
 

 

 

FUNDAÇÃO ARMANDO ALVARES PENTEADO 

MUSEU DE ARTE BRASILEIRA 
 

 

 

MAB Professor 

 

ELAS: mulheres artistas no acervo do MAB 
   



1 
 

O Museu de Arte Brasileira (MAB/FAAP) apresenta entre abril e setembro “Elas: mulheres artistas 

no acervo do MAB”. A exposição reúne uma escolha de obras produzidas durante todo o século 

XX até nossos dias.  

São em torno de 84 obras selecionadas e agrupadas em três conjuntos. As pinturas, desenhos e 

peças tridimensionais se encontram nas paredes e nas áreas periféricas que circundam a 

exposição, e no centro do espaço expositivo localizam-se o conjunto de gravuras de um lado, e do 

outro de fotografias e videoinstalação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentre as artistas cujas obras figuram à exposição, encontramos Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Zélia 

Salgado, Fayga Ostrower, Lygia Clark, Maria Bonomi, Regina Silveira, Tomie Ohtake, Renata Egreja, Ana 

Maria Maiolino dentre muitas outras.  

Na arte brasileira do século XX, destaca-se a Semana de Arte Moderna de 1922, que teve como 

características principais o rompimento com a ordem acadêmica existente.  

Foi a partir do Modernismo que as mulheres artistas, até então praticamente desconhecidas e veladas, 

em razão de preconceitos de gênero e sociais, começaram a ter uma participação mais ativa nas 

manifestações artísticas do país. Se, no meio artístico e mediante a sua criatividade, a mulher foi 

apropriando-se de espaços até então ocupados majoritariamente pelos  homens, o sufrágio feminino, 

em 1934, permitiu à mulher novos caminhos em prol da igualdade de gêneros.  

Este material contém propostas que suscitam a interelação entre as práticas realizadas nos diferentes 

espaços, a escola e o museu. Acreditamos que cada sala de aula traz suas especificidades e que as 

estratégias devem ser adaptadas e reconceitualizadas em cada experiência de ensino. Sendo assim, 

apresentamos possíveis caminhos sem circunscrever as atividades em idades ou disciplinas específicas 

que podem ser apropriados pelo professor conforme for à visita ou seu objetivo pedagógico.  

 

 

Noemia Mourão 
Mimi, c.1939 

aquarela, pastel, nanquim e 
lápis de cera sobre papel 

 

Renata Egreja 
Ravenala, 2013 

acrílica sobre tela 
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 MULHERES MODERNISTAS 

Duas mulheres artistas permeiam nossa memória quando pensamos na Arte Moderna Brasileira, 

Anita Malfatti e Tarsila do Amaral. 

Ambas estudaram arte acadêmica com Pedro Alexandrino no início do séc. XX, onde iniciaram uma 

amizade, mas foi depois de entrar em contato com as vanguardas do exterior que conseguiram 

marcar seu espaço na história da Arte Brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P R O P O S T A S  

Anita Malfatti é paulistana e esteve em 

Berlin de 1912 a 1914, onde foi aluna de Fritz 

Burger - Mühlfeld e se aproximou do 

expressionismo alemão. Depois de um curto 

período em seu país natal, seu próximo 

destino foi Nova York, onde estudou na 

Independence School of Art. São desse 

período algumas das suas obras mais 

famosas, como: O homem amarelo (1915-

1916), O japonês (1915-1916) e O farol 

(1915). 

Em 1917, quando voltou para o Brasil expôs 

em São Paulo na Rua Líbero Badaró. 

Entretanto, a artista encontrou fortes críticas 

ao seu trabalho. Seu principal opositor foi 

Monteiro Lobato que publicou o artigo “A 

Propósito da Exposição Malfatti”, que depois 

quando publicado em livro recebeu o título 

de “Paranóia e Mistificação”. A artista 

encontrou apoio em Oswald de Andrade, que 

publicou no ano seguinte um artigo em sua 

defesa. As discussões e embates fizeram com 

que Anita fosse precursora da Semana de 

Arte Moderna de 22 e possuiu a maior 

representação individual na exposição, com 

doze telas a óleo e oito peças entre gravuras 

e desenhos.  

 

Tarsila do Amaral estava em Paris 

estudando na Academie Julian e volta ao 

Brasil dois meses depois da Semana de 

Arte Moderna. A artista já estava 

informada sobre o fortalecimento do 

modernismo em São Paulo por meio de 

sua amizade com Anita Malfatti. Ao 

adentrar-se o modernismo brasileiro, 

Tarsila conheceu Mario de Andrade, 

Oswald de Andrade e Menotti Del 

Picchia, e junto com Anita formaram o 

Grupo dos Cinco.   

Sua obra trouxe diferentes 

características durante sua carreira. Na 

década de 20 percebemos uma 

inspiração cubista com temas brasileiros. 

No final da década sua obra traz 

características mais fantásticas e oníricas 

(surrealismo), como seu famoso quadro 

Abaporu (1928). Tarsila presenteou 

Oswald de Andrade com esta obra, o 

que acabou por impulsionar o 

movimento antropofágico. No início da 

década de 30, expõe em Moscou e essa 

experiência influencia seu trabalho, 

tornando-se mais realista e 

preocupando-se com questões sociais.  
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São Paulo 
1924 | Tarsila do Amaral 
óleo sobre tela, c.i.d. 
Acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo/Brasil 
Reprodução fotográfica Romulo Fialdini 
Fonte: enciclopédia Itaú Cultural 

 

Questões: 

 A exposição nos apresenta artistas do modernismo aos dias de hoje, encontramos artistas 

mulheres antes desse período? 

 As artistas começaram seus estudos em arte acadêmica e desenvolveram um trabalho 

identificado como arte moderna. Quais serão as diferenças desses dois termos? Quais as 

diferenças entre uma obra acadêmica ou moderna?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GRAVURA 

 

Gravura é um método de impressão muito antigo (sendo a xilogravura a mais antiga que se 

conhece e que se desenvolveu no Ocidente a partir do aparecimento do livro impresso no século 

XV), que é composto por desenhos feitos em superfícies duras como madeira, pedra e metal. Os 

desenhos são concebidos por meio de incisões, corrosões e talhos realizados na superfície. A 

nomenclatura da gravura geralmente faz referência ao material e técnicas empregados, por 

exemplo: Xilogravura, possui matriz de madeira, ou Litografia, que tem como matriz a pedra.  

Uma característica marcante dessa técnica é a possibilidade de reprodução da imagem. 

 

 

 

Maria Inês Rodrigues 
Transformação, 2006 
Gravura em metal, água forte e água-tinta - PA 

 

Para os pequenos: 
 

Os quadros de Tarsila do Amaral da década de 

1920 trazem formas geométricas e cores 

fortes. O professor pode apresentar essas 

obras aos pequenos que estão aprendendo a 

identificar cores e formas e auxiliá-los na 

análise de uma obra. Confeccionar um jogo-

da-memória também pode ser uma 

possibilidade de aproximá-los da produção 

das artistas. 

 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/en/obra2325/sao-paulo
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/en/pessoa824/tarsila-do-amaral
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 ABSTRACIONISMO 

Efetivamente não ocorreu nenhum “movimento abstrato”, não houve nenhum ponto de partida 

determinado no tempo. Os artistas abstratos, influenciados pelas artes decorativas, arquitetura, 

geometria, matemática dentre outros, criaram imagens originais mudando a maneira como as 

coisas são vistas. 

Dentro do abstracionismo, encontramos duas tendências: uma ligada à expressão de impulsos 

individuais, ao percurso da emoção e ao ritmo da cor (tendo como representante Wassily 

Kandinsky), e a outra com um rigor matemático, concordante com os fundamentos racionalistas 

das composições cubistas e o aprimoramento da forma (sendo Kasimir Malevich um dos maiores 

expoentes).  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DE ATIVIDADE 
 

Materiais: caixas de fósforo, barbante, tinta, pincel, papel. 
 

Instruções:  

 Cole duas caixas de fósforo, para que fique mais grosso. 

 Enrole o barbante na caixa de fósforos de uma forma que crie o desenho. 

 Passe a tinta no barbante com pincel até que ele fique bem molhado. 

 Carimbe o papel. 
 

Perceba como a intensidade da cor muda conforme a pressão colocada pelo carimbo.  

Faça outro carimbo e trabalhe com as diferentes formas. 

Você consegue perceber a reprodução da imagem? Ela é sempre igual? O que muda? 
 

Você pode trabalhar com outras categorias da análise imagética, como: De que forma 

você pode criar uma composição a partir da repetição do carimbo? Você consegue 

perceber um equilíbrio, estabilidade ou harmonia na composição da sua imagem?  

 

Composição Clara 
1942 | Wassily Kandinsky 

óleo sobre tela 
Coleção MAC/USP 

Reprodução Fotográfica Romulo Fialdini 
Fonte: enciclopédia Itaú Cultural 

 

Suprematist Composition [Composição Suprematista] 
1914 | Kazimir Malevich 

óleo sobre tela 
The Museum of Modern Art (Nova York, EUA) 

Fonte: enciclopédia Itaú Cultural 

 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra36382/composicao-clara
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra36260/suprematist-composition-composicao-suprematista


5 
 

Os traços recorrentes que podemos encontrar dentro deste estilo artístico são: a decomposição da 

figura, os novos usos da cor, a rejeição dos jogos convencionais de luz e sombra, a simplificação da 

forma e o descarte da perspectiva. Por ser a percepção no seu estado mais puro, a obra se liberta 

da aparência da realidade. A compreensão de características como a composição, as linhas, a cor e 

o equilíbrio é fundamental para fruição da expressão artística.                                                                                                             

Artistas mulheres marcantes no abstracionismo que encontramos na exposição são Lygia Clark, 

Fayga Ostrower, Jandira Waters dentre outras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Do figurativo ao abstrato 
 
 

Será que conseguimos criar nós mesmo uma imagem que aproxima com as de 
artistas que trabalham o abstracionismo? 

 
1. Divida uma folha em quatro partes  
2. Faça um desenho de algum objeto no primeiro quadrado 
3. Na segunda parte, tente eliminar alguns traços da realidade, como por exemplo, 

a perspectiva. Tente simplificar o desenho. Entretanto, ao mesmo tempo, tente 
usar cores, linhas, pontos, formas geométricas e outros artifícios imagéticos 
para conseguir manter a representação. 

4. Repita o exercício nos outros dois quadrados. Tentando a cada desenho 
diminuir as representações da realidade e se concentrar em apresentar a sua 
percepção. 

5. Depois, compartilhe os resultados entre os colegas e discuta sobre o caminho 
percorrido. 

 

PROPOSTA DE PESQUISA 

A abstração se apresentou de diversas 

formas na produção de diferentes artistas. 

Podemos propor que os estudantes se 

dividam em grupos e escolham um artista 

abstrato para imergir em sua produção. Por 

meio da pesquisa na internet e em livros, os 

estudantes devem se aprofundar e 

identificar as principais características de 

cada artista. Depois do momento de 

pesquisa, eles podem apresentar por meio 

de seminários os resultados. Dessa forma, o 

professor terá a oportunidade de 

aprofundar nessa forma de arte e evidenciar 

diferenças, como o abstracionismo lírico e 

geométrico.  

 

PARA SABER MAIS – Figurativo e 

Abstrato na obra de Fayga 

Ostrower 

É importante saber que alguns artistas 

em sua trajetória desenvolveram uma 

produção artística que caminharam 

pelo figurativo e o abstrato. Um 

exemplo é Fayga Ostrower (1920-

2001). A artista plástica iniciou sua 

carreira com xilogravuras de temática 

social com uma linguagem 

expressionista e cubista. Depois, na 

década de 1950, passou a produzir 

obras abstratas. Nos anos de 1970, 

começou a também produzir 

aquarelas, com características mais 

líricas e com sugestões de paisagens. 
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 Retratos  

O retrato é uma representação artística de uma figura individual ou um grupo e tem seu sentido 

ligado a ideia de mimese (do latim retrahere, copiar).  Apesar de estar presente no Egito, Grécia e 

Roma, o retrato se estabelece como gênero artístico no século XIV. Presente na produção de arte 

europeia desde então, o retrato atravessa os séculos, escolas e estilos. Na exposição ELAS: 

Mulheres artistas no acervo do MAB podemos encontrar diversas pinturas e fotografias sob este 

gênero. Em nossa exposição teremos exemplares como o de Anita Malfatti e Tarsila do Amaral, na 

pintura, e Iolanda Huzak, na fotografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

Aproveitando a discussão feita na pesquisa, agora é o momento de experimentar. Divida a sala em 

grupos de 4 ou 5 alunos. Estes devem elencar um modelo e os outros assumirão o papel do 

retratista e tentarão desenhá-lo de modo livre. Incentive-os a usar o repertório adquirido na 

pesquisa anterior, a explorar diferentes paletas de cores e perspectivas do retratado. Depois do 

exercício, os estudantes devem apresentar os diferentes resultados e refletir sobre como os 

caminhos escolhidos no momento de construir o retrato influenciaram no resultado final.  

 

 

Proponha aos alunos que procurem diferentes retratos em jornais, revistas e publicidade. 

Essa pesquisa deve buscar semelhanças e diferenças nas formas de retratar.  

A partir desse momento surgem algumas perguntas: 

- Podemos perceber semelhanças e diferenças entre os retratados? 

- Qual é a pose do retratado? 

- De qual ângulo foi tirada a foto?  

- Como é a iluminação?  

- Qual foi o recorte feito? 

- O que não é mostrado na foto?  

- Qual roupa o retratado está usando?  

- As diferentes formas de retratar (pose, iluminação, ângulo, dentre outros) influenciam 

na forma que vemos o retratado? 

ATIVIDADE 
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 Sufrágio Feminino 

A luta das mulheres pelo voto ganhou vozes marcantes na segunda metade do século XIX, 

chegando a ser discutido pela primeira vez pelo Congresso Nacional em 1891. O voto só alcançou 

a aprovação em 24 de fevereiro de 1932, pelo Decreto n. 21.076 e foi confirmado pela 

Constituição de 1934. Entretanto, o acesso a esse direito ainda se limitava às viúvas e solteiras que 

tivessem renda própria, ou casadas, desde que tivessem a aprovação do cônjuge. Foi um 

acontecimento marcante na luta pela emancipação e igualdade de direitos da mulher na moderna 

sociedade em desenvolvimento no Brasil que tangenciou sua atuação também na arte brasileira. 

Algumas mulheres importantes que defendiam essa bandeira são Violante Bivar e Velasco, Nísia 

Floresta, Bertha Lutz e Maria Lacerda de Moura. 

A luta para o sufrágio vinha acompanhada pela busca do direito a educação. Questão que 

dificultava a inclusão das mulheres aos cânones da arte, pois pela falta da presença feminina nas 

escolas de arte elas eram limitadas ao papel de amadoras.  Como colocado por Linda Nochlin 

quando questiona em seu texto “Why have there been no great women artists?” (Por que não 

existem grandes artistas mulheres?), a autora foge de qualquer determinismo biológico e 

identifica como causa da exclusão o fato das mulheres artistas não poderem frequentar as 

Academias de artes.  

Ana Paula Cavalcanti Simioni vai empenhar-se responder essa questão refletindo por uma 

perspectiva da realidade Brasileira. Seu texto evidencia uma insurgência de mulheres artistas no 

início do Século XX com o modernismo brasileiro, como as conhecidas Anita Malfatti e Tarsila do 

Amaral. A autora, no entanto, insiste na importância de buscar sobre as artistas anteriores e que 

estão no obscurecimento. Ana Mae Barbosa faz o mesmo apelo e evidencia como as exposições 

têm dado pouca visibilidade para as artistas pioneiras do séc. XIX. Mesmo com o reconhecimento 

das modernistas, a artista nos lembra da resistência que Anita Malfatti encontrou em 

contemporâneos como Monteiro Lobato. Apesar de a crítica ser direta ao estilo modernista, a 

indignação vinha da liberdade da jovem em representar nus masculinos e com sexualidades 

ambíguas.   

A importância da discussão sobre as desigualdades entre homens e mulheres é reafirmada pela 

Organização das Nações Unidas (ONU). A organização instituiu em 2000 que promover a igualdade 

entre homens e mulheres e a autonomia das mulheres são os objetivos do milênio.  Nas últimas 

décadas temos percebido uma insurgência de uma maior igualdade entre os gêneros. Podemos 

identificar isso a partir de uma maior participação da mulher no mercado de trabalho e um 

crescente acesso a escolaridade, ou, de modo simbólico, o fato de nossa atual presidência ser 

Dilma Rouseff. Apesar disso, ainda temos uma grande trajetória para uma real igualdade entre 

mulheres e homens principalmente sobre a igualdade de salários. Segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), em uma pesquisa recente divulgada em 2014, as mulheres recebem 

em média menos que os homens em todas as formas de trabalho. Sendo mais crítica a diferença 

de rendimento por trabalhos informais, onde seus rendimentos médios são 65% o rendimento 

médio dos homens. Conforme avança a escolaridade, a desigualdade aumenta. As mulheres que 



8 
 

tiveram até quatro anos de estudo, recebem 81% do que os homens na mesma situação. Já 

comparado com as que possuem 12 anos ou mais de estudo, essa diferença aumenta para 66% em 

relação ao homem.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contato 

Entre em contato conosco, envie um relato sobre como foi a visita ou como o professor conseguiu 

preparar ou dar continuidade a visita na sala de aula. 

Este espaço é também para um diálogo, sanar dúvidas ou enviar sugestões para aprimorarmos 

nosso trabalho. 

E-mail: museu.educativo@faap.br. 

 

O projeto MAB Professor inclui visitas educativas voltadas ao professor. As datas das visitas, o 

material educativo e mais sobre nosso trabalho pode ser encontrado em nosso site: 

http://faap.br/museu/setor-educativo 

 

Horários: 
De quarta a segunda, das 10h às 19h 
Sábados, domingos e feriados, das 10h às 17h 
(Fechado às terças-feiras, inclusive quando feriado) 
 
Local: 
Rua Alagoas, 903 – Higienópolis 
Informações: (11) 3662-7200 
ENTRADA FRANCA. 
 

 

 

Tendo essa trajetória em mente, os estudantes poderão iniciar uma investigação de 

quais são as reivindicações das mulheres hoje. As formas de alcançar essa resposta 

podem ser por pesquisa na internet, na imprensa em jornais e revistas e entrevistas 

com pessoas de seu convívio. É importante que eles identifiquem a maior diversidade 

possível de posturas para tentar identificar o debate que está presente fora da sala de 

aula. 

Depois eles podem trocar os resultados e enriquecer ainda mais a percepção sobre o 

tema. 

 

mailto:museu.educativo@faap.br
http://faap.br/museu/setor-educativo
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