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Resumo: Este artigo tem como objetivo analisar conexões entre os movimentos 
reivindicatórios feministas da década de 1960 e os trabalhos artísticos realizados, 
como forma de protesto e reflexão, principalmente pelas norte-americanas. São 
destacadas, inicialmente, as principais manifestações públicas que se desenrolaram 
na Europa e nos Estados Unidos e as possíveis relações com as mudanças sociais 
que estavam ocorrendo no mundo ocidental e que abriram brechas para os 
movimentos feministas. O resgate da história desses movimentos é abordado e tem 
como referência o final do século XVIII, para compará-lo aos movimentos do século 
XX. É realizada análise da atuação das artistas, pós década de sessenta, engajadas 
nas lutas feministas, e as manifestações artísticas, relacionadas aos movimentos. 
Palavras-chave: movimentos reivindicatórios, feminismo, manifestações artísticas. 

Abstract: The object of this work is to analyse the connections between the feminist 
claiming movements of the sixties and the artistic production of those years as a 
means of protest and reflexion, involving especially North American women. The main 
public manifestations that took place in Europe and in the United States and their 
possible relationship with the social changes occurring in the western world are 
enhanced. Those changes opened the way for the development of feminist 
movements. The story of these movements is the matter of our study, beginning at the 
end of the eighteenth century and going through the twentieth. The performance of 
women artists engaged in the feminist struggle after the sixties are studied, as well as 
the various artistic accomplishments related to the many different paths of the feminist 
movements. 
Key-words: claiming movements, feminism, artistic  production 
 

 

 

 

 

A década de 1960 é de fato aquela em que a sociedade ocidental 

demonstra, pelos movimentos públicos reivindicatórios, com presenças 

maciças de manifestantes, que está saturada das utopias que a marcaram 

desde o início da modernidade, no século XIX. A crença nessa modernidade 

que acenava com a possibilidade de emancipar a todos que dela participava, 

foi aos poucos se desfazendo. As reações decorrentes das desilusões com os 

valores do mundo capitalista e socialista disseminaram-se pelo ocidente, 

tornando-se comuns manifestações em prol de um mundo novo. 
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Por meio de ações, as pessoas expressavam seus desejos por 

modificações sociais, políticas, econômicas. Ansiava-se por mudanças que 

trouxessem benefícios para todos, e os movimentos organizam-se contra a 

opressão das estruturas da família e da sociedade. Foi uma década de grandes 

questionamentos na Europa e Estados Unidos, principalmente. 

Nos Estados Unidos, as manifestações públicas difundiram-se tendo 

como foco a luta contra a descriminação racial e o fim da guerra do Vietnã. 

Esta era uma das formas de pressão usada para obrigar o governo a dar 

respostas. Época de lutas, de conquistas e também de mortes. 

Em abril de 1968, Martin Luther King, o símbolo da luta anti-racista, foi 

assassinado em seu país. Na França, em maio do mesmo ano, deu-se o 

levante dos universitários franceses. Nele, evidenciou-se o forte 

descontentamento que havia em relação à sociedade em geral, expresso por 

meio da crítica ao sistema de ensino. Este levante, que veio na esteira de 

tantos outros movimentos reivindicatórios, mostrava influências do pensamento 

de Herbert Marcuse, claramente expresso no prefácio do livro “Eros e 

Civilização”, escrito em 1966. O ideário exposto deve ter influenciado não só o 

movimento francês, mas outros tantos movimentos reivindicatórios. Este teórico 

falava da necessidade do ser humano emancipar-se da repressão, 

considerando a possibilidade de todos, em conjunto, dizer não às regras da 

sociedade. Falava de mudanças que visavam promover alterações e assim 

alcançar uma nova concepção de política e cultura, de justiça social e 

liberdade. Na tentativa de realização desses sonhos estruturavam-se os 

movimentos contraculturais dos anos sessenta, visando com isso uma série de 

modificações nos comportamentos e na atuação política. E entre eles, o 

movimento feminista que se expande e começa a ganhar visibilidade.  
 
A Caminhada do Movimento Feminista 
 

As atuações feministas que passaram a se tornar comuns na década de 

sessenta, desde há muito tempo faziam parte de discussões de alguns grupos 

minoritários de mulheres. Nada começou por acaso. A obra O Segundo Sexo, 

escrito pela francesa Simone de Beauvoir, em 1949, foi um dos livros que se 

tornou referência para o movimento feminista. Esta autora apontava para as 
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raízes culturais da desigualdade entre os sexos, denunciando a existência de 

uma categoria negativa à qual as mulheres estariam atreladas. Considerava 

que as elas estariam sujeitas ao homem por inúmeras tramas: por sua 

condição biológica, pelo trabalho, pelos interesses econômicos e pela condição 

social. Através de uma análise profunda de inúmeras questões, a obra aponta 

para a maneira como se dá o aprendizado da condição feminina. A frase de 

sua autoria "Não se nasce mulher, torna-se mulher", tornou-se fundamental 

para o movimento feminista. 

No clima contestatório da década de 1960, diversos grupos que clamavam por 

mudanças foram encontrando brechas para seus questionamentos. Reforçava-

se o movimento das feministas nos Estados Unidos e na Europa, com 

repercussões no Brasil. Este foi o momento em que começou a se destacar a 

norte-americana Betty Friedan que fundou a NOW (Nacional Organization for 

Women), que deu origem ao Movimento de Libertação da Mulher. Foi assim 

que surgiu o Novo feminismo, ou a chamada First Wave Feminism (Primeira 

Onda feminista) conclamando as militantes para atuarem nas lutas feministas, 

mas, também nas lutas pelos direitos civis dos negros norte-americanos e pelo 

fim da Guerra do Vietnã. Dessa forma, o movimento feminista foi ganhando 

corpo, e passou a garantir o seu espaço no mundo ocidental. 

Os primeiros passos para a construção de estudos feministas estavam sendo 

dados. Novas frentes de luta foram surgindo, trabalhando com reivindicações, 

voltadas à desigualdade das mulheres frente aos homens, no exercício de 

direitos civis/político/trabalhistas. Com isso, se passou a questionar as raízes 

culturais responsáveis por estas desigualdades, considerando-as como 

resultado de construções sociais baseadas nas diferenças entre o masculino e 

o feminino. 

Esta foi uma fase em que as mulheres começavam a se organizar em 

torno de problemas específicos de sua condição. Ao mesmo tempo, com o 

surgimento da pílula anticoncepcional, a vida sexual das mulheres começava a 

se modificar. O tema da sexualidade feminina passava a fazer parte de 

discussões pouco comuns até então. "Nosso corpo nos pertence",era uma 

afirmação geral de mulheres em várias partes do mundo. E elas tornavam-se, 

assim, conscientes de que poderiam valorizar sua sexualidade e o direito de ter 

prazer, sem haver o risco de gravidezes não desejadas. 
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As primeiras atuações de mulheres na luta pelos seus diretos 
 

Embora as posturas reivindicatórias de Friedan e das demais mulheres, 

que abraçaram a causa feminista, não fossem precursoras, as características 

sociais, da década de sessenta, permitiram sistematizar estas lutas, 

envolvendo uma massa significativa de mulheres e também de alguns homens. 

Muitas vozes se levantaram para reivindicar o papel adequado para a mulher 

no seu contexto, para questionar o descaso com que elas eram tratadas 

socialmente e sua ausência da história ocidental. Embora se considere a 

década de 1960 como aquela que possibilitou grandes discussões e tomadas 

de posições, quanto às questões feministas, deve se considerar que já há 

bastante tempo, desde séculos passados, algumas mulheres lutavam pela 

igualdade de direitos entre os dois sexos. 

No final do século XVIII, na França, muitas mulheres participaram de 

manifestações públicas, como por exemplo, as tricoteuses, que por não 

poderem participar dos debates públicos da Assembléia Constituinte, durante a 

Revolução Francesa, assistiam a esses debates, caladas, tricotando, sentadas 

nas galerias. Procuravam ter alguma ingerência nas discussões por meio de 

textos escritos.  

Já a inglesa Mary Wollstonecraft, em 1792, foi responsável pela 

publicação do livro “Reivindicações dos direitos das mulheres”, obra que foi 

inspiradora para muitas feministas. Ao se considerar a época em que foi escrito 

e a situação em que vivia a mulher, tanto na Europa, como nos Estados Unidos 

e no Brasil, Wollstonecraft representa um papel de extrema importância porque 

ali ela reivindica direitos feministas. O conteúdo de seu livro levou a educadora, 

abolicionista, escritora e feminista republicana brasileira Nísia Floresta a 

traduzi-lo para o português, em 1833. As posições e atuações desta 

educadora, no Brasil e também na Europa, situam-na fora de seu tempo. Ela 

rompeu fronteiras impostas às mulheres pela sociedade, tendo morrido na 

cidade de Rouen, na França, local de onde pode observar os avanços e recuos 

dos movimentos feministas em toda a Europa. 

Também deve ser salientado o importante papel exercido pelas 

feministas norte-americanas.Em julho de 1848, elas foram responsáveis pela 

realização da 1ª Convenção para o Direito das Mulheres, ocorrida em Seneca 
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Falls, Nova Yorque. Esta convenção que é considerada o marco inicial dos 

movimentos feministas no Ocidente, foi a primeira manifestação das mulheres 

que despertou a atenção da sociedade. 

No início do século do XX, destaca-se a postura feminista da escritora 

inglesa Virginia Woolf. Através de seu livro, “Um teto todo seu” publicado em 

1929, ela questiona sobre a inexistência das mulheres na história. Na verdade, 

ela expressa sua opinião sobre a inadequação da história existente, que 

considerava irreal, desequilibrada e incompleta, por não incluírem as mulheres. 

Por isso, esta escritora chegou a sugerir que fosse acrescentado um 

suplemento à história, que a tornasse mais convincente. 

Ao avaliar o papel que o movimento feminista passou a desempenhar no 

século XX, Gonçalves afirmou: 

  Entre os inúmeros fatores que irão distinguir a militância feminista do 

século XIX, do “verdadeiro feminismo”, “ feminismo sistemático” “ novo 

feminismo”(...) da segunda metade do século XX, destaca-se a luta pela 

cidadania que se consubstanciou nas manifestações pela conquista do sufrágio 

universal dentro do núcleo mais ativo do movimento das mulheres no 

oitocentos (p.28). 

 

As manifestações feministas nas artes 
 

Os movimentos feministas passaram a ter desdobramentos culturais no 

mundo inteiro. Nos Estados Unidos, Europa e com algumas ações no Brasil, 

inúmeras artistas plásticas engajaram-se para reforçar os questionamentos 

sobre as questões relativas às mulheres. Nos Estados Unidos o movimento 

feminista foi bastante forte e a sociedade instada deu respostas, participando 

ativamente. O movimento precisava ter visibilidade e não se tinha certeza de 

como fazê-lo. Por isso, nos primeiros tempos, houve um conjunto variado de 

ações, sem que houvesse uma organização lógica. Havia sim muita paixão, 

paixão que estava presente nas manifestações a favor das mulheres. 

Nas artes plásticas é necessário destacar a participação da historiadora de arte 

norteamericana Linda Nochlin, professora da Universidade de Nova Yorque. 

Ela foi responsável pela pergunta que se espalhou entre tantos intelectuais, 

divulgada num ensaio pioneiro, escrito em 1971: Por que não existiram grandes 
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artistas mulheres? (Why have there been no great women artists?) Algumas 

provocações deste artigo deram origem a muitas questões referentes à artes 

visuais e gênero. Nochlin, na vanguarda de muitas outras pesquisadores, 

reivindicava um novo paradigma para a história da arte, que em sua grande 

maioria destaca os artistas homens como gênios das artes visuais, esquecendo 

que muitas mulheres foram produtoras de arte como também de conhecimento, 

no transcorrer da história. 

As atividades, concernentes aos movimentos feministas, foram aos 

poucos sendo organizadas. Na fase que começou a ser conhecida como “A 

primeira onda de feminismo” (First Wave Feminism), mulheres artistas 

deleitaram-se em realizar performances, organizar instalações, penetrando 

num mundo até então proibido, valendo-se de imagens da vagina e de sangue 

menstrual, posando nuas e introduzindo a prática de formas ditas inferiores da 

arte, como bordados e cerâmicas. Estas formas utilizadas provocaram reações 

de um grupo de artistas que ao absorverem as lições do pós-modernismo 

acusaram os procedimentos artísticos como essencialistas, ao destacar, 

através de diferentes ações, aspectos referentes à essência feminina. 

Consideravam ainda pior o fato de que, para mostrar esta essência, as 

mulheres utilizavam expressões utilizadas pelos homens: mulher como 

natureza, como corpo, como emoção, transformando assim as qualidades 

consideradas negativas, como positivas. 

Com atuações artísticas relacionadas ao primeiro momento do 

movimento feminista, devem ser citadas as artistas norte-americanas: Carolee 

Schneemann, que utilizou provocativamente o seu corpo para questionar a 

sujeição da mulher ao poder masculino. 

Na obra ‘Rolo Interior’(Figura 1), que foi apresentada duas vezes, em 

1975 e 1977, a artista coloca suas idéias acerca da liberação sexual e o corpo, 

o imaginário vaginal e a posição da artista dentro de uma sociedade onde os 

homens ditam as regras. Ao valer-se da body art, Schneemann desnudou-se, 

pintou seu corpo com grandes listras que definem os contornos de seu corpo e 

rosto e passou a ler um texto antigo de um livro, enquanto adota uma série de 

poses de modelo. Posteriormente, no final, atira o livro para longe e começa a 

ler o que está escrito num pequeno rolo com dobras que tira de sua vagina. As 

poses que assume remetem a uma aula de desenho, e expressavam uma 
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tentativa de lembrar a ênfase que era dada sobre a superfície do corpo, na 

representação tradicional da mulher como objeto de arte. O ato de extrair o rolo 

da vagina tem um significado, que é o de representar o corpo feminino como 

uma fonte de conhecimento interior e que o poder passa a ser da mulher.  

“Schneemann dava uma lição sobre as limitações acadêmicas da história da 

arte, as quais, segundo ela, podiam ver-se reduzidas ao questionamento de 

que se uma mulher nua podia alcançar autoridade intelectual” (BECKER, ano. 

p.487). Seu trabalho representou uma definitiva contribuição à Body art norte-

americana, que ela aliou com outros meios de representação para expressar 

suas convicções. As Figuras 2 e 3 fazem parte de uma instalação realizada em 

1997, onde já é possível notar a mudança na forma de discutir as questões do 

feminismo.  
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                        Fig. 2                                                                Fig. 3 

 

Outra artista americana que deve ser destacada é Judy Chicago, que em 

finais da década de 1960 começou a questionar a arte abstrata, a partir de 

conteúdos relacionados em diferentes medidas com sua experiência física e 

emocional como mulher. Suas atuações podem ser observadas através de 

diferentes ações, tal como pode ser observado no convite para sua exposição, 

realizada em 1971, na Califórnia State College, que mostrava uma fotografia 

em preto e branco, com a artista vestida de boxeur , apoiada nas cordas do 

ringue de box, numa atitude desafiadora, conforme pode ser observado na 

Figura  5.  Apresentando-se como uma lutadora, “ela não só parodiava um 

estereótipo masculino, como também indicava sua determinação de pegar duro 

num mundo dominado por uns estandartes definidos em grande parte pelos 

homens”( BECKER, ano 1999, p. 78).  Na Figura 4, podemos observar a obra 

de grande repercussão, realizada entre 1975-1979, denominada “O Jantar” ou 

“A Última Ceia”, na qual ela aproveitou a destreza e habilidades de uma série 

de voluntárias (os) para ajudá-la na realização.  Nessa obra foram 

homenageadas um número considerável de mulheres, por meio de uma grande 

instalação feita em cerâmica. O nome de 39 mulheres, mitológicas ou 

históricas, são colocados sobre mesas, de formato triangular, ao lado de 

talheres, copos e pratos que sugerem aparelhos sexuais femininos. Segundo 
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Chicago, seu objetivo era nomear mulheres, que se destacaram em diferentes 

áreas e que a história teima em desconsiderá-las, não as colocando como suas 

protagonistas. Suas atuações são ignoradas, assim como suas descobertas, 

criações e ações. Além disso, no chão estão escritos os nomes de muitas 

outras mulheres, completando, assim, seu objetivo. Esta obra foi alvo de 

grandes discussões. Para artistas pós-modernistas, ela continha um sentido de 

traição, na medida em que as mulheres eram reduzidas a um signo de 

escultura genital. Para Chicago, esta obra podia ser vista como a reprodução 

da vergonha com que as mulheres eram obrigadas a ver seus corpos. Embora 

todas as questões suscitadas quanto a ser uma obra que reforçava o caráter 

essencialista, contrário às posições pós-estruturalistas, com uma noção 

universal de mulher, representado pelo signo dos genitais femininos, nada 

disso pode obscurecer a intervenção radical que este trabalho representou nos 

anos setenta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              
 
 
 
 
 
                  
                   
 
                                                                                             Fig. 5 
                            Fig. 4 
 

 

A insistência da arte das mulheres, na década de 1970, na 

representação de imagens e aspectos do corpo feminino foi bastante 

contestada nos anos posteriores, principalmente nos anos 80 e 90. 
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A avaliação não será somente sobre as manifestações artísticas, pois, ao se 

passarem dez anos das primeiras ações do movimento feminista, a avaliação 

da prática política desses movimentos não conseguia esconder uma certa 

decepção com os resultados obtidos, que podia ser percebida em livros como 

“A Segunda Etapa”, escrito por Betty Friedan. 

Talvez, as razões do desencanto estivessem no encaminhamento que 

foi dado pelas feministas às discussões que fomentavam a discórdia das 

relações entre homens e mulheres e a maneira como fora formulada a 

reivindicação de igualdade, que deveria seguir um modelo masculino, 

construído sobre a negação de que qualquer atributo, justa ou injustamente, 

associados à mulher, como a ternura, a afetividade, fossem preteríveis ao 

primado da razão (GONÇALVES,2006, p.67). 

O que deve ser ressaltado é que a própria dinâmica do movimento 

feminista revelou suas diversidades e suas divisões. Era, segundo Gonçalves, 

o movimento se defrontando com o ‘dilema da diferença’. 

O resultado desses conflitos foi o reforço da idéia de separação entre o 

movimento feminista e a produção de uma história das mulheres. O papel 

desempenhado por Joan Scott, historiadora norte-americana, foi de extrema 

importância para a criação de uma história de gênero, que considera que as 

diferenças entre homens e mulheres são decorrentes de construções sociais 

baseadas nas diferenças sexuais. Scott ofereceu um novo alento para que a 

história das mulheres fosse escrita, em oposição à história feminista, que “se 

definiria como um saber produzido com ênfase nas relações de dominação 

entre homens e mulheres, preocupação menos central na história das 

mulheres” (SCOTT, p.68, in: Gonçalves, 2006). 

A História das Mulheres pregada por Scott opõe-se à idéia de uma 

condição feminina inalterável no decorrer da história, e luta contra a idéia de 

naturalização ou essencialismo das características sexuais dos homens e das 

mulheres, que foram, na verdade, sendo definidas historicamente e de forma 

relacional, na incessante construção interativa dos seus caracteres. Este tipo 

de história, ou história de gênero, foi consolidando seu lugar na academia, 

adotando padrões mais rigorosos de pesquisa e se consagrando como 

categoria de análise. 
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Em contraste com a posição das teóricas e artistas do First Wave 

Feminism, as feministas pós-modernas eram contra o uso da arte para tentar 

oferecer imagens positivas da experiência das mulheres, porque achavam que 

isso poderia ser usado por uma ideologia ou outra. Consideravam que a tarefa 

das artistas era revelar como as características femininas são construídas 

socialmente. 

Defendiam que não existe uma essência feminina e que  “a mulher seria 

apenas um conjunto internalizado de representações”(HEARTNEY, 2002, 

p.53). A idéia de feminilidade era perseguida como uma máscara ou um 

conjunto de poses adotadas por mulheres a fim de se conformarem às 

expectativas da sociedade ou as representações sociais sobre o que é ser 

mulher. 

A teórica feminista Kate Linker afirmou que “na medida em que a 

realidade só pode ser conhecida através das formas que a articulam, não 

existe nenhuma realidade fora da representação” (Apud HEARTENEY, p.53). 

          Nos anos que foram transcorrendo, houve muitas artistas, que se 

valeram da arte para criticar o poder masculino sobre as formas de 

representação feminina, quer fosse, nas artes visuais, quer fosse, no cinema 

ou  na moda, onde seus padrões eram impostos. Outras questionavam a forma 

de representação do corpo feminino, determinada pelo olhar masculino. 

Questionando o que estava consagrado, passaram então a representar 

mulheres que comumente não faziam parte dos padrões masculinos da história 

da arte: velhas, mulheres deformadas pela maternidade, mutiladas (Figura 7). 

Houve também artistas que optaram por não representar o corpo feminino 

baseando-se na teoria “de que qualquer forma de representação perpetua a 

objetificação da mulher” (Ibid, p.54). 

Entre as artistas norte- americanas, que optaram por esta linha, temos 

Barbara Kruger que em sua arte justapôs textos e criou ou descobriu imagens 

fotográficas de maneira a subverter as convenções da mídia, conforme pode 

ser observado na Figura 3. Estas imagens, fragmentadas, removidas de seu 

contexto original e reproduzidas em preto e branco, estavam abertas a novas 

interpretações. 
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                                                                      Fig. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Fig. 7 

 

           Sarah Charlesworth também trabalhou com a idéia de destruir a 

linguagem visual das revistas femininas. Na sua obra, denominada  ‘Figuras’, 

ela coloca um vestido de noite sem o corpo, embora conserve as marcas deste 

corpo, e uma figura deitada, atada e coberta por uma roupa que a escraviza. 

(Figuras 8 e 9). Dessa forma, a artista discute a ditadura a que a mulher é 

sujeita, subordinada a um gosto que é imposto pela fantasia do homem.  
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                                                           Fig.  
 

                                     Fig.8                                             Fig. 9 

 

Cindy Sherman, em sua obra, ‘ Stills de filme sem título de 1978’, 

composto por um conjunto de fotos em preto e branco em que ela usa roupas 

que sugerem tipos femininos presentes nos filmes de Hollywood de sua 

infância, realiza uma exposição brilhante da idéia de feminilidade como um 

mascaramento, servindo como forma de avaliação do olhar masculino e da 

tendência da mídia de tornar as mulheres objeto. 

 

 

  

 

 

                     

 

 

 

 

 

 
 

                                                                  Fig 10 
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Não parece restar nenhuma dúvida de que o a constituição da história 

das mulheres, como campo de conhecimento na academia, tem relação direta 

com os movimentos feministas das décadas de 1960 e 1970. As artes visuais 

representaram um papel importante para dar visibilidade a questões sobre a 

situação da mulher na sociedade, que teve suas discussões sempre adiadas. 

Embora tenha havido exageros, serviu, naquele momento, para chamar a 

atenção para coisas, que nunca tinham sido discutidas.  

A teórica e militante feminista norte-americana Joan Scott já afirmava 

que é necessário atentar-se para a não linearidade dos movimentos feministas, 

tendo em vista a diversidade de posições que têm marcado esse campo de 

conhecimento. Isso pode ser constatado, ainda que num espectro reduzido, na 

abordagem, realizado neste artigo. Sendo assim, a arte, também, esteve e 

estará sujeita a uma ampla gama de posições quanto à melhor forma de atuar 

nas reflexões e discussões sobre as questões feministas. 

 
Conclusão 
 

Neste trabalho foi realizada uma rápida abordagem sobre alguns movimentos 

feministas, organizados e  que se estruturaram a partir da década de 1960. O 

movimento First Wave Feminism, ligado a Betty Friedan, tinha propostas de ruptura 

com toda a condição anterior da mulher, considerada como imposição masculina. 

Artistas vinculadas à suas idéias sugeriam, por meio da Body Art, realizando 

performances e instalações, o uso do corpo como forma de questionamento. A 

forma de utilização do corpo foi bastante combatida por teóricas feministas pós-

modernas, pois elas consideravam que as mulheres estavam dando motivos, 

através da arte, de  perpetuar a idéia de essência feminista. Nas décadas de 

oitenta e noventa, inúmeras teóricas defenderam posições diferenciadas para 

encaminhar o estudo das mulheres. Vê-se, então, surgir um grupo de artistas, com 

outra mentalidade, que desenvolvem uma arte bem mais conceitual, para fazer a 

reflexão sobre as questões feministas. Estas posições encontram respaldo em 

várias teóricas ligadas às ciências humanas, entre elas a professora norte-

americana Joan Scott, que passara a defender que se escrevesse não uma 

história das mulheres, mas uma história de gênero, onde homens e mulheres 

aparecem como coadjuvantes, na construção de suas representações.  
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