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Resumo 

O presente trabalho tem por objetivo investigar as representações do corpo feminino inserido no espaço doméstico nas 

pinturas da série "Envolvimento" (1967-1984), da artista carioca Wanda Pimentel. Para tanto, analisamos o contexto 

artístico e social da produção da série e as características formais e temáticas dos trabalhos, assim como as possíveis 

relações trazidas nas pinturas sobre noções de feminilidade, objetificação do corpo, consumo e a própria representação 

do feminino na arte. 
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Introdução 
A partir dos anos 1960, o estigma da domesticidade se 
tornou uma temática amplamente explorada por artistas 
mulheres como forma de questionar seu lugar na 
sociedade e nas artes. Neste período, Wanda Pimentel 
realizou a série “Envolvimento”: um extenso conjunto de 
pinturas no qual insere fragmentos de corpos em meio ao 
ambiente doméstico. Minha pesquisa teve por objetivo 
investigar as associações entre tais corpos, lidos como 
femininos, e o doméstico na série, buscando entender a 
rede de conotações tecidas entre o corpo, os objetos e o 
ambiente. A metodologia se baseia na análise da 
bibliografia produzida a respeito da série e da artista, no 
levantamento de materiais primários (artigos de jornais) e 
no estudo in loco de algumas obras da série. 
 

Resultados e Discussão 
Primeiramente, investigou-se o contexto artístico e social 

(final da década de 1960 e década de 1970) da referida 

produção. Analisou-se como Pimentel absorveu as 

tendências idealizadas pelos movimentos de retomada 

da figuração e da estética da propaganda, bem como a 

herança do concretismo no Brasil. Em seguida, 

investigou-se em quais circuitos os trabalhos da artista 

circularam (salões, bienais e premiações) e como a 

crítica recebeu esta série. Em um segundo momento, 

foram examinadas as relações do trabalho de Pimentel 

com as discussões sobre o feminismo que emergiam no 

Brasil naqueles anos, bem como com o cenário político 

brasileiro (ditadura militar).  

Num primeiro momento, a pesquisa tinha como foco a 

análise de doze obras da série pertencentes a acervos 

públicos; no entanto, ao longo do desenvolvimento da 

pesquisa, verificou-se que seria mais interessante focar-

se na discussão de algumas questões formais trazidas 

em algumas obras, assim como no desenvolvimento e 

desdobramentos da série ao longo dos anos.  

Foram realizadas visitas ao MAC Niterói, MAM Rio de 

Janeiro e à Pinacoteca do Estado de São Paulo a fim de 

entrar em contato com algumas obras da série 

pertencentes a esses acervos. Na área de Pesquisa do 

MAM RJ foi possível consultar um dossiê da artista com 

diversos materiais primários (fotografias, folders, 

convites, currículos e artigos em jornais) dos anos 1960 

até 2000. 

Figura 1 e 2. Wanda Pimentel, ambos sem título (1968), da 
série Envolvimento. 

            
Vinílica sobre tela, 130x97 cm, Coleção Gilberto Chateubriand, MAM-RJ, 
Rio de Janeiro; Vinílica sobre tela, 116x89 cm, Colección Malba, Museo 
de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. 
 

Conclusões 
No Brasil, o período no qual os trabalhos foram 
desenvolvidos (década de 1960-70) foi marcado por uma 
série de mudanças estruturais em diversos âmbitos, 
tanto no aspecto público, marcado pela luta pela 
democracia e justiça social, como no campo privado, 
devido à chegada de publicações feministas e 
discussões sobre os limites entre as esferas pública e 
privada. Embora seja possível identificar a “questão 
feminina” nos trabalhos de Pimentel e de outras artistas 
da época, havia resistência das próprias artistas em 
alocar tais atuações dentro do feminismo, devido a 
estereótipos carregados pelo termo¹. Pimentel não 
aborda diretamente a questão do papel social da mulher 
dentro de uma perspectiva feminista, já que seu principal 
enfoque é a denúnica do “homem preso na sociedade do 
consumo e automatização”. Contudo, ao trazer para as 
obras sua experiencia enquanto mulher, carioca e de 
classe média, a artista questiona o papel social da 
mulher na sociedade brasileira da época. Hoje, muitos 
anos depois, o trabalho de Pimentel tem sido 
frequentemente resgatado e re-examinado, em diversos 
estudos e iniciativas expositivas, como uma maneira de 
valorizar a produção de artistas mulheres e de revisitar a 
historiografia da arte tradicional. 
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