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Espaços femininos e 
femininos possíveis 
na arte latino-americana do 
início do século xx
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Resumo: Neste artigo buscamos esboçar um pensamento 
quanto à construção da imagem dos femininos latino-ameri-
canos na primeira metade do século XX. Usamos, para isso, 
obras produzidas por artistas mulheres ou por personalida-
des masculinas, abordando, portanto, questões ligadas à 
representatividade e também à representação. Propomos 
pensar a construção dos lugares simbólicos e espaços psico-
lógicos, tão caras às vanguardas modernistas latino-america-
nas nesse período de tempo. Consideramos a multiplicidade 
de realidades vivenciadas pelas artistas nos diversos países 
que compõem a América Latina e procuramos subverter pos-
síveis binarismos, por meio do exercício da identificação e 
justaposição dos muitos lugares que podem ser ocupados.  
Sem deixar de considerar o lugar diferenciado da mulher ne-
gra, da indígena, da modelo e da artista, realizamos um exer-
cício para acionar novas perspectivas.

Palavras-chave: arte latino-americana; mulheres artistas; lu-
gares simbólicos; representação; autorrepresentação;go
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O processo de pesquisa nos levou ao encon-
tro de questões que por fim tornaram-se fun-
damentais para o trabalho: e as outras mu-
lheres, aquelas que não eram artistas? Como 
essas modernidades que acompanharam as 
modernizações artísticas afetaram (ou não 
afetaram) as vivências delas nesse momen-
to? Então, recorremos à pergunta de SPIVAK 
(2010, p. 54): “Pode o subalterno falar?” e 
a partir dela percebemos a necessidade de 
abordar também os lugares outros, que foram 
ocultados no decorrer da história.

Em um primeiro momento se faz interessan-
te observar certos espaços sociais ocupados 
pelas personagens femininas no início do 
século XX. Considerando que uma caracte-
rística comum entre os países da América 
Latina é a forte estratificação social gerada 
pelos processos coloniais, os modos de vida 
e as estruturas de sociedades (muitas vezes 
opostas) passam a coexistir em um mesmo 
espaço geográfico. Para isso utilizaremos, 
além das obras produzidas por mulheres ar-
tistas, também imagens produzidas por pin-
tores homens que lidam com representações 
de femininos. Em seguida tentaremos cons-
truir um esboço da atuação de certas mulhe-
res em relação a essas questões.

Um dado interessante sobre a arte latino-a-
mericana é o fato de que os nomes mais fa-
mosos dos seus modernismos são femininos 
- pelo menos para um público mais amplo do 
que o do restrito universo acadêmico. Há uma 
espécie de unanimidade entre os entusiastas 
da arte quanto ao reconhecimento da obra de 
Frida Kahlo como representante da arte mexi-
cana e de Tarsila do Amaral da arte brasileira. 
A primeira tornou-se um ícone da cultura pop 
mundial e seus autorretratos podem ser en-
contrados em qualquer esquina de complexos 
comerciais estampados em sacolas, canecas, 
almofadas, cadernos ou camisetas.  A segun-
da teve recentemente a sua popularidade 
atestada pela retrospectiva intitulada “Tarsila 
Popular” promovida pelo Museu de Arte de 
São Paulo Assis Chateaubriand (MASP). 

Pensar a popularidade dessas figuras nos 
faz indagar sobre a construção dos femini-
nos latino-americanos e sua presença na 
arte dos países que compreendem esse es-
paço conceitual-geográfico, sobretudo porque 
de maneira geral os grandes nomes da arte 
mundial são masculinos. Com base nesse 
fato, procuramos realizar uma pesquisa que 
tivesse uma coerência interna ao selecionar-
mos majoritariamente autoras mulheres para 
a fundamentação teórica. Partindo da narrati-
va histórica para a arte latino-americana pro-
posta por ADES (1997) e dos apontamentos 
quanto a introdução das “modernidades” na 
América Latina feitas por AMARAL (1990), 
selecionamos artistas e obras que considera-
mos pertinentes à construção de uma narra-
tiva atravessada pelo pensamento feminista 
de BEAUVOIR (2016); HOAEGEN, (2019); e 
PEZZUOL, (2018).m
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Nas sociedades coloniais, de maneira geral, 
edificaram-se centros urbanos que atuaram 
como administradores do processo de coloni-
zação e, portanto, tornaram-se os centros de 
onde emanaram os costumes importados e 
impostos para uma europeização dos modos 
de vida. Sendo esses espaços pertencentes 
às elites de emigrantes e aos descendentes 
dos mesmos, permaneceram às suas mar-
gens os grupos locais escravizados ou se-
miescravizados e os grupos de emigrados 
para o trabalho forçado vindos da África, bem 
como um campesinato gerido por fazendas de 
colonos e os pobres livres de diversas origens. 
Todos esses grupos, de uma maneira ou de 
outra, atuaram na manutenção de uma rede 
social complexa com diversas relações de 
poder e subalternidade que caracterizaram as 
estruturas coloniais (SPIVAK, 2010, p. 55 - 58). 

No início do século XX essas estruturas per-
maneciam como remanescentes na maioria 
das recém-formadas nações latino-america-
nas, produto das guerras nacionalistas por 
independência que ocorreram em sua maioria 
no século XIX (ADES, 1997, p. 7). Como sabe-
mos, ao contrário dos sistemas coloniais, a su-
posição sobre o estado-nação parte da pers-
pectiva de que todos os grupos que habitam 
um território formam um só corpo social. E po-
demos perceber que, justamente por estarem 
inseridos no contexto das repúblicas recentes, 
muitos desses modernistas latino-americanos 
debruçaram-se sobre os temas nativistas a fim 
de construir um imaginário moderno em rela-
ção a essas nações recentes. Para isso, foi 
eleito um conjunto de signos que se tornaram 
representativos da narrativa nacionalista.  
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A representação dos indígenas, camponeses, 
criollos1 e outros “tipos sociais” nas obras de 
arte já havia se tornado comum no decorrer 
do século XIX, consolidando uma tradição de 
pintura acadêmica costumbrista2. Mas, a par-
tir de finais do século XIX, inseriu-se na cena 
cultural artística desses países as linguagens 
de vanguarda artística moderna. Assim como 
já circulavam pelos círculos sociais letrados as 
perspectivas políticas que norteavam o pen-
samento dos artistas modernos e o discurso 
que se busca imprimir nas artes visuais. Para 
AMARAL (1990, p. 174) “o novo, para nós (la-
tino-americanos) chegou impregnado de um 
sentido de autoafirmação”, uma tentativa de 
compensar o atraso com relação aos países 
europeus. Nesse contexto, torna-se interes-
sante pensar as representações de mulhe-
res negras na obra do uruguaio Pedro Figari 
e do cubano Carlos Enríquez, em paralelo a 
um signo masculino do cavaleiro (gaucho ou 
capataz). Também analisaremos a obra deste 
último em relação a uma artista vanguardista 
e também presente na exposição “Modern 
Cuban Painters”3, Amelia Peláez, a qual vere-
mos o trabalho um pouco mais a frente. 

A figura do cavaleiro aparece frequentemen-
te nas pinturas latino-americanas. O cavalo 
aparece como um dos principais signos do 
movimento, seja nas pinturas de guerra, nos 
retratos costumbristas das cidades ou nas 
pinturas de paisagem, onde frequentemente 
podemos ver pequenas nuvens de areia que 
insinuam uma caravana distante. Carlos En-
ríquez utiliza constantemente como tema de 
suas pinturas as paisagens interioranas de 
Cuba. Nelas aparecem cavalos cujos traços 

coloridos se projetam no ambiente imaginário 
da pintura, sem obedecer a uma perspectiva 
de fundo. Seu uso da cor assemelha-se ao 
expressionismo, mas a marca mais singular 
de sua obra é a simulação de movimento ao 
modo dos futuristas.  

Nascido em 1900 em Cuba, Enríquez estudou 
nos EUA na década de 1920 e, na década se-
guinte, viajou para a Europa, onde estudou na 
Espanha. Também visitou a Inglaterra, a Itália 
e a França e, ao retornar a Havana, teve sua 
exposição censurada e remontada em um es-
paço privado. É difícil afirmar com precisão os 
motivos que levaram a ação enérgica da crítica 
local, mas é provável que um dos fatores con-
siderados tenha sido o erotismo exagerado do 
corpo feminino de seus trabalhos. Em 1935, 
escreve “El criollismo y su interpretación plás-
tica”, espécie de tratado ou manifesto no qual 
define as suas orientações plásticas, que mais 
tarde denomina como “romancero guajiro”. As 
personagens que aparecem nas telas do seu 
“romancero” são figuras de mulheres, frequen-
temente negras, que antagonizam cenas de 
rapto protagonizadas por capatazes a cavalo. 
Os corpos nus ou seminus dessas persona-
gens se fundem com os corpos dos animais, 
mas geralmente o artista preserva o torço dos 
homens dando certa ênfase nas roupas que 
os caracterizam como figuras locais. Em uma 
de suas telas mais famosas, intitulada “El rapto 
de las mulatas” (fig. nº 1), duas figuras mas-
culinas usando camisa branca, cartucheira e 
chapéu sequestram duas figuras de mulheres 
negras desnudas. Os corpos disformes são 
pintados de modo que o espectador reconhe-
ça principalmente os seios e nádegas, aos 

1_________Nos países que passaram por 
colonização hispânica o termo criollo é 

utilizado para designar os descendentes 
dos colonos europeus nascidos em terri-

tório colonial algo como “cria da terra”.

2 ___O equivalente ao que chamamos em 
português de “pintura de gênero”.  

3_______Exposição realizada no Museum of 
Modern Art de Nova Iorque em 1944.

quais o pintor dá maior ênfase e volumetria. 
Na parte inferior da pintura, os traços soltos 
criam uma espécie de confusão visual que é 
característica da obra do artista. Nessa altura 
da tela os corpos das mulheres se fundem com 
os corpos dos animais e os múltiplos traços se-
micirculares criam ilusões de possibilidades de 
visualização desses corpos que ganham náde-
gas volumosas ou pernas distorcidas.

Figura nº 1- Carlos Enríquez, El rapto de las mulatas, 1938 
Fonte: Site do Museo Nacional Bellas Artes de Cuba
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Para acentuar o caráter erótico da imagem, 
o pintor tenta imprimir ares de riso nos rostos 
dos homens brancos e das mulheres que são 
raptadas. Evidentemente o que vemos é uma 
romantização de uma cena de estupro, na 
qual a mulher negra está colocada como ob-
jeto sexual de desejo de homens que se apro-
veitam em uma ocasião de vulnerabilidade. A 
cena pode ser usada para questionar o lugar 
dessas mulheres nessa sociedade pós-es-
cravocrata, bem como o espaço ocupado por 
mulheres negras na arte cubana em papéis de 
protagonismo. 

Outro artista cuja obra pode ser usada para 
pensar esses espaços de estratificação so-
cial onde são determinados lugares para 
corpos negros e brancos é o uruguaio Pe-
dro Figari. Selecionamos aqui uma de suas 
cenas de pátio, onde o que se representa é 
uma festa criolla. O artista tornou-se popular 
principalmente pela representação das cenas 
de candombe4, onde retrata as populações 
de homens e mulheres negras em suas fes-
tividades. Dedicou também parte significa-
tiva de sua obra à reprodução das imagens 
dos gauchos, personagens que se tornaram 
símbolos da região dos pampas5. Essa per-
sonagem, que também foi assimilada pelo 
imaginário brasileiro, aparece nas obras de 
Figari com certo ar poético, sendo retratada 
frequentemente pelo pintor em cenários de 
campos com cores mórbidas, onde os cavalos 
e cavaleiros com suas roupas características 
protagonizam cenas solitárias. Entretanto, o 
mesmo artista também criou cenas festivas 
nas estâncias onde os gauchos parecem ser o 

4 ______O Candombe é uma manifestação 
cultural afro americana que pode ser de-

finida pelo ritmo ou pela dança associado 
ao termo, desenvolveu-se principalmente 

no Uruguai tornando-se uma festa popular 
entre os africanos escravizados e seus des-
cendentes. Hoje é considerado patrimônio 

imaterial da humanidade pela UNESCO.

5______Os Pampas constituem um bioma 
natural campestre localizado entre a região 

Sul do Brasil, se estendendo também pelo 
Uruguai e pela Argentina sendo utilizado 
desde o período colonial para a pecuária. 

Figura nº 2 Pedro Figari, Patio, 1930-1940 Fonte: Site Google Arts & Culture

motivo principal da comemoração. Percebe-se 
nesta pintura de pátio6 (fig. nº 2) um desses 
homens a cortejar uma das criollas no inte-
rior da residência onde acontece uma festa. A 
música vem dos violões manipulados por dois 
outros gauchos, representados à esquerda do 
quadro, cujos corpos têm uma espécie de incli-
nação sutil que sugere os movimentos que se 
desenvolvem no espaço imaginário da pintura. 
As mulheres trajadas com vestidos coloridos 
de múltiplas saias trazem pentes espanhóis 
prendendo o cabelo e algumas possuem le-
ques nas mãos. Não há personagens negras 
na cena, com exceção ao que parece ser uma 
figura masculina com uma camisa simples de 
cor amarela. Essa figura colocada a um quar-
to do hemisfério direito da tela parece estar 
deslocada da situação representada, estando 
na festa como um intruso cuja função é retirar 
água de um poço: tem o rosto voltado para a 
esquerda e parece ter interrompido a sua ati-
vidade para observar o que acontece no pátio.
É interessante pensar esta obra de Pedro Fi-
gari comparando-a com as famosas telas de 
candombe, onde figuras de homens e mu-
lheres negras dançam de maneira completa-
mente diferente do sistema de cortejo galante 
representado na festa dos criollos. Essas so-
ciedades pós-coloniais preservam ainda espa-
ços sociais muito distintos, e as obras de Figari 
situadas no tempo da memória7 também mos-
tram outro tipo de lugar feminino que se fez 
determinante de outro modo de relação com 
o masculino. Os gauchos, diferentemente dos 
capatazes, não estavam a serviço direto de fa-
zendeiros e colonos, mas eram profissionais 
autônomos que prestavam serviços de trans-

Figari pintou diversas cenas como esta 
às quais não deu título, por isso o modo 
impessoal da referência, esta “pintura de 
pátio” porque foi selecionada de um con-
junto maior de obras semelhantes._____6

O artista viveu durante a infância e em 
momentos da juventude no Uruguai, po-
rém boa parte de suas obras foram feitas 
na sua idade adulta e na velhice enquanto 
residia na Europa, pintava, portanto, me-
mórias do seu passado. _______________7
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porte de cargas e de gado entre os territórios 
interioranos e a costa. Sendo funcionários indi-
retos, não obedeciam a ordens e desse lugar 
de liberdade vem grande parte da sua imagem 
poética. É claro que mantinham boas relações 
com os fazendeiros e proprietários de terra, e 
a presença deles nessas imagens (que podem 
ser descritas como cenas da alta sociedade 
criolla) evidencia esse relacionamento. 
 
O espaço social das criollas representadas 
por Figari difere dramaticamente do espaço 
ocupado pelas figuras femininas negras repre-
sentadas pelo mesmo e também pelas perso-
nagens negras da obra de Enríquez. Essas 
figuras que receberam um tratamento que na-
turaliza a misoginia, a animalização da mulher 
negra e o estupro, foram tratadas por Amelia 
Peláez de forma humana, ainda que não seja 
suficiente ou ideal.

Pensaremos agora sobre um outro lugar 
feminino comum à maioria das sociedades 
pós-coloniais latino-americanas e, para 
isso, utilizaremos a obra “Índia del Collao” 
(fig. nº 4), do peruano José Sabogal e a 
obra “Madre índia” (fig. nº 5), da boliviana 
Marina Núñez del Prado. 
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O conceito pressupõe o exercício empático de 
inversão de papéis nas relações sociais, leia-se 
o ato de colocar-se no lugar do outro para ser 
capaz de compreender condições ou estados de 
privilégio a partir da diferença.__________8

9 Jargão utilizado a partir do pensamento de 
que existe uma essência inerente ao feminino. 
Expressões essencialistas refletem quais tipos 
de comportamentos podem ser considerados 
adequados à mulher, uma vez que reafirmam os 
“papéis de gênero”. Assim, servem à manu-
tenção das estruturas patriarcais por meio da 
normatização, delimitação e controle dos corpos 
femininos.__________________________9

Ao analisarmos a obra “Mujer con pájaro” (fig. 
nº 3) enquanto contraponto de “El rapto de 
las mulatas” (fig. nº 1) encontramos uma se-
melhança que reside em um espectro mais 
amplo. As questões formais de feitura de am-
bos os quadros passam por uma atitude van-
guardista dos artistas cubanos, influenciados 
por tendências europeias. No caso de Peláez, 
esse contato se mostrou mais permanente na 
incorporação e adaptação do cubismo a ele-
mentos particulares, devido ao longo contato 
desta com as vanguardas nos anos 30 e 40. 
O conflito entre as representações de gênero 
é evidente, uma vez que na primeira obra uma 
mulher representa outra mulher e na segun-
da um homem representa uma mulher. Para 
além disso, é possível revelar a problemática 
da invisibilidade histórica com relação à autor-
representação da mulher negra na arte que 
compreende as primeiras décadas do século 
XX da arte latino-americana.

De acordo com HOAEGEN (2019, n. p.) “raça, 
classe e gênero não podem ser categorias 
pensadas de forma isolada, mas sim de modo 
indissociável”. Dessa forma, a combinação de 
dois ou mais eixos de subordinação “criam 
desigualdades básicas que estruturam as 
posições relativas de mulheres, raças, etnias, 
classes e outras”. A mulher negra estaria, por-
tanto, não só subordinada ao patriarcado, mas 
às estruturas sociais racistas, assim como a 
outros recortes possíveis. Refletir essas pos-
sibilidades é ao que se presta o feminismo 
“pós-moderno”, com a eleição do conceito de 
“alteridade da diferença”8, preferível àque-
le que generaliza as condições femininas - e 
acoberta as relações de poder explicitadas an-

teriormente (HOAEGEN, 2019, n. p.). Fica evi-
dente tanto na fase inicial quanto na madureza 
das obras de Peláez a reincidência de retratos 
femininos, sendo recorrentes a representação 
de mulheres hindu, negras e crianças. As múl-
tiplas abordagens vão de encontro, no entan-
to, à repetição de elementos da natureza ou da 
vida cotidiana e domiciliar, frequentemente as-
sociados a um ideal de “universo feminino”9.

Figura nº 3- Amelia Peláez, Mujer con pájaro, cerca de 1940 Fonte: Site 
Mutual Art 
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No caso da pintura abordada, um pássaro 
localizado ligeiramente à esquerda do cen-
tro da composição sobre a mão da mulher 
funciona como um código simbólico do zelo 
e do comedimento “femininos”, uma vez que 
harmoniza a relação entre os planos. Os tons 
marrons realizam a transição entre a austeri-
dade marcada pelos tons cinzentos com que 
é pintado o vestido da mulher, provocando 
um contraste imediato com a diversidade do 
espectro de cores do fundo. A fragmentação 
da figura no primeiro plano, mais geometri-
zada, também é equilibrada pelo intermédio 
da pele com a fluidez com que as cores do 
fundo parecem se movimentar. A dinâmica 
do quadro de Peláez e de Enríquez são usa-
das para transmitir diferentes mensagens: “El 
rapto de las mulatas” (fig. nº 1) é todo mo-
vimento, remetendo a uma pulsão perversa 
que se materializa na violação dos corpos e 
na degradação da dignidade das mulheres. 
Dessa forma, a experiência de estar no mun-
do do gênero feminino (vivida pela pintora e 
pela modelo) é tratada por Enríquez de forma 
absolutamente depreciativa, sobretudo se co-
locada em paralelo com os homens gauchos. 

Pensaremos agora sobre um outro lugar 
feminino comum à maioria das sociedades 
pós-coloniais latino-americanas e, para isso, 
utilizaremos a obra “Índia del Collao” (fig. 
nº 4), do peruano José Sabogal e a obra 
“Madre índia” (fig. nº 5), da boliviana Marina 
Núñez del Prado.

Sabogal, que se tornou um dos principais no-
mes do ativismo social e principal pintor indige-
nista peruano, representa por diversas vezes 
personagens indígenas reais. No caso da pin-
tura intitulada “Índia del Collao” (fig. nº 4) não 
temos como afirmar se a obra é um retrato de 
uma jovem real ou se trata-se de uma repre-
sentação alegórica composta a partir de ele-
mentos étnicos que o pintor considerou como 
representativos da imagem dos indígenas da 
região de Collao. Entretanto, não há dúvidas 
quanto à veracidade dos detalhes da indumen-
tária usada pela jovem, já que Sabogal além 
de pesquisador da história indígena anterior à 
chegada dos colonizadores também mantinha 
relações de proximidade com as comunidades 
indígenas remanescentes no século XX. 
 
A jovem retratada usa uma espécie de traje 
que se tornou característico dos indígenas 
peruanos após o processo colonial, um híbri-
do de elementos de indumentária europeia 
adaptados ao gosto indígena, que lhe acres-
centou bordados e cores vibrantes. A jovem 
olha para o lado e tem sobre o rosto uma luz 
branca que acentua seus traços. Em outras 
pinturas, Sabogal retratou também mulheres 
nas paisagens solitárias nos Andes, revelando 
um espaço distante ocupado por essas figu-
ras ligadas aos modos de vida mais tradicio-
nais. Neste retrato, entretanto, o fundo neutro 
é colorido por um tom de cinza que realça a 
cor da veste típica que parece protagonizar o 

quadro. A figura feminina anônima torna-se o 
suporte do traje que sintetiza a existência indí-
gena em uma figuração de tipo social. Apesar 
disso, há uma grande expressividade em suas 
feições que lhe confere um grau de veracida-
de enquanto indivíduo - permanece, portanto, 
a dúvida quanto à existência da mulher que no 
quadro se torna símbolo de indígena.

Marina Núñez del Prado também incorpora a 
temática indigenista em sua trajetória, e aqui 
abordaremos o período em que se tornou a 
primeira mulher a ser professora da Academia 
de Bellas Artes de La Paz, durante a década 
de 30. Segundo MAZZA (2018, p. 100) a ar-
tista teve seus primeiros anos de formação re-
cebendo aulas das mais diversas linguagens 
artísticas em casa. Isso foi possível devido à 
condição privilegiada que sua família possuía, 
uma vez que fazia parte da elite bolivariana. 
Uma das explicações plausíveis para a recor-
rência do tema e dos costumes indígenas em 
suas esculturas é o papel que eles performa-
vam na criação de um imaginário nacional que 
partia das identidades regionais e da valoriza-
ção da tradição popular. Durante a década de 
40, a pintora permaneceu em Nova Iorque e 
teve contato com a efervescência artística na 
Europa, de modo que sua produção passou a 
ser mais universal. Nesse período expôs na 
I Bienal Internacional de Arte de São Paulo 
(1951) e na XXVI Bienal de Veneza (1952). 

Figura nº 4 - José Sabogal, Índia del Collao, 1925 Fonte: 
Site Mutual Art
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Para pensarmos a obra “Madre índia” (fig. 
nº 5), recorremos ao papel paradoxal que a 
maternidade representa historicamente. No 
panorama da maternidade traçado por MA-
ZZA (2018, p. 101, 102), é levado em conta 
o caráter positivo da perspectiva da artista 
sobre a maternidade, assim como a própria 
construção desse olhar. Também é exposta 
a complexidade do assunto por intermédio de 
diversas teóricas feministas quanto a carga 
negativa ou positiva da gestação. 

Por um lado, a conclusão de Simone de 
Beauvoir de que “torna-se mulher” parte do 
pressuposto existencialista de que a exis-
tência precede a essência. Dessa forma, 
a feminilidade não seria uma característica 
inata, mas uma construção, assim como é 
exposto por Elizabeth Badinter em “O mito 
do amor materno”. A fisiologia, muitas vezes 
usada para justificar a inferioridade feminina, 
para Beauvoir, não poderia criar valores. Se-
gundo esse ponto de vista, a gestação não 
traria nenhum benefício fisiológico à mulher, 
uma vez que estaria subordinada à espécie: 
“é ela, entre todas as fêmeas de mamíferos, 
a que se acha mais profundamente alienada 
e a que recusa mais violentamente esta alie-
nação” (BEAUVOIR, p. 62, 2016).

Por outro lado, MAZZA (2018, 101) traz à luz, 
por via do pensamento de Françoise Collin e 
Françoise Laborie, o segmento diferencialista 
do feminismo. Segundo ela, afirmava-se tudo 
o que fosse diferente entre homens e mulhe-
res: maternidade, lactação e menstruação, a 
partir da negação de que elas constituíam um 
“defeito natural”. As autoras, no entanto, apro-

ximam-se não dessa vertente do feminismo 
francês, mas de uma visão mais universa-
lista. O entendimento de del Prado sobre o 
assunto parece inclinar-se mais para a con-
cepção positiva da maternidade, apesar de 
na escultura analisada o contato entre mãe e 
filho apresentar-se mais distanciado, sendo o 
foco da composição a mulher. 

“Madre índia” (fig. nº 5) é uma escultura em 
concreto pintado em tons terrosos, em que é 
representada uma mulher de traços indígenas 
sentada no chão trajando saia longa e com 
um bebê preso nas costas, traços típicos do 
costume local. A mãe permanece sentada ca-
bisbaixa, segurando as próprias mãos, deixan-
do transparecer uma certa aura de compene-
tração e isolamento íntimo. Pela visão frontal 
da escultura, é possível somente enxergar a 
cabeça da criança, que inclina o olhar em di-
reção ao rosto da mãe. A vulnerabilidade in-
fantil e a dependência fisiológica com relação 
à figura materna ficam implícitos no gesto em 
si de olhar para o outro. As decisões formais 
da composição escultórica se mostram como 
uma possibilidade concreta de materialização 
da complexidade da experiência materna.

Agora que foram tratadas a representação 
feminina tanto por homens quanto por mu-
lheres, focaremos nas autorrepresentações 
das mulheres latino-americanas. Nesse con-
texto acionaremos o trabalho de Frida Kahlo: 
uma personagem real que se autorretrata 
com as vestimentas típicas e rodeada pelos 
símbolos que representam as tradições de 
seu país; da pintora uruguaia Petrona Viera 
e da escultora chilena Lily Garafulic.
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Em qualquer situação que se retrate, Frida 
está em situação de protagonismo. O seu es-
tilo pessoal de vestimenta foi criado a partir da 
assimilação das vestimentas tehuanas e de 
outros trajes típicos mexicanos, mas também 
de joias pré-hispânicas e elementos ocidentais 
aos quais adaptava a composição pessoal de 
cores e formas. Ela se autorretrata assim na 
maioria dos quadros que produz, mas também 
se representa com trajes masculinos ou vesti-
dos ocidentais que não correspondem exata-
mente à moda europeia ou norte-americana 
de seu tempo. É importante perceber que os 
figurinos de seus quadros são também signos 
dos quais ela se utiliza para construir narrati-
vas alegóricas. Assim como a adoção das ves-
timentas locais pode ser entendida como uma 
espécie de performance da sua autoimagem 
enquanto artista (MEDEIROS, 2016, p.36). 

Figura nº 5 - Marina Núñez del Prado, Madre índia, 
1934. Fonte: Artigo Esculpindo o indígena boliviano
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No “Autorretrato en la fronteira entre México 
y Estados Unidos” (fig. nº 6) de 1932, Frida 
Kahlo retrata a si mesma em pedestal onde 
escreve “Carmen Rivera pintó su retrato 
el año de 1932”, trajando um vestido longo 
cor-de-rosa, com babado triplo na barra. Usa 
luvas de renda branca e traz em uma das 
mãos um cigarro e na outra uma bandeirola 
do México. Os cabelos estão presos em um 
penteado de tranças e no colo há um colar de 
fios marrons com folhas verdes pendentes. O 
vestido translúcido deixa transparecer a som-
bra dos seus seios. A paisagem de fundo da 
pintura é composta a partir de símbolos que 
do lado esquerdo do quadro representam o 
México e do lado direito os EUA.

Na parte referente à fronteira mexicana há um 
sol e uma lua antropomorfos em um céu azul 
com duas nuvens: a nuvem próxima à lua é 
mais escura e, no encontro entre esta e a nu-
vem clara que se conecta ao sol, há um raio 
marrom que parece cair sobre uma ruína de 
pirâmide asteca. No chão, abaixo da pirâmide, 
há muitas rochas de minério, ídolos antigos, 
frutas e flores cujas raízes entram no solo. O 
espaço abaixo do chão também é represen-
tado em uma vista de corte, e nesse espaço 
da tela as raízes se conectam com os fios de 
máquinas que estão do lado norte americano 
da fronteira. Um motor, uma lâmpada e uma 
espécie de autofalante ou antena compõem o 
lado direito do quadro. Dutos, coifas e prédios 
escalonados em estilo art déco compõem uma 
cidade onde se destaca uma indústria com 
quatro chaminés. Em cada uma das chami-

nés está escrita uma letra da palavra “FORD” 
e na fumaça que emana da indústria projeta-
-se a bandeira dos EUA. 

A artista, como aponta o título, está exatamen-
te na fronteira, e nesse espaço pictórico ela 
é a própria fronteira. Podemos ler a sua ima-
gem nessa pintura como a figuração de uma 
mulher que transita literalmente pelos dois 
mundos. Mais do que isso, uma mulher artis-
ta em um espaço de fronteira, recebendo as 
múltiplas influências da modernidade que os 
EUA representam, mas posicionando-se com 
uma inclinação a sua terra natal. De fato, este 
quadro parece peculiar no conjunto de sua 
obra, que a partir da década de 1940 passa 
a ser majoritariamente composta por símbolos 
nativistas mexicanos, ou por elementos rela-
cionados às suas questões sentimentais, suas 
paisagens interiores. A Frida que assina com 
seu nome de casada, entretanto, está coloca-
da em uma paisagem do mundo exterior e a 
sua assinatura como Carmen Rivera também 
é sintomática da influência que o marido exer-
ce sobre a sua obra naquele momento.

Assim como Frida, Petrona Viera teve a vida 
marcada pelo convívio com as limitações físi-
cas. Aos dois anos, após sofrer de uma menin-
gite, ela perdeu a audição. Nascida em uma fa-
mília influente (seu pai viria a ser presidente do 
Uruguai), teve aulas particulares de desenho 
e pintura e recebeu tratamento no exterior. O 
caso de Petrona estimulou a criação do Institu-
to Internacional de Sordomudas, onde era de-
senvolvida a linguagem oral em detrimento da 

linguagem de sinais e das expressões faciais. 
Isso pode ter influenciado a forma com que 
ela desenhava os rostos, com linhas duras, ou 
simplesmente não os desenhava. PEREDA 
(20--, p. 41) aproxima o universo familiar que 
era retratado por Viera em seus quadros com a 
atividade de Pedro Figari de relembrar a infân-
cia para constituir os motivos de suas obras. O 
contato entre ambos se estabeleceu durante o 
período em que Figari foi designado pelo pai 
de Petrona (então presidente do Uruguai) para 
ser diretor de uma instituição que se prestava 
ao ensino da arte. Dessa forma, é possível que 
eles tenham compartilhado interesses comuns 
e influenciado-se mutuamente.

Figura nº 6 - Frida Kahlo, Autorretrato en la fronteira entre México y Estados Unidos, 
1932.  Fonte: Site Google Arts & Culture
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Em “Autorretrato” (fig. nº 7), pintado por Pe-
trona nos anos seguintes, se mantém a distin-
ção entre figura e fundo e o uso sutil do claro 
e escuro no tratamento das sombras, bem 
como a valorização das margens da tela, que 
já conduziam em direção ao Planismo10 em 
suas obras. O ângulo em que ela se retratou 
é configurado de forma não tradicional que se 
assemelha à captura de uma imagem por uma 
câmera fotográfica. Esse instante revela uma 
solução de enquadramento que beira à des-
contração sem, todavia, alterar o ar de ordem 
que é construído pelas formas geométricas do 
fundo e do rosto de Petrona, localizados mais 
acima, enquanto na parte inferior do quadro 
equilibram-se formas curvas.

Cenas recorrentes no conjunto da obra da ar-
tista acontecem em pequenas áreas, sejam 
elas cidades interioranas, paisagens ou cenas 
de interior que parecem transmitir por meio da 
pintura uma experiência particular e íntima - 
quase voyeurística - da vida. Foram elas que 
concederam a Viera o reconhecimento nacio-
nal e internacional, tendo exposto em diversos 
salões e ganhado prêmios, apesar de não 
possuir formação rigorosamente acadêmica.

Enquanto Viera não seguiu a tradição acadê-
mica porque não teve um modo convencional 
de educação, Lily Garafulic fez parte de uma 
revolução na escultura da Universidad de Chi-
le durante diferentes períodos de sua vida. Um 

Tendência na pintura uruguaia dos anos 20 e 30 
que propunha a pintura não-volumétrica, a simplifi-
cação dos detalhes e a geometrização._________10

dos principais eixos que servem como ponto 
de partida das esculturas de Lily é a investiga-
ção da forma enquanto constituída por ideia, 
forma e matéria. Essas experimentações ha-
viam sido desenvolvidas pelos professores 
que lecionaram desenho e escultura para a 
artista, que levou a discussão a outro nível ao 
ultrapassar o limiar da figuração e ao inserir 
novos materiais na feitura das obras (AMENÁ-
BAR, 2000, p. 137). 

Figura nº 7-  Petrona Viera, Autorretrato, cerca de 1920 Fonte: Site do 
Museo Nacional de Artes Visuales

No ano de 1938, enquanto ainda era aluna, 
passou a testar os caminhos que a direciona-
vam a uma maior liberdade formal. Durante 
essa época surge “Autorretrato” (fig. nº 8), 
em que foram feitos muitos bustos figurativos 
que indicavam o começo de uma espécie de 
síntese das formas. Também é importante 
lembrar do desenvolvimento empírico da tati-
cidade que ela provocava nos materiais, que 
subvertiam a lógica de distanciamento entre 
público e obra. O autorretrato, em específico, 
carrega também o desafio de se transmutar 
em um material e os desafios que exigem o 
reconhecimento e a adaptação de si.

Garafulic, após viajar para os Estados Unidos, 
para a Europa e para o Oriente Médio, retor-
nou ao Chile e tornou-se professora substi-
tuta da cadeira de Escultura, passando a ser 
efetiva posteriormente. Durante o período de 
tempo em que esteve ativa na Universidad do 
Chile, lecionou para importantes nomes da arte 
cubana. Na década de 70 passou a ser direto-
ra do Museo Nacional de Bellas Artes de Chile, 
em que realizou reformas como a criação do la-
boratório de conservação e restauro do museu. 

Figura nº 8 - Lily Garafulic, Autorretrato, 1938
Fonte: Site do Museo Nacional de la Escultura
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A partir da aplicação do “lugar simbólico” en-
quanto elemento conceitual, buscamos reunir 
um conjunto de aspectos recorrentes na in-
venção das imagens das mulheres latino-a-
mericanas, assim como situar a presença de-
las nas artes do início do século XX. Se pela 
perspectiva da autorrepresentação percebe-
mos a exploração plástica dos pensamentos 
referentes à própria existência enquanto mu-
lher latina e intelectual ocupante do espaço 
artístico de seu tempo, pela representação 
de outrem podemos visualizar - para além do 
campo das artes - os lugares ocupados por 
mulheres que só figuram nesse espaço espe-
cífico como representação. 

Nossa metodologia foi sendo construída a 
partir das aproximações, comparações e as-
sociações já supracitadas entre artistas, obras 
e movimentos de vanguarda. Ao contrário de 
uma análise totalizante das obras, partimos 
de reflexões subjetivas e particulares que 
compartilhamos, traçando paralelos com a bi-
bliografia selecionada segundo os interesses 
que surgiram no decorrer da pesquisa. Assim, 
trabalhamos as possibilidades das perspec-
tivas de manutenção e ruptura dos lugares 
ocupados pelas mulheres nessas sociedades. 
Desejamos, sobretudo, estimular novas leitu-
ras dessas obras, seja para retificar evidentes 
incongruências, seja para ratificar ou desvelar 
a relevância dessas artistas.
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