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Resumo: Estudo desenvolvido com vistas em visibilizar a potente produção de 
desenhos e pinturas de artistas visuais contemporâneas, evidenciando e 
considerando parte das participações e protagonismos excluídos da nossa 
historiografia.  Especificamente, deseja-se reescrever a história da arte 
inserindo narrativas e memórias da população negra, especialmente em 
relação à importância das mulheres no lugar de produção de conhecimento em 
Artes Visuais, além disso, romper a invisibilidade de produções artísticas de 
pintura e desenho dessas mulheres, contribuindo para enaltecer e colocar tais 
produções em lugar de destaque, pois é explicito no Teatro, Dança e Música, 
que mulheres são destacadas como intérpretes e se tornaram grandes musas 
sendo referenciadas no contexto histórico. Porém, nas artes visuais, é notória a 
ocultação da produção feminina pela história, a função de intérprete na área 
das Artes é desprezada, tida como uma mera reprodução se opondo a 
genialidade do conceito de criação, essa criação é destacada como realizações 
masculinas desvalorizando assim as produções femininas, suas narrativas e 
seu real significado nas Artes Visuais. Em consequência disso, é nítido à 
ausência de registro das produções brasileiras de artistas femininas negras, o 
que torna necessário e relevante o desenvolvimento e propagação deste 
estudo no meio acadêmico e social. Para tanto, foi realizado uma pesquisa 
bibliográfica descritiva, com 15 artistas negras, no qual seus trabalhos têm 
essência da pintura, desenho e ilustrações, no qual por meio do tipo de 
pesquisa survey, foram entrevistadas e coletados dados que serviram para 
apresentar cada uma das produções artísticas, suas influências e resistência 
compreendendo melhor como atuam as mulheres negras artistas brasileiras. 
Ao perfazer os estudos, é perceptível que estas mulheres negras são 
resistentes ao racismo e preconceito, através de seus desenhos e pinturas ao 
abordar temas relacionados ao empoderamento feminino, sua cultura local, 
religião e lutas diárias no meio social para conquistar visibilidade enquanto 
artistas negras brasileiras que precisam de espaço na historia da arte.  
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