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Resumo 

Tal pesquisa tem como objetivo desenvolver produções 
artísticas na linha de poéticas visuais de forma que 
discutam a posição da mulher e sua resistência na 
sociedade, entrelaçando assim, reflexões teóricas bem 
como referenciais artísticos. Para o embasamento 
teórico tornou-se por base o conceito de artivismo, a 
partir das autoras Renata Saavedra (2014), Maria José 
Justino (2013), Costa e Coelho (2018), Talita Trizoli 
(2008) e Luana Tvardovskas (2015). Assim, estrutura-se 
numa relação entre prática e teoria, com trabalhos 
artísticos da pesquisadora nas linguagens da escultura, 
cerâmica, fotografia entre outros; usando como 
referenciais os trabalhos das artistas Panmela Castro, 
Luiza Prado e Juliana Notari que possuem em suas 
concepções poéticas discursos acerca posição da 
mulher na sociedade. 

Introdução 

A pesquisa tem por objetivo refletir sobre a produção de 
trabalhos artísticos desenvolvidos a partir de 
perspectivas que discutem parâmetros de gênero. 
Utilizando-se de recursos teóricos acerca do contexto 
histórico do movimento feminista e de referenciais 
artísticos. Também busca investigar quais artistas 
mulheres problematizam em seus trabalhos a figura da 
mulher no cenário da arte contemporânea e quais 
influências obtiveram com o movimento feminista para se 
posicionarem como ativistas.  

Material e Métodos 

Esta pesquisa desenvolveu-se por meio da abordagem 
qualitativa e do método de pesquisa em arte na linha de 
Poéticas Visuais, tendo como referencial teórico Sandra 
Rey (2002). A respeito do contexto histórico do 
feminismo, selecionou-se os estudos das autoras Renata 
Saavedra (2014), Maria José Justino (2013), Talita Trizoli 
(2008) e Luana Tvardovskas (2015). Para compreensão 
do conceito de Artivismo, utilizou-se de embasamentos 
acerca dos estudos de Costa e Coelho (2018). Após o 
mapeamento histórico, as análises direcionam-se aos 
processos criativos e poéticos de artistas mulheres. 
Posteriormente deu-se início nas produções artísticas da 
pesquisadora, abordando diferentes linguagens e 
redescobrindo subjetividades ao longo do processo 
criativo. 

Resultados e Discussão 

Os trabalhos se costuram a partir de uma narrativa que 
instiga e expurga sentimentos e insatisfações perante 
vivências particulares e coletivas (Figura 1), assim, 

encontram-se subjetividades acerca 
de uma poética de memórias. 
Questões como gênero e o ser mulher 
estruturam-se para além dos 
parâmetros da técnica artística, e 
invadem um espaço de produção que 
se torna dolorosa e reflexiva. 
Figura 1. Produção em fotografia. 
 

Conclusão ou Conclusões 

Quando artistas mulheres passaram a problematizar em 
suas produções artísticas questões acerca de gênero, a 
arte se impulsionou para uma visão mais centrada para 
qual função sempre foi atribuída à mulher ao longo da 
história. Contudo, julgar que discussões relativas a causa 
feminista e a construção social/cultural da mulher se 
estabelece de conclusões, é de certa forma, incumbir-se 
de que inexiste uma necessidade constante de abordar a 
realidade vivida pela mulher.  
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