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Resumo 

O presente texto é resultado de uma pesquisa que se realiza junto ao grupo de pesquisa 
Caixa de Pandora: estudos em arte gênero e memória, do Centro de Artes da UFPel. A 
pesquisa trata da história das mulheres artistas no Sul da América do Sul, mais 
especificamente, sobre a obra de Josefa Palacios, artista uruguaia. A referência teórica é 
pautada em textos de Michelle Perrot, Simone de Beauvoir, Ana Paula Simioni, dentre 
outras, e traz como necessidade a valorização das mulheres que produzem arte e que 
muitas vezes a historiografia não as valoriza. 
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Abstract: The present text is the result of a research carried out with the research group 
Box of Pandora: studies in art, genre and memory, of th UFPel, Arts Center. The research 
deals with the history of women artists in South America, more spedifically, the work of 
Josefa Palacios, na Uruguayan artist. The theoretical reference is based on texts by Michelle 
Perrot, Simone de Beauvoir, Ana Paula Simioni, among others, and brings as a need the 
appreciation of women who produce art and that often historiography does not value them. 
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Ao analisar a feminilidade, não como um fato dado, determinado pela natureza, mas 

como uma expressão social e cultural, Simone de Beauvoir, na obra O Segundo 

Sexo (1980), inicia um pensamento de desconstrução, que chega até nós ainda com 

grande atualidade, pela dificuldade de, ainda hoje, vivenciarmos em todos os 
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campos o reconhecimento pelo espaço feminino de produção. A historiadora 

francesa Michelle Perrot, por sua vez, afirma que:  

no século XX, descobriu-se que as mulheres têm uma história e, 
algum tempo depois, que podem conscientemente tentar tomá-las nas 
mãos, com seus movimentos e reivindicações. Também ficou claro, 
finalmente, que a história das mulheres podia ser escrita.” (2008, p.11) 

 

Segundo ela, pouco se falou diretamente sobre a história das mulheres antes da 

metade do século XX, quando se estabeleceu como foco de análise o indivíduo, a 

mulher em sua unicidade, partindo progressivamente até a história das mulheres em 

esfera pública. Perrot aponta dois fatores como causa para a invisibilidade da 

mulher na história: a falta da presença das mulheres no espaço público, limitadas ao 

ambiente doméstico, e o silêncio das fontes; ocasionado pela escassa quantidade 

de material produzido, tanto pelo acesso aos meios de produção do mesmo, quanto 

pela aceitação de uma incapacidade por parte das mulheres, subjugadas a outros 

afazeres. Então, o que se falou de mulheres foi o que permeou o imaginário 

masculino, uma vez que não se falava sobre mulheres, mas de mulheres. Uma 

história contada por homens resulta em uma história de imaginação e 

representação. Michelle Perrot nos explica algumas formas de silenciamento 

sofridas pelas mulheres ao longo da história: 

Para escrever a história, são necessárias fontes, documentos, 
vestígios. E isso é uma dificuldade quando se trata da história das 
mulheres. Sua presença é frequentemente apagada, seus vestígios, 
desfeitos, seus arquivos, destruídos. Há um déficit, uma falta de 
vestígios. [...] Todas essas razões explicam que haja uma falta de 
fontes não sobre as mulheres nem sobre a mulher; mas sobre sua 
existência concreta e sua história singular. No teatro da memória, as 
mulheres são uma leve sombra. (2008, p. 21-22) 

 

Como compensação à falta de fontes e registros, que apagaram as mulheres, há 

milhares de representações visuais, plástica e literárias, feitas por homens. O que 

se tem de registro são olhares masculinos que tão pouco estabelecem contato 

direto com a realidade cotidiana das mulheres representadas. “Discursos e imagens 

cobrem as mulheres como uma vasta e espessa capa. Como alcançá-las, como 

quebrar o silêncio e os estereótipos que as recobrem?” (PERROT, 2008, p. 25) 

E ela pergunta: “Por que tão poucas mulheres filósofas? Falta-lhes a experiência do 

mundo? Ou a do pensamento? Falta-lhes a formação? E as pintoras? Para elas, 



 

 

 

criar algo por si era simplesmente impensável?” A resposta abrangeria, com 

certeza, um pouco de cada uma dessas explicações. Pintar, compor música, 

ultrapassar os limites das artes de entretenimento, não era algo simples para as 

mulheres. 

Escrever foi difícil. Pintar, esculpir, compor música, criar arte foi ainda 
mais difícil. Isso por questões de princípio: a imagem e a música são 
formas de criação do mundo. Principalmente a música, linguagem dos 
deuses. As mulheres são impróprias para isso. Como poderiam 
participar dessa colocação em forma, dessa orquestração do 
universo? As mulheres podem apenas copiar, traduzir, interpretar. 
(2008, p.101) 

 

Conforme Perrot, Baudelaire considerava os museus como únicos locais 

convenientes para uma mulher. A aprendizagem de verdade, como para os homens, 

lhes era negada, alegando que o nu não devia ser exibido às moças. O acesso à 

Escola de Belas Artes, em Paris, só lhes foi concedido em 1900, e ainda assim com 

as vaias dos estudantes. Antes disso, as jovens podiam cursas as escolas e 

academias particulares, sendo que, em Paris, a mais célebre foi a academia Jullian.  

No Salon, os júris, inteiramente masculinos, esperavam das mulheres 
que se conformassem com os cânones da feminilidade, pelos temas: 
naturezas mortas, retratos, cenas de interior e buquês de flores, que 
formavam uma seção inteira; e pelo estilo. Nem nu nem pintura de 
história. (PERROT, 2008, p.102) 

  

Perrot também traz um relato, retirado de um diário, da artista russa Marie 

Bashkirtseff, em que a jovem dá seu testemunho do seu cotidiano vivido dentro da 

Academia Julian – instituição francesa fundada em 1867. A jovem conta que a 

academia tinha uma atmosfera amistosa, e que sua família não apoiava sua 

vontade de ser artista, que só pensavam em casá-la. Mas, apesar, de no ateliê o 

clima de pura arte ser animador, o machismo dos professores a desestimulava: “ 

‘esses senhores nos desprezam’, escreve ela, ‘e só quando encontram um estilo 

forte e brutal é que ficam satisfeitos. É um trabalho de homem, disseram de mim. 

Tem força, tem natureza’ ”. (2008, p. 102) 

A necessidade da construção de uma história das mulheres se dá, então, por 

diversos fatores: fatores científicos, que se referem à crise dos sistemas de 

pensamento, que tornou sexuada a questão do comportamento; fatores 

sociológicos, considerando a presença da mulher nas universidades, como 



 

 

 

professora e aluna; e fatores políticos, pois, a partir de 1970, com o movimento de 

liberação da mulher, temos como consequência a crítica de um saber 

institucionalizado e masculino. 

No campo da arte, assim como em outros campos que exigiam faculdades mentais 

ligadas à criação e à abstração, as mulheres foram afastadas: como elas poderiam 

fazer arte, a arte como criação de algo? Elas copiam, traduzem e interpretam.  No 

texto Mujer, Arte y Sociedad (1992), Whitney Chadwick inicia o texto falando sobre o 

caso da Royal Academy: Mary Moser e Angelica Kauffmann, que fizeram parte do 

grupo de fundadores da instituição inglesa, mas se tornaram apenas representações 

e não representantes de um grupo. Um dos registros das aulas na academia é a 

pintura Os membros da academia real (1771-1772), de Johann Zoffany, na cena 

abaixo (Figura 1) uma aula de modelo nu, mas as alunas não estão presentes na 

aula, elas foram reduzidas à representação dentro da representação no canto 

superior da imagem, em que aparece os seus retratos pintados.  

 

 

Figura 1: Johann Joseph Zoffany, Academicians of the Royal Academy, 1771-1772. 

 

 
Adentrando os apontamentos sobre campo da arte, há um consenso, entre as 

teóricas feministas que buscam trazer à tona uma história das mulheres, que a 

história da arte é um relato de acontecimentos organizados de maneira cronológica 

de homens sobre homens, dos historiadores sobre “grandes mestres”.  

De que se constituiu a problemática das artistas mulheres na prática? Dos aspectos 

culturalmente estabelecidos abordados anteriormente: a cadeia produtora de um 

comportamento passivo e submisso, da redução de seu espaço de atuação ao 



 

 

 

âmbito doméstico, da distinção entre público versus privado, em que público se 

refere ao masculino e privado limita o espaço feminino, a ideia de que as mulheres 

eram imitadoras, sem capacidade criativa, seus fatores biológicos, constituição 

física, a moral, os bons costumes, a sociedade, a visão própria de inferioridade. 

Sobre os cerceamentos impostos no quesito acesso ao ensino da arte, Ana Simioni 

no texto O corpo inacessível: as mulheres e o ensino artístico nas academias do 

século XIX (2007), realiza importantes apontamentos. A situação em relação ao 

ensino acadêmico da arte, ao longo dos séculos XVIII e XIX, possui diversas 

distinções para artistas homens e mulheres. Partindo do ponto já citado 

anteriormente usando como base as ideias de Michelle Perrot e Whitney Chadwick, 

de que existe mais por trás da negligência e falta de mulheres artistas do que a real 

inexistência delas ou da falta de capacidade delas, é coerente salientar alguns dos 

fatores que tornaram árduo o caminho das artistas ao sistema das artes. 

Na base do cerceamento institucional estava a questão do estudo a partir do modelo 

vivo e do modelo nu, considerado indecente para o “sexo frágil”, Assim, o acesso ao 

ensino artístico, com as bases necessárias da representação do período, foi-lhes 

negado através dos fatores sociais em perspectiva de gênero e a atribuição de uma 

conduta moral à mulher. O acesso à informação era inicialmente vetado nas 

academias. As artistas que tivessem interesse em ter o conhecimento sobre o 

cânone tinham como saída buscarem ateliês privados. Simioni comenta, sobre a 

Academie Julian, que mesmo com o destaque pela abertura de turmas mistas tinha 

como agravante a questão financeira, de tal modo que “o único senão ali é que 

deveriam pagar caro por tantos privilégios”, que constituíam no estudo do modelo 

vivo por até 8 horas, e onde “as mensalidades para as mulheres custavam, 

geralmente o dobro das masculinas.” (Simioni, 2002, p. 92) 

Indo por outro caminho seriam classificadas como artistas de artes menores, que 

não necessitavam do conhecimento da representação do corpo, como a pintura de 

paisagem e a natureza-morta. Além disso, a maneira como a crítica às classificava 

era decisivo, pois ao serem clarificavas como “amadoras”, em comparação ao 

chamado “trabalho sério” dos artistas homens, elas eram facilmente excluídas da 

história da arte. A dificuldade da profissionalização das mulheres artistas se deu 

ainda pela construção de um conceito de “arte feminina”, com temas “menores”, em 

contraste com a arte masculina, histórica e com temática pública. Além dos ateliês 



 

 

 

privados, Simioni diz que as artistas recorriam a “uma série de caminhos 

alternativos, onde a artista pode aprender o corpo humano e descobrir quais as 

melhores maneiras de representá-lo” (2002, p. 86). Sendo excluídas desse 

conhecimento pelo meio acadêmico, lhes restava ainda recorrer a esboços de seus 

próprios corpos ou de amigas íntimas.  

Mesmo com a possibilidade de entrada das artistas na academia desde 1770, o 

acesso era distinto do masculino e seria necessário contar com uma indicação real, 

que atribuísse a elas o título de excepcionalidade. Em 1896, as artistas conseguiram 

a liberação para frequentar as aulas de anatomia e história da arte, mas 

necessitavam de diversos requisitos para que fossem aceitas: a comprovação de 

que tinham entre 15 e 30 anos, uma requisição por escrito e uma carta de indicação 

de um professor ou artista renomado. Apenas em 1990 foi destinado às artistas um 

ateliê exclusivo. As reações acaloradas por parte dos alunos têm como justificativa, 

como se refere Simioni, o “medo da feminilização da profissão e sua correlata 

desvalorização social” (SIMIONI, 2002, p.94). 

Apesar do caso brasileiro ser mais favorável para as artistas, já que aqui puderam 

ingressar na academia legalmente desde 1892, a instituição possuía as mais 

diversas carências, havendo um baixo nível de institucionalização. Havia um caráter 

de autoridade e dominação ocasionados por relações pessoais, pois se uma mulher 

desafiasse a autoridade masculina “estava fadada ao pior dos castigos: a exclusão 

absoluta do campo da arte e da memória coletiva, ou seja, uma dupla morte.” 

(SIMIONI, 2008, p.5). 

A partir dos diversos apontamentos feitos aqui sobre a situação cultural atribuída à 

mulher e sua esfera de atuação enquanto ser social, alguns dos aspectos de 

dificuldade de acesso às instituições destinadas ao ensino da arte, se segue uma 

abordagem sobre artistas mulheres no Uruguai, um caso específico, o da artista 

Josefa Palacios. 

 

A História da Arte e as Artistas na América do Sul 

Ao estudarmos história da arte ocidental conhecemos diversos períodos, contextos, 

movimentos artísticos, patrocinadores, e talvez dos mais importantes: os artistas. 

Autores elaboraram suas análises e compilações de dados coletados sobre distintos 



 

 

 

estilos e linguagens de artes visuais, a partir do surgimento da arte rupestre até os 

dias atuais. Nessas publicações podemos identificar centenas de nomes de artistas, 

renomados ou desconhecidos, em sua maioria esmagadora masculinos, e também 

encontramos milhares de figuras femininas nuas.  

O mesmo ocorre na história da arte na América do Sul. Poucos nomes de artistas 

mulheres são citados nessas publicações. Poucas são as mulheres artistas citadas, 

referenciadas e estudadas ao longo da história da arte. Sabemos das dificuldades 

sociais que impediam as mulheres de seguir o ramo artístico, desviando-as apenas 

para a função de modelos ou musas.  

É em meio a esse contexto que Josefa Palacios, nascida no início do século XIX em 

Colonia del Sacramento, no Uruguai, se insere no meio da arte. Em 1954 Josefa 

pinta o Desembarco dos Trinta e Três Orientais. Possivelmente inspirada pelos 

relatos orais da cruzada libertadora que haveria acontecido 29 anos antes, assim 

como a instalação de um governo provisório por parte dos caudilhos e a culminação 

da independência, Palacios pinta sua representação do acontecimento da praia da 

Agraciada, sendo esta a primeira pintura a retratar o movimento uruguaio de 

independência. 

Em 2017, ao visitar o Museu Histórico Nacional de Montevideo, com o propósito de 

dar início à pesquisa e também para conhecer presencialmente a obra daquela 

mulher que viria a ser pioneira na pintura histórica uruguaia, logo se percebe que foi 

também invisibilizada e esquecida. Chegando lá, fui surpreendida pelo recepcionista 

ao saber que jamais lhe haviam perguntado especificamente pela artista, e isso se 

deve a que a obra de Josefa Palacios passou desapercebida pela população até 

2012, quando foi publicado o Arte Activo – Catálogo digital de artistas visuales de 

Uruguay, disponível também em plataformas online. O catálogo, realizado pela 

professora e pesquisadora uruguaia Sonia Bandrymer, visou incluir biografias, 

informação e imagens, apresentando a vida e obra de 172 artistas visuais uruguaios 

nascidos entre 1830 e 1971. Este é o maior estudo sobre a artista já publicado. 

Além disso, fui informada pelo recepcionista do museu que Josefa seria a única 

mulher a compor o acervo do museu. 

Gabriel Peluffo Linari, arquiteto, pesquisador e escritor do livro Historia de la pintura 

uruguaya: El imaginario nacional-regional (1830-1930), fez uma seleção de obras e 



 

 

 

artistas que seriam incluídos na escritura do livro. Dentre eles, podemos citar nomes 

como Juan Manuel Blanes e Pedro Figari, além de artistas suecos, italianos e 

franceses que integraram a classe de retratistas do Uruguai. Nessa seleção de 

retratistas, paisagistas, pintores históricos, gravuristas e demais artistas, podemos 

encontrar apenas uma mulher: Petrona Viera, pintora da corrente planista, nascida 

em 1895 e que produziu até sua morte, em 1960. 

Quando se trata de estudos em meios oficiais, não se costuma encontrar facilmente 

Palacios. Não vemos sua obra estampada nas sessões de arte ou história nos livros 

didáticos escolares, ou tampouco nos livros específicos de história da pintura. Por 

outro lado, é só pesquisarmos rapidamente na internet ou em livros (mais antigos ou 

recentes) sobre o episódio do desembarco dos 33 orientais para encontrarmos a 

pintura oficial em que é retratado: a de Juan Manuel Blanes. O estudo do 

acontecimento é representado nessa única imagem, como se não houvessem 

outras. 

Mas o que levou ao silenciamento de Josefa Palacios, artista pioneira na pintura 

história uruguaia, a pintar a primeira retratação do episódio de independência e ser 

silenciada e negligenciada de tal forma? O que levou o desinteresse nacional sobre 

uma obra de uma mulher que ajuda a construir a história de seu país, imprescindível 

para o estudo da arte uruguaia? É necessário conhecer, investigar e analisar o 

contexto que invisibilizou Josefa Palacios e não permitiu que sua obra fosse 

estudada, à diferença da valorização que obteve seu compatriota Juan Manuel 

Blanes. 

 

Josefa Palacios: uma biografia 

Poucos eram os relatos da mulher aristocrata que pintou o Desembarco dos Trinta e 

Três Orientais, em 1854 (Figura 2). Até 2018, as fontes de pesquisa eram escassas 

e pouco se sabia sobre ela. O periódico uruguaio El Comercio del Plata, de 1849, 

relatava suas habilidades de desenho logo na adolescência, assim como dados de 

casamento e sua possível data de falecimento (entre 1881 e 1882).  

Não se sabe ao certo seu nome. Algumas fontes sem muito aprofundamento dizem 

que se chamava Claudia Josefa Palacios, já outras fontes relatam que seu nome 

seria Josefa Palacios González, de acordo com um censo de 1836, onde justifica 



 

 

 

que o sobrenome González teria sido herdado de sua mãe (COLONIA DEL 

SACRAMENTO, 2008, p. 2) 

Santiago Pittamiglio (2018) apresentou um projeto de decreto que visava renomear 

uma das ruas de Colonia del Sacramento, cidade de nascimento da artista, com o 

nome da mesma, procurando reconhecer sua importância no contexto artístico que 

merece. O projeto foi aprovado e hoje o nome da artista está inserido no bairro onde 

as ruas levam os nomes de artistas renomados. 

Para a justificativa do projeto, Pittamiglio realizou uma pesquisa biográfica sobre 

Palacios, onde revela que Palacios tem mais algumas obras realizadas além da do 

episódio do desembarco, mas ainda não consegui ter acesso a elas. Além disso, o 

autor também faz uma breve análise iconográfica da obra, contextualizando-a no 

cenário artístico uruguaio e ressaltando seu mérito: 

La pintura se ajusta mayormente a laverdaderahistoria tal y como 
sucedió. Representa unpaisajenocturnoescasamente iluminado, 
apareciendoenel centro Juan AntonioLavalleja, quiensostieneensu 
mano izquierdalabandera tricolor azul, blanca y roja, conun grupo de 
componentes de laexpedición libertadora en diversas actitudes y al 
fondo, enel centro, se divisa elríoUruguay y una embarcación que se 
aleja. (2018. p. 2) 

 

 

Fugira 2: Josefa Palacios, Desembarco dos Trinta e Três Orientais, em 1854. 

 

 



 

 

 

O Pintor Juan Manuel Blanes 

Acostumados com a técnica de Juan Manuel Blanes, compatriota da artista Josefa 

Palacios, é difícil encontrar alguma análise sobre a obra dela, principalmente pelos 

motivos sociais já descritos no início desse artigo. Mas é importante salientar a 

diferença entre a artista autodidata e ele, que sai do país para estudar técnicas de 

pintura na Europa. Blanes foi patrocinado pelo governo uruguaio, que lhe 

encomendou muitas telas, incluindo o retrato oficial do General José Artigas. A 

impecável técnica de Blanes, seu olhar apurado e o ideal de identidade nacional 

ligado à linhagem histórica de sua pintura, o consagrou como o pintor da pátria, e 

nesse pedestal sua memória vive até os dias contemporâneos. 

As mulheres se movem nas fronteiras da civilidade e da selvageria, 
do humano e do animal. São uma ameaça para a vida harmoniosa 
da coletividade. Como mantê-las afastadas? As mulheres não são 
apenas diferentes: modelagem inacabada, homem incompleto, falta-
lhes alguma coisa, são defeituosas. A frieza da mulher se opõe ao 
calor do homem. Ela é noturna, ele é solar. Ela é passiva e ele, 
ativo. O homem é criador, por seu sopro, o pneuma, e por sua 
semente. Na geração, a mulher não passa de um vaso do qual se 
pode esperar apenas que seja um bom receptáculo. (PERROT, 
2008, p. 23) 

 

Blanes recebeu bolsas de estudos para estudar na Europa, onde morou por alguns 

anos. Mesmo lá, recebeu encomendas do governo uruguaio para realizar o retrato 

oficial de José Artigas, herói nacional. Como o general já havia falecido, era 

necessário construir do zero uma imagem que fosse convincente e adequada para 

um caudilho que liderava um movimento de independência. Mesmo sem referências 

imagéticas, Blanes executa estudos do rosto do libertador por meio de relatos orais 

(FOCHESATTO, 2017, p. 6-7). 

Blanes recebeu encomendas do governo para retratar os heróis militares, na 

esperança de construir uma identidade nacional. Essas obras hoje encontram-se, 

em sua maioria, no Museu Histórico Nacional ou no Museu Juan Manuel Blanes, 

que carrega o nome do artista:  

Muitos retratos também são encomendados com fins celebrativos, e 
tornam-sepatrimônios iconográficos de determinadas sociedades. 
Muitos desses retratos são aclamados nas festas cívicas e expostos 
em locais públicos exatamente por carregarem essa função. 
(FOCHESATTO, 2017, p. 6) 

 



 

 

 

O Juramiento de losTreinta y Tres, elaborado por Blanes em 1977 (23 anos depois 

da obra de Palacios – Figura 3), apresentava muitas características de uma pintura 

alegórica, esquematizada para contemplar a estética libertadora nacional que se 

precisava. Carrega uma moldura bem polida, onde podemos destacar as 

simbologias da balança, docerro de Montevideo, do gado, do equino e do sol. Estes 

elementos fazem parte do atual Brasão de Armas da República Oriental do Uruguai. 

Os símbolos representam, respectivamente: a igualdade e justiça, a força, a 

liberdade e a abundância (se tratando da economia). 

 

 

Figura 3: Juan Manuel Blanes, Juramiento de losTreinta y Tres, 1977 

 

O presente estudo encontra-se em andamento, e pretende aprofundar a análise 

comparativa da produção destes artistas no foco da representação histórica no 

Uruguai, bem como, enfatizar a obra de Josefa Palacios nesta temática.  

Entendemos que os estudos na área de história da arte, que valorizem a produção 

das artistas, e que procure registrar suas obras vai contribuir para uma historiografia 

mais abrangente e coerente com o enaltecimento da arte na América do Sul, como 

um todo.    

Não é uma surpresa o fato de a artista não ser devidamente referenciada ou 

estudada, visto que estamos acostumados com a negligência e silenciamento de 

grandes artistas mulheres até no contexto europeu, como foi o lamentável caso de 

Camille Claudel. Gênio da técnica da escultura e assistente de Rodin, Camille 



 

 

 

produzia suas obras no ateliê de seu mestre, com quem teve um relacionamento. 

Mas a cultura do machismo a ofuscou, e impediu que fosse vista como uma grande 

artista ao igual que seu mestre. Camille acabou internada num hospital psiquiátrico 

até sua morte e suas obras expostas no museu que leva o nome de Rodin. Apenas 

em 2017 teve o devido reconhecimento e um museu em seu nome foi aberto 

próximo a Paris, em sua cidade natal. 

A pergunta “Por que não houve grandes mulheres artistas?” nos leva 
à conclusão, até agora, de que a arte não é a atividade livre e 
autônoma de um indivíduo dotado de qualidades, influenciado por 
artistas anteriores e mais vagamente e superficial ainda por “forças 
sociais”, mas sim que a situação total do fazer arte, tanto no 
desenvolvimento do artista como na natureza e qualidade do 
trabalho como arte, acontece em um contexto social, são elementos 
integrais dessa estrutura social e são mediados e determinados por 
instituições sociais específicas e definidas, sejam elas academias de 
arte, sistemas de mecenato, mitologias sobre o criador divino, artista 
como He-man ou como párias sociais. (NOCHLIN, Linda, 2016, p. 
24) 

 

O reconhecimento é um processo lento. Até 2012, com a publicação de Sonia 

Bandrymer já descrita no início desse artigo, não tínhamos estudo algum sobre 

Josefa Palacios já publicado. Em 2018, a obra da artista viajou até Mercedes, outra 

localidade uruguaia, com o intuito de participar de uma exposição que 

homenageasse a história das mulheres. Também em 2018, com o projeto de 

decreto do edil Pittamiglio, tivemos o prazer de conhecer ainda mais sobre a 

misteriosa vida dessa artista, além de caminhar mais um passo rumo ao 

reconhecimento da mesma. 

Ainda devemos caminhar mais. Josefa deve ter sua obra publicada nos livros de 

arte, nos livros didáticos escolares e deve também continuar participando de 

exposições de curadoria planejada. O manto que cobre a importância e a potência 

da obra de Palacios deve ser por fim retirado. 
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