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 A PRESENÇA FEMININA EM EXPOSIÇÃO: um olhar sobre instituições museais do 

 sudeste brasileiro entre 2015 e 2019. 

 Ananda Carvalho 
 Larissa Megre Wanderley Cordeiro 

 RESUMO 
 Este  artigo  propõe  uma  reflexão  acerca  dos  procedimentos  curatoriais  e  expositivos  que  vêm  ocorrendo  nos 
 últimos  anos  em  espaços  museais  com  o  intuito  de  dar  a  ver  obras  e  artistas  que  anteriormente  não  eram 
 incluídos.  Para  discutir  esse  contexto,  estabelece  diálogos  com  Renata  Felinto,  Andrea  Fraser,  Cecilia 
 Fajardo-Hill,  Maura  Reilly,  Julia  Halperin  e  Charlotte  Burns,  entre  outras  autoras.  Na  sequência,  apresenta  dados 
 quantitativos  sobre  a  presença  feminina  em  exposições  realizadas  entre  2015  e  2019  em  três  instituições 
 brasileiras:  a  Pinacoteca  de  São  Paulo,  o  Museu  de  Arte  da  Pampulha  (Belo  Horizonte  -  MG)  e  a  Casa  Porto  das 
 Artes  Plásticas  (Vitória  -  ES).  O  objetivo  da  discussão  é  analisar  objetivamente  exemplos  pontuais  a  fim  de  obter 
 uma  visão  mais  clara  do  circuito  da  arte,  espaço  onde  mudanças  radicais  são  necessárias,  mas  nem  sempre 
 executadas com o mesmo ímpeto que são debatidas. 
 Palavras-chave  : Exposição; Artistas Mulheres; Curadoria;  Procedimentos Decoloniais; Dados quantitativos. 

 ABSTRACT 
 This  article  proposes  a  reflection  upon  curatorial  and  exhibiting  procedures  that  have  been  occurring  in  the  last 
 few  years  in  museums  with  the  intent  of  giving  visibility  to  works  of  art  and  artists  that  previously  weren’t 
 included.  To  discuss  this  matter,  the  present  essay  sets  dialogues  with  Renata  Felinto,  Andrea  Fraser,  Cecilia 
 Fajardo-Hill,  Maura  Reilly,  Julia  Halperin  and  Charlotte  Burns,  among  other  authors.  In  the  following,  it 
 presents  quantitative  data  on  the  female  presence  in  exhibitions  held  between  2015  and  2019  in  three  brazilian 
 institutions:  the  Pinacoteca  de  São  Paulo,  the  Museu  de  Arte  da  Pampulha  (Belo  Horizonte  -  MG)  and  the  Casa 
 Porto  das  Artes  Plásticas  (Vitória  -  ES).  The  goal  of  the  discussion  is  to  objectively  analyse  punctual  examples  in 
 order  to  obtain  a  clearer  vision  of  the  art  world,  where  radical  changes  are  necessary,  but  not  always  executed 
 with the same impetus as they are debated. 
 Keywords  : Exhibition; Women Artists; Curatorship;  Decolonial Procedures; Quantitative data. 

 INTRODUÇÃO 

 A  partir  de  um  giro  decolonial  em  ascensão,  com  origens  em  trabalhos  de  acadêmicos 

 e  pensadores  do  “Sul  Global”  (MUÑIZ-REED,  2019,  p.  5),  o  mundo  da  arte  tem  levantado 

 debates  acerca  de  suas  limitações  e  raízes  colonialistas.  Seja  nos  livros,  academias  ou  museus, 

 pautas  ativistas  demandam  espaços  historicamente  negados  a  grupos  discriminados  e 

 rechaçados  pela  História  da  Arte  “oficial”.  Essas  reivindicações  são  refletidas,  por  exemplo, 

 nas  instituições  expositivas  que  mostram  propostas  curatoriais  de  objetivos  pontuais  para  com 

 a  disparidade  de  gênero  presente  nos  seus  acervos  e  na  bibliografia  de  arte  mainstream  .  Como 

 exemplos,  é  possível  citar  Histórias  das  mulheres,  histórias  feministas  (MASP,  2019), 

 Mulheres  na  Coleção  MAR  (Museu  de  Arte  do  Rio,  2018)  e  Mulheres  Radicais:  arte 

 latino-americana 1960-1985  (Pinacoteca de São Paulo,  2018). 

 Essas  mostras  partem  de  um  local  de  ausência  na  História  da  Arte,  no  qual  não  se 

 encontra mulheres, salvo raras exceções. 
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 O  projeto  A  História  da  _rte  apresenta  dados  quantitativos  e  qualitativos  sobre  todos 
 os  artistas  citados  em  11  livros  [como  A  História  da  Arte  de  Gombrich  e  Arte 
 Moderna  de  Argan]  frequentemente  utilizados  em  cursos  de  graduação  de  Artes 
 Visuais  no  Brasil.  De  acordo,  com  o  projeto,  dos  2.442  artistas  citados,  apenas  215 
 são  mulheres  e  entre  elas  figura  apenas  uma  brasileira,  Tarsila  do  Amaral 
 [AMARAL et. al., 2017]. (CARVALHO e CORDEIRO, 2020). 

 A  desigualdade  apresentada  atravessa  os  espaços  artísticos  e  se  enraíza,  inclusive,  na 

 figura  do  museu,  temática  abordada  no  trabalho  As  mulheres  precisam  estar  nuas  para  entrar 

 no  Museu  de  Arte  de  São  Paulo?  (2017)  (Figura  1)  do  Guerrilla  Girls.  Após  uma  análise 

 quantitativa  das  obras  do  Museu  de  Arte  de  São  Paulo,  o  coletivo  feminista  de  artistas 

 constata  que,  enquanto  60%  dos  nus  são  protagonizados  por  mulheres,  apenas  6%  das  obras 

 em exibição são de autoria feminina (GUERRILLA, 2017). 

 Figura 1: GUERRILLA Girls.  As mulheres precisam estar  nuas para entrar no Museu de Arte de São Paulo? 

 Português, 2017. 1 pôster. Reprodução de trabalho de arte. 

 Fonte: disponível em 
 <https://www.sp-arte.com/noticias/as-guerrilla-girls-chegaram-exposicao-no-masp-faz-retrospectiva-do-coletivo- 

 feminista/>. Acesso em 23 mai. 2020. 

 Portanto,  frente  a  um  contexto  de  tamanhas  disparidades,  propostas  de  recuperação  de 

 histórias  sistematicamente  apagadas  e  de  renovação  de  acervos  se  fazem  essenciais.  Para  as 

 mostras  de  Histórias  das  mulheres,  histórias  feministas  (MASP,  2019),  foram  adquiridas  296 

 obras  de  artistas  mulheres  (VOGUE,  2020).  Esses  novos  acréscimos  ao  acervo  do  MASP  são 

 descritos  pela  curadora  Isabella  Rjeille  como  “um  passo  histórico  para  o  museu  rumo  a  uma 

 representação  menos  desigual  na  História  da  Arte  em  nosso  acervo,  conhecido  principalmente 

 pelas presenças brancas, masculinas e de origem europeia" (VOGUE, 2020). 

 Outra  prática  de  suma  importância  é  a  pesquisa  histórica,  que  traz  consigo  o  potencial 

 de  evidenciar  narrativas  que  anteriormente  não  eram  incluídas.  Mulheres  Radicais:  arte 

 latino-americana  1960-1985  (Pinacoteca  de  São  Paulo,  2018)  foi  desenvolvida  após  uma 

 pesquisa  de  sete  anos  (FAJARDO-HILL,  2017),  na  qual  as  curadoras  Cecilia  Fajardo-Hill  e 

 Andrea  Giunta  realizaram  um  mapeamento  de  artistas  latinas  ativas  durante  as  décadas  de 
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 1960  e  1980,  muitas  vezes  topando  com  nomes  inéditos  aos  circuitos  estabelecidos  da  arte. 

 Sobre a motivação por trás da mostra, Cecilia Fajardo-Hill (2017, tradução nossa) diz: 
 Como  historiadoras  de  arte,  você  aborda  as  áreas  do  campo  de  estudo  que,  ao  seu 
 ver,  estão  em  falta.  No  momento  entre  1960  e  1985  -  no  mundo  todo,  não  só  na 
 América  Latina  -  as  pessoas  estavam  experimentando  com  linguagens  que  se 
 tornaram  o  que  hoje  é  a  arte  contemporânea:  videoarte,  fotografia,  arte  conceitual  e 
 instalações.  Não  foi  diferente  para  artistas  latinas.  Mas  quando  você  olha  para  os 
 livros,  as  mulheres  não  estão  lá.  A  história  que  foi  contada  somente  lida  com 
 homens.  E  é  uma  história  errada.  Quando  pessoas,  durante  nossos  quatro  primeiros 
 anos  de  pesquisa,  disseram-nos  que  essa  exposição  não  era  relevante  e  era 
 desnecessária,  isso  vem  de  uma  perspectiva  patriarcal  na  qual  eles  aceitam  a  história 
 que  temos  como  o  status  quo.  E  é  muito  desconfortável  pensar  que  está  tudo  bem 
 com  essa  história,  especialmente  quando  você  é  um  homem.  Eu  não  estou  bem  com 
 isso.  Porque  eu  sei  que  deve  haver  mulheres.  A  pergunta  de  Linda  Nochlin  foi  por 
 que não havia grandes artistas mulheres. A nossa foi: onde estão as mulheres? 

 História  da  arte  e  práticas  de  exibição  caminham,  de  certa  forma,  juntas,  uma  vez  que 

 ambas carregam discursos e narrativas (CARVALHO e CORDEIRO, 2020). 
 Exposições  se  tornaram  o  meio  pelo  qual  a  arte,  em  sua  maior  parte,  torna-se 
 conhecida.  [...]  Exposições  são  o  local  primordial  de  trocas  na  política  econômica  da 
 arte,  onde  significação  é  construída,  mantida  e  ocasionalmente  desconstruída.  Parte 
 exposição,  parte  evento  sócio-histórico,  parte  dispositivo  de  estruturação,  exposições 
 -  especialmente  exibições  de  arte  contemporânea  -  estabelecem  e  administram  o 
 significado  cultural  da  arte  (GREENBERG,  FERGUSON,  NAIRNE,  1996,  p.  2, 
 tradução nossa). 

 Ou  seja,  o  valor  artístico  é  construído  pela  relação  do  artista  com  os  espaços 

 institucionalizados  e  também  através  da  imprensa,  publicações  acadêmicas  e  outras  formas  de 

 dar  a  ver.  Pode-se  retomar  também  Andrea  Fraser  (2014),  que  considera  a  instituição  como 

 campo  social,  composta  por  artistas,  críticos,  curadores,  etc..  A  autora  afirma  que  “o  que  é 

 anunciado  e  percebido  como  arte  é  sempre  já  institucionalizado,  simplesmente  porque  existe 

 dentro  da  percepção  dos  participantes  no  campo  da  arte  como  arte;  uma  percepção  não 

 necessariamente  estética  mas  fundamentalmente  social  em  sua  determinação”  (Fraser,  2008, 

 p.186).  A  questão,  todavia,  torna-se  multifacetada  quando  nos  viramos  para  seus 

 enraizamentos. 
 [...]  há  um  sistema  que  legitima  (ou  não)  quais  obras  são  relevantes,  quais  obras 
 podem  ou  devem  ser  expostas  como  comercializáveis,  quais  biografias  agregam 
 valor  às  obras,  etc.  Nesse  “etc.”  incluímos  o  poder  de  exibição  dessas  obras  e  as 
 escritas  que  serão  produzidas  a  partir  delas.  Quais  artistas  e  consequentemente  quais 
 obras  permanecem  para  a  posteridade  e  representam  parte  de  um  conjunto  de  valores 
 de um período histórico (SANTOS, 2019, p. 349). 

 Como  trabalhar  exposições  inclusivas  e/ou  ativistas  a  partir  de  acervos  desiguais  e 

 compostos  por  obras  produzidas  majoritariamente  por  artistas  brancos  e  homens?  Como 

 compor  um  acervo  mais  igualitário  quando  a  história  apaga  e  abafa  tantos  nomes  e  corpos  de 

 obras,  a  ponto  destes  não  chegarem  a  reconhecimento  público?  Renata  Felinto,  artista  visual, 

 pesquisadora e educadora que atua há 20 anos na área afirma que: 
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 O  exercício  de  reflexão  sobre  esse  pensar,  fazer,  escrever  para  além  dos  limites  do 
 que  está  impresso  num  livro,  à  venda  numa  galeria,  exposto  num  museu  é  também  o 
 de  identificar  as  falhas  de  uma  sociedade  na  qual  são  poucas  as  pessoas  que 
 detinham  e  detêm  o  poder  de  protagonizar  a  história,  pessoas  que  compunham  e 
 compõem  segmentos  que  sequer  eram  coadjuvantes  e  sim  figuração  (SANTOS, 
 2019, p. 346). 

 É  através  dessa  busca  por  “identificar”,  apontada  por  Felinto,  que  curadores  e 

 historiadores  arquitetam  novas  abordagens  de  trabalho  e  pesquisa  para  conseguirem  transitar 

 entre os dois campos e seus respectivos problemas e limitações. 

 Apesar  de  um  emergente  interesse  institucional  de  inclusão  rondar  as  discussões  do 

 campo  das  artes,  é  necessária  a  produção  de  pesquisas  quantitativas  a  fim  de  compreender  os 

 procedimentos  dos  espaços  expositivos.  Em  levantamento  de  dados  acerca  da 

 representatividade  feminina  em  instituições  estadunidenses,  as  autoras  Julia  Halperin  e 

 Charlotte Burns declaram: 
 [...]  poucos  avanços  foram  feitos  -  mesmo  que  museus  sinalizem  publicamente  que 
 estão  aceitando  histórias  alternativas  e  trabalhando  para  expandir  o  cânone.  [...] 
 Essas  descobertas  desafiam  uma  das  narrativas  mais  convincentes  a  terem  emergido 
 do  mundo  da  arte  em  anos  recentes:  a  da  mudança  progressiva,  com  artistas,  uma 
 vez  marginalizados,  ganhando  representação  mais  igualitária  dentro  das  instituições 
 de  arte.  Nossa  pesquisa  mostra  que,  pelo  menos  quando  se  trata  de  igualdade  de 
 gênero, essa história é um mito (BURNS e HALPERIN, 2019, tradução nossa). 

 Apesar  do  contexto  geográfico  divergente,  a  matéria  citada  acima  aponta  discussões 

 pertinentes  sobre  as  disparidades  nos  históricos  de  exposições  e  acervos  de  diversas 

 instituições norte-americanas. Entre os problemas analisados, dois se destacam. 

 O  primeiro  fala  a  respeito  da  relação  direta  entre  museus  e  seu  público,  principalmente 

 nos  sistemas  de  doações  de  obras  que  refletem  os  valores  dos  doadores  no  próprio  acervo.  As 

 autoras  contabilizam  em  doações  mais  que  o  dobro  de  compras  realizadas  pelas  instituições. 

 Ademais,  a  diretora  do  Brooklyn  Museum,  Anne  Pastermark,  explica  que  a  predileção  por 

 obras  de  artistas  homens,  por  parte  dos  colecionadores  que  fazem  as  doações,  fica  evidenciada 

 nas  coleções,  sobretudo  em  museus  de  menor  porte  e  com  orçamentos  mais  limitados 

 (BURNS e HALPERIN, 2019). 

 O  segundo  se  trata  da  necessidade  de  auto  validação  por  parte  das  instituições  ao 

 realizar  grandes  compras  e  exposições  de  artistas  célebres  (BURNS  e  HALPERIN,  2019). 

 Como  um  selo  de  qualidade,  o  museu  afirma  sua  tradição  e  consolida  seu  espaço  no  circuito 

 da  arte  ao  realizar  programações  com  nomes  clássicos.  Esses  nomes,  como  observado  no 

 trabalho  A  História  da  _rte  ,  anteriormente  citado,  quase  sempre  são  de  homens,  o  que  revela 

 uma  aposta  por  parte  dos  espaços  museais  em  um  público  específico  e  pouco  realista,  posto 

 que esses espaços não são frequentados apenas por homens brancos. 
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 A  artista  Andrea  Fraser  diz  que  estatísticas  refletem  um  maior  distanciamento  da 
 missão  cívica  dos  museus,  estando  alguns  desses  mais  interessados  em  um 
 ‘marketing  massificado  do  gosto  dos  mais  ricos  e  influentes  colecionadores’  do  que 
 ‘na  ideia  de  que  precisamos  educar  o  público  e  não  atender  aos  gostos  estabelecidos 
 e  ao  espetáculo  da  fama  ou  do  gênio’  (BURNS  e  HALPERIN,  2019,  tradução 
 nossa). 

 Em  suma,  como  diz  Helen  Molesworth,  ex-curadora  chefe  do  Museum  of 
 Contemporary  Art  de  Los  Angeles,  “O  mundo  da  arte  simplesmente  não  é  o  bastião 
 progressista  e  liberal  que  imagina  ser”  (BURNS  e  HALPERIN,  2019,  tradução  nossa).  A 
 professora Julia Rocha (2019, p. 44) também propõe essa discussão: 

 Em  diálogo  direto  com  o  recorte  que  se  documenta  como  o  ato  de  historicizar  a  arte 
 produzida,  os  museus  resultam  por  ser  a  evidência  desse  processo  excludente  de 
 documentação  da  história.  Os  museus  contam  a  história  de  quem?  Quem  está 
 representado  em  maior  escala  nas  coleções  museais?  Os  mesmos  sujeitos  que 
 alcançaram  as  páginas  dos  livros  de  história.  Contudo,  em  paralelo  às  discussões 
 sobre  decolonialidade  que  têm  sido  engendradas,  as  instituições  museológicas  têm 
 tentado  reverter  o  percurso  de  invisibilidade  que  construíram  em  suas  trajetórias, 
 revendo suas coleções em doses homeopáticas. 

 Assim  sendo,  como  forma  de  instigar  esse  debate  em  contexto  nacional  e  regional,  este 

 artigo  apresenta  dados  coletados  acerca  da  representatividade  feminina  em  três  museus  de  arte 

 do  sudeste  do  Brasil,  sendo  eles  a  Pinacoteca  de  São  Paulo,  o  Museu  de  Arte  da  Pampulha 

 (Belo  Horizonte)  e  a  Casa  Porto  das  Artes  Plásticas  (Vitória)  representando,  respectivamente, 

 os  estados  de  São  Paulo,  Minas  Gerais  e  Espírito  Santo.  É  necessário  dizer  que  pretendia-se 

 levantar  informações  de  mais  instituições,  entretanto,  devido  ao  atual  cenário  de  pandemia, 

 não  foi  possível  fazê-lo.  Os  dados  aqui  apresentados  foram  coletados  em  2020,  momento  no 

 qual  muitas  delas  aderiram  ao  trabalho  remoto,  dificultando  e  até,  certas  vezes, 

 impossibilitando  o  acesso  a  informações.  O  Museu  de  Arte  Moderna  do  Rio  de  Janeiro,  por 

 exemplo,  declarou  não  conseguir  fornecer  as  listas  pedidas  no  contexto  do  trabalho  remoto, 

 enquanto o Museu de Arte do Rio não respondeu aos emails. 

 O  mapeamento  da  presença  de  artistas  mulheres  foi  organizado  por  meio  de  pesquisa 

 em  sites  de  instituições  públicas  brasileiras  e  em  agendas  culturais  publicadas  na  imprensa. 

 Dados  que  não  estavam  disponibilizados  publicamente  na  internet  foram  solicitados  por 

 e-mails  para  os  setores  responsáveis  das  instituições.  Assim,  foram  requisitadas  as  listas  de 

 artistas  presentes  em  mostras  realizadas  entre  os  anos  de  2015  e  2019  nos  espaços  citados  no 

 parágrafo  anterior.  A  partir  das  listas,  foram  feitas  contagens  de  cada  uma  das  exposições,  a 

 fim  de  somar  a  quantidade  total  de  artistas  mulheres  participantes.  Foram  criadas,  em  seguida, 

 tabelas  anuais  que,  enfim,  geraram  tabelas  onde  reúnem-se  dados  referentes  ao  intervalo  de 

 cinco anos de cada um dos museus. 
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 DADOS QUANTITATIVOS SOBRE A PRESENÇA FEMININA EM EXPOSIÇÕES 

 A  partir  das  reflexões  teóricas  e  da  metodologia  descritas  anteriormente,  apresentamos 

 as três instituições que cederam dados para a pesquisa relatada e analisada neste artigo. 

 A  Pinacoteca  de  São  Paulo  foi  escolhida  não  só  pelo  seu  histórico  de  tradição,  com 

 fundação  em  1905,  mas  também  pelo  seu  acervo  diversificado  que  contempla  obras  do  século 

 XIX  e  também  contemporâneas  (PINACOTECA,  [201-?]).  Outro  fator  levado  em  conta  foi  a 

 realização  de  duas  grandes  exposições  voltadas  para  a  atuação  de  mulheres  artistas  na  história, 

 sendo  elas  Mulheres  artistas:  as  pioneiras  (1880-1930)  (2015)  e  Mulheres  Radicais:  arte 

 latino-americana 1960-1985  (2018). 

 Para  o  estado  de  Minas  Gerais,  o  Museu  de  Arte  da  Pampulha  foi  objeto  de  análise, 

 instituição  essa  de  destaque  para  Belo  Horizonte,  não  só  pela  arquitetura,  mas  também  pelo 

 acervo  voltado  à  arte  moderna  e  contemporânea  do  país.  Criado  nos  anos  1950,  o  MAP,  ao 

 longo  das  décadas,  construiu  uma  coleção  cujas  mais  de  1.300  obras,  majoritariamente,  são 

 provenientes  da  realização  de  salões  municipais  e  nacionais,  além  de  outras  doações 

 (MUSEU,  2010).  Desde  o  início,  o  museu  realizou  mostras  e  premiações  focadas  em 

 reconhecer  jovens  artistas,  como  a  Bolsa  Pampulha  criada  por  Adriano  Pedrosa  em  2003, 

 quando  foi  curador  do  Museu.  Muitos  artistas  em  início  de  carreira  como  Cinthia  Marcelle, 

 Marilá  Dardot  e  Paulo  Nazareth  ganharam  projeção  a  partir  das  exposições  realizadas  nesta 

 residência (SELECT, 2019). 

 Por  fim,  a  Casa  Porto  das  Artes  Plásticas,  representando  o  Espírito  Santo,  é  uma 

 instituição  museológica  de  direito  público,  criada  oficialmente  em  2000  e  vinculada  à 

 Secretaria  Municipal  de  Cultura  de  Vitória.  Desde  sua  criação,  enfoca  a  produção  de 

 exposições  e  eventos  no  campo  da  arte  contemporânea.  Destaca-se,  na  programação  de  sua 

 primeira  década,  o  Salão  do  Mar,  mostra  anual  que  teve  8  edições,  ganhando  reconhecimento 

 nacional  ao  propor  vínculos  com  o  espaço  urbano.  A  sua  coleção,  de  277  itens,  contém  obras 

 de  artistas  relevantes  na  construção  do  circuito  da  arte  de  Vitória  e  obras  de  artistas  de  renome 

 nacional  -  como  Tarsila  do  Amaral  -  doadas  pelo  Banco  Central  do  Brasil  e  pelo  Instituto  Itaú 

 Cultural.  Entretanto,  o  museu  não  promove  mostras  permanentes  e  suas  exposições  são 

 organizadas  de  modo  temporário,  sendo  elas  selecionadas  "por  meio  de  editais  públicos  e/ou 

 solicitações de ocupação do espaço" (CARVALHO, 2020). 

 A  coleta  de  dados  a  ser  apresentada,  portanto,  não  busca  representar  um  contexto 

 nacional  totalizante,  devido  a  sua  limitação  quanto  ao  sudeste,  tampouco  fazer  generalizações 

 sobre  estados  com  instituições  variadas,  uma  vez  que  aqui  tratamos  de  um  museu  por  estado. 

 O  intuito  da  discussão  é  analisar  objetivamente  exemplos  pontuais  a  fim  de  obter  uma  visão 
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 mais  clara  do  assunto.  Isso  se  faz  essencial  em  um  cenário  onde  mudanças  radicais  são 

 necessárias,  mas  nem  sempre  executadas  com  o  mesmo  ímpeto  que  são  debatidas.  Com 

 relação  a  pesquisas  desse  gênero,  a  diretora  da  DIA  Art  Foundation  (Nova  York)  Jessica 

 Morgan  diz:  “Não  aceite  a  primeira  história.  Ou  mesmo  a  segunda  ou  terceira.  (...)  É  somente 

 através  de  pesquisas  consecutivas  que  você  entenderá  o  que  está  olhando”  (BURNS  e 

 HALPERIN, 2019, tradução nossa). 

 Sob  essa  perspectiva,  observa-se  os  dados  levantados  a  partir  das  informações  cedidas 

 pelo  Museu  de  Arte  da  Pampulha.  Entre  2015  e  2019,  foram  realizadas  9  exposições,  sendo  7 

 coletivas e 2 individuais. 
 Tabela 1: Representatividade feminina no Museu de Arte da Pampulha. 

 Exposições (Museu de Arte da 
 Pampulha) 

 Artistas (total)  Artistas 
 (mulheres) 

 
 em Info 

 Porcentagem 
 de mulheres 

 Exposições 2015  53  16   30,18 

 Exposições 2016  37  13   35,13 

 Exposições 2017  110  34   30,9 

 Exposições 2018  15  4   26,66 

 Exposições 2019  11  6   54,54 

 TOTAL: Exposições 2015 a 2019  226  73   32,3 
 Fonte: dos autores. 

 Na  tabela  1,  acima,  estão  reunidos  os  dados  referentes  ao  Museu  de  Arte  da  Pampulha 

 (MAP).  Antes  de  analisar  os  dados,  é  importante  fazer  uma  ressalva  sobre  uma  exposição: 

 Telas  Urbanas  (2015)  não  fez  parte  da  contagem  por  se  focar  em  intervenções  urbanas  através 

 do  grafite.  Não  se  trata  de  excluir  esta  linguagem  do  campo  da  arte.  Mas,  justifica-se  a 

 omissão  pelo  fato  de  que  a  lista  de  artistas  era  majoritariamente  constituída  por  apelidos  ou 

 codinomes,  expressados  em  palavras  abstratas,  o  que  impossibilita  a  busca  por  informações 

 acerca de suas identidades on-line. 

 Como  é  possível  perceber  nas  contagens  realizadas,  a  porcentagem  de  artistas 

 mulheres  se  mantém  estável  por  três  anos,  na  margem  de  30%  a  35%,  tendo  uma  queda  em 

 2018,  seguida  por  um  aumento  significativo  no  ano  de  2019.  A  porcentagem  total  relativa  ao 

 período  de  cinco  anos  resulta  em  32,3%  de  artistas  mulheres  em  relação  ao  total  de  artistas. 

 Um  caso  similar  ao  do  Museu  de  Arte  da  Pampulha  é  o  da  Pinacoteca  de  São  Paulo, 

 apresentado na tabela 2 a seguir. 
 Tabela 2:  Representatividade feminina na Pinacoteca de São Paulo. 

 Exposições (Pinacoteca de São Paulo)  Artistas (total)  Artistas (mulheres)  Sem info 
 Porcentagem 
 de mulheres 
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 Exposições 2015  139  35  0 
 25, 

 17 

 Exposições 2016  242  29  4 
 11, 

 98 

 Exposições 2017  131  31  1 
 23, 

 66 

 Exposições 2018  189  137  0 
 72, 

 48 

 Exposições 2019  63  15  0 
 23, 

 8 

 TOTAL: Exposições 2015 a 
 2019  764  247  5 

 32, 
 32 

 Fonte: dos autores. 

 De  2015  a  2019,  a  Pinacoteca  realizou  80  exposições,  sendo  49  individuais  e  31 

 coletivas.  Por  conta  do  trabalho  remoto  durante  a  realização  desta  fase  da  pesquisa,  a 

 instituição  não  pôde  informar  dados  de  5  mostras,  o  que  representa  6,25%  do  total  realizado. 

 Mesmo  assim,  pode-se  afirmar  que  a  Pinacoteca  possui  dados  insatisfatórios  de 

 representatividade  feminina  por  todos  os  anos,  com  exceção  de  2018,  quando  recebeu 

 Mulheres  Radicais:  arte  latino-americana  1960-1985  (2018),  propiciando,  desta  forma,  um 

 melhor  resultado.  Entretanto,  assim  como  no  MAP,  pode-se  observar  que  apenas  um  ano  de 

 destaque  para  representatividade  de  gênero  não  é  o  suficiente  para  “compensar”  um  histórico 

 de descaso para com essa problemática. 

 Podemos  explorar  essa  falha  da  Pinacoteca  ao  analisar  também  o  histórico  entre  2015 

 e 2019 com foco para as exposições individuais, mostrado abaixo (tabela 3). 

 Exposições individuais (Pinacoteca de São Paulo) 

 Tota 
 l de 
 exposições 

 Indivi 
 duais de 
 mulheres 

 Porce 
 ntagem de 
 mulheres 

 Exposições 2015  8  1 
 12,5 
 0% 

 Exposições 2016  5  1  20% 

 Exposições 2017  11  3 
 27,2 
 7% 

 Exposições 2018  10  6  60% 

 Exposições 2019  15  5 
 33,3 
 3% 
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 TOTAL: Exposições individuais 2015 a 2019  49  16 
 32,6 
 5% 

 Tabela 3 . Representatividade feminina nas exposições individuais da Pinacoteca de São Paulo. 

 Por  conseguinte,  constata-se  que  o  problema  se  estende  às  exposições  individuais,  cuja 

 atuação de artistas mulheres se limita a meros 32,65% do total de artistas. 

 Uma  instituição  museal  que  exibiu  resultados  satisfatórios  foi  a  Casa  Porto  das  Artes 

 Plásticas, representada na tabela 4 a seguir. 

 Exposições (Casa Porto das Artes Plásticas) 
 Artista 

 s (total) 
 Ar 

 tistas 
 (mulheres) 

 em 
 Info 

 Porce 
 ntagem 
 mulheres 

 Exposições 2015  129  60  46,51 

 Exposições 2016  5  3  60 

 Exposições 2017  92  48  52,17 

 Exposições 2018  26  14  53,34 

 Exposições 2019  11  6  54,54 

 TOTAL: Exposições 2013 a 2019  263 
 13 
 1  49,8 

 Tabela 4 . Representatividade feminina nas exposições individuais da Casa Porto. 

 A  Casa  Porto  realizou  20  exposições  entre  2015  e  2019,  sendo  14  coletivas  e  6 

 individuais.  Para  esta  pesquisa,  concentramos  em  mostras  de  artes  visuais,  excluindo 

 proposições  de  outras  áreas  (como  joalheria  ou  design),  o  que  representa  10%  do  total.  Desse 

 modo,  constata-se  que  a  Casa  Porto  manteve  sua  participação  de  artistas  mulheres  em  torno 

 dos  50%,  até  mesmo  ultrapassando  esse  valor  na  maior  parte  deste  período  de  cinco  anos, 

 resultando numa representatividade de, aproximadamente, 50%, no total. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 É  preciso  distanciar  o  olhar  para  perceber  que  o  circuito  das  artes  visuais  ainda  tem 

 muito  trabalho  a  fazer  para  se  tornar  mais  inclusivo,  conforme  ficou  evidente  nos  dados 

 coletados  no  Museu  de  Arte  da  Pampulha,  na  Casa  Porto  das  Artes  Plásticas  e  na  Pinacoteca 

 de São Paulo. 

 Também  é  necessário  observar,  aqui,  a  dificuldade  que  as  instituições  encontram  para 

 documentar  suas  exposições  e  criar  um  registro  histórico  desses  eventos.  Esta  pesquisa 

 encontrou  obstáculos  ao  buscar  informações  de  forma  remota,  ou  seja,  via  internet.  Esse 

 problema  manifesta-se  de  duas  formas:  primeiramente,  pelo  contexto  um  tanto  quanto  arcaico 
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 e  precário  dos  espaços  museais  brasileiros,  explicitado  em  levantamento  de  dados  do  TIC 

 Cultura  de  2018,  ao  apresentar  que  apenas  26%  dos  museus  do  Brasil  possuem  site  próprio 

 (CENTRO,  2018).  Ou  seja,  o  acesso  a  informações  básicas  já  se  torna  complexo,  dificultando 

 o  estudo  sobre  exposições  e  instituições  museológicas  brasileiras.  Parte-se  para  a  segunda 

 manifestação:  mesmo  quando  há  um  site  próprio,  este  falha  em  oferecer  dados  e  informações 

 básicas como lista de artistas e obras exibidas. 

 Para  acessá-los,  é  preciso  entrar  em  contato  direto  com  o  Museu  que,  ainda  sim, 

 muitas  vezes,  não  contribui  ou  não  consegue  contribuir  da  forma  desejada.  O  Museu  de  Arte 

 da  Pampulha  não  possui  site  próprio  e,  portanto,  os  dados  aqui  analisados  foram  angariados 

 através  de  um  ex-funcionário  da  instituição  com  ciência  da  mesma  (percebe-se,  nesse  caso, 

 que  os  dados  já  existem,  o  que  falta  é  uma  plataforma  apropriada  para  os  publicar).  A 

 Pinacoteca,  devido  ao  seu  grande  porte,  possui  um  arquivo  com  seus  registros  e  documentos 

 (catálogos,  dossiês  de  exposições,  releases,  etc.),  mas  todos  disponíveis  apenas  de  forma 

 física,  sem  qualquer  tipo  de  digitalização  ou  acesso  remoto.  Foi  necessário,  após  o 

 preenchimento  de  um  termo  de  responsabilidade,  que  uma  funcionária  fosse  presencialmente 

 recolher  as  informações  requisitadas.  Vale  ressaltar,  todavia,  que  mesmo  assim  não  foi 

 possível encontrar registros de todo o período solicitado. 

 Dessa  forma,  apesar  dos  prováveis  obstáculos  e  limitações  encontrados  em  pesquisas 

 como  esta,  é  de  suma  importância  que  saiamos  das  inúmeras  zonas  de  conforto  que  nos 

 circundam  para  adentrar  as  áreas  cinzentas,  aquelas  que  apresentam  mais  dúvidas  que 

 certezas.  Para  que  as  instituições  de  arte  caminhem  em  direção  a  um  cenário  de  maior 

 equilíbrio  e  diversidade,  é  essencial  que  todos  se  comprometam  com  um  olhar  atento  para 

 com  práticas  e  discursos,  desde  as  equipes  curatoriais,  os  diversos  setores  que  compõem  o 

 espaço expositivo até os visitantes periódicos. 

 Maura  Reilly,  ao  apresentar  alarmantes  dados  sobre  a  desigualdade  entre  a  quantidade 

 de obras de artistas homens e mulheres nos acervos de museus e galerias, faz um chamado: 
 [...]  se  esses  números  não  inspiram  vocês  a  entrar  em  ação,  então  não  sei  o  que 
 consegue  fazer  isso.  Como  está  claro,  ainda  há  muito  trabalho  a  ser  feito  no  mundo 
 da  arte.  O  que  podemos  fazer  a  respeito?  Como  podemos  fazer  com  que  aqueles  que 
 estão  no  poder  soltem  as  rédeas?  Quais  são  nossas  escolhas  -  como  artistas, 
 curadores,  acadêmicos,  colecionadores  e  assim  por  diante  -  para  garantir  uma 
 representação mais justa e igualitária no mundo da arte? (REILLY, 2018, p. 438). 

 Trata-se  do  que  as  instituições  apresentam,  assim  como  do  que  elas  ignoram  ou 

 excluem.  Não  há  processo  de  escolha  imparcial.  Não  há  discurso  neutro.  Assim  sendo,  é 

 fundamental  que  posições  sejam  tomadas  de  forma  clara  e  explícita,  neste  caso,  assumindo  o 

 caráter  feminista  da  fala.  Uma  prática  curatorial  contemporânea  deve,  antes  de  tudo, 
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 questionar.  Questionar  não  só  a  instituição,  mas  também  questionar  a  história  e  a  si  mesma. 

 Vê-se  a  curadoria  adentrar  a  história  da  arte  e  vice-versa,  em  um  trabalho  de  resgate  das 

 histórias apagadas da história oficial, a que chegou aos livros, museus e universidades. 

 Desse  modo,  este  artigo  indaga:  de  que  forma  Educação,  Curadoria  e  História  da  Arte 

 podem  agir  como  agentes  de  transformação  deste  cenário?  Ressalta-se  a  demanda  de 

 ressignificação  da  vivência  da  mulher  e  das  demais  minorias  na  arte,  pois  é  dentro  dos 

 espaços  expositivos  que  se  dá  visibilidade  aos  trabalhos  que  por  séculos  foram  marginalizados 

 e  ignorados  por  uma  crítica  pouco  interessada  em  qualquer  obra  que  fosse  de  autoria  feminina 

 (SIMIONI, 2007). 
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