadores 

que se debruçarão sobre o assunto e contribuirão também para a construção do 

registro da mulher artista em Pernambuco. 

 

 

Notas 
1 ORELL, Pauline (pseudônimo de Marie Bashkirtseff apud SAUER , Marina in L’entrée des femmes à l’Ecole des 
Beaux Arts-1880-1923. Paris, ENSBA. P. 7.. 
2 RIOS, Nelbe in CLAUDIO, José. Memória do Ateliê Coletivo. Recife: Artespaço.1975. 
3 “No Brasil, a lei que permitiu o ingresso das mulheres nos cursos superiores foi promulgada em 1879, 
vigorando a partir do último decênio dos tempos imperiais. Até então estava formalmente interditada qualquer 
possibilidade acerca de uma completa profissionalização feminina, excluindo-se o professorado, que não exigia 
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mais do que a Escola Normal. Tal permissão incluía o acesso à Imperial Academia de Belas Artes, mas parece 
não ter sido imediatamente seguida”. (SIMIONI, Ana Paula. Entre convenções e discretas ousadias: Georgina de 
Albuquerque e a pintura histórica feminina no Brasil in Revista Brasileira de Ciências Sociais vol.17 no.50 São 
Paulo Oct. 2002  
4 Depoimento da artista Bete Gouveia em entrevista concedida à autora. 2015. 
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