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Fundamentação Teórica

Resultados (parciais)

Principais Referências

Métodos

Financiamento

Objetivos

PROTAGONISMO FEMININO NA PINTURA – DA SEMANA DE ARTE MODERNA DE 1922 AO 
CAMPO DA COMUNICAÇÃO E DO CONSUMO

• Anita e Tarsila – duas pintoras que propuseram novas estéticas, 
pondo em xeque o que era estipulado como “pintura feminina” e 
chamando a atenção dos principais críticos do período; 

• Jornais com conteúdo a favor da Semana: Jornal do Comércio, Correio 
Paulistano e A Garoa;

• Jornais que veicularam artigos da crítica conservadora: Folha da 
Noite e o A Gazeta;

• Abertura da Academia Imperial de Belas Artes (do Rio de Janeiro) 
para o público feminino: 1892.

• Primeira instituição de nível superior de formação artística em São 
Paulo: Belas Artes (1925). Depois da Semana de 1922 e como reflexo 
da maior visibilidade da arte e valorização da educação artística na 
região. 

Modalidade: PIC-ESPM

• Identificar as principais características das artistas que participaram da 
Semana de Arte Moderna de 1922;

• Avaliar a repercussão da presença de mulheres artistas na mídia durante 
a Semana de Arte Moderna de 1922;

• Identificar o protagonismo das mulheres no ramo das artes plásticas, 
mais especificamente da pintura, de 1922 até os dias atuais;

• Verificar junto às entrevistadas quais as principais motivações para sua 
decisão de inserção e profissionalização nesse meio (e se houve 
influência do protagonismo das artistas da Semana de Arte Moderna de 
1922);

• Verificar junto às entrevistadas como funciona o processo de divulgação 
e repercussão de seu trabalho na mídia;

• Analisar a relação do campo das artes plásticas como espaço de produção 
de bens simbólicos e mercadológicos;

• Semana de Arte Moderna  de 1922 e sociedade brasileira no 
período;

• Abertura dos cursos superiores às mulheres e espaços de 
formação artística anteriormente e posteriormente a 1922, 
sobretudo na cidade de São Paulo;

• Trajetória de Anita Malfatti e Tarsila do Amaral;

• Identidade, consumo e consumo de arte;

• Pesquisa Bibliográfica;

• Pesquisa Documental;

• Estudo de Recepção – Entrevistas em Profundidade com 
mulheres que respondam aos perfis: professoras e alunas de 
instituições como: Belas Artes, ECA-USP e Panamericana; e 
artistas plásticas da capital e/ou interior de São Paulo;
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