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 Metáforas Urbanas – uma homenagem às mulheres 

 

Em 2019, no seu primeiro ano de existência, a Zagut realizou a 

exposição “Entre Fronteiras”, com 14 artistas mulheres e uma curadora, Bianca 

Bernardo, que sobre a mostra, referiu: “...convida o público a navegar pelos 

territórios ampliados da arte, habitando as margens borradas dos inconscientes 

femininos”. Foi uma forma de pontuar a desigualdade entre homens e mulheres 

em diversas questões, como salariais, de quantidade de trabalho e em especial 

a diferença nas artes. No texto, um claro posicionamento: “A Zagut é um 

espaço que propõe a permeabilidade, seja entre gerações, entre áreas de 

conhecimento, entre pessoas, com foco na interdisciplinaridade e no diálogo. A 

exposição dá asas ao imaginário feminino, pelas vozes que se expressam em 

cada trabalho e nos remetem a questões caras e importantes para essas 

mulheres. Tanto em sua singularidade, como ao se ampliarem para a 

representação de outras...” 

Não faltam movimentos que mostram o ativismo feminista que vem 

clamando por espaço em instituições culturais, como por exemplo, o que 

representa Ana Mendieta, as Guerrilla girls (que chamaram a atenção para os 

números do MASP: 6% das obras da coleção de mulheres, e 60% dos nus, 

números ainda melhores que os da seção de arte moderna do Metropolitan, 

com 4 e 76% respectivamente), a Women´s Action Coalition (WAC). Mas na 

prática as instituições continuam com números muito injustos com relação à 

evidência que é dada para as obras de mulheres. São tentativas de mudar o 

panorama que está presente desde sempre: em History of Art, de Janson, de 

1962, ou The Story of Art, de E.H. Gombrich, não há relato de mulher artista. 

Não faltam exemplos de artistas mulheres reconhecidas tardiamente, como 

Claudel e Collot. 

Desde a criação da Zagut, não houve exposição que não tocasse em 

temas caros quanto ao papel da mulher em nossa sociedade. A voz vem sendo 

dada de forma constante às artistas, de forma a que esses chamados venham 

gerando reflexões as mais diversas. Em quatro anos, mais de 300 mulheres de 



diversas gerações apresentaram suas obras nas mostras. Algumas muito 

claramente ativistas feministas. 

Nesta mostra, Metáforas urbanas, o convite para pensar em questões 

femininas importantes, as relações com a presença nas cidades, foi estendido 

também aos homens. E o resultado é visível através de obras que vão nos 

encantando com seus posicionamentos. São praticamente 50 mulheres e 

pouco menos de 25 homens que aceitaram esse desafio. 

Esperando que cada vez mais tenhamos uma sociedade mais justa, em 

relação ao machismo, mas também a outras desigualdades, raciais, sociais, 

econômicas, que nos cercam, que as obras permitam fruição, reflexão e 

transformação em cada um de nós! 
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“Uma meta existe para ser um alvo 

Mas quando o poeta diz: meta 

Pode estar querendo dizer o inatingível” 

Gilberto Gil 

 

Carlos Vinícius da Silva Taveira 

Doutor em literatura cultura e contemporaneidade 

Mestre em teoria da história da arte 

 

 

Metáforas modernas. 

 

 

 A arte contemporânea sempre foi posicionada entre os limiares em que 

de um lado problematizou a tentativa de representação do real e de outro, 

tensionou sua apreensão em algum tipo de linguagem artística. Atualmente, não 

se trata a arte como somente um objeto estabilizado que caiba em uma categoria 

estática. Pelo contrário, ao se referir ao contemporâneo as palavras têm sua 

tradicional funcionalidade modificada, tendo seu significado ampliado e sua 

semântica aplicada a cada experiência. A arte não é mais um fim, mas 

sobretudo, um meio, um processo inacabado que exige uma nova forma de 

mediação constantemente construída. 

 Essa operação exigiu uma revisão das nossas formas e interações com o 

que nomeamos como arte. O saber acumulado passou a ser questionado e 

adaptado a novos contextos. Para isto, assumiu-se a instabilidade como uma 

premissa de negociação com o que escapa sempre do espaço da enunciação. 

Produzir um objeto de arte se transformou no ofício de lutar com o desconhecido, 

ou seja, de dominar a transição entre o visível e o sensível. 

 A exposição “Metáforas Urbanas” proposta pela Galeria Espaço Zagut traz 

como eixo principal o desejo de debater os significados e sentidos profusos que 

atravessamos em um momento de incertezas e mudanças no mundo. As 

transformações efetuadas pelo desenvolvimento da tecnologia moderna, 

ironicamente soam contraditórias ao período que ainda transpira antigas 



questões fantasmáticas não solucionadas e que evocam o desafio de reinvenção 

e de procura por novas respostas.  

 Nessa encruzilhada histórica a contribuição das artes em propor 

inovações e de buscar originalidade na capacidade de expressão é um dos 

possíveis caminhos para se imaginar novos futuros. A metáfora é capaz de criar 

elementos, que por enquanto não existem, mas que se encontram em momento 

de germinação. São sementes em potência para o amanhã. 

 

      *** 

 

 No século XIX o filósofo alemão Friedrich Nietzsche chamou atenção para 

o conceito de verdade articulado com o de “metáfora” e de outras figuras de 

linguagem. O desafio de entender a realidade ganhou uma abordagem pelo 

fragmento e o dissonante, pois a ideia de universalidade não foi capaz de decifrar 

as interrogações expostas pelo recente movimento cultural do romantismo. Era 

necessário incluir e investigar a existência por então caminhos adicionais 

inexplorados. 

 Para isto, o conceito de verdade não dependia mais de uma metafísica 

que serviu de referencialidade durante um longo período tempo, mas sim, de 

uma análise composta no campo das circunstancialidades. O acontecimento, ou 

o instante, se tornava soberano perante uma interpretação temporal estritamente 

linear. Nesse contexto são as figuras de linguagem, entre elas, a metáfora que 

começariam a ocupar espaço no campo das artes e da filosofia.  

 Nos dias atuais a metáfora é considerada uma ferramenta instrumental de 

extrema importância para lidarmos com as bordas e limites das múltiplas 

linguagens. Porém, em uma época recente da história brasileira caracterizada 

pelo epíteto de ditadura militar foi imprescindível utilizar-se de metáforas para 

que os artistas escapassem as agruras da censura.  

  A promulgação do ato institucional de número cinco em 1968 e a criação 

de um sofisticado aparato repressor, impuseram a necessidade do uso indireto 

da linguagem ao artista. O desafio de expressar o indizível não era forjado 



somente pela falta de palavras ou gestos inerentes a angustia do existir humano, 

mas também, pela proibição de seus usos pelo âmbito político. Somente com a 

mudança democrática proporcionada pela constituição de 1988 era garantida o 

direito básico de expressão.  

 O processo de criação artístico é diversificado e complexo, contudo, é 

importante salientarmos que existe uma relação entre os modos de ver que o 

artista propõe e a sua respectiva possibilidade de transmiti-lo. Existe uma 

semântica na arte que dialoga diretamente com o contexto em que é produzida.   

 Por fim, há uma produção do inconsciente na arte, que entre outras 

possibilidades de definição, pode ser pensada como um ato de deixar rastros. 

Dos vestígios provenientes dessa trilha é possível especular que uma metáfora 

é algo que aponta para o desconhecido mantendo alusão de percorrer e se 

aventurar por novos caminhos. Uma obra de arte pode transformar o que 

nomeamos de realidade.   
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MULHERES ARTISTAS: HÁ DESIGUALDADE DE GÊNERO NO MERCADO 
DAS ARTES PLÁSTICAS NO SÉCULO XXI?  
 
Priscilla Cruz Leal (Um dos primeiros textos sobre o tema no Brasil, 
apresentado no VIII Enecult 2012) 
 
Resumo: O presente artigo nasceu da pesquisa, para uma peça de teatro, 
sobre a vida da escultora francesa Camille Claudel, que viveu no século XIX, 
época em que as mulheres não tinham acesso total ao trabalho com a arte. No 
decorrer da pesquisa, verificou-se a necessidade de conexão dessa questão 
com a atualidade, razão pela qual surgiu a indagação título desse artigo. Assim, 
o artigo, tem como objetivo verificar se, no século XXI, ainda há desigualdade 
de gênero nas artes plásticas, focando na pintura e  na escultura, artes 
consideradas nobres e, portanto, inacessíveis para as mulheres daquele 
período. 
 
Palavras-chave: Mulheres artistas, desigualdade de gênero, Camille Claudel, 
diversidade cultural. 
 
Mulheres artistas no Século XIX: França x Brasil 

 
Camille Claudel nasceu em 1864 na pequena cidade de Frère-en-

Tardenois, na França. Começou a esculpir desde cedo e, em 1881, sabedor 
de que em Paris o talento de sua filha seria desenvolvido, seu pai mudou-se 
para a Cidade Luz levando toda a família. Naquele período, final do século 
XIX, as mulheres não podiam frequentar a Escola de Belas Artes, ficando 
restritas aos ateliês, financiados pelas famílias ou nas poucas Academias 
particulares, que aceitavam mulheres. A mais conhecida era a Academia 
Julian, local onde muitas artistas brasileiras foram buscar conhecimento, mas 
Camille começou seus estudos na arte de esculpir na Academia Colarossi, sob 
a orientação do Mestre Alfredo Boucher. 

A história de Camille Claudel é conhecida. Dona de um talento nato, 
tornou-se assistente do Mestre Auguste Rodin, e logo sua amante, título pelo 
qual é conhecida até hoje. 

Após Camille Claudel, as mulheres passaram, sob vaias dos 
estudantes, em 1900, a serem aceitas na Escola de Belas Artes, tendo, 
portanto, acesso ao estudo das artes, tal como os homens. Camille foi pioneira 
por esculpir figuras nuas, particularmente mulheres, de forma sensual, 
emprestando seu corpo e seu rosto para tais obras. Infelizmente, a escultora, 
irmã do poeta Paul Claudel, não aguentou a pressão de uma sociedade 
patriarcal, que não tinha olhos para seu talento e sua rebeldia, e, após romper 
com o amante Rodin e perder o pai, foi levada pela família para um hospital 
psiquiátrico, onde morreu 30 anos depois, esquecida e sem nunca mais ter 
esculpido. 

A história de Camille Claudel foi resgatada nos anos 80 pelo cineasta 
francês Bruno Nuytten, que a transformou em filme e a levou para o mundo. 

Após tantas conquistas femininas nos anos 60 e 70, é difícil imaginar 
uma época em que as mulheres eram proibidas de estudar artes plásticas, 
porque eram consideradas incapazes para tal. Segundo Perrot (2009, p.101): 



“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. As mulheres eram improprias para isso. 
Como poderiam participar dessa colocação em forma, dessa 
orquestração do universo? As mulheres podem apenas copiar, traduzir, 
interpretar”. 

Por conta de tal “status”, a mulher era aceita como musa, objeto de 
desejo do olhar masculino, mas não como criadora, agente ativa que olha e 
coloca em forma o que deseja. 

 

No Brasil, segundo Simioni (2008, p. 29): 

 
“Durante o século XIX, a arte parecia ser uma profissão exclusivamente 
masculina. Os interessados formavam-se na Academia Imperial de 
Belas Artes, onde adquiriam os conhecimentos necessários para se 
tornarem artistas e, posteriormente, viverem de suas classes e das 
encomendas oficiais e privadas que, vez por outra, aconteciam. As 
poucas mulheres que ousaram ingressar nesse sistema dominado pela 
academia eram julgadas por seus pares de modo pejorativo, como 
amadora”. 

A Academia Imperial de Belas Artes foi fundada na cidade do Rio de 
Janeiro em 1816, mas foi inaugurada como referência nos estudos das artes, 
apenas em 1826. Em 1840, a Academia começou a promover exposições 
abertas para alunos e não alunos, desde que passassem pelo crivo dos 
professores acadêmicos, permitindo assim a entrada das artistas mulheres no 
circuito cultural, sob a categoria de “amadora”. O estudo das mulheres artistas 
começou a ser possibilitado em 1881 quando o Liceu de Artes e Ofícios, criado 
em 1857, abriu suas portas às mulheres. Na tradicional Escola Nacional de 
Belas Artes às mulheres só foram aceitas como alunas em 1893. A opção, 
portanto, era muito semelhante às das artistas francesas: estudar com algum 
homem artista com o qual elas tinham ligação, familiar ou amorosa, ou no 
Liceu. 

Nessas poucas linhas, verificamos que a impossibilidade de fazer parte 
da vida artística e a desqualificação da mulher artista impossibilitaram-na de 
fazer parte da história da arte do século XIX: Lavinia Fontana e Sofonisba 
Anguissola foram pintoras italianas de grande talento no Renascimento, mas 
não entraram nos livros de história da arte como tal; Camille Claudel ainda 
carrega o estigma de amante do Mestre Rodin; Julieta de França, escultora, 
primeira mulher a participar das aulas de modelos vivos na Academia de Belas 
Artes no Brasil, sendo agraciada com uma bolsa importante de estágio em 
Paris, em 1900, não é conhecida por nós. E, assim, são tantas outras artistas 
mulheres, sejam brasileiras ou europeias, que não constam nos livros de 
história ou em qualquer mídia especializada. Essas artistas caíram no 
esquecimento por muito tempo, a ponto de no Brasil considerarmos a presença 
da mulher nas artes plásticas apenas a partir da Semana de Arte Moderna de 
1922, com Tarsila do Amaral e Anita Malfati. De fato, estas artistas foram muito 
importantes para a história da arte brasileira, mas só surgiram porque antes 
houve mulheres que lutaram pelo direito de estudar a arte na sua plenitude e 



de fazer parte dos salões, grande vitrine daquele século. Assim, as mulheres 
artistas brasileiras anteriores a essas duas artistas foram esquecidas, não 
merecendo um lugar de destaque na linha do tempo das artes plásticas. 

O primeiro argumento poderia ser a ausência de mulheres artistas 
talentosas, mas, como cita Simioni (2008, p.46/47): 

“Todavia, a qualidade das obras, a julgar pelo texto e pelas análises do 
crítico, superava o que se poderia esperar de mulheres amadoras que 
vivenciavam a pintura como um mero passatempo ou como um 
complemento à educação civilizada. Antes pareciam produções que 
sinalizavam habilidades, conhecimento técnico e manejo para grandes 
composições, qualidades, segundo o crítico, independentes do gênero.”. 

Século XX: movimentos feministas x mudanças 
 

Pouco a pouco as mulheres começam a inserir-se no campo de trabalho 
formal, mas é com o advento da Segunda Guerra Mundial que a sua presença 
fortifica-se. Elas não são mais apenas as rainhas do lar. Saem para trabalhar 
e, consequentemente, começam a reivindicar mais direitos. 

É nos anos 60 que o movimento feminista se fortalece: as mulheres 
reivindicam a liberdade sexual, a liberdade do próprio corpo e a liberdade de 
expressão. Surgem autoras discutindo o papel da mulher na sociedade, com 
destaque para o prestigiado “Segundo Sexo”, da filósofa francesa Simone de 
Beauvoir. 

Tais mudanças modificam também as mulheres artistas, que começam 
a produzir arte que trata de questões próprias ao sexo feminino: maternidade 
e exclusão social, por exemplo. Essa arte passa a ser conhecida como arte 
feminista, já que se torna um meio de expressão e reinvidicação para as 
mulheres. 

Elas começam a reivindicar seus lugares nos museus e na história da 
arte, a se organizar e a montar suas próprias exposições, a dirigir suas próprias 
galerias e a dar aulas particulares. Foi a forma encontrada para burlar as 
estruturas ainda dominadas pelos homens e colocar como tema central o 
feminino, a perspectiva deste. (GROSENICK, 2003, p.15). 

Em seu artigo sobre a produção feminista das mulheres nas artes 
plásticas,   Andréa Senra Coutinho cita: 

“Algumas artistas partem por produzir obras que representam ou 
evocam simbolicamente experiências corporais e rituais femininos, 
outras direcionam sua produção para as questões políticas e sociais, 
sendo contra o racismo, a violência e todas as imposições sofridas 
pelas mulheres. Há também uma linha autobiográfica, nesta 
perspectiva as obras revelam a história de vida da própria artista, as 
vivências pessoais e a intimidade são transformadas em experiência 
estética.” 

Podemos destacar a artista alemã Eva Hesse e a francesa Louise 
Bourgeois, que trabalhavam com a subjetividade nas suas esculturas, e Ana 



Mendieta, artista cubana, criada nos Estados Unidos, que se utilizava da 
linguagem performática e da Earth body- work para denunciar a condição 
feminina. 

Nos anos 80, mais precisamente em 1985, surge nos Estados Unidos 
um grupo de artistas anônimas que se autodenominam “Guerrilha Girls”. Essas 
artistas protestam de forma performática em frente a museus, com o intuito de 
conscientizar o público sobre o papel da mulher na história da arte. A forma 
encontrada foi inusitada: vestem-se com máscaras de gorila e permanecem 
anônimas, se autodenominando com nomes de grandes artistas mulheres já 
falecidas, como, por exemplo, a escultora russa Käthe Kollwitz. E nessa 
mesma década é inaugurado, também nos Estados Unidos, o “National 
Museum of Women in the Arts”, museu dedicado apenas às obras de 
mulheres artistas, idealizado por um casal de colecionadores, que já nos anos 
60/70 perceberam o vazio das mulheres na história da arte. 

Destaque-se também nos anos 80 o artigo da historiadora Linda 
Nochlin, intitulado “Why have there been no great women artists?”, que 
questionava o porquê da ausência de grandes mulheres artistas e assim 
concluiu: 

“A pergunta "Por que não houve grandes artistas mulheres?" levou-nos 
à conclusão, até agora, que a arte não é uma atividade livre, autônoma 
de um indivíduo superdotado, "influenciada" por artistas anteriores, e, 
mais vagamente e superficialmente, por "forças sociais", mas sim, que 
a situação total de tomada de arte, tanto em termos de desenvolvimento 
do artista e na natureza e qualidade do trabalho da arte em si, ocorrem 
em uma situação social, são elementos integrantes dessa estrutura 
social, e são mediados e determinados por específicas e definíveis 
instituições sociais, sejam elas academias de arte, sistemas de 
clientelismo, mitologias do criador divino, artista como homem ou pária 
social.”. 

No Brasil, apesar da ditadura nos anos 70, tivemos um campo fértil para 
o desenvolvimento das artes plásticas, com a criação da FUNARTE em 1975 
no Governo Geisel, que englobava o INAP (Instituto Nacional de Artes 
Plásticas)2. No campo de artistas mulheres tivemos Lygia Clark, Lygia Pape, 
Tomie Ohtake, Maria Bonomi e Regina Silveira, que se destacaram no período 
dos anos 60 e 70. Sobre Lygia Clark, diz Heloísa Buarque de Hollanda (2006): 

“Lygia Clark é muito especial nesse sentido. As perguntas fundadoras 
e a grande manobra radical no território do feminino sem dúvida foram 
feitas por ela. Isso é interessante porque a posição estratégica 
conquistada por Lygia Clark, nos anos 1960, no campo da criação 
intelectual e artística se torna emblemática para a cultura política 
feminina e ultrapassa sua atuação nas artes plásticas”. 

Num primeiro momento, poderíamos afirmar que a mulher artista 
conquistou seu espaço definitivamente no século XX, nas décadas de 60 e 70, 
e perpetuou essa igualdade nas décadas seguintes. No entanto, não foi o que 
aconteceu, pois a igualdade de tratamento entre homens e mulheres artistas 
não foi inteiramente estabelecida. 



Evidentemente a mulher ganhou espaço na sociedade no campo das 
artes, citando-se como exemplo Lygia Clark e Tomie Ohtake, mas as artistas 
do século XIX ainda ficaram no esquecimento. 

De fato, o novo século trouxe uma mudança substancial para a condição 
da mulher artista. A história se caracteriza como uma sucessão ininterrupta de 
épocas (SANTOS, 2000) e, após as conquistas básicas das mulheres, 
poderíamos supor que a igualdade era questão de tempo, já que, com a 
possibilidade de estudar e de fazer parte dos meios acadêmicos, a mulher 
artista iria aparecer, tanto quanto os homens artistas, já que o critério de 
análise seria a obra em si. 

Segundo Grosenick, contudo( 2003, p.14): 
 

“Na realidade esta apregoada igualdade de oportunidades carecia de 
fundamento. Eram poucas as mulheres a ensinar em faculdades de 
Belas Artes ou membros de academia, elas continuaram a estar sub-
representadas em exposições, e em comparação com o trabalho dos 
artistas homens, a atenção da crítica voltava-se com muito menos 
frequência para elas, sendo suas obras muito menos adquiridas para 
coleções públicas e privadas.” 

Mulheres artistas: há desigualdade de gênero na arte no século XXI? 

 
Não há como negar que as mulheres passaram, no século atual, a ter 

acesso a muitos direitos que antes lhes eram negados. Elas cresceram no 
mercado de trabalho formal e nas Universidades, e, no século XXI, obervamos 
a eleição de mulheres para o cargo de Presidente da República em três países 
latinoamericanos: Brasil, Chile e  Argentina. 

Primeiramente, cumpre-nos esclarecer que o termo “gênero” tem sido 
comumente utilizado em trabalhos que abordam temáticas femininas, mas 
aqui, o utilizaremos de maneira mais ampla. Segundo Scott ( 1995, p.75): 

“O termo gênero além de um substituto para o termo mulheres, é 
também utilizado para sugerir que qualquer informação sobre as 
mulheres é necessariamente informação sobre os homens, que um 
implica o estudo do outro. Essa utilização enfatiza o fato de que o 
mundo das mulheres faz parte do mundo dos homens, que um implica 
o estudo do outro.” 

E continua: 

“Além disso, o termo gênero também é utilizado para designar as 
relações sociais entre os sexos. Seu uso rejeita explicitamente 
explicações biológicas, como aquelas que encontram um denominador 
comum, para diversas formas de subordinação feminina, nos fatos de 
que as mulheres têm capacidade para dar à luz e de que os homens 
têm força muscular superior. Em vez disso, o termo gênero torna-se 
uma forma de indicar construções sociais”. 

Achamos pertinente pesquisarmos a relação entre homens e mulheres 
artistas sob o aspecto social, verificando se ambos possuem o mesmo acesso 



para expor os seus trabalhos. 

Por tal motivo, também usamos o termo “desigualdade” ao invés de 
“diferença”, já que discutimos a dificuldade das mulheres artistas mostrarem o 
seu trabalho, que é maior, em relação ao homem artista. Pretendemos 
verificar, então, se a diferença (biológica por exemplo) entre homens e 
mulheres ainda leva a algum tipo de exclusão ou hierarquização de um sobre 
o outro, no mercado cultural, o que acarretaria uma desigualdade no volume 
de produções artísticas expostas ao público em centros culturais, museus, 
galerias, etc. 

De acordo com José Pascowitch3, a pesquisa "A Mulher no Mercado 
de Trabalho em 2008", realizada pela Fundação Seade e pelo Dieese 
(Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), 
concluiu que as mulheres que trabalhavam nas indústrias recebiam R$ 5,74 
por hora de trabalho em 2008, ao passo que os homens ganhavam R$ 8,48, 
no mesmo setor. Uma diferença de R$ 2,74 por hora trabalhada. Já no setor 
de serviços, a diferença foi de R$ 0,96 a mais para os homens, que receberam 
R$ 7,86 por hora, contra R$ 6,90  pago às mulheres. 

No relatório “Desigualdade Global de Gênero 2009”, elaborado pelo 
Fórum Econômico Mundial, o Brasil apareceu em 82º lugar no ranking de 134 
países analisados. O relatório mede a participação de homens e mulheres na 
sociedade, de acordo com quatro critérios básicos: diferenças salariais e 
participação no mercado de trabalho; acesso à educação e nível de formação 
educacional; acesso à saúde e queda de índices de mortalidade; e 
participação política e posição em cargos de poder político. Na região, o Brasil 
só não é mais desigual que Bolívia, México, Ilhas Maldivas e Guatemala. 

Considerando o relatório, a trajetória do Brasil tem sido de queda. Em 
2006, ano da primeira edição do ranking, quando foram avaliados 115 países, 
o Brasil apareceu em 67º lugar. As diferenças salariais no mercado de trabalho 
foram responsáveis pela queda do 73º, em 2008, para o 82º lugar. 
Destacamos que, se a pesquisa tivesse considerado o quesito diferenças 
salariais pelo mesmo trabalho executado, o Brasil ocuparia a 114ª posição em 
20094. 

A desigualdade de gênero não é uma ficção social e sim uma realidade, 
como mostram os números colhidos. As mulheres ganham menos que os 
homens, desenvolvendo a mesma atividade. Em relação à cultura, o Itaú 
Cultural, em agosto de  2007, realizou a pesquisa “O Mercado de Trabalho 
nas Atividades Culturais no Brasil – 1992-2001”5, na qual constatou que a 
predominância no mercado de trabalho cultural era masculina, já que o índice 
de mulheres era maior, cerca de 62,8% em 2001, apenas por conta do setor 
de educação, onde elas eram maioria. No entanto, o relatório verificou que, 
mesmo a mulher tendo um índice de escolaridade maior que o do homem (10,9 
anos de estudo para mulheres ao passo que o dos homens é 8,9 anos), elas 
possuiam uma remuneração inferior a deles. O relatório ainda cita na página 
07: 

“A persistência de rendimentos menores resulta da discriminação por 
gênero no mercado de trabalho. Portanto, a associação entre cultura e 
predomínio das mulheres, com ausência relativa de discriminação, não 



se sustenta minimamente a partir desses dados e, sendo um setor que 
tem formalmente políticas de valorização da igualdade e da 
diversidade, não se justifica que as desigualdades de gênero no 
mercado de trabalho não sejam combatidas com ações específicas e 
programas direcionados”. 

E em relação às mulheres artistas na pintura e na escultura? Podemos 
afirmar que existe igualdade de gênero na arte? 

Para fazer esse artigo entramos em contato com o Museu de Arte de 
São Paulo Assis Chateaubriand (MASP), Museu de Arte Moderna de São 
Paulo (MAM), Pinacoteca do Estado de São Paulo, Museu brasileiro da 
Escultura ( MUBE), Fundação Bienal de São Paulo, Associação Nacional dos 
Pesquisadores em Artes Plásticas (ANPAP) e com o Sindicato Nacional dos 
Artistas Plásticos em São Paulo (SINAPESP), além de termos consultado o 
site do Centro Cultural Instituto Tomei Ohtake. 

Nenhum dos museus procurados possuía dados quantitativos quanto 
ao sexo dos artistas. O sindicato e a associação tão pouco. Nenhum dos entes 
citados acima soube dizer quantas obras de mulheres artistas continham em 
seus acervos ou quantas mulheres artistas eram sindicalizadas ou 
associadas. 

A biblioteca do MASP disponibilizou seus catálogos para levantamento 
dos dados solicitados. Verificamos então que até 2008, o acervo do museu 
contava com aproximadamente 380 obras de homens artistas e 28 obras de 
artistas mulheres. A Fundação Bienal de São Paulo também disponibilizou a 
lista dos artistas que expuseram nas últimas bienais. Foi constatado que na 
Bienal de 2010, de um total de 163 artistas (contando coletivos), 101 eram 
homens e 47 mulheres ( os coletivos não entraram nessa contagem); em 2008, 
dos 41 artistas, 24 eram homens e 11 eram mulheres; em 2006, dos 109 
artistas, 59 eram homens e 37 eram mulheres; no MUBE, de acordo com o 
site do Museu, que traz todas as exposições realizadas entre 2009 e 2011, 
contabilizamos 18 exposições solo de homens artistas e 6 de mulheres artistas; 
e, por fim, em pesquisa no site do Instituto Tomie Othake, verificamos que 
entre 2005 e 2011 foram realizadas 51 exposições solo de artistas homens e 
15 de mulheres artistas, sendo 6 da própria Tomie Othake. 

Na França, segundo Bonnet (2006, p.134), no ano 2000 o Museu 
Nacional de Arte Moderna de Paris possuía cerca de 628 obras de mulheres 
artistas e 3660 obras de homens artistas. As mulheres, portanto, ocupavam 
cerca de 14,6% do acervo do Museu, ressaltando que grande parte desse 
número compreendia a fotografia, diminuindo assim o número de pinturas e 
esculturas de artistas mulheres. Sensível a esse cenário, o Centre Pompidou 
em Paris, realizou entre 2009 e 2010 uma mostra permanente das obras das 
mulheres artistas do seu acervo, justificando a ação da seguinte maneira6: 

“Apesar das lutas feministas dos anos 1970, artistas mulheres ainda 
sofrem com a falta de visibilidade, como mostra a baixa proporção de 
mulheres artistas nas coleções de museus franceses e no Fundo 
Nacional e Regional de Arte Contemporânea. Acreditamos que 
exposições, feministas ou não, que colocam as mulheres na frente do 
palco são bastante relevantes e úteis, como demonstrado pelo sucesso 



de WACK! Exposição, organizada pelo Museu de Arte Contemporânea 
de Los Angeles em 2007. O público vai descobrir na exposição 
elle@centrepompidou muitas artistas que ele não conhece porque elas 
não ocupam o seu lugar de direito, e muitas novas aquisições feitas 
pelo ICC-MNAM. Mais de 38% das obras apresentadas no 
elle@centrepompidou foram adquiridas entre 2004 e 2009 e 51% dos 
artistas representadas entraram nas coleções de MNAM-ICC durante 
este mesmo período”. 

Ressaltamos que o recorte analisado é o de gênero e não o de raça. A 
opção deu- se pela dificuldade em levantar tais dados e pela exigência de um 
período maior de pesquisa, inviável para a feitura desse artigo. Mas, sem 
dúvida, uma pesquisa com o viés do recorte racial é de extrema importância, 
tanto quanto com o viés do gênero. 

Não podemos afirmar que existe desigualdade de gênero nas artes nos 
tempos atuais, pois, para tanto, deveríamos ter comparativos mais complexos. 
No entanto, também não podemos afirmar que não existe. Isso porque, como 
já citamos, durante o processo de pesquisa, verificamos a ausência de dados 
nas instituições pesquisadas. Não há preocupação em inventariar a arte, de 
extrair dados quantitativos e assim criar um arquivo que demonstre as 
aquisições das obras por gênero, por exemplo. Em contato com o Sindicato 
dos Artistas Plásticos de São Paulo, foi informado que o número de mulheres 
artistas sindicalizadas era infinitamente maior que o de homens, mas que hoje 
a mulher tem as mesmas oportunidades que o homem artista, já que o que 
conta é a qualidade da obra artística. 

Esse tipo de pensamento, qual seja, a igualdade entre mulheres e 
homens artistas e a crença de que o julgamento é apenas pela obra, é comum 
nos dias de hoje, mas não é embasado em dados ou pesquisas oficiais que 
demonstrem que, de fato, no século XXI, a mulher artista deu uma virada na 
própria história e conquistou seu espaço definitivamente. Pelo contrário, os 
dados preliminares colhidos para esse artigo mostram que elas ainda são 
minoria nas Instituições Culturais e Museus pesquisados, não alcançando 50% 
do total da arte exposta pelos artistas homens. 

Como cita o curador Paulo Herkenhoff, no Catálogo da exposição 
"Manobras Radicais” (2006, p.17), "O Brasil é refratário à discussão das 
diferenças no campo da arte". 

A discussão de desigualdade de gênero vem sendo levantada. A 
UNESCO lançou o tema como prioridade global7. No Brasil, temos Secretarias 
voltadas à mulher, como, por exemplo, a Secretaria de Políticas para as 
Mulheres, ligada ao Governo Federal. No entanto, no campo das artes, apesar 
de termos pesquisadoras debruçando-se  

sobre o assunto, não foram encontrados estudos ou levantamentos mais 
apurados que tratam da questão no século XXI. 

Entendemos a dificuldade, já que o trabalho de pesquisa exige 
distanciamento temporal, mas a ausência de discussões, de levantamentos 
quantitativos e de um inventário que mostre o caminho das mulheres e homens 
artistas pelo tempo demonstra um possível desconhecimento e falta de 
interesse por parte dos gestores culturais, e, consequentemente, ausência de 



políticas públicas direcionadas. 

Tal falta é um obstáculo à diversidade cultural, já que a princípio temos 
apenas acesso a obras feitas por homens, o que vale dizer, a um determinado 
ponto de vista. Nota-se que não falamos de certo e errado, mas de diversidade 
de pensamento e de expressão. A sociedade tem o direito de ter acesso a 
todas as manifestações artísticas nas artes plásticas e assim formar seu 
próprio referencial. Para tanto, precisamos de políticas públicas que 
incorporem as mulheres artistas de forma igualitária aos homens artistas no 
cenário cultural, e assim ampliar a pluralidade de interesses e visões na 
sociedade. ( RUBIM; CALABRE, p.36) 

Exposições com a temática “Mulheres Artistas” vêm ocorrendo não só 
no Brasil, mas na Europa. Merecem destaques as exposições "Mulheres 
Artistas", realizada em 2011 no Palácio do Planalto, a pedido da Presidente 
Dilma Roussef; e a exposição "Manobras Radicais", com curadoria de Heloísa 
Buarque de Hollanda e Paulo Henkenhoff, no Centro Cultural Banco do Brasil- 
São Paulo, em 2006. Em Paris, o Centre Pompidou realizou a já citada 
exposição 'ELLE”, entre 2009 e 2010. 

As exposições são importantes na medida que reúnem esses trabalhos 
e os iluminam, dando ao público a possibilidade de acessá-los. No entanto, tal 
medida é apenas um caminho que não abarca a discussão da desigualdade. 
Deve-se aprofundar o tema, verificando-se, por exemplo, onde essa 
desigualdade começa. Seria no acesso ao estudo ou nas instituições 
responsáveis pela recepção desses trabalhos? Na reportagem sobre o projeto 
"Let's Spit on The Genius", com curadoria da espanhola Blanca de La Torre, é 
citado que, entre 2003 e 2004, 64% dos alunos graduados em arte eram 
mulheres, mas, entre 2005 e 2007, no Museu Nacional Centro de Artes Reino 
Sofia (MNCARS), no Museu de Arte Contemporânea de Barcelona (MACBA) 
e no Instituto Valenciano de Arte Moderna (IVAM), houve 94 exposições solo 
de artistas e somente 15 % desse número eram de mulheres artistas. 

No Brasil, não encontramos junto às Universidades pesquisadas8dados 
quantitativos, separados por sexo, de formandos e formandas em artes 
plásticas, o que impossibilitou de fazermos a mesma comparação do projeto 
supracitado. 

Para Bonnet (2006,p.134), trata-se de um problema simbólico, 
portanto, a profissionalização das mulheres e a sua chegada às Universidades 
não mudaram o quadro de desigualdade, já que a discriminação encontra-se 
no trabalho e no pensamento. É, portanto, preciso repensar a história da arte. 

É necessário repensarmos a questão do gênero na arte brasileira. 
Levantar os dados históricos esquecidos, verificar a situação atual com afinco 
e tornar o assunto discutível, transgredindo verdades difundidas na sociedade 
sem nenhum embasamento. Temos que pensar na Mulher Artista dentro do 
panorama atual e resgatar as artistas esquecidas pela história patriarcal 
dominante. Só assim, poderemos fomentar a diversidade cultural do país, 
possibilitando o livre acesso a essas obras artísticas e evitando a 
possibilidade de, no próximo século, ainda termos artistas esquecidas ou 
vinculadas não ao legado deixado, mas apenas à sua vida amorosa ou social. 
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Adriana Montenegro 
 

 

Sem título; acrílica s/ tela; 50 x 50 cm; 2021/22 
  



Aleteia Daneluz  
 

 
 
Live Food; impressão tipo poster; tiragem ilimitada; 42 x 29,7 cm; 2013 
  



Ana Luiza Mello 
 

 
Flor do Asfalto; foto colagem digital, impressão em papel fotográfico; 21 x 29 
cm; tiragem 10; 2022 
 



Ana Morche 

 

Da varanda de uma casa campestre; pastel oleoso s/ papel Hahnemühle 190gr; 
29,7 x 42 cm; 2022 
 
  



Ana Pose 
 

 
Babel do século XXI; fotografia digital, impressão jato de tinta em papel Fine Art 
Hahnemühle; 30 x 40 cm; tiragem 10; 2021 
 
Torre de Babel - Monumento não apreciado por Deus que lhes confundiu a 
linguagem para que não compreendessem uns aos outros. 
Seguimos assim até hoje. 



Anderson Tibau  
 

 
 
Sem título; aquarela e pastel s/ papelão aplicado em placa de ecoboard; 74 x 
100 cm; 2022  
 
  



Angela Moraes 
 

 
 
Vista - o sonho na cidade grande; acrílica s/ tela; 70 x 50 cm; 2018 
  



Antonia Boaventura 
 

 
 

Vejo flores; técnica mista; 95 x 70 cm; 2022 
 
 
  



Augusto Herkenhoff 

 

Love; acrílica s/ tela; 92 x 135 cm; 2022 

  



Benjamin Rothstein 

 

Sem título; técnica mista s/ tela; 99 x 137 cm; 2022 
 
 
  



Bosco Renaud  

  

Grafismo Urbano e Lata de Lixo Privatizada; fotografia impressão fine art; 

tiragem ilimitada; 42 x 29,7 cm; 2017 

 

  



Carla Crocchi 

 

Cidades e suas metáforas; arte digital; tiragem única; 80 x 80 cm; 2022 
 
  



Carmen Bello 
 

 
 
O Divino em Mim 2; acrílica s/ tela; 60 x 50 cm; 2022 
 



Celina Nolli 
 

 
 
Revival; desenho digital, impressão fine art s/ papel Hahnemuhle photo rag 308 
g.; tiragem única; 42 x 60 cm; 2022 
 
 

  



Celso Adolfo  
 

 
 
E Nos Perdemos no tempo, no meio da cidade...; esmaltação cerâmica; 75 x 75 
cm; 2015 
 
  



Cerise E 
 

 
 
Olhar Fotográfico; fotografia e arte digital; 45 x 30 cm; tiragem única; 2022 
 
 
  



Christian Quellmann 

 

Astarte goes urban; fotografias trabalhadas digitalmente; 30 x 40 cm; tiragem 5; 

2022 



Cimentoria 

 

Vórtex; cimento s/ tela; 80 x 80 cm; 2022 
 
  



Claudia Castro Barbosa  
 

 
 
Desordem (díptico); acrílica s/tela; 100 x 86 (ambos); 2020 
 
 
 

 



Claudia Watkins 
 

 
 
Mind scapes; técnica mista s/ tela; 100 x 100 cm; 2022 
 
  



Cunca Bocayuva 

 

 

 

 

 

Tríptico expressões corporificadas; colagens de desenhos digitais 
impressas em PVC; tiragem 2; 40 x 40 cm e 40 x 70 cm (podendo ser impresso 
em outras dimensões); 2022 
 
  



Débora Carneiro da Cunha  
 

 
 
Maternidade; acrílica s/ tela; 48,5 x 63 cm; 2021 
 
 
  



Dora Portugal 
 

 
 
Sem título; acrílica s/ tela; 100 x 100 cm; 2022 
 
  



Dulce Lysyj 
 

 
Sem título, série Mundos Paralelos (díptico); frottage em papel Canson, de 
tecido urbano e artesania; 29,7 x 42 cm (cada); 2016 
 



Eduarda Serra Barreto  
 

 
 
Metáforas do Rio; arte digital: fusão da fotógrafa digital do lago Paranoá e 
xilogravura de Fernando Barreto; 65 x 45 cm; 2022 
 
  



Eduardo Mariz 
 

 
 
Pangeia Doméstica nº 2 de 17; foto-assemblage impressão fine art; 43,35 x 20 
cm; tiragem 5; 2017 
 



Fabi Cunha 

 

Cristo negro; acrílica s/ tela; 80 x 100 cm; 2021 
 
 

  



Hadarana Amancio 

 

Reconexão; óleo s/ madeira; 50 x 60 cm; 2022 
 
  



Heloisa Alvim 
 

 
 
As irmãs; cerâmica; 40 x 17 x 10 e 44 x 17 x 10 cm 
 



Ilda Fuchshuber Falacio 
 

 
 
De onde nascem as cidades; litogravura s/ papel Canson; tiragem 2/3; 29 x 39 
cm; 1972 
 
 
  



Iraceia de Oliveira 

 

Fim do Mundo; acrílica s/ isopor e tela recortada; 48 x 45 x 11 cm; 2022. Vídeo 

49’’; música: Cactus Disco Beats for you, Jeff Kaale 

 

O Ser Humano encontra-se numa encruzilhada. Salvar o planeta diminuindo o 

extrativismo desenfreado ou desencadear uma guerra atômica destruindo o 

planeta por ganância excessiva. Haverá uma terceira via? Somente com muita 

luta e conscientização do perigo em que estamos vivendo, mas a grande 

maioria da população mundial não tem ainda noção da gravidade da situação. 



Isabella Marinho 

  

Euforia; técnica mista s/ papel montado em quadro de vidro; 100 x 80 cm; 2019 

 

  



Isis Braga 
 

 

O Gigante Adormecido; fotografia digital; 42 x 36 cm; tiragem 5; 2022 
 
  



Jarbas Paullous 
 

 
 
Acorrentado; fotografia; tiragem única; 65 x 55 cm; 2022 
 
 
  



Jemile Diban 

 

Excalibur; óleo s/ tela; 120 x 100 cm; 2018 
 
  



Joel Gama  
 

 
 
Something; técnica mista; 70 x 100 cm; 2015  
 
 
 
  



Jorge Cerqueira 
 

 
 
Hóspedes da Noite; acrílica s/tela; 110 x 140 cm; 2022 
 
  



Jorge Duarte 
 

 

Esboço para Brasil Ferrugem; óxido de ferro e técnica mista s/ MDF (vários 

grãos); 85 x 125 cm  



Júlio Probo 
 

 
 
Banquete antropofágico; acrílica s/tela; 60 x 45 cm; 2022 
 
  



Karin Cagy  

 

Forever Young; óleo s/ tela; 50 x 70 cm; 2021 

 

 



Lando Faria 

 

Suburbana; fotografia digital, impressão fine art; tiragem 6; 20 x 80 cm; 2022 



Leila Bokel 

 

Metáfora para o AZUL divino; técnica mista (acrílica, tecido, fios de 
algodão, madeira, bronze, vidro, cristal e porcelana); dimensões variadas; 
2020/21/22 



Lenn Cavalcanti 

 

Entre o céu e a terra, o urbano; acrílica s/ filme de poliéster; 100 x 100 cm; 

2018 

  



Let Cotrim 

 

Anti-paisagem, série “A praia da boneca sem cabeça”; fotografia digital, 

impressão fine art em papel Hahnemühle Photorag Baryta 315g (acabamento 

brilhante); tiragem 20; 16 x 30 cm; 2018 

 

 A cidade maravilhosa gostaria de esconder as anti-paisagens que depõem 

contra a sua fama. Se nada for feito para todos, a maravilhosidade deste lugar 

será em breve ofuscada pela desigualdade, pela sujeira, pela doença. Neste 

momento, a linda paisagem já não se apresenta igual para todos nesta cidade. 

A anti-paisagem vai sair do seu cantinho desapercebido no cartão postal e vai 

se postar, gritante, diante de todos.  



Leticia Potengy 

 

Caos Urbano; técnica mista, aquarela e giz de cera; 29,7 x 42 cm; 2022 
 
  



Lia do Rio 

 

Metáfora Urbana; madeira e cimento; 10 cm2; peça única; 2001 
 
  



Liana González 

 

Depois da chuva, eu vi o coração da rua; fotografia, impressão fine art, tiragem 

10; 29,7 x 42 cm; 2012 

 

“(...). Nós somos irmãos, nós nos sentimos parecidos e iguais; nas cidades, nas aldeias, nos 
povoados, não porque soframos, com a dor e os desprazeres, a lei e a polícia, mas porque nos 
une, nivela e agremia o amor da rua. (...)”. Sim, João do Rio*, Depois da chuva, eu vi o coração 
da rua.    *A alma encantadora das ruas/João do Rio 



Liane Briand 
 

 
 
Noite das Metáforas - Qualquer semelhança é mera coincidência!; canetas 
coloridas (Posca) s/ papel; 24 x 36 cm; 2022 
 
 
Inspirei-me das obras do pintor e escultor Victor Vassareli, nascido na Hungria , 
porém radicado na França. Vassareli foi considerado o “Pai da Op Art”. Faleceu 
em Paris em 1997, aos 91 anos. 
Apropriei-me de alguns prédios originais de minha cidade natal, Curitiba, 
transformando perspectivas e linhas com o objetivo de simular movimento à 
obra e desestabilizar o olhar do expectador. A noite estrelada inspira mistérios. 
 
  



Lu Guedes 
 

 
 
A voz que liberta; impressão com tinta de pigmento mineral s/ tela; 90 x 90 cm; 
1996 
 
 
  



Luah Jassi 

 

Pensamentos voam; técnica mista, acrílica; 90 x 90 cm; 2022 

 

  



Lucia Lyra 

 

Tempus; acrílica s/ tela; 80 x 80 x 4 cm; 2022 
 
  



Luciane Villanova 

 

Sem título; fotografia digital impressão fine art em papel Hahnemuhle Baryta 

Satin 300g; 42 x 62 cm; 2021 

  



Lucio Volpini 

 

Babel; acrílica e esmalte s/ papel Paraná; 82 x 59 cm; 2021 

 



Luiz Norões 

 

Sem título, aquarela s/ papel; 53 x 51 cm; anos 80 

 

  



Marcelo Veiga 
 

 

Jardim Botânico (Inspirado por Dom João VI, um paraíso no meio dos 
arranha céus da zona sul; colagem, nanquim e guache s/ papel Kraft; 42 x 30 
cm; 2022 
 
  



Maria Beatriz Trevisan  
 

 
 
Ventos da memória; técnica mista: acrílica, transfer, colagens, caneta posca 
s/papel 300gr; 48 x 33 cm; 2022 
 



Maria Cecilia Leão 
 

  
 

  
Gira Mundo – autorretratos (díptico); fotografia, impressão fine art em papel 
Hahnemühler, Photo Rag Baryta 308 g/m²; 30 x 30 cm; tiragem 1/5; 2019 
 
  



Maria Eugênia Baptista 
 

 
 
Por um mundo mais humano, série Materialização do Afeto; 150 peças de 
cerâmica; 150 cm diâmetro; 2022 (encontros realizados entre 2014 e 2019) 
 
huManos é um projeto da artista, no qual a obra nasce do encontro entre as 
pessoas e um gesto afetivo, como um aperto de mãos, é registrado em argila. 
  



 

Maria Perdigão 
 

 

Metáforas Urbanas; aquarela; 54 x 71 cm com passe-partout; 2022 
 
  



Mariana Nobre 
 

 

Os círculos; acrílica e colagem s/ tela; 40 x 60 cm; 2022 
 
  



MarQo Rocha 
 

 
Leme da Babilônia; acrílica s/ lona; 140 x 100 cm; 2016 
 



Marta Bonimond  
 

 
Condução; acrílica e guache s/ madeira; 90 x 100 cm; 2022 
 
 
 
  



Mauricio Theo 
 

 
 
Pão e Vinho; fotografia digital s/ papel; 30 x 40 cm; tiragem 3; 2021 
 
 
 
 
  



Miguel Hijjar 
 

 
 

 
 
Resiliência (díptico); metacrilato acabamento glossy, impressão com pigmentos 
minerais s/ papel Hahnemuhle (matte fibre 200g); 55 x 55 cm (cada); 2021 
 



Nadia Aguilera 
 

 
 
Crepúsculo; colagem, acrílica s/ papel e canvas; 50 x 60 cm; 2022 
 
 
  



Nancy Lacerda 
 

 
 
Trajetos Urbanos; acrílica e vinílica s/ tela; 100 x 80 cm; 2000 
 
  



Nilton Pinho 
 

 

Memória; acrílica s/ tecido s/ tela a óleo vazada; 72 x 45 cm; 2022  
  



Nissin Moussatche 
 

 

Daphe et Apollo; acrílica s/ tela; 40 x 30 cm; 2021  



Paulo Mittelman  
 

 
Azulejos do Selaron - 2 (Tiles of Selaron - 2); fotografia impressa em papel fine- 
art; 60 x 90 cm; tiragem 10; 2014 
 
  



Regina Helene  

 
Metáfora Silenciosa; arte têxtil, assemblagem; 160 x 30 x 20 cm; 2022 

 
 



Regina Moura 

 

Arqueologias do feminino; técnica mista - impressão fine art s/papel; 45 x 45 

cm; 2022 

 

arqueologias do feminino...carregar memórias, sonhos, dores 

e ao mesmo tempo incorporar o mundo 

suas marcas, sentidos, a arte 

pulsar junto entre metáforas urbanas  



Roberto Negri 
 

 
 
Forma 27; fotografia e geometria, impressão fine art em papel 120g; 60 x 49 
cm; tiragem 1/5; 2022 
 



Robinson Oliveira 
 

 
 
Dona Ivone Lara; acrílica s/ tela; 50 x 40 cm; 2022 
 
  



Rose Nobre 

 

Para Onde Vamos? (IV), no meio da Metrópole, O que significa um prédio? 
acrílica s/tela; 130 x 100 cm; 2020/2022 
 



Salazar Figueiredo 

 

A Vida por um Fio!; acrílica e colagem s/ tela; 120 x 80 cm; 2022  

  



Sandra Macedo 

 

 
 
Nunca mais!; cartolina, grafite, suporte de madeira com reprodução de foto 
câmara de gás – Auschwitz; 28 x 19 x 14 cm; 2022 
 



Sandra Schechtman 

 

Torre de Babel; caixa de acrílico contendo escultura composta de 36 blocos de 

madeira com letras de vários alfabetos; 36 x 32 x 32 cm 

  



Silvana Godoi Camara 

 

Vida; aquarela s/ Canson; 29,5 x 42 cm; 2022 



Sissi Kleuser 

 

Conexões; acrílica s/tela; 88 x 88 cm; 2022 
 
  



Sonia Xavier 

 

O Tempo e a Memória; técnica mista, colagem e acrílica; 107 x 77 cm; 2019 
 



Tatiana Dauster 
 

 
 
Atravessamentos ou Transitus; sementes, cascas e arame; dimensões 
variáveis; 2022 
 
  



Telma Gadelha 
 

  

Quem vira pedra? (políptico); óleo s/ tela; 64 x 75 cm (17 telas de 15 x 10 cm); 
2021/22  
  



Teresinha Mazzei 
 

 
 
O Mundo em Bolhas; arte digital sobre fotografia de fios, impressão fine art; 
tiragem 10; 36,5 x 55 cm; 2018 (fotografia)/ 2022 (arte) 
 
 
 
 
 
 
 
  



Thaina Patricia Lee 

 

Mother India - Rajasthan Dream; óleo s/ tela; 80 x 60 cm; 2022 

  



Thelma Innecco  
 

 
 
Série Sente!; banco achado na esquina, acúleos da Paineiras que se 
desprendem e colados no seu tampo, pintado de verde com spray e acrílica 
verde; 30 x 30 x 55 cm; 2022 (4 anos do governo federal Jair Bolsonaro) 



Verônica Camisão 

 

 

Sem título; acrílica s/ tela; 57 x 57 cm; 2016 

 

  



Vicente Duque Estrada 

 

Vista da Central, série Um olhar sobre Santa Teresa; fotografia, impressão fine 

art; tiragem 100; 30 x 40 cm; 2013/2016 

  



Vilma Lima 

 

Corpo da cidade; acrílica s/ cartão; 29 x 42 cm; 2022 


