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ARTIGO

AS DIFERENÇAS DA FIGURA FEMININA LATINA: UM 
PARALELO ENTRE REPRESENTAÇÕES FEMININAS DE 
ARTISTAS LATINO-AMERICANOS
Maria Van Camp

A pesquisa tem como objetivo explorar a representação da figura feminina por artistas latino-
americanos. Pretende-se estabelecer um paralelo entra algumas obras de artistas mulheres e artistas 
homens, assim como entre acadêmico e moderno no âmbito da América Latina entre 1864 e 1839. 
A relevância da pesquisa advém da necessidade de se discutir a constante apropriação do corpo 
feminino por parte de artistas homens, onde a mulher é vista exclusivamente como objeto artístico e 
estudo de forma. 

Palavras-chave: Artistas mulheres; Representação feminina; América Latina. 

Este trabalho pretende traçar um paralelo com-
parativo da figura feminina na produção artística 
Latino-americana. O recorte temático será os tra-
balhos das artistas Amélia Pelaez e Frida Kahlo, 
em comparação com as representações femini-
nas feitas por Diego Rivera, Juan Cordero, Felipe 
Santiago Gutiérrez, Emilio Pettoruti e Antonio 
Gattorno. Pretende-se formar um paralelo a par-
tir das mudanças socioeconômicas e políticas do 
papel da mulher na sociedade e as mudanças es-
téticas na produção artística da época. 

O estudo da figura feminina na arte não poderá 
ser feito apenas considerando a produção des-
sas como artistas, é necessário também analisar          
a utilização da forma feminina em trabalhos rea-
lizados por artistas homens. Pretende-se realizar 
um panorama das diferenças entre a figura femi-
nina retratada por homens e a produção artística 
de artistas mulheres. 

O tema da identidade nacional ou regional está 
implícito nas obras de grande parte dos pintores 
da América Latina nesse período. Ao analisar al-
gumas de suas obras, encontra-se em boa parte 

da produção artística, pinturas que expressam 
a preocupação com a busca de raízes, pois sem 
uma identidade cultural não há uma construção 
total da nação.

Existe certa dificuldade de apreender o que seja 
identidade assim como traçar suas fronteiras, em 
uma tentativa de determinar os mecanismos de 
sua criação e contínua elaboração. Partindo do 
pressuposto de que as culturas não são estan-
ques e nem homogêneas, as suas representações 
identitárias são essencialmente híbridas, hetero-
gêneas e mutáveis, particularmente nas nações 
na América Latina. 

A partir da implementação das Academias de 
Belas Artes os gêneros de pintura trabalhados 
foram os clássicos (Pintura Histórica, Retratos, 
Paisagens, Pinturas de gênero). Com o passar do 
tempo os artistas começaram a se tornar mais 
independentes de certos ideais estrangeiros e 
partindo do idealismo nacionalista, esses artistas 
foram misturando cada vez mais cenas e carac-
terísticas nacionais com técnicas e formas euro-
peias.
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O primeiro par de obras a ser analisado, são 
pinturas de Juan Cordero (México, 1822-1884) 
e de Felipe Santiago Gutiérrez (México, 1824-
1904). Em “La Bañista” (Fig.1), Cordero retrata 
uma mulher parcialmente coberta por um tecido 
branco, deixando apenas seu ombro e parte de 
sua perna a mostra, molhando seus pés em uma 
fonte. É uma pintura acadêmica, de composição 
e temáticas clássicas. O principal diferencial é o 
cenário composto de folhagens essencialmente 
tropicais, o que daria um aspecto nativo mescla-
do ao clássico. Já em “A caçadora dos Andes” (Fig. 
2), o corpo feminino despido seria a represen-
tação da caçadora, em primeiro plano, e a pai-
sagem os Andes, em segundo plano. Esse seria 
a primeira pintura de nudez mexicana, não sur-
preendendo a escolha de uma mulher despida.  A 
posição pouco comum em que a modelo se apre-
senta demonstra grande conhecimento em pers-
pectiva do pintor, sendo então uma pintura de 
grande importância para a história artística do 
México. Os elementos naturais da América Lati-
na, como a paisagem,  servem para garantir que 
a produção artística latina não seja apenas uma 
importação.

Sobre esses dois quadros, Dawn Ades discorre no 
Livro “Arte na América Latina”:

Fig. 1:Juan Cordero, La Bañista 1864.Oléo sobre tela, Coleção 
Banco Nacionaldel México.

As condições locais também se mostravam 
problemáticas. A pintura do nu feminino, 
por exemplo, em muitos lugares era ina-
ceitável. Quando os quadros de Cordero, 
com seus nus semi-encobertos (A banhis-
ta [ilust. 2.3], A morte de Atala) postos 
em cenários tropicais, foram mostrados 
numa exposição especial em 1864, eles 
chocaram o pudico povo mexicano. Os nus 
do argentino Pueyrredon foram executa-
dos em segredo e. posteriormente, pinta-
dos por cima. Na Venezuela, os desenhos 
com modelos de mulher nua ao vivo eram, 
ate 1904, proibidos na Academia. (AN-
DES,1997, p.30)

Depois do intenso processo de catequização na 
América Latina, realizado pelos espanhóis, a reli-
giosidade permaneceu intrínseca na vivência da 
população. É interessante observar que confor-
me uma mentalidade conservadora foi introdu-
zida à população, esta se tornou resistente a um 
dos gêneros de pintura mais trabalhados em todo 
o mundo: a pintura de nus (especificamente o fe-
minino).  A qual era uma composição plástica, in-
tensamente difundida como exercício pictórico. 
Analisando a partir de um ponto de vista con-
temporâneo, a representação do nu feminino por 
artistas homens tem caráter exploratório, onde o 
corpo da mulher se torna objeto, seja de exercício 

Fig. 2: Felipe Santiago Gutiérrez, A caçadora dos Andes 1891. 
Óleo sobre tela ,Colección Andres Blaisten, México.
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artístico ou do deleite visual do espectador.

Já em “Mujeres junto al rio” (Fig. 3), Antonio Gat-
torno (Cuba, 1904-1980) trabalha um tema clás-
sico: “as banhistas”, que foi adaptado em vários 
momentos. Também representa a nudez femini-
na porém de maneira muito diferente, pois retra-
ta um ritual típico pela ótica da pintura europeia. 
Assim como nas duas obras anteriores, é eviden-
te o cenário tropical representado, com folhas 
de bananeira e frutas (detalhe do prato no canto 
inferior esquerdo), e duas  mulheres indígenas e 
uma mulher negra. A qual carrega uma bacia na 
cabeça, provavelmente com suas roupas, o que 
era uma prática muito comum entre mulheres 
mais modestas. Esteticamente essa pintura já de-
monstra um tratamento cubista, porém contro-
lado, trabalhando as formas femininas geometri-
camente e sintetizando as formas e volumes em 
planos. É possível fazer um paralelo com a obra 
de Modigliani e com o Art Déco. Ideologicamente 
da mesma forma manifesta as questões moder-
nas, como as dificuldades na realidade do povo, 
nesse caso as mulheres cubanas se banhando ao 
rio. 

Os artistas modernistas latinos tratam dos con-
flitos sociais e de classe por toda a sua obra, sen-
do esse o seu objetivo principal. Consequente-
mente em sua maioria não ousam tanto com as 
formas, dessemelhante às vanguardas europeias.  
Contudo modernizam a pintura narrativa, onde 
o principal será sempre o relato e toda a experi-
mentação com a forma será ponderada. Os mo-
dernistas latinos não serão fiéis especificamente 
a nenhuma das vanguardas e exploram caracte-
rísticas diversas dos movimentos em conjunto. 

Diferentemente em “Dos Mujeres” (Figura 4), 
Diego Rivera arrisca mais com a composição. 
Transformando o natural em geométrico, Rivera 
desconstrói os corpos das duas mulheres tornan-
do-os planos. Ao mesmo tempo a justaposição 
de formas dá profundidade ao segundo plano da 
obra. Diego desenvolve sua produção cubista na 
mesma época que Picasso, porém seu uso da for-
ma é mais clássico do que seu contemporâneo.  
Por não trabalhar com uma temática diretamen-
te ligada à construção de uma identidade nacio-
nal, Rivera aventura-se. O seu trabalho com cor é 
inovador e seu uso do cubismo é sintético. 

Figura 3: Antonio Gattorno, Mujeres junto al rio 1927.
Óleo sobre Tela, Cuba. Figura 4: Diego Rivera, Dos Mujeres 1914. Arkansas Arts Center 

Foundation, EUA.
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Sem compromisso com a realidade, o artista de-
senvolve uma pintura de gênero de uma cena 
bastante conservadora, onde representa duas 
mulheres, provavelmente da elite, entretanto de 
maneira extremamente inovadora decompondo 
e fragmentando os corpos em um plano único e 
geométrico. A figura feminina é extremamente 
versátil e plástica, sendo assim é ideal para uma 
arte tão diversificada como a do Modernismo.

Os modelos clássicos de pintura continuam sen-
do utilizados, porém agora extrapolam a rigidez 
acadêmica e suas características formais e ide-
ológicas se transformam, utilizando-se de uma 
cartela mais ampla de motivos e funções. Em 
relação aos retratos, esses não são mais apenas 
objetos de adoração familiar pelas elites e repre-
sentações pictóricas de figuras (em sua maioria 
homens) importantes. Os mesmos ganham sta-
tus de obra de arte e por meio da prática do au-
torretrato, começam a trabalhar com questões 
mais profundas, como o psicológico do próprio 
artista.

Em “Testa di Donna” (Fig. 5) Emilio Pettorutti 
(Argentina, 1892-1971), demonstra claramen-
te a mudança formal na linguagem estática dos 
retratos. Assim como Rivera, explora o cubismo 
porém de maneira diferente. Pettoruti trabalha 
com um cubismo comedido, harmonioso, belo, 
uma visão clássica do cubismo americano, quase 
Art Déco. Ainda sim o artista chocou o público 
argentino com sua maneira inovadora de pintar.

Em contraponto temos “Gundinga” (Fig. 6) de 
Amelia Peláez (Cuba, 1896-1968) que foi pionei-
ra do modernismo em Cuba, mistura suas raízes 
cubanas com a estética do modernismo. Cabe a 
pintura o registro de tipos étnicos, para a cons-
trução visual de nação e a Gundinga é um tipo 
nacional. 

Figura 5: Emilio Pettoruti, Testa di Donna,1920. Óleo sobre tela, 
Argentina (61.5 x 38 cm).

Nessa obra especificamente pode-se fazer uma 
associação com as obras do pintor italiano Ama-
deu Modigliani. Entretanto a artista mantém ao 
longo de toda sua produção, fidelidade narrativa 
e trabalha com um caráter conservador da abs-
tração. O que é compreensível, pois quando há 
uma mudança muito grande no caráter narrati-
vo, a questão plástica é mais conservadora. 

A figura da “Gundinga” é bem sintética, seu pes-
coço é alongado e a diferença na proporção en-
tre a cabeça e o tronco da personagem é notável. 
Apoiado no abandono da “sacralidade acadêmi-
ca” da pintura, o artista se liberta criativamente 
e pode ter maior preocupação com a criação de 
estilo e o trabalho de forma, ao invés de enaltecer 
o modelo do retrato.

Figura 6: Amelia Peláez, Gundinga 1931.
Óleo sobre tela, Cuba.
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 No quadro “Duas Fridas” (Fig. 7), Frida Kahlo 
(México, 1907-1954) utiliza-se do autorretrato 
para autorreflexão máxima. As suas duas Fridas 
se diferenciam, sobretudo, pelas vestimentas. O 
seu olhar fixo, diretamente para o espectador, 
hipnotiza e desconcerta. A estética de suas obras 
é muito particular, era retratas suas questões in-
ternas de maneira inteligível, porém afastada de 
realismos. Visualmente se aproxima do surrealis-
mo, contudo não trata do inconsciente e sim com 
o psicológico.

Em seu “Autorretrato” (Fig.8) Frida se representa 
em meio a características do período. De um lado 
a bandeira dos Estados Unidos, os arranha-céus, 
as máquinas e as chaminés de indústria repre-
sentando o mundo capitalista, a partir de figu-
ras alegóricas da modernidade. Do outro lado as 
ruínas de templos, a caveira e as estátuas como 
ícones pré-colombianos, além da vegetação pró-
pria do local, mostram uma Frida dividida entre 
o passado e o futuro.   Ao segurar uma bandeira 
mexicana ela reafirma sua identidade nacional, e 
mesmo estando em pé entre o México e os Esta-
dos Unidos, a presença do sol de lua no primeiro 
deixa clara a parcialidade da pintora.

Figura 7: Frida Kahlo, As duas Fridas 1939.Óleo sobre tela, 
México.

Figura 8: Frida Kahlo, Autorretrato 1932. Óleo sobre tela, 
México.

No campo das representações da figura feminina, 
as artistas têm a vantagem de poder trabalhar 
com sua própria imagem. A imagem do feminino 
por essas é múltipla, e espelham a visão que tem 
sobre si. O empoderamento é traduzido por meio 
de composições complexas, que trazem questões 
do “ser mulher”, associada com questões pesso-
ais, como Frida, e nativas, como Amelia.

Em seu livro “A Imagem da Mulher”, Cristina 
Costa toca em vários pontos, que apesar de se-
rem especificados para a arte brasileira, são pas-
síveis de discussão por toda a produção artística 
latina. Parafraseando a autora, o campo das artes 
visuais afeta diretamente a formação dos indiví-
duos como partes de um coletivo, e por meio da 
arte o “ser social” se transforma.

A figura feminina é frequentemente usada como 
tema em todos os gêneros de pintura, “dando 
forma às principais preocupações sociais e estéti-
cas do Modernismo” (COSTA, 2001, p.27). Onde 
o seu uso pode agregar “a mestiçagem e a acul-
turação, elementos importantes para a criação 
de uma identidade visual” (COSTA, 2001, p.27), 
o que era umas das maiores preocupações nesse 
período.
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É alarmante a disparidade nos estudos do papel 
da mulher, não só na arte como no seu papel so-
cial como um todo, comparativamente com o do 
homem. E é de extrema importância, não só, o 
desvendamento da figura feminina como objeto 
de estudo, como a produção artística das pinto-
ras.

No livro “The Female Nude” de Lynda Nead, fica 
claro a razão da vasta produção de pinturas de 
nudez feminina.  

“Qualquer pessoa a qual examine a história da 
arte ocidental deve ser golpeado pela prevalên-
cia de imagens do corpo feminino. Mais do que 
qualquer outro tema, o nu feminino conota ‘Arte’. 
A imagem emoldurada do corpo feminino, pen-
durado na parede de uma galeria de arte, é uma 
abreviatura para a arte de forma mais geral; é 
um ícone da cultura ocidental, um símbolo da 
civilização e realização.” (NEAD, p.1; The Female 
Nude).

O corpo é visto como “Arte”, e ao ser exposto 
numa parede de museu é ícone da cultura oci-
dental, que é basicamente definida pela europeia, 
a qual por sua vez influenciou extensamente a 
latina. O feminino representado na obra é sím-
bolo de civilização e realização, e partindo da so-
ciedade patriarcal é instrumento inanimado do 
ser erudito. Essa série de conceitos difusos na 
sociedade criou um sistema opressor das mulhe-
res, que precisa ser combatido. E é por meio do 
estudo da produção artística de artistas mulheres 
com ideais fortes e uma visão crítica das repre-
sentações das figuras femininas que será alcan-
çada a quebras dos paradigmas e estereótipos do 
“ser mulher”.

Maria Van Camp é graduanda pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro.
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