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INTRODUÇÃO
    
Na história da arte nos deparamos com 

numerosas representações do corpo feminino em 
obras produzidas por homens, essas mulheres 
adquirem características diferentes de acordo 
com cada época de representação, porém, 
sempre são representadas de acordo com a visão 
masculina sobre seus corpos. Ao longo de 
algumas décadas as mulheres começaram a 
adquirir maior visibilidade no cenário artístico e a 
reivindicar o espaço para a representação de seus 
corpos silenciados, com isso, rompendo com 
cânones corporais na construção das obras. As 
expressões do corpo nu feminino passaram a 
adquirir o caráter de representações genuínas, ao 
contrário das idealizadas, expondo realidades do 
presente. Todavia, é necessário que possamos 
investigar como a construção dessa narrativa se 
desprende da construção masculina, até que 
corra paralela a história dita como “universal”.

OBJETIVO

Evidenciar as representações dos corpos 
femininos pelas próprias mulheres, montando 
uma linha temporal, que mostre o que o Acervo 
Municipal de Artes Plásticas de Caxias do Sul 
(AMARP) contém, que evidencie tanto a omissão 
do corpo da mulher por mecanismos de poder e 
pressões sociais, até a superação do isolamento 
para uma nova interpretação de seus corpos 
como sujeito. 

EXPERIMENTAL

Análise das obras catalogadas no AMARP, que 
foram produzidas por mulheres – 
compreendendo a faixa temporal a partir da 
década de 50 -  onde há a representação do 
corpo feminino;
Estudo das formas de representação da narrativa 
de construção do corpo feminino como sujeito 
através das décadas.
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Voluntário

HIPÓTESES

A formação artística para as mulheres tinha 
caráter de passatempo ao invés de 
profissionalização, o que, por sua vez, fez com que 
temas críticos fossem deixados de lado;
As estruturas socioculturais da região, analisadas a 
partir da década de 50, contribuíram para que as 
representações genuínas da mulher como sujeito 
surgissem apenas nas últimas décadas.
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