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RESUMO 
O artigo traz dados preliminares da pesquisa em desenvolvimento sobre as alunas da 
Escola de Artes do Instituto Livre de Bellas Artes (atual Instituto de Artes da Universidade 
Federal do RS, UFRGS) entre os anos de 1910 e 1936. Os dados analisados resultam de 
pesquisa em livros, documentos, artigos e jornais. Este texto analisa a relação entre a 
educação de mulheres no início do século XX e seu acesso ao curso de artes. Por que elas 
eram mais de 80% dos discentes diplomados no período e não davam continuidade a uma 
carreira na área? Uma hipótese, levantada no artigo, passa pelo ideário positivista, 
hegemônico no Brasil e, notadamente, no RS, no período, colocava a mulher como 
responsável pelo fortalecimento moral do marido e pela condução dos filhos, incentivando, 
com diversas restrições, que a mulher se educasse, tendo como fim a elevação e o 
progresso da sociedade. 
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ABSTRACT 
This paper shows preliminary data of an ongoing research about the female students of the 
then called Escola de Artes do Instituto Livre de Bellas Artes (Art School of the Institute of 
Fine Arts), presently Instituto de Artes da UFRGS (Arts Institute of the Federal University of 
Rio Grande do Sul) between the years of 1910 and 1936. The datas result from documental 
research (documents, articles, newspapers). The paper analyses the relationship between 
the education of women and their access and his access in Art in the beginning of the 
twentieth century. Why they were 80% of the graduates of that period, but didn‟t developed 
carrear in the area? The study points out that the positivist ideas that were hegemonic in 
Brazil, and distinctively in the Rio Grande do Sul state, held women responsible for 
strengthening their husbands moral standards and raise their children. For this reason there 
was, although with several restrictions, incentive for women to be educated, having as 
purpose the advancement and progress of society. 
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Os bondes elétricos, em funcionamento desde o ano anterior, causavam 

estranhamento aos moradores de Porto Alegre em 1908. Fora da região central, os 

habitantes ainda dependiam da coleta de excrementos pela intendência, em cones 

que eram transportados em carroças. A Proclamação da República contava recentes 

dezenove anos, e as administrações do novo regime buscavam implantar projetos 

de modernização calcados nos preceitos positivistas de progresso alcançado por 

meio do ordenamento do espaço urbano e do controle de seus habitantes.  

Porto Alegre, então com menos de 100 mil habitantes, debatia-se entre costumes 

arraigados e esses novos imperativos. Na organização do espaço urbano, festas 

populares foram contidas; o casario, derrubado para dar lugar a novos prédios. 

Trabalhadores pobres, prostitutas, ladrões e pedintes eram expulsos do Centro, e a 

cidade foi sendo disciplinada na ocupação do espaço urbano, com a definição de 

locais onde cada segmento, dos ricos aos pobres, seria assentado (CORREA, 1994; 

MAUCH, 1994). Nesse cenário, em 1908, foi inaugurado o Instituto Livre de Bellas 

Artes do Rio Grande do Sul (ILBA). Começou com o Conservatório de Música e, em 

1910, foi criada a Escola de Artes.  

Desde o início, chamou a atenção a afluência de alunas buscando formação na 

instituição. As listas de diplomados de ambos os cursos mostram a predominância 

feminina. Este texto traz dados iniciais da pesquisa em andamento que tem como 

foco as diplomadas da Escola de Artes. O recorte temporal se circunscreve ao 

período de 1910 a 1936, ano em que a Escola deu lugar ao Curso de Artes 

Plásticas, seguindo as modificações, inclusive curriculares, exigidas com o ingresso 

do ILBA na Universidade de Porto Alegre, em 1934.  

Segundo Simon (2003), o ILBA fazia parte do projeto civilizatório compensatório da 

primeira fase do Brasil República – compensação para a falta de iniciativas 

educacionais durante o Império. Esse projeto era “constituído por uma série de 

instituições criadas e mantidas por grupos de profissionais das respectivas áreas 

que ofereciam cursos superiores livres”, atendendo à razão e à expressão (SIMON, 

2003, p. 76). Seguindo o pensamento positivista, o governo estadual publicou 

decreto, de 2 de fevereiro de 1895, estabelecendo que os ensinos secundário e 

superior não eram dever do Estado, mas um direito da comunidade, que poderia 

promovê-los livremente.  
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Como aponta Simon (2003), o ideário positivista priorizava a “razão”, motivo pelo 

qual os primeiros cursos superiores a receberem assistência do governo do estado 

foram aqueles ligados às áreas técnica, biológica e jurídica. A “expressão” era 

voltada para a estética, a poética. O ILBA se inseriu nesse contexto e foi a última 

das chamadas escolas livres criadas no estado. Divido em Preparatório, Médio e 

Superior, o curso tinha a duração de cinco anos e recebia alunas e alunos a partir de 

11 anos de idade. 

O positivismo, doutrina que se destacava nas administrações da recente República, 

tinha a família como base e colocava a mulher em uma posição central. A ela 

caberia “o melhoramento moral do marido e a educação dos filhos”, devido a seu 

“poder moral” baseado no afeto e a seu “instinto social natural”, já brutalizado nos 

homens (LEAL, 1995, p. 27). A primeira lei de instrução pública do país, de 1827, 

expunha que a necessidade de instrução para as mulheres estava fortemente 

vinculada à sua responsabilidade com a educação dos filhos: “São elas que fazem 

os homens bons e maus [...] os homens moldam a sua conduta aos sentimentos 

delas” (apud LOURO, 2003, p. 447). 

Para o positivismo, a importância da mulher na sociedade é 
fundamental, pois somente ela tem as excepcionais qualidades 
afetivas e morais que lhe permitem regenerar a sociedade através 
das influentes tarefas de mãe e esposa [...] Somente através dela é 
que sociedade pode preservar-se da corrupção moral. Na visão 
positivista, é através destas atribuições que a mulher desencadeia a 
regeneração do homem, da família e da Humanidade, introduzindo-
os no espírito positivo (LEAL, 1995, p. 36). 

Portanto, desde o final do século XIX, foi apontada a necessidade mais urgente de 

educação feminina, “vinculando-a à modernização da sociedade, à higienização da 

família, à construção da cidadania dos jovens” (LOURO, 2003, p. 447). Conforme 

destaca Guacira Lopes Louro (2003, p. 447), às mulheres caberia “[...] controlar seus 

homens e formar os novos trabalhadores e trabalhadoras do país”, mantendo “[...] 

um lar afastado dos distúrbios e perturbações do mundo exterior”. A educação era 

uma maneira de garantir que as mulheres, sustentáculo moral da família, se 

afastassem das superstições e utilizassem, no dia a dia, as novidades trazidas pela 

ciência. Com esse propósito, as escolas para moças adotaram no currículo as novas 
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disciplinas de puericultura, psicologia e economia doméstica (LOURO, 2003). Era 

uma forma de levar a razão para dentro dos lares.  

Apesar do discurso oficial, o acesso ao ensino era dificultado de várias formas, 

inclusive com a resistência das famílias, que não viam por que investir na educação 

das filhas, que logo se tornariam esposas e mães. De qualquer forma, o abandono 

da educação durante o Império trouxe uma necessidade: professoras com boa 

formação. As mulheres das classes médias passaram a ingressar nas escolas, com 

vistas, especificamente, à formação enquanto professoras; e eis que o magistério, 

como afirma Louro (2003), tornou-se “trabalho de mulher”. 

Nesse caminho a ser percorrido, havia a preocupação de que as mulheres 

concorressem com os homens, tirando-lhes os empregos, ou que abandonassem 

sua função primeira, de donas de casa. Em 1908, o jornal oficial do Partido 

Republicano Rio-Grandense, A Federação (apud LEAL, 1995, p. 38), advertia: “[...] é 

por causa de idéias feministas que muitas mulheres estão estudando e tornando-se 

advogadas, médicas, „governantes‟, deixando de cumprir com dedicação suas 

funções no lar”. Isso corrobora a afirmação de Michelle Perrot (2008, p. 159) de que 

a instrução é “[...] a mais compartilhada das reivindicações, porque é ela que 

comanda tudo: a emancipação, a promoção, o trabalho, a criação, o prazer”, o que 

explicaria o desconforto, para dizer o mínimo, em relação às mulheres instruídas. 

As mulheres tiveram dificuldade para acesso à educação em geral e não foi 

diferente na formação em arte. No Brasil, desde o século XIX, os homens eram os 

artistas; as mulheres, em geral, chamadas de “amadoras”, por mais disciplinadas e 

talentosas que se mostrassem (SIMIONI, 2008). Ainda assim, buscavam aproveitar 

os espaços para mostrar sua produção. Em Porto Alegre, Athos Damasceno (1971) 

registra a participação de mulheres na Exposição Comercial e Industrial, em 1875; 

na Exposição Brasileiro-Alemã, em 1881; e na Exposição Comercial e Industrial de 

1901. Também competiram em todos os salões internos promovidos pelo ILBA e, 

depois, nas nove edições do Salão de Belas Artes do Rio Grande do Sul (VARGAS, 

2014). 

No período em análise, a educação formal para mulheres basicamente restringia-se 

às escolas normais, a fim de formar professoras. Apenas em 1892, já no período 
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republicano, portanto, elas tiveram autorizado o ingresso na Escola Superior de 

Belas Artes, no Rio de Janeiro. Enfrentavam problemas para conseguir ingressar, 

uma vez que o ensino das escolas normais não enfatizava álgebra e geometria, por 

exemplo, disciplinas que faziam parte da prova de admissão. Precisavam também 

lidar com constrangimentos para matricularem-se nas aulas de modelo vivo (era 

necessária a autorização do pai ou responsável) e não assistiam às aulas junto com 

os colegas homens, sob a justificativa de a presença delas dispersaria a atenção 

deles (SIMIONI, 2008). No Rio Grande do Sul, antes da criação do ILBA, aulas de 

artes eram ministradas por alguns poucos artistas em seus ateliês e em escolas para 

moças (nestes casos, juntamente com bordados, pintura em vidro e tecido, costura) 

(DAMASCENO, 1971).  

A criação do ILBA gerou repercussão nos meios letrados. O jornal Correio do Povo 

publicou a respeito, ainda antes da inauguração, que a ideia “[...] tem sido recebida 

com sympatia e oxalá a vejamos transformada em realidade, para que aqui sejam 

aproveitadas não poucas disposições artísticas que apparecem e que, por falta de 

recursos necessários, estiolem-se em nosso meio” (apud SIMON, 2003, p. 112). A 

Federação publicou os nomes dos 25 convidados a integrar a comissão 

organizadora: 22 homens, com seus devidos cargos e profissões, e três mulheres, 

Olinta Braga, Amalia Iracema e Julieta Felizardo Leão, apresentadas como “sexo 

gentil” (INSTITUTO..., 1908). A agenda de reuniões da comissão, as ações 

aprovadas e mesmo as mudanças na proposta de estatuto eram publicadas com 

frequência nesse jornal. Depois de formalizada a instituição, em algumas edições o 

jornal publicou as chamadas para matrículas e os nomes dos aprovados. 

Entre 1916, data da primeira formatura, e 1936, ano-limite da pesquisa em 

desenvolvimento, formaram-se 46 pessoas: 40 mulheres e 6 homens. Elas eram 

85% do total de diplomados do período. Nos anos de 1917, 1924, 1926 e 1935, 

nenhum aluno se formou. Em 1918, não houve formatura devido ao encerramento 

precoce das aulas, pois uma epidemia de gripe espanhola assombrava a cidade 

(INSTITUTO, 1985). 

Simon (2003) aponta que, em 1911, estavam matriculados na Escola de Artes doze 

alunos no curso noturno e igual o número no diurno. Relatório da direção do ILBA de 

1913 indica que estavam matriculados 23 estudantes; 19 mulheres e 4 homens – 
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neste ano, 82,5% eram mulheres, o que se mantém próximo do percentual de 

diplomadas do período estudado. Em 1919, o curso noturno teve mais alunos 

matriculados do que o diurno. Como apenas em 1920 registrou-se a matrícula de 

uma aluna no noturno, Eva Rubin (dois anos depois, ela se matricularia no curso 

diurno), conclui-se que, em determinados momentos, os homens buscaram o curso 

em número igual ou maior dos que as mulheres. No entanto, não chegavam a se 

formar. Em relatório de 1912, o diretor do ILBA, Olímpio Olinto de Oliveira (1865–

1956), já tratava da desistência: 

Na Escola de Artes, para um total de 26 matriculados, há 4 homens 
para 22 mulheres. Uma das razões desse fato é certamente serem 
as belas-artes, principalmente entre nós, consideradas antes prenda 
do que como profissão ou objeto de alta cultura, de sorte que os 
rapazes, quase sempre cursando colégios ou já empregados desde 
cedo para o aprendizado de suas futuras profissões, não encontram 
o tempo necessário para esses estudos, considerados de simples 
ornamento. Há ainda a notar que, dos matriculados, muitos têm 
abandonado o curso no fim de certo tempo. Ora, dentre esses, a 
proporção do sexo masculino é relativamente elevada, o que 
confirma o que acabei de dizer (OLIVEIRA, 1912). 

 

O quadro docente da Escola de Artes contava, até 1913, com apenas um professor, 

Libindo Ferrás (1877–1957), que acumulava, ainda o cargo de diretor. Em 1914, a 

aluna Percila Pibernat Pedra foi nomeada como monitora, mas a experiência, 

segundo Simon (2006, p. 185), “não foi positiva” e ela pediu demissão na metade 

daquele ano. Da fundação até 1922, quando houve mudança curricular, a Escola 

oferecia apenas o Curso de Desenho, dividido em Preparatório, Médio e Superior, 

nos turnos diurno e noturno, somando cinco anos de estudos (GOMES, 2012). 

Desenho era a disciplina privilegiada não apenas por ser a base da arte do período; 

havia também fatores práticos, como falta de espaço (nos primeiros anos, a Escola 

de Artes se resumia a uma única sala) e de recursos para materiais e equipamentos 

para aulas de pintura e escultura, por exemplo. Apenas nos anos 1930, depois da 

integração à Universidade de Porto Alegre, essas disciplinas seriam oferecidas com 

regularidade. 

Em chamada para inscrições para os cursos do ILBA no jornal A Federação, fica-se 

sabendo que, em 1912, a taxa anual de matrícula era de 50$000 (cinquenta mil-réis) 

e a taxa de inscrições, 20$000 (INSTITUTO..., 1912). Em valores atualizados, R$ 
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1.818,50 e R$ 727,40. A título de comparação, a zeladora do Instituto recebia salário 

mensal de 50$000, conforme ata de 1910 (INSTITUTO, 1910). Havia um sistema de 

concessão de bolsas e, em relatórios como o de Olinto de Oliveira, citado 

anteriormente, a direção reclamava de que os bolsistas costumavam abandonar o 

curso, possivelmente por não poderem manter emprego e estudos ou por não verem 

na formação em artes uma possibilidade de ganhar a vida. Quanto às mulheres, no 

desenvolvimento da pesquisa, será importante averiguar quantas desistiram, além 

de buscar estabelecer algumas possíveis causas. 

Ainda era recente a formação em artes para mulheres no Brasil quando tiveram 

início as aulas na Escola de Artes do ILBA. O que motivava aquelas moças, nos 

anos 1910, 1920 e 1930, a ingressar no curso? Era uma prenda a mais, algo para 

qualificar o dote da futura esposa e mãe? Essa é uma opinião recorrente quando o 

assunto é destacado. No entanto, penso que seria simplificar em demasia a questão. 

O curso exigia esforço e dedicação; provas, exercícios práticos, horas de estudo ao 

longo de cinco anos, sem contar o tempo de preparação para ingresso. Creio que 

uma das hipóteses possíveis para a busca esteja no contexto político-social, uma 

vez que a arte era um dos poucos espaços permitidos para as mulheres. Conforme 

Rebecca Silva e Joana Pedro (2015, p. 101): 

Como a arte era vista mais como um refinamento do espírito do que 
uma profissão, não seria surpresa que a consolidação do campo 
artístico sul-rio-grandense possibilitasse a presença de mulheres nas 
escolas de arte desde as primeiras turmas de formação de artistas e 
exposições. 

O espaço, ainda assim, não era de todo aberto. Mesmo dez, vinte anos depois da 

diplomação das primeiras turmas, os artistas reconhecidos e citados nos veículos de 

imprensa local eram homens. Quando produzir arte significou sair para a rua, ter 

uma profissão, fica evidente que essas mulheres não tinham um espaço efetivo.  

Nos anos seguintes à criação da Escola, à medida que se foi constituindo o sistema 

da arte local, os leitores dos jornais podiam acompanhar notícias e artigos de 

opinião sobre exposições e outros temas envolvendo a arte local, nacional e 

internacional. No entanto, em nenhum momento no período aparece a opinião das 

diplomadas mulheres ou mesmo de artistas mulheres já com reconhecimento em 

outros lugares do país. Quem estava avalizado para debater sobre arte eram artistas 
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e professores homens. As discussões sobre o sistema da arte, sua autonomia, 

novos movimentos artísticos não alcançavam as mulheres, ao menos fora dos 

espaços físicos da Escola. Segundo Simon (2003, p. 338), a instituição, de forma 

geral, voltava-se para dentro, alheia às “revoluções estéticas” que “ameaçavam 

remeter a instituição escolar dedicada às artes para um museu de formas 

institucionais obsoletas”. Quanto ao estudante, no caso, majoritariamente, às 

estudantes: 

[...] não tinha voz nem vez para expressar a sua autonomia em ações 
como agente institucional, apesar de Olinto de Oliveira [diretor do 
ILBA] considerá-lo como a razão da existência da instituição. Ele não 
tinha voz em conselho algum e nem possuía qualquer organização 
estudantil própria. Ele apenas aparecia individualmente em cena, 
quando devia ser repreendido, ou não estudava, ou por ser gratuito e 
desistia do seu curso (SIMON, 2006, p. 189). 

A direção da Escola tinha presente a dificuldade de desenvolvimento de uma 

profissão na área. Conforme Simon (2003, p. 509), “[...] apesar das comprovadas 

dificuldades para a profissionalização do artista plástico [...] o argumento [era] que 

havia necessidade de uma experiência estética efetiva e a mais completa possível” 

para que o aluno e as alunas pudessem escolher entre a carreira artística e o 

magistério. No caso da maioria feminina, não havia escolha; a opção dada eram o 

casamento e a maternidade. 

Este texto traz os dados preliminares da pesquisa, algumas hipóteses e várias 

indagações que guiarão o trabalho. Ao longo das primeiras décadas de 

funcionamento da Escola, foi registrada uma média de 20 matrículas anuais, e havia 

um grande número de desistências, uma preocupação da direção do ILBA ao longo 

dos anos. Essas informações trouxeram novos elementos à pesquisa e indicaram 

que seria interessante ampliá-la, focando também nos matriculados, a fim de se 

obter um quadro que auxilie no entendimento da dinâmica entre alunos e Escola e 

da proporção entre alunas e alunos. 

As relações entre formação das mulheres em artes e o papel destinado a elas pela 

sociedade da época, sob o bastião do positivismo, é um ponto a ser aprofundado. 

Além disso, surgem outras indagações: a Escola apresentava aos alunos as 

limitações para uma efetiva profissionalização? Se sim, isso era feito sem distinção 

entre alunas e alunos? A visão da sociedade da época sobre as mulheres se 
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manifestava na Escola? Se sim, de que forma? Além desses questionamentos, a 

pesquisa também se ocupará de mostrar algumas dessas alunas, o que considero 

fundamental em um trabalho que busca trazê-las à história, dar-lhes visibilidade. 

Importante mostrar que sim, elas estavam lá, não apenas como nomes em uma lista, 

mas como parte fundamental do que se tornou a formação em artes no Rio Grande 

do Sul. 
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