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Dissertação de Mestrado em História da Arte – Universidade Federal de São Paulo. 
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Resumo: A História da Curadoria, ramificação da História das Exposições, possui 

determinantes e aberturas que se dão pelas relações e tensões culturais, sociais e econômicas 

das lógicas contextuais. O debate sobre curadoria de exposições no Brasil se instaura 

fortemente a partir da década de 90, dando abertura para outras reflexões sobre mercado de 

arte, produção artística e intelectual. Com isso, é possível verificar interessantes rupturas em 

relação aos cânones da arte, mas também, permanências inevitáveis. Diante de tais 

circunstâncias, a razão deste estudo está em estabelecer vínculos entre o percurso histórico da 

ação curatorial e a compreensão de novas frentes curatoriais, a partir de uma percepção 

engajada, um possível “ativismo curatorial”, no que concerne ao trabalho de curadoras e 

curadores que se articulam com atenção à construção das identidades e pertencimentos no 

campo das artes visuais. Nesse sentido, será realizada uma análise da 30ª edição do Programa 

de Exposições do Centro Cultural São Paulo, de 2020, com curadoria de Hélio Menezes e Maria 

Adelaide Pontes, comemorativa de três décadas do programa.   

 

Palavras-chave: Centro Cultural São Paulo (CCSP); História da Curadoria; História das 
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OLIVEIRA, G. C. Possibilities to an curatorial activism in contemporary art: an analysis of 

the 30th edition of the São Paulo Cultural Center Exhibition Program. 102f. Dissertação de 

Mestrado em História da Arte – Universidade Federal de São Paulo. Orientadora: Manoela 

Rossinetti Rufinoni. Guarulhos, 2022. 

 

Abstract: The History of Curatorship, a branch of the History of Exhibitions, has determinants 

and openings that are given by the cultural, social and economic relations and tensions of the 

contextual logics. The debate on curating exhibitions in Brazil has been strongly established 

since the 1990s, opening up other reflections on the art market, artistic and intellectual 

production. With this, it is possible to verify interesting ruptures in relation to the canons of art, 

but also permanences. Given these circumstances, the reason for this study is to establish links 

between the historical course of curatorial action and the understanding of new curatorial fronts, 

based on an engaged perception, a possible “curatorial activism”, regarding the work of curators 

and curators who articulate with attention to the construction of identities and belonging in the 

field of visual arts. In this sense, an analysis will be carried out of the 30th edition of the São 

Paulo Cultural Center Exhibition Program, 2020, curated by Hélio Menezes and Maria 

Adelaide Pontes and which celebrates three decades of the program. 

 

Keywords: São Paulo Cultural Center; Curatorial History; Exhibitions History; Curatorial 
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INTRODUÇÃO  

 

Investigar sobre Histórias da Artes é tentar me aproximar cada vez mais dos detalhes 

que me movem, aqui, em Minas Gerais, lugar de onde escrevo a pesquisa, diante das 

circunstâncias cabais de retorno frente a uma pandemia. Lugar este que, para além disso, me 

compõe e me leva a querer compreender sobre ações ativistas nos campos da arte e da cultura, 

de maneira a expandir essa reflexão para uma prática coerente neste contexto que me insiro. E 

entender o saber acadêmico como uma extensão de nossas vidas, é o caminho que vejo para 

isso.  

Falar sobre arte contemporânea sob o aspecto da experiência de estar a público, de 

desenvolver uma exposição – prática essa que desde muito vem sendo analisada pela literatura 

da história cultural e da história dos museus e exposições como uma forma de interação 

sociocultural elitizada e imbricada de pressupostos que reproduzem estruturas de dominância1 

–, demanda à investigação um olhar amplo, inclusive sobre possíveis ressignificações, da 

consciência democrática-política e das diferentes atuações nas estruturas enrijecidas por 

modelos canônicos de discussão, pois, estas tentativas modificadoras, de forma alguma, são 

consequências claras, que não esbarram nos privilégios e conveniências históricas.  

A história da curadoria, ramificação da história das exposições, possui determinantes e 

aberturas que se dão pelas relações e tensões culturais, sociais e econômicas das lógicas 

contextuais. Certas movimentações artísticas são desenvolvidas à margem de determinados 

espaços e locais como grandes museus e galerias, pois há um recorte, econômico e social, que 

passa a ser modificado após os anos 1970, com a crescente expectativa de debates mais 

politizados, com pautas de gênero, classe e raça na prática organizacional da arte, ou seja, em 

exposições e em representações, como uma prática revisionista, argumenta Maura Reilly2: 

 

Na década de 1970, quando muitos projetos revisionistas começaram – por 

volta do mesmo momento que os movimentos das mulheres e dos direitos 

civis –, argumentava-se que a ressurreição do lugar de Outres na história 

deveria ser realizada antes que a análise e a desconstrução do cânone 

pudessem começar.  

 
1 Pauto esta percepção, a princípio, nos estudos do sociólogo francês Pierre Bourdieu em livros como “Amor pela 

Arte: Os museus de Arte na Europa e seu Público” e “A distinção crítica social do julgamento”, fontes primordiais 

para uma investigação sociológica do debate na História da Arte.  
2 REILLY, Maura. O que é ativismo curatorial? Tradução: Ana Avelar e Marcella Imparato. ESPECIAL: Histórias 

da Arte sem lugar. O QUE É ATIVISMO CURATORIAL? WHAT IS CURATORIAL ACTIVISM, p. 1134. 

Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/ars/issue/view/12145>, acesso em Julho de 2022.  

 

https://www.revistas.usp.br/ars/issue/view/12145
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 E no cenário brasileiro, as reflexões sobre curadoria chegam de modo menos consistente 

no período, devido, principalmente, ao longo período ditatorial, que apresenta limitações diante 

da censura. Para a teórica e curadora Lisette Lagnado, o termo “começa a circular no início dos 

anos 1980 e coincide com a retomada do prestígio internacional da Bienal de São Paulo, após 

uma década sombria de ditadura militar e repressão às liberdades civis.”3 

 Mesmo diante dessas transformações significativas, o debate sobre curadoria de 

exposições no Brasil se instaura de forma tímida a partir da década de 1990, oferecendo uma 

abertura ainda limitada para outras reflexões sobre o mercado de arte e a produção artística e 

intelectual. De acordo com a autora4: 

 

Até meados dos anos 1990, a ideia de uma curadoria como vocação 

profissional chegava para uma classe reduzida de viajantes brasileiros que 

tinham os meios de deslocar-se até o centro da Alemanha a fim de conhecer 

os epítomes da arte contemporânea. Se a documenta de Kassel (criada em 

1955) consagrou-se como a mais prestigiada exposição de arte, é preciso 

sinalizar que antes da curadoria de Catherine David (documenta X, 1997), 

esse destino cultural era praticamente incomum nos países do hemisfério sul, 

ficando reservado a poucos especialistas da arte do Primeiro Mundo. Há uma 

correlação direta entre a inclusão dos países ditos periféricos em Kassel com 

o aumento de popularidade da documenta. 

 

Com isso, é possível verificar interessantes quebras em relação aos cânones artísticos, 

principalmente europeus. As transformações, mesmo diante de debates propulsores, ainda 

carregam permanências, sejam socioeconômicas, relacionadas à profissionalização da 

curadoria, ou, epistemológicas, na concepção de exposições espelhadas em grandes centros 

europeus e norte-americanos, por exemplo.  

Diante de tais considerações, a razão deste estudo está em estabelecer vínculos entre o 

percurso histórico da ação curatorial à brasileira e a compreensão de novas frentes curatoriais, 

a partir de uma percepção engajada, um possível “ativismo curatorial”, no que concerne ao 

trabalho de curadoras e curadores que se articulam com atenção à construção das identidades e 

pertencimentos no campo das artes visuais.  

Nesta pesquisa, que tem como objetivo investigar um processo de curadoria que 

perpassa formas de organizações diversas como as da instituição, as da curadoria em específico, 

 
3 LAGNADO, Lisette. Por uma revisão dos estudos curatoriais. Revista Poiésis, n 26, dezembro de 2015. p. 82,83. 

Disponível em: <http://www.poiesis.uff.br/p26/p26-3-dossie-8-lisette-lagnado.pdf>, acesso em julho de 2022.  
4 Ibidem, p. 87. 

http://www.poiesis.uff.br/p26/p26-3-dossie-8-lisette-lagnado.pdf
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a de artistas e, por que não, das narrativas históricas e suas disputas, os conceitos de identidades 

e pertencimentos se elucidam a partir de maneiras direcionadas nos discursos que compõem a 

mostra que será analisada, a 30ª edição do Programa de Exposições do Centro Cultural São 

Paulo, de 2020, com curadoria de Hélio Menezes e Maria Adelaide, o que pressupõe um 

trabalho histórico cuidadoso em relação às fontes, que é o próprio trabalho curatorial e as 

próprias obras escolhidas.  

 Neste sentido, buscar sistematizar o projeto de um centro cultural que se planejou 

expandido e democrático para a cidade de São Paulo, como, dentre outras coisas, um caminho 

para a divulgação e debate das artes visuais na cidade, se torna uma tarefa complexa e pouco 

examinada, diga-se de passagem, devido a um processo arquivístico da própria instituição ainda 

em processo de organização e estudo, o que acarreta, em pequenas possibilidades de visitas a 

acervo de fotografias, projetos expográficos e etc. de mostras anteriores, direcionando esta 

pesquisa à observação dos catálogos disponíveis.   

Por se tratar de uma instituição pública, as consequentes mudanças de governo e de 

equipes, por exemplo, transformaram ao longo dos anos as formas de se pensar e fazer 

exposições. No caso em análise, que desde o processo de elaboração do programa de exposições 

até, particularmente, a curadoria da 30ª edição do programa de exposições, exibida no ano de 

2020, há a evidência de que tais processos históricos da própria instituição são ferramentas 

necessárias para o entendimento das especificidades e das modificações no campo das artes 

visuais, pois são estratégias de fomento e via de mão dupla para interesses políticos. 

 A trigésima edição do programa se caracteriza como marco das edições anteriores e 

valorização da programação artística do Centro Cultural São Paulo. Como salienta o curador 

de artes visuais/arte contemporânea da edição em questão, Hélio Menezes (2020, p.18)5: 

 

Guiada pela premissa da transformação, a Mostra de 2020 (…) transita na 

fronteira entre termômetro do presente e prenúncio do porvir, com o olho 

voltado a referências e contracânones que, em passos antecedentes, abriram 

caminhos para a experiência do agora, embaralhando as marcações do tempo. 

É, nesse sentido, resultado e convite a uma mudança radical do olhar, 

privilegiando a diversidade de linguagens artísticas, o experimentalismo, 

apostando na pluralidade autoral, na força da performance como forma 

expressiva, na proposição de maneiras insubmissas, dissidentes e inovadoras 

de ser-fazer-estar arte no Brasil, hoje.   

 

 
5 30a EDIÇÃO DO EDITAL DO PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES CCSP MOSTRA 2020, Associação Centro 

Cultural, 2020.    
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É resultante desse esforço curatorial a presença de mais artistas mulheres, artistas 

negras/os e artistas com pautas sociopolíticas evidentes em suas obras. Esse aspecto pontua a 

escolha da trigésima edição como ferramenta de modificação dos padrões homogeneizantes da 

cena artística contemporânea paulistana. Noto que, nas edições anteriores, houve processos de 

discussão semelhantes, mas não tão elucidativos, devido, muitas vezes, a um posicionamento 

das pessoas envolvidas na organização, mesmo que abordagens como “arte política” e/ou “arte 

engajada” apareçam nas escolhas curatoriais, são frutos das elaborações institucionais. Tendo 

em vista o CCSP como um espaço de curadorias, não necessariamente uma instituição de arte, 

este processo se diferencia de exposição a exposição.6  

A prática de uma curadoria com “discurso inclusivo”, isto é, incluindo sujeitos e 

reflexões marginalizadas, esbarra em pautas complexas tais como a mercantilização de culturas 

subalternizadas, fetichização de discursos engajados, tipificação de obras e sujeitos não 

hegemônicos, para dar alguns exemplos. É imprescindível, portanto, localizar o objeto de 

estudo deste trabalho como parte de um complexo sistema artístico vigente que, mesmo diante 

das mais abruptas rupturas, ainda responde a um mercado financeiro e social. Essa consolidação 

do mercado da arte, como reflete a pesquisadora Ana Letícia Fialho, se mantém a partir de 

“quatro instâncias fundamentais, cujas dinâmicas são distintas mas relacionadas: a da produção, 

da reflexão crítica (histórica, crítica e curadoria), a institucional e o mercado”7. E, neste sentido, 

há ainda uma verificada hierarquização de demandas e atuações na conjuntura global: 

 

Em diferentes regiões do mundo, encontram-se sistemas de arte 

contemporânea funcionando, em linhas gerais, de acordo com essa estrutura, 

contudo o peso respectivo das instâncias, a forma como elas se relacionam e 

se complementam, assim como o seu grau de internacionalização podem 

diferir significativamente, e ainda existe uma clara hierarquia entre eles. Isso 

porque a produção,  a validação,  a  circulação  e  a  comercialização  da  arte  

são  fortemente  determinadas pelos contextos em que se inscrevem, embora 

estejamos globalmente conectados. Em sistemas de arte consolidados, como 

os existentes em alguns países europeus e nos Estados Unidos, há um 

equilíbrio entre as diferentes instâncias, e todas ajudam para fomentar, validar,  

difundir  e  preservar  a  produção  artística,  contribuindo para a construção 

de narrativas e, em última instância, para a escrita de uma história  da  arte.  

Em sistemas  menos  consolidados,  o  círculo  de  reconhecimento  nem 

sempre se completa, havendo situações em que o mercado, ante a fragilidade 

institucional  e  a  ausência  de  políticas  públicas  consistentes,  como  no  

Brasil,  assume função preponderante no fomento à produção, circulação e 

 
6 É possível verificar as equipes curatoriais e a escolha de artistas do programa na tabela 1 (Anexo 1), bastante 

frequente de mudanças a partir da décima segunda edição, incluindo um grupo de crítica para o Programa de 

Exposições, no entanto, é notado uma frequente troca entre curadores/curadoras durante os primeiros dez anos, 

onde se intercalam os mesmos nomes entre curadoria e artistas em exibição.  
7 FIALHO, Ana Letícia. O mercado, os artistas, os colecionadores e as instituições. ouvirOUver, [S. l.], v. 13, n. 

2, p. 379. Disponível em: https://seer.ufu.br/index.php/ouvirouver/article/view/39334. Acesso em: julho de. 2022.  
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validação dos valores artísticos,  o  que  pode  limitar  a  experimentação,  

provocar  certa  instabilidade  e  alimentar modismos que dificilmente se 

mantêm no médio-longo prazo, ou, contrariamente, quando o mercado é 

incipiente e a esfera institucional é a única a absorver uma pequena parcela da 

produção, poucos artistas logram viver do próprio trabalho.
8
  

 

 

 

A partir dessas conclusões, a curadoria da trigésima edição do Programa de Exposições, 

como uma proposta coletiva, pode vir a ser considerada uma estratégia e um fomento para 

abarcar novas frentes discussões, como formas infiltrantes nesse sistema enrijecido de fórmulas 

e trocas comerciais e simbólicas muito definidas. Não como proposições novas ou que se 

apresentem como “salvação” da conjuntura de uma arte elitista, mas como parte integrante de 

uma frente de modificação e consolidação das propostas em âmbito nacional e internacional ao 

utilizar de espaços possíveis para corroborar uma ação “afirmativa”. Como sinaliza Rosana 

Paulino em “Diálogos ausentes, vozes presentes”9: 

 

Tenho acompanhado de modo atento a cena relativa às artes visuais no país. 

Um fato que me chama a atenção é a ausência quase total de uma crítica 

robusta ao nosso hábito de nos pautarmos, talvez na maioria dos casos, em um 

pensar hegemônico que orienta a realização e a legitimação dos saberes no 

campo das artes visuais, ou seja, a quase inexistente necessidade de 

considerarmos a possibilidade da produção de conhecimentos que não sejam 

apenas reflexos de uma cultura hegemônica, branca e europeia. Isso inclui, 

obviamente, acolher as produções que estão “à margem” de uma suposta 

“universalidade” e que independam dessa matriz.  

 

Sendo assim, ao refletir sobre as estratégias e ferramentas de modificação da arte 

contemporânea, levando em conta reivindicações sociais e embates políticos importantes que 

devem transformar práticas, a curadoria em análise da 30ª edição do Programa de Exposições 

se correlaciona com as reivindicações do escopo de estudo e trabalho das teorias pós-coloniais, 

decoloniais, que acrescentam panoramas mais diversos, como as questões de gênero, 

sexualidade, raça, etnia, nacionalidade, por exemplo, para pautar a arte contemporânea, mesmo 

 
8 Ibidem, p. 380.  
9 Paulino, Rosana. Diálogos ausentes, vozes presentes. Itaú Cultural, 2006, p.1. Disponível em: 

 <http://d3nv1jy4u7zmsc.cloudfront.net/wp-content/uploads/2016/12/diálogosausentes_rosanapaulino-

rev.pdf> acesso em março de 2022.   

      

    
     
      
     
    
   
 

http://d3nv1jy4u7zmsc.cloudfront.net/wp-content/uploads/2016/12/di%C3%A1logosausentes_rosanapaulino-rev.pdf
http://d3nv1jy4u7zmsc.cloudfront.net/wp-content/uploads/2016/12/di%C3%A1logosausentes_rosanapaulino-rev.pdf
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que pontualmente. O que é passível de detalhamento em relação aos encaminhamentos dados 

na prática, de acordo com cada contexto e projeto, o que busco desenvolver no decorrer da 

dissertação.   

 A prática de curadoria possui, atualmente, proposições importantes dentro da 

inteligibilidade de uma história da arte brasileira, pois pode desarticular os ditos “cânones” 

artísticos, tanto para a consolidação das/dos artistas contemporâneos, quanto para a montagem 

de exposições relevantes socialmente, pois como salienta Lisette Lagnado10 “(…) a tarefa da 

curadoria se vale simultaneamente da liberdade do gesto artístico e de um projeto crítico, pois 

não há dúvida que a curadoria se configura como tentativa de criar espaços de leitura”.  

  Uma primeira reflexão acerca do ofício da curadoria advém da ação de “curar”, cuidar 

e selecionar objetos de acordo com determinado propósito. É interessante notar, em maior ou 

menor grau, o quanto as construções teóricas e práticas desse conceito nas atuações 

profissionais podem ser afetadas pelas circunstâncias do circuito e do mercado, especificamente 

no campo das artes visuais, inserindo-se nos debates sociais ou associando-se a interesses e 

demandas internacionais ocidentais. Dessa maneira, toda curadoria é política ao discutir 

demandas enrijecidas e isso se dá justamente por meio das relações e trocas estabelecidas entre 

pessoas, instituições e curadoras/curadores em contextos específicos.    

 Essa tal razão política da curadoria está em estabelecer vínculos em comunidade. “Ora, 

a curadoria é um enunciado ancorado em uma ramificação de empenhos de diversas ordens: 

artísticas, econômicas, sociais, éticas e políticas”11. Sendo assim, é necessário olharmos para 

as novas concepções das teorias curatoriais como um processo conjunto de aceitação e/ou 

apropriação de parâmetros que influenciam a montagem de exposições e a demanda das 

percepções históricas correntes (mesmo que o cenário político atual de intolerância e restrições 

à cultura dificulte ou inviabilize algumas iniciativas).  

 A partir dos estudos da pesquisadora Maura Reilly, teórica que cunhou o termo 

“Curatorial Activism/Curadoria Ativista”, a ação de curadoras e curadores empenhados em 

articular novas personagens no cenário artístico não é uma ação afirmativa, mas sim uma 

curadoria inteligente que, a partir de uma postura ética, procura problematizar as exclusões da 

escrita da história da arte canônica ou do próprio cenário da arte contemporânea. O “Ativismo 

 
10 LAGNADO, Lisette. Por uma revisão dos estudos curatoriais. Revista Poiésis, n 26, Dezembro de 2015. p. 

94. Disponível em: <http://www.poiesis.uff.br/p26/p26-3-dossie-8-lisette-lagnado.pdf>, acesso em Julho de 

2022.  
11 Ibidem, p.89.  

 

http://www.poiesis.uff.br/p26/p26-3-dossie-8-lisette-lagnado.pdf
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Curatorial” como termo de discussão nas artes do contexto brasileiro, ainda se apresenta como 

tema recente e até mesmo imprevisível quanto ao seu alcance, devido às tensões culturais, 

sociais e econômicas próprias de cada localidade e grupo social. Uma de suas intencionalidades 

é causar uma reestruturação dos parâmetros de escolha na arte e cultura. Como a própria autora 

salienta em “Curatorial Actvism: Towards an Ethics of Curating"12:  

 

Curatorial Activism’ is a term I use to designate the practice of organizing art 

exhibitions with the principle aim of ensuring that certain constituencies of 

artists are no longer ghettoized or excluded from the master narratives of art. 

It is a practice that commits itself to counter-hegemonic initiatives that give 

voice to those who have been historically silenced or omitted altogether – and, 

as such, focuses almost exclusevely on work produced by women, artists of 

colour, non-euro-americans, and/or queer artists.13 

 

  A importância de elaborar exposições e gerar debates a partir da “curadoria ativista” é 

uma síntese de processos que já vêm sendo formatados desde a década de 1970, principalmente 

frutos dos estudos revisionistas e estudos de área. Cair na ilusão de que pautas como raça, 

classe, gênero etc. se desgastam ou saturam por serem discutidas massivamente pode ser 

característica de uma postura alienante, vinculada a uma lógica mercadológica capitalista, o 

que revela o quanto as terminologias e o vocabulário podem não se propagar de forma potente, 

por serem acessados apenas pela esfera acadêmica ou círculos fechados, “bolhas” e 

superficialmente por outras esferas da sociedade. Com efeito, falar sobre uma instituição não 

define evidências sobre como e por onde as práticas de curadorias brasileiras têm interagido e 

praticamente influenciado em discussões mais abrangentes sobre os campos aqui pesquisados, 

no entanto, refletir as variantes do tema no CCSP, pode nos encaminhar ao entendimento desses 

processos históricos, desencadeados pela ação de instituições artísticas e suas práticas 

expositivas. 

 A construção do que é o Programa de Exposições hoje é resultante do histórico do CCSP 

como instituição cultural e da trajetória do próprio programa em suas edições passadas. Para 

 
12 REILLY, Maura. Curatorial Activism. Towards the curatorial activism. Thames and Hudson, 2019, p. 16.  
13 “Ativismo curatorial” é um termo que uso para designar a prática de organizar exposições de arte com o objetivo 

principal de garantir que certos grupos de artistas não sejam mais colocados em guetos ou excluídos das narrativas 

mestras da arte. É uma prática que se compromete com iniciativas contra-hegemônicas que dão voz àqueles que 

foram historicamente silenciados ou totalmente omitidos – e, como tal, concentra-se quase que exclusivamente 

em trabalhos produzidos por mulheres, artistas negros, não euro-americanos, e / ou artistas queer. Tradução nossa.  
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isso, é crucial elucidar que, ao trabalhar com um objeto de estudo tão próximo temporalmente, 

é necessário prever certos desafios da pesquisa, como por exemplo, a qualificação das próprias 

obras expostas e da documentação sobre elas como arquivos ou documentos desse processo (e 

não como eventos do agora), de modo a empreender uma leitura completa e dialógica com o 

passado em questão, sem correr o risco de sujeitar as fontes a anacronismos.  

Dessa maneira, evidenciar as próprias obras da exposição em questão como fonte 

elucidativa e seus usos diversificados representa organizar essas perspectivas como algo que 

seja de fato uma prática crítica e transformada para pensar a História, a História das Exposições 

e a História da curadoria no Brasil.  

Como ressalta Diane Lima14 em “Não me aguarde na retina”: 

 

Desse lugar de onde vejo, o principal desafio de instaurar uma prática 

curatorial em perspectiva passa pela compreensão de que o que estamos 

fazendo é política. Desse lugar de onde vejo. A curadoria como uma atividade 

que mobiliza diversas narrativas para montar uma totalidade não estaria 

somente a serviço de um desenho plástico, mas, antes de tudo, na 

possibilidade de performar um discurso, em especial, dentro das estruturas 

institucionais, que acreditamos ser antes mesmo de uma audiência externa, o 

nosso público primeiro. 

  

 

 O “fio condutor” e/ou o “fio magistral” da História da Arte canônica nos propõe ao 

longo dos séculos, em grande parte, uma leitura e reflexão linear e ocidental sobre práticas e 

subjetividades. Tal construção não é imparcial e propõe formas específicas de organização da 

sociedade e da rememoração de suas narrativas. No entanto, isso é também fomento para as 

discussões disruptivas, modernas e contemporâneas. Nesse sentido, muitas autoras e autores, 

artistas e educadoras e educadores, fizeram e fazem uma revisão dessa perspectiva ao se 

respaldarem nos estudos sociais sobre o escrever e o fazer artístico. Tendo como base o estudo 

da História, é interessante observar a ampliação de tais debates por meio dos estudos culturais, 

e as novas fontes de investigação e leituras.   

 Percepções de que essa narrativa única não deve ser assimilada sem questionamento são 

importantes para uma produção de conhecimento corajosa, consciente de que, socialmente, 

politicamente, culturalmente e artisticamente não existe produção desvinculada, são 

 
14 Lima, Diane. Não me aguarde na retina. Itaú Cultura, 2018, p. 246. Disponível em: 

 <https://sur.conectas.org/wp-content/uploads/2019/05/sur-28-portugues-diane-lima.pdf>, acesso em 

Junho de 2022.  

https://sur.conectas.org/wp-content/uploads/2019/05/sur-28-portugues-diane-lima.pdf
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emaranhados de posicionamentos e agendas que constroem o que denominamos “arte” ou “arte 

contemporânea”. Isso ocorre na História da Arte, sobretudo quando as tipologias de visualidade 

e ou de prática artística são modeladas por parâmetros, por exemplo, dos conceitos artísticos 

europeus. 

 Mas nada está perdido, a ressignificação cultural e visual faz parte do percurso e ela é 

urgente. Mostrar outras formas de interpretação significa, além de outras coisas, inserir as 

histórias negligenciadas. As construções de narrativas oficiais, padronizadas, com função 

política bem definida, limitaram a emancipação dos fatos ao longo dos processos de escrita 

histórica. Desse ponto de vista, na estratégia de condensar e organizar uma história da arte 

brasileira, os mesmos vícios são encarnados nos discursos que projetam suas manifestações, a 

partir, exclusivamente, de uma linha do tempo.  

 Por exemplo, numa linha de interpretação na qual a retomada do Barroco no século XX 

inaugura o que hoje chamamos de História da Arte brasileira, seu resgate profundo pelos 

modernistas, principalmente os paulistas, são marcos problemáticos que ressoam a intenção de 

abarcar as produções artísticas e intelectuais diversas para dar forma a uma identidade cultural 

brasileira coerente (que de coerente não tem nada). As narrativas históricas, como já é evidente 

nas teorias disruptivas, são formas de manutenção do poder num embate mesmo entre memória 

e discurso tradicional e memória coletiva.  

 O interesse maior de nossa análise é rever o sentido do que já foi elucidado e deslocar 

o foco para os lugares de fala e ação, localizando-os no espaço das atividades artístico-culturais, 

especificamente, no espaço do Centro Cultural São Paulo. Ações essas focalizadas por um 

ponto de vista elitizado, porque pouco estudadas na historiografia da crítica e curadoria de arte 

brasileira. As hipóteses investigativas nos servirão para encaminhar projetos e ações práticas 

enquanto curadoria, despertando uma crítica sobre a própria crítica de arte, o que se demonstra 

particularmente necessário para encaminhamentos futuros.  

 Sendo assim, o intuito é responder questões preliminares tais como: quem faz parte do 

grupo/atividade curatorial; como essa atividade conversa/faz parte do projeto inicial e de seu 

entorno; com que frequência e como são realizadas as exposições do projeto abordado na 

pesquisa; e quais são os grupos representados/promovidos pelas obras analisadas.  

 Ressalto, dessa maneira, o desejo de que a pesquisa não seja globalizante e que busque 

discorrer de forma atenciosa sobre as questões dos pertencimentos apresentados brevemente, 

com particular interesse para as relações entre arte, ativismo e reivindicação do direito à 

memória na arte contemporânea. Mesmo que evidencie em suas buscas a reflexão sobre 

diversos grupos sociais aglutinados, como “mulheres”, “negras/os”, “indígenas” e etc., serão 
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feitos recortes de acordo com os resultados obtidos na construção do trabalho para delimitar 

um panorama curatorial engajado atrelado às considerações no campo da memória, com a 

perspectiva de alimentar investigações que sejam utilizadas e consideradas coletivamente. 

 Para abarcar a crítica aos discursos tradicionais hegemônicos, no que concerne ao 

trabalho de consolidação de exposições, esta pesquisa concorda com Maura Reilly que defende 

o ativismo curatorial como forma ética de coerência sociopolítica e cultural por meio da ruptura 

com antigos sistemas e nominações dentro das curadorias de artes. Nesse sentido, a partir do 

panorama do projeto de artes visuais na instituição em questão, investigado por meio do arquivo 

documental e multimídia sobre as edições, será possível evidenciar proposições discursivas sob 

a perspectiva das curadorias até a edição em questão, que comemora trinta anos do Programa 

de Exposições.  

 Será considerada a literatura sobre curadoria que reflete sobre a construção desta 

atividade no Brasil a partir dos anos 1990 e sua consolidação acadêmica e institucional, até o 

presente momento. Para isso utilizarei curadoras/curadores – autoras/es como Luciara Ribeiro, 

Sandra Benites, Lisette Lagnado, Claudinei Roberto, Diane Lima, Rosana Paulino, Moacir dos 

Anjos, para citar algumas fontes importantes de estudo.  

 Sobre a questão dos aspectos relacionados aos pertencimentos identitários e seus 

desdobramentos na ação curatorial, este trabalho concorda com as pesquisas de  Jacques 

Rancière e Andreas Huyssen, nas discussões tangentes à arte e cultura e a ênfase na 

problematização do próprio discurso memorialístico, a tomada de consciência histórica e as 

modificações da própria cultura, para viabilizar a evidência de discursos politizados, “na 

importância da recordação para os projetos de construção da identidade”15.  

Diante de tais considerações, a dissertação está estruturada em três capítulos: No 

primeiro capítulo, O Centro Cultural São Paulo (CCSP): breve histórico e a discussão das artes 

visuais no projeto institucional, intento  investigar o histórico do CCSP, nos limites necessários 

para compreendermos a ação institucional no campo das exposições de arte, dando ênfase para 

as questões relacionadas à construção da memória e da identidade coletiva na concepção do 

programa em estudo e ampliando o debate para a presença das artes visuais na instituição. Para 

atingir esse objetivo, foi realizado um  breve levantamento do histórico da instituição a partir 

de dados disponibilizados virtualmente pelo Centro Cultural São Paulo16, além de consultas aos 

catálogos dos Programas de Exposições disponíveis no acervo da instituição e à bibliografias 

 
15 Assmann, Aleida. Espaços da recordação: formas e transformações da memória cultural. Campinas: Ed. 

Unicamp, 2011. 
16 Disponível em: http://centrocultural.sp.gov.br/historia/ 
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complementares acerca do Centro Cultural São Paulo, tais como o trabalho acadêmico de 

Roberto Cenni, “Três Centros Culturais na cidade de São Paulo”, de 1991, realizado na Escola 

de Comunicação e Artes da USP e a publicação “Memória Ativa 2: Centro Cultural São Paulo 

Ano 1”, de 1983, material realizado pela própria divisão de pesquisa do CCSP.   

No segundo capítulo, O programa de exposições do Centro Cultural São Paulo (CCSP): 

difusão da arte contemporânea, busco refletir sobre o programa de exposições do CCSP durante 

os trinta anos de atividade, desde 1990, buscando situá-lo como possível ativador da discussão 

de arte contemporânea na cidade, em alinhamento com a proposta de democratização da cultura 

e com o que tem sido assimilado de forma pública. Foram analisados os catálogos das dez 

edições mais recentes do Programa de Exposições, em consulta ao acervo documental da 

instituição. Esse material, ainda pouco analisado por pesquisas acadêmicas, não está totalmente 

sistematizado para consultas, o que inviabilizou uma análise documental pormenorizada. 

Diante disso, para subsidiar a compreensão, ainda que em linhas gerais, dos antecedentes da 

30a edição em estudo, foi necessário realizar uma organização dos dados das trinta edições do 

Programa de Exposição, que pode ser encontrada no Anexo I desta dissertação. Na tabela, estão 

dispostas todas as informações disponíveis no material consultado sobre equipe de seleção – 

equipe curatorial, artistas selecionadas/os e grupo de crítica, quando existente. O intuito é – 

para além de disponibilizar esses dados, que são de suma importância para verificar quem são 

as/os agentes de discussão do edital e do desenvolvimento das exposições do programa no 

Centro Cultural –, conseguir analisar, ainda que em linhas gerais, as permanências e rupturas 

nos discursos de concepção e nas escolhas curatoriais das edições anteriores à trigésima edição 

do Programa de Exposições realizado em 2020.  

Por fim, no terceiro capítulo, A 30ª edição do programa de exposições do Centro 

Cultural São Paulo (CCSP): construção de um processo curatorial engajado: foi feita uma 

análise contextual e elucidativa sobre obras e artistas da exposição de 2020, refletindo um 

possível engajamento curatorial em debate com as teorias de memória, evidenciando as 

formulações de contra-narrativas históricas. Com isso, intento evidenciar que o processo de 

entendimento de protagonismos emergentes, das correntes de pensamento e dos locais de 

interesse de artistas e pesquisadoras/es da arte contemporânea paulistana reside, primeiramente, 

na elucidação de quais são os agentes envolvidos no circuito artístico, quais papéis assumem e 

quem define como devem se desenvolver. De posse desses fundamentos, busco refletir sobre 

as formas de apropriações em curso e discutir caminhos que possam reestruturar, na prática, os 

objetivos e alcances curatoriais nas artes visuais, o que salienta a importância da pesquisa como 

ponto de reflexão sobre o sistema artístico brasileiro. Para o desenvolvimento das análises, 
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foram coletadas informações na visita à exposição, realizada antes do fechamento das 

instituições devido à pandemia da Covid-19; foi examinado o edital de chamamento da edição 

e também consultado o catálogo da exposição com as referências de obras e artistas escolhidos 

para a edição, além de textos críticos realizados para a discussão das temáticas abordadas 

pelas/os artistas. Os dados sobre a 30ª edição estão organizados na Tabela 1 (Histórico do 

Programa de Exposições) e na Tabela II, específica para esta análise, com as/os artistas 

selecionadas/os e suas obras.  

Novamente ressalto a importância de autoras/es como Maura Reilly em “Curatorial 

Actvism: towards an ethics of curating”; Lisette Lagnado, em textos como “Por uma revisão 

dos estudos curatoriais”; Luciara Ribeiro, com “Curadorias em disputa: quem são as curadoras 

e curadores negras, negros e indígenas brasileiros”; e Diane Lima, com “Não me aguarde na 

retina”, para citar alguns dos mais consultados. Foram acompanhados, ainda, programas e 

debates sobre a questão em grupos de pesquisas e estudos como o Laboratório de Curadoria de 

Exposições Bisi Silva (Universidade Federal de Minas Gerais) e a Plataforma de Curadoria da 

(Universidade Federal do Espírito Santo), e também podcasts relacionados ao assunto, como o 

“1 curadorx, 1hr” conduzido pelo também curador Raphael Fonseca (RJ).  

A metodologia adotada para este trabalho foi realizada pela investigação de fontes 

primárias, documentais, textuais e mídias digitais sobre a 30ª edição do Programa de 

Exposições nos acervos do Centro Cultural São Paulo; investigação de fontes secundárias como 

textos críticos e jornalísticos sobre a exposição da 30ª edição do Programa de Exposições; e 

revisão bibliográfica sobre o tema curadoria dentro do campo das Artes Visuais e Histórias da 

Artes. 

 Por fim, na análise  da curadoria realizada para a trigésima edição do programa de 

exposições do Centro Cultural São Paulo, busco destacar a importância de uma modificação 

nas pautas curatoriais na apresentação de obras e artistas “marginalizados” pelo sistema 

artístico brasileiro, tendo em vista a recorrente hegemonia de grupos, tais como “homens 

brancos” em exposições e frentes de destaque no campo das artes, situando a discussão sobre 

as disputas de narrativas históricas e as questões identitárias, em relação direta com a arte 

contemporânea e a construção de uma memória deste possível processo disruptivo como fonte 

de estudo e investigação para outros grupos engajados na questão.  
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Capítulo 1 – O Centro Cultural São Paulo (CCSP): breve histórico e a discussão das artes 

visuais no projeto institucional 

  

Para analisar a proposta do Programa de Exposições considero um primeiro aspecto de 

direcionamento para a pesquisa: o da construção do espaço físico e sócio-histórico do próprio 

Centro Cultural São Paulo. Nesta pesquisa escolho investigar a estruturação do Centro Cultural 

São Paulo como polo difusor cultural e artístico da cidade, considerando tais parâmetros desde 

os processos de sua criação, para evidenciar as discussões identitárias coletivas em relação a 

esta instituição e suas implicações nas curadorias de artes visuais de sua programação. Sendo 

assim, se faz necessário realizar um breve histórico sobre o projeto institucional e a trajetória 

do CCSP nos seus 40 anos de existência, o que é proposto neste capítulo introdutório.  

 

1.1. Do Rio Itororó para a Avenida Itororó 

 

 Situado à Rua Vergueiro 1000, Paraíso, São Paulo, antigo Vale do rio Itororó, o Centro 

Cultural São Paulo está em território anteriormente ocupado por fazendas, local de açoites de 

escravos, cemitérios, quilombos e pequenas chácaras que, com o passar dos anos, frente aos 

avanços do empreendimento industrial na capital paulista, tornou-se local de interesse 

econômico e político por sua estratégica localização em proximidade com a Avenida 23 de 

Maio e a Avenida Paulista. 

O Vale imbricado no meio da cidade, que se tornaria terreno apto para a construção do 

CCSP, era “uma nesga estreita, comprida e desbarrancada que sobreviveu apesar de sua 

condição de margem, do ponto de vista físico e metafórico”.17 Essa evidência geográfica está 

situada no lugar do que era um rio, o córrego Itororó, afluente do Ribeirão Anhangabaú, ambos 

canalizados no processo de urbanização que se seguiu em São Paulo a partir do fim do século 

XIX: 

Tal processo foi deflagrado quando a expansão dos cafezais no interior 

paulista impôs à cidade novos destinos. São Paulo, que não era apenas sede 

política, mas também ponto de articulação do território paulista, integrou-se 

ao complexo agroexportador cafeeiro como centro financeiro, mercantil e 

ferroviário, o que desencadeou um intenso processo de urbanização e 

crescimento demográfico: a cidade, que em 1872 possuía 31 mil habitantes, 

passou a contar 239 mil em 1900. No ano de 1920, quando São Paulo já se 

consolidara como importante polo industrial do país, eram 579 mil os 

 
17 Calil, Carlos Augusto. "Gênese". In: Centro Cultural São Paulo. Espaço e Vida. Monolito, São Paulo, 2012, 

p.15.  
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moradores da capital paulista, número que em 1940 atingiria a marca de 

1.326.261 pessoas.18 

 

 Em razão desta aceleração econômica, muitos dos rios foram transformados 

paulatinamente de acordo com a introdução, nas várzeas, de criação de animais, plantações 

exóticas, corte de matas ciliares, pesca nas cabeceiras e a crescente matéria de esgoto escoada19. 

Como evidencia Carlos Augusto Calil, o Itororó foi canalizado mais tarde para a 

construção da via 23 de Maio, no entanto, de acordo com o autor, o vale do rio que era utilizado 

como reservatório de água, o chamado Tanque Santa Tereza, já havia sido arruado em 1900 e, 

em 1930, território já era ocupado por construções: 

 

Durante os primeiros séculos da cidade a pequena ribanceira ficou esmagada 

entre um diminuto vale, a nascente do córrego Itororó, e uma estrada de terra 

que a margeava pelo alto e seguia para Santos. Entre a topografia natural e a 

ocupação humana, essa situação geométrica particular a definiu por estar à 

margem, do riacho e da sociedade, caprichosamente delimitada por caminhos 

d'água contrários: no lado mais baixo, a água que escorria para o rio 

estabelecia o limite, seguindo a gravidade, que a conduzia para o norte; do 

lado mais alto, o contorno se definia pelo caminho das carroças que seguiam 

para o sul em busca da água do mar. Hoje o veio d'água segue canalizado sob 

a avenida 23 de Maio e deságua no Rio Tamanduateí, oito quilômetros 

adiante.
20

  

 

 
18 JORGE, Janes. RIOS E SAÚDE NA CIDADE DE SÃO PAULO, 1890-1940. Revista História & Perspectivas, 

[S. l.], v. 25, n. 47, 2013. Disponível em: https://seer.ufu.br/index.php/historiaperspectivas/article/view/21265. 

Acesso em: 27 jul. 2022, p. 105.  
19 Ibidem, p. 105-106. 
20 Análise do mapa “Plan'-Historia” de Affonso de Freitas de 1800-1874, acervo do Museu Paulista da 

Universidade de São Paulo, realizado por Calil, Carlos Augusto. “Gênese”. In: Centro Cultural São Paulo. Espaço 

e Vida. Monolito, São Paulo, 2012, p. 160. 
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1 - Avenida Itororó, 1942, Acervo Museu da Cidade. Exposição “CCSP 40 anos, da criação ao tombamento”, 

2022.   

 

Desse ponto em diante, as intervenções urbanas e articulações econômicas seguem a 

lógica da cidade em avanço, contornando os aspectos de estruturação urbana que culminariam, 

em 1982, na construção do Centro Cultural São Paulo. O território que antes era visto como 

parte não desejada, não incorporada à cidade, reunindo bairros como Paraíso, Bela Vista, 

Aclimação e Liberdade, torna-se motivação e lugar de desejo para mobilidade e articulações 

comerciais e culturais.  
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1.2. Metrô, Projetos e outros Planos  

 

 Após alargamentos da Rua Vergueiro e da Avenida 23 de Maio, em 1972, foi construído 

o Centro de Controle Operacional do Metrô, em um dos trechos localizados nas imediações do 

Vale do córrego Itororó, próximo ao local onde seria construído o CCSP, anos depois.  

Para efeitos de cronologia, em 1973, o “Projeto Vergueiro” e/ou “Nova Vergueiro” foi  

apresentado pela administração de Miguel Colassuono: tratava-se de um consórcio entre a 

Prefeitura e empresas, como a Companhia do Metropolitana de São Paulo. Essa movimentação, 

a princípio, se mostrou como uma tentativa de revitalização da área, “uma extensão natural do 

centro da cidade”21, sendo guiada pelas bases de licitação da EMURB (Empresa Municipal de 

Obras e Urbanização). Em 1974, surgiu, então, o projeto para a construção de um centro de 

torres verticais com shopping, biblioteca e escritórios empresariais, equipamentos que 

aproveitariam as conexões do metrô entre as regiões norte e sul.  Como apresenta Roberto 

Cenni22:  

Contando com uma área de 300.000 metros quadrados, o terreno apresentava 

um grande desnível entre a rua Vergueiro e a avenida 23 de Maio e, segundo 

o projeto da EMURB – Empresa Municipal de Urbanização, ali seriam 

construídos um complexo de torres de escritórios, hotéis e um shopping-

center, sendo o espaço restante destinado à construção de uma gigantesca 

biblioteca pública municipal e de alguns prédios comerciais. Naquela ocasião, 

o prazo previsto para o término das obras era de cinco anos.   

 

 Em 1975, contudo, na gestão de Olavo Setúbal, foi determinado que o projeto fosse 

cancelado, rendendo uma multa para o licenciado de obras Prounb. Do “Projeto Vergueiro” 

original restou somente a construção de uma biblioteca pública. Instaurada uma comissão 

formada por professores, bibliotecários e o arquiteto Aron Cohen, foi concebida a nova 

biblioteca, que também escoaria a superlotação da Biblioteca Pública Mário de Andrade. De 

acordo com o levantamento de época, a quantidade de livros e visitantes daquele espaço 

cultural, considerado um dos mais visitados e utilizados do período, levantou a questão 

sociopolítica do deslocamento geográfico desse público para uma nova área da cidade, 

desafogando o prédio e as demandas da Biblioteca Mário de Andrade.  

 
21 CALIL, Carlos Augusto. Gênese. In: Centro Cultural São Paulo. Espaço e Vida. Monolito, São Paulo, 2012, 

p. 20. 
22 CENNI, Roberto. Três centros culturais da cidade de São Paulo. 1991. Dissertação (Mestrado em Artes 

Plásticas). Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1991. 

doi:10.11606/D.27.1991.tde-02092015-090526. Acesso em: 2022-07-27, P. 9.  
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O projeto da época de Olavo Setúbal, que planejava a criação de uma nova 

biblioteca central na faixa de terreno da rua Vergueiro, pretendia solucionar a 

obsolescência funcional e volumétrica da Biblioteca Central Mario de 

Andrade. Sem a necessária renovação em termos de biblioteconomia e com o 

inevitável crescimento de seu acervo, que não contou com um escoamento 

através das bibliotecas-ramais, a Mario de Andrade tornou-se inapelavelmente 

ultrapassada. Inaugurada em 1942 e concebida para 350.000 volumes, na 

época do projeto da Rua Vergueiro já estava com 800.000 volumes e 

recebendo uma frequência diária de 2.000 pessoas, o que significava um 

público três vezes maior que o previsto para suas dimensões.  (CENNI, 1991, 

p. 14). 

  

Em 1976 foi aberta para ampla concorrência a disputa para a criação do projeto através 

da Secretaria de Cultura, que levaria em conta a construção da biblioteca no local, além de 

instalar também o Departamento do Patrimônio Histórico e o Departamento de Informações e 

Documentação Artística – IDART. O contrato foi estabelecido junto ao arquiteto Eurico Prado 

Lopes (1939-1985) e Luiz Benedito de Castro Teles (1943-2014), dando início às obras em 

1978, dois anos após a modificação do projeto inicial. Desse modo, “em outubro de 1979, os 

Secretários Municipais de Cultura, Mário Chamie, e de Obras, Paulo Gomes Machado, 

verificam a maquete do Centro Cultural”.23  

 

Durante a administração do prefeito Reinaldo de Barros, em 1979, com as atividades de 

fundação básica e terraplanagem, o secretário Mário Chamie evidenciou a possibilidade da 

diversificação dos usos do complexo em questão, trazendo outras dinâmicas para a construção 

da estrutura, para que não se tornasse ociosa de atividades. Ou seja, abrigar mais espaços 

culturais que suscitavam novas formas de interação e ocupação demonstraria, sobretudo, uma 

qualidade administrativa que equivaleria a cidade a outros lugares do mundo, do “primeiro 

mundo” como Paris, tendo como exemplo o Pompidou e considerando o aparecimento dos 

centros culturais de modo geral, que abrem caminhos para propostas arquitetônicas e 

museológicas que se relacionam com o contexto urbano.  

 

 
23 CCSP Ano 1. Coordenação de Ricardo Ohtake / São Paulo: Secretaria Municipal de Cultura, Centro Cultural 

São Paulo, Divisão de Pesquisas, 1983, p.14.  
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2 - O arquiteto Eurico Prado Lopes apresentando a maquete do CCSP aos secretários de cultura e obras do 

Município em 1979. Foto de Antonio Corso, Acervo Núcleo de Memória do CCSP, Exposição “CCSP 40 anos, 

da criação ao tombamento”, em 2022. 

  

 
O Centro Pompidou, em Paris, o maior edifício cultural da cidade, tem em sua 

vasta área, uma biblioteca, com as mesmas funções deste projeto para São 

Paulo. Eurico Prado Lopes diz que em termos de vulto do empreendimento, 

as duas edificações serão bastante semelhantes. A concepção aqui é outra, mas 

os moldes se parecem.24 

 

Para o financiamento do empreendimento utilizou-se um empréstimo junto à Caixa 

Econômica Estadual. Diante disso:  

 

Foi constituída uma comissão para estudar as modificações do prédio, em 

maio de 1980. Pelo relatório da construtora, elaborado em agosto, percebe-se 

a transformação dos espaços: foram criados teatros, cinema, camarins, salas 

de ensaios, oficinas, além da Pinacoteca Municipal, atelier de artes plásticas e 

laboratórios. Nas dependências de serviço foi reservado espaço para 

montagem de exposições, depósito de acervo e restauração de obras.
25

  

 

 
24 Num edifício coberto de verde, a nova biblioteca. Diário Popular, São Paulo, 4 jan. 1979. Câmara Municipal 

de São Paulo, Centro de Documentação e Informática, Subdivisão de Documentação, Hemeroteca, Pasta n. B-7. 

Apud MANZONI, Manzoni, Francis Marcio Alves (op. cit.), p. 101. Disponível em: < 

https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/20.240/7748 >.  
25 CCSP Ano 1. Coordenação de Ricardo Ohtake / São Paulo: Secretaria Municipal de Cultura, Centro Cultural 

São Paulo, Divisão de Pesquisas, 1983, p.16.   
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Para Carolina Cepeda Anseloni, o cenário político ditatorial reverbera em duas grandes 

reflexões acerca da estruturação do CCSP, uma tem que ver com “uma obra de escala notável, 

com inovações tecnológicas e precariedades construtivas que condizem com a expansão 

quantitativa de um governo ditatorial”; e a outra, o senso de liberdade atrelado ao processo 

construtivo do prédio, num processo de “fuga do controle” e “possibilidades de ação”.26  

Portanto, as gestões políticas muito interferiram nos projetos, buscando direcionar quais 

os aspectos mais importantes para determinada visão sobre a cultura e as estratégias para os 

usos desse espaço como centro múltiplo. 

 

 

1.3. Centro Cultural “Vergueiro” 

 

Estruturar uma visão crítica e politizada sobre a formação do Centro Cultural São Paulo, 

para esta pesquisa, conduz uma reflexão coerente para evidenciar as possíveis formas de 

ativismos na curadoria, pessoas envolvidas e as transformações ao longo do tempo, que serão 

esmiuçadas nos capítulos que seguem. É perceptível, a partir do histórico exigido pelo trabalho, 

a formação de comitês e responsáveis pelo projeto, em sua maioria, constituídos por homens 

brancos, ilustrando as relações sociais de trabalho da época. 

 Em conversa com os diversos encaminhamentos entre o espaço e a cidade, destacar sua 

controversa apropriação da localidade, Rua Vergueiro, como codinome do CCSP, naturalizada 

de forma orgânica, me leva a crer que, para falar de cultura e pertencimento, circunscrever essa 

apropriação na história e na experiência deste centro cultural pela referência, pela memória, 

deste personagem escravocrata, senador vergueiro, é algo problemático.27 Não noto este 

discurso como oficial da instituição, no entanto, mais a fundo que pudemos chegar, é essencial 

observar que, antes mesmo desta apropriação reversa, o processo de construção do centro 

cultural beira o processo histórico da redemocratização do país, após vinte um anos ditatoriais, 

tendo sido, até mesmo, inaugurado três anos antes de seu fim.  

 

Ora, a construção de um espaço social que serviria como estímulo à cultura, 

ao saber e ao fazer artístico, em que o público deveria sentir liberdade em seus 

 
26 ANSELONI, Caroline Cepeda. Centro Cultural São Paulo em tempos de repressão e desenvolvimento urbano, 

Registros Vol 14, Janeiro de 2018, p. 52. Disponível em: <https://docplayer.com.br/86372379-Centro-cultural-

sao-paulo.html>, acesso em Julho de 2022.  
27 Para mais informações e documentação sobre o Senador Vergueiro, Nicolau Pereira de Campos Vergueiro: 

FORJAZ, Djalma. O SENADOR VERGUEIRO, SUA VIDA E SUA ÉPOCA 1778/1859. São Paulo: Ed. 

Officinas do "Diario Official", 1924. Acervo IEB USP (Instituto de Estudos Brasileiros, Universidade de São 

Paulo).   

https://docplayer.com.br/86372379-Centro-cultural-sao-paulo.html
https://docplayer.com.br/86372379-Centro-cultural-sao-paulo.html
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espaços, fez com que os arquitetos estivessem atentos a possíveis 

intervenções. De acordo com Luiz Telles, o projeto arquitetônico contou com 

a ignorância dos militares no que concerne aos espaços públicos, seus 

significados e sua utilização, capaz de reunir pessoas, o que já seria em si um 

ato político; de outro modo, o arquiteto acredita que o projeto não teria tido 

permissão para se desenvolver28. 

 

 

 Sendo assim, em meio às implicações e boicotes de uma ditadura militar, no que 

concerne às políticas culturais, demandas específicas são fortalecidas para os devidos fins e 

acordos. Interessante notar, modificações em cargos, em discursos, em editais da instituição ao 

longo do tempo, também, de acordo com as transformações políticas mais localizadas da cidade 

de São Paulo. Como é o caso de sua inauguração precoce em 13 de maio de 1982, devido à 

concorrência de Reynaldo de Barros para o cargo de governador no mesmo ano, o que também 

influenciará nas primeiras gestões da instituição.29 

 A gestão de Marilena Chauí em 1989 na Secretaria Municipal de Cultura auxiliou as 

atividades do CCSP, inaugurando uma nova fase de políticas culturais populares para São 

Paulo, o que englobava uma instituição de tal porte e conceito.   

 

Tal idealização se liga ao projeto mais amplo da SMC de não produzir cultura 

nem a dirigir de maneira doutrinária, sendo seu propósito o de estimular e 

prover condições para que a própria população fosse criadora e receptora 

dessa cultura. Essa demanda implicava, também, que as barreiras geográficas 

da cidade de São Paulo, bastante polarizada entre “centro e periferia”, fossem 

enfrentadas e, de certa forma, desfeitas, a partir de uma valorização das 

manifestações culturais ditas periféricas.30 

 

 

 Objetivamente o CCSP se concretiza como mais um projeto permeado por razões 

governamentais bem direcionadas, equivalente em processos de troca partidária e/ou estruturas 

ideológicas, concretizando e afirmando “utopias”, idealização dos próprios arquitetos para o 

projeto, para o vislumbre de uma cidade atravessada pela arte e pela cultura. Como demonstra 

Caroline Cepede Anseloni em seu trabalho “Centro Cultural São Paulo em tempos de repressão 

e desenvolvimento”31: 

 
28 BUENO, André de Godoy. Políticas culturais: cidadania cultural e o Programa de Exposições do Centro 

Cultural São Paulo (1900-1992). Trabalho de Conclusão de Curso. Departamento de História da Arte. Guarulhos: 

EFLCH, 2018, p.21.  
29 Idem.  
30 Ibidem, p. 30.  
31 ANSELONI, Caroline Cepeda. Centro Cultural São Paulo em tempos de repressão e desenvolvimento urbano, 

Registros, Vol 14, janeiro de 2018, p. 48. Disponível em: <https://docplayer.com.br/86372379-Centro-cultural-

sao-paulo.html>, acesso em Julho de 2022.  

 

https://docplayer.com.br/86372379-Centro-cultural-sao-paulo.html
https://docplayer.com.br/86372379-Centro-cultural-sao-paulo.html
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O edifício projetado pelos arquitetos Eurico Prado Lopes e Luiz Benedito de 

Castro Telles demorou a ser considerado um expoente da arquitetura paulista, 

pois no período da construção as questões políticas tiveram maior destaque do 

que as próprias inovações conceituais propostas pelo projeto, porém ao longo 

dos trinta e seis anos desde a inauguração, tornou-se um potente equipamento 

público nos âmbitos social, político, arquitetônico e cultural na metrópole. 

 

 

1.4. “O Barco” 

  

O flerte entre o brutalismo, expressão concreta da arquitetura moderna, e os princípios 

de liberdade e intervenção do espaço público como diálogo, são propostas marcantes no projeto 

arquitetônico de Luiz Telles e Eurico Prado Lopes. Perceber o prédio como extensão do 

deslocamento é o que, para eles, constrói um chamamento implícito das pessoas para a cultura.  

Devido ao tipo de terreno onde está localizada a construção, há, para muitas pessoas, a 

semelhança do prédio com um barco, como demonstra Cenni32:  

 

O projeto do CCSP, realizado pelo escritório do arquiteto Eurico Prado Lopes 

e tendo como co-autor Luiz Benedito Castro Telles, resultou num prédio 

baixo, que explora a imensidão dos espaços longitudinais em seus quatro 

pavimentos, os quais se adequaram exatamente à forma de talude do terreno 

que caracteriza a topografia da região. O conjunto massivo de concreto e aço 

acaba por se assemelhar, de acordo com alguns observadores, a um portentoso 

porta-aviões.  

 

 

A construção possui quatro pavimentos em uma área de 46.500m², o que envolve 

consideravelmente o olhar de transeuntes para o prédio. Alguns elementos são primordiais para 

esse deslocamento: a utilização de vidros, construção de vãos livres e a incorporação e 

preservação de árvores e plantas.  

 
32 CENNI, Roberto. Três centros culturais da cidade de São Paulo. 1991. Dissertação (Mestrado em Artes 

Plásticas). Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1991, p.16. 
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3 - Croquis de Criação (s/data), acervo Luiz Telles, Exposição “CCSP 40 anos, da criação ao tombamento” em 

2022. 

 

Tal estrutura importa para a discussão deste trabalho, justamente por inserir, 

posteriormente, nos primeiros projetos ligados às artes visuais, a interação das exposições com 

os mais diversos públicos, em diferentes horários do dia, criando interconexões com os outros 

espaços do próprio edifício, conforme salienta Caroline Cepeda Anseloni33:  

 
33 ANSELONI, Caroline Cepeda. Centro Cultural São Paulo em tempos de repressão e desenvolvimento urbano, 

Registros Vol 14, Janeiro de 2018, p. 57. Disponível em: <https://docplayer.com.br/86372379-Centro-cultural-

sao-paulo.html>, acesso em Julho de 2022.  

https://docplayer.com.br/86372379-Centro-cultural-sao-paulo.html
https://docplayer.com.br/86372379-Centro-cultural-sao-paulo.html
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O desenho do projeto permitia que a cultura, se não manifestada dentro dos 

teatros, cinemas e áreas expositivas, fosse praticada orgânica e 

espontaneamente nos diferentes vazios espaciais que permeiam toda a 

extensão do edifício. Seja nos espaços institucionalizados ou nos vazios 

flexíveis, o Centro Cultural São Paulo propiciou a convivência e o confronto 

da arte erudita com a arte popular, dos usuários com a gestão e com os artistas, 

abrigando e agenciando pluralidades da dimensão coletiva em um período em 

que a censura e a restrição das liberdades civis eram ainda fortemente 

presentes na cidade. 

 

 

Diante da utopia em criar outras noções de pertencimento com o público, para alinhar a 

informação de que de fato a interação com obras de arte se dá de maneira orgânica, seria preciso 

uma análise mais pontual sobre número de visitações por dias e horários e até mesmo uma 

análise do setor de monitoria e/ou educativo ao longo dos anos, informações estas que não 

seriam precisas desde o início do funcionamento do CCSP. Mas, fato é que, generosamente, o 

espaço propõe essa visualização de exposições por fora do próprio prédio e por fora dos espaços 

expositivos em específico, o que libera o processo de visitação como algo cercado pelo conceito 

elitizado de “cubo branco”34.  

 

 
34 Como ressalta Brian O’Doherty em No interior do cubo branco: a ideologia do Espaço da Arte. São Paulo, 

Martins Fontes, 2002, p.3: “A galeria ideal subtrai da obra de arte todos os indícios que interfiram no fato de que 

ela é ‘arte’. A obra isolada de tudo o que possa prejudicar sua apreciação de si mesma. Isso dá ao recinto uma 

presença característica de outros espaços onde as convenções são preservadas pela repetição de um sistema 

fechado de valores”. 
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4 - Desenho institucional de localização espacial em CCSP Ano 1. Coordenacão de Ricardo Ohtake / São Paulo: 

Secretaria Municipal de Cultura, Centro Cultural São Paulo, Divisão de Pesquisas, 1983, p.21.  

 

 

1.5. Convites ao uso 

 

“Para mim a vocação para a liberdade é aquele espaço que oferece 

possibilidades, em primeira instância, de percurso, eu passo como?! 

eu entro por uma porta e saio pela mesma porta? eu entro por várias, 

trânsito por várias paragens e saio por outras portas, aí começou a 

questão da liberdade, é vivencial, a liberdade não é teórica, a liberdade 

ou se vive ou mal se entende dela”35 

 
35 Luiz Telles em: O ser político recriando os espaços do CCSP, 30 anos CCSP, disponível em: 

<http://www.centrocultural.sp.gov.br/30anos/video_luiz_telles.html>, acesso: julho de 2022.  

http://www.centrocultural.sp.gov.br/30anos/video_luiz_telles.html
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Em maio de 1982 foram inauguradas as instalações do Centro Cultural São Paulo sob a 

lei de criação 9.467, promulgada em 6 de maio de 1982, que estabelecia que suas funções 

incluíam36:  

 

Planejar, promover, incentivar e documentar as criações culturais e artísticas; 

reunir e organizar uma infra-estrutura de informações sobre o conhecimento 

humano; desenvolver pesquisas sobre a cultura e a arte brasileiras, fornecendo 

subsídios para as suas atividades; incentivar a participação da comunidade, 

com o objetivo de desenvolver a capacidade criativa de seus membros, 

permitindo a estes o acesso simultâneo a diferentes formas de cultura; e 

oferecer condições para estudo e pesquisa, nos campos do saber e da cultura, 

como apoio à educação e ao desenvolvimento científico e tecnológico. 

 

 

 De acordo com Chamie, desde a configuração do prédio ao seu planejamento, a 

pretensão era, mesmo que teoricamente, penetrar as discussões sobre acesso, pertencimento 

cultural e artístico da cidade e para a cidade: 

 

A data 13 de maio de 1982 representa uma mudança radical na história dos 

espaços culturais brasileiros. Estes espaços têm sido tradicionalmente 

seletivos. Limitados em seus usos e finalidades, fatalmente servem públicos 

selecionados, ficando a maioria dos frequentadores à margem do acesso a que 

tem direito. São muitos os fatores que transformam os espaços culturais 

brasileiros em seletivos: a localização geográfica, as dimensões físicas, o 

preço dos ingressos ou o tipo específico de atividades. 

  

 

 O que nos interessa desse percurso histórico é a aceitação dessa forma de 

protagonização da cultura, transformando, em linhas gerais, o projeto inicial em algo que se 

aproximaria de um centro multidisciplinar, o que se configura como potencialidade de 

discussão entre as diversas atividades que poderiam ser propostas, inclusive as artes visuais. 

 Nesse sentido, para a área artística do Centro Cultural São Paulo destacamos o objetivo 

conceitual III de “desenvolver pesquisas sobre a cultura e a arte brasileiras, fornecendo 

subsídios para as suas atividades”37. Isso nos leva a definir melhor os primeiros passos da 

divisão de artes plásticas dirigida entre 1989 e 1992 pela crítica de arte Sônia Salzstein, 

fortalecida pelo investimento feito pela Secretaria Municipal de Cultural na gestão de Marilena 

 
36 História CCSP – http://centrocultural.sp.gov.br/historia/ <acesso em dezembro de 2021>.  
37 CCSP Ano 1. Coordenação de Ricardo Ohtake / São Paulo: Secretaria Municipal de Cultura, Centro Cultural 

São Paulo, Divisão de Pesquisas, 1983, p. 3. 
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Chauí, como ressalta em depoimento para a edição comemorativa de vinte anos do Edital do 

Programa de Exposições.  

 

Se houve algum modesto avanço para o meio cultural no projeto de artes 

visuais do CCSP, ele se deve ao compromisso com uma visada pública, com 

uma visada de larga escala, que contava com o lastro promissor daquelas 

gestões. Eu havia contribuído em diversas instâncias naqueles órgãos, estava 

envolvida em debates sobre projetos públicos. Isso me deu uma percepção 

mais sensível da questão cultural e uma vontade política que, evidentemente, 

eram muito maiores do que as condições objetivas de realizar qualquer 

projeto. Mas, no mínimo, essa condição me ajudou a entrever o sentido de 

uma intervenção pública, me levou a desejar um horizonte menos localista, 

menos endógeno para a questão cultural. (Catálogo da 20ª edição do Programa 

de Exposições).  

 

 

 Dessa forma, o lançamento de um edital, em 1991, só foi possível devido ao 

restabelecimento de apoio financeiro à atividades culturais na cidade de São Paulo, com a 

promulgação da Lei Rouanet em dezembro de 199138. Edital que, desde seu início, buscava 

evidenciar artistas na cena contemporânea, como forma de amplitude do projeto da instituição 

frente às instituições paulistas como Pinacoteca de São Paulo, Bienal de São Paulo, Museu de 

Arte Moderna e MASP.  

Anteriormente à implantação do Programa de Exposições, as exposições de artes do 

Centro Cultural eram delineadas por Gabriel Borba, diretor da divisão de Artes Plásticas do 

CCSP entre 1984 e 1985, um projeto que perdurou até 1989, demarcado por sete programas 

distintos que seriam alocados em locais específicos do prédio: a Sala da Galeria, dedicada aos 

suportes tradicionais, pintura, desenho, gravura e escultura; a Sessão Corrida, para mostras 

efêmeras de curto período para artistas inscritos em editais diversos; o Saguão para abrigar 

exposições do acervo; a Grande Sala para artistas convidados pela curadoria, principalmente 

artistas de renome em outras instituições e exposições como, por exemplo, a Bienal de São 

Paulo; a Sala Expressão Nova para artistas em experimentação de suportes como videoarte, 

happening, performance, arte xerox etc.; o Escritório de Arte Postal iniciado por uma doação 

de Walter Zanini que exibia o acervo e aceitava propostas pelo correio; e o Espaço 7, destinado 

a exposições gerais do Centro Cultural São Paulo e propostas externas.  

 Sua trajetória para agregar ideias que deslocam essa configuração das grandes 

exposições de arte, trazendo à tona a preocupação com a assimilação de uma representatividade 

 
38 GUIMARÃES, Andréa Camargo et al. (Org.). Cronologia de artes plásticas: referências 1975- 1995. São Paulo: 

Centro Cultural São Paulo-IDART, 2010. p. 219. E-book. Disponível em: 

http://www.centrocultural.sp.gov.br/livros/pdfs/artesplasticas.pdf. Acesso em: Julho de 2022.  
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artística de fato brasileira, formativa, focada na produção “jovem”39 foi  iniciada em Janeiro de 

1990, reunindo  uma pequena evidência do que seria a construção do Edital de Programa de 

Exposições com a “Coletiva 13 Artistas”, Centro Cultural São Paulo, SP, com obras de Carlos 

Uchoa, Claudio Gretti, Deborah Paiva, Edgar Racy, Elizabeth Dorázio, Fernanda Mendes, 

Germana Monte-Mor, Márcia Pastore, Mariannita Luzzati, Marina Saleme, Pellegrin, Sandra 

Tucci e Stella Barbieri. E em Fevereiro do mesmo ano a “Coletiva Selecionados do Centro 

Cultural São Paulo”, com Alberto Alexandre Martins, Carlos Uchoa, Claudio Gretti, Daniela 

Baudowin, Deborah Paiva, Edgar Racy, Gabriela de Castro, Herman Tacasey, José Fernandes, 

Mariannitta Luzzatti, Marina Saleme, Nazareth Pacheco, Nina Moraes, Stela Barbieri e Teresa 

Duarte. 40  

  De maio a setembro de 1990, o CCSP exibe três séries de exposições individuais 

simultâneas dos “jovens artistas selecionados”, respectivamente participam: Mariannita 

Luzzati, Alberto Alexandre Martins, Nazareth Pacheco e Sergio Romagnolo; Carlos Uchôa, 

Cláudio Cretti, Lúcia Koch, Nina Moraes e Teresa Duarte; Edgar Racy, Fernanda Gomes, 

Herman Tacasey e José Fernandes;  Daniela Baudowin, Leonilson, Rodrigo de Castro e Stela 

Barbieri; e  Ângelo Venosa, Deborah Paiva, Gabriela de Castro, José Francisco Alves e Marina 

Saleme. 

 

 
39 Utilizo as aspas para argumentar que a produção jovem que estava sendo discutida pelo programa não 

necessariamente se refletia na idade das/os artistas, mas sim na sua inserção no mercado artístico e nas instituições 

de exposições, e também, por um âmbito formativo, de dentro da academia para uma visibilidade no cenário da 

época.  
40 Dados disponíveis em: GUIMARÃES, Andréa Camargo et al. (Org.). Cronologia de artes plásticas: referências 

1975- 1995. São Paulo: Centro Cultural São Paulo-IDART, 2010. p. 223.  
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5 - Folder exposição individual Alberto Martins na chamada de “jovens artistas” do CCSP em 1990, digitalizado 

e divulgado eletronicamente na edição de 2010 do Programa de Exposições, no ano de comemoração de 20 anos 

do Edital. 

 

Há uma abertura para experimentações nas formas de construção teórica e prática de 

exposições, como é o caso do desenvolvimento do Programa de Exposições, que propõe de 

antemão uma organização/equipe curatorial coletiva, descentralizando, inclusive, a figura do 

curador em si. Contudo, isso evidencia um cenário de validação política, que, dentre outras 

ações, demandou um alinhamento entre frentes dentro da própria instituição e sua vinculação 

com o município, no caso, com a Secretaria de Cultura.   

Um importante dado sobre a estruturação do projeto de artes visuais na instituição é a 

inserção não somente de exposições, como forma de agregar obras a um acervo público, mas 
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também a construção de frentes de discussão e seminários que trouxessem à tona e oferecessem 

ao público temas acerca das artes visuais, com mais frequência  . Nesse sentido, em Maio de 

1990, ocorreu o debate Perspectivas das Coleções Públicas de Arte, com Ana Mae Barbosa, 

Luiz Hossaka, Marilena Chauí e Maurício Segall, José Américo Motta Pessanha, Maria Alice 

Milliet, Radha Abramo e Walter Zanini. Agnaldo Farias, Ivo Mesquita, Luiz Paulo Baravelli, 

Nuno Ramos, Rodrigo Naves, Sérgio Romagnolo e Stella Teixeira de Barros. 

 Sendo assim, compreender a consolidação do Centro Cultural São Paulo como um local 

que poderia abrigar discussões sobre arte de maneira fluída – em diálogo com outras atividades 

como teatro, música, rodas de discussão, espaço para estudo e fruição –, é ressaltar a 

importância da instituição como difusora de práticas menos enrijecidas. Como afirmou Telles, 

“a intenção do centro cultural que nascia era a de agregar essa população heterogênea, 

fornecendo um espaço em que todos tivessem acesso aos mais variados gêneros culturais”41. 

Na medida do possível, isso abrangeria relações entre artistas/obras e espectador/a de formas 

diferentes das estabelecidas em galerias “cubo branco” ou museus de arte, deslocando, 

brevemente, a equivalência da arte como prática exclusiva de um ideal elitista de produção e 

de difusão das produções artísticas. Mesmo se tratando, de fato, das perspectivas utópicas do 

projeto, diante dos quarenta anos de instituição é notada uma presença diversa, construindo e 

consumindo os espaços do CCSP, como forma de penetração da própria cidade em um pequeno 

recorte do que é o centro de São Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
41 Luiz Telles em O ser político recriando os espaços do CCSP, 30 anos CCSP, disponível em: 

<http://www.centrocultural.sp.gov.br/30anos/video_luiz_telles.html>, acesso: julho de 2022.  

 

http://www.centrocultural.sp.gov.br/30anos/video_luiz_telles.html
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Capítulo 2 – O Programa de Exposições do Centro Cultural São Paulo (CCSP): difusão 

da arte contemporânea. 

 

O Programa de Exposições do CCSP inaugurado em 1990 faz parte do intenso 

movimento da arte contemporânea voltado a criar redes e espaços de troca que auxiliam a crítica 

aos estados permanentes da arte, os cânones. Observo que – mesmo se utilizando, muitas vezes, 

de artistas formados por uma academia advinda de uma construção europeia, um reflexo das 

belas artes, a partir da escolha de trabalhos de pintura e escultura, por exemplo –, ao longo dos 

anos, a inserção de novas ferramentas e discursos criativos, como a videoarte, instalação e 

performance, tem sido cada vez mais o ponto chave das escolhas curatoriais.  

Outras perspectivas imagéticas, sobretudo, a partir de uma ótica crítica da História, 

podem significar o não engessamento dessa arte contemporânea, contribuindo para a própria 

revolução do projeto. Nem sempre de forma tão coerente como esperado, ainda assim, seguindo 

padrões mais gerais, como, por exemplo, o reflexo persistente acerca da própria identidade 

cultural brasileira no contexto da prática das artes visuais. Partindo dessa experiência colonial 

do contexto e de como vai sendo formada uma ideia de nação, tal processo é uma evidente 

fissura, como constata o crítico e curador Moacir dos Anjos42: 

 

Atestar que há algo de particular na arte brasileira não equivale, contudo, a 

compactuar com uma concepção essencialista de expressão identitária, a qual 

se contraporia a um movimento de homogeneização simbólica em uma 

estrutura de confronto binário e fixo entre o que seria o próprio do Brasil e o 

que seria próprio das regiões hegemônicas. Ao contrário do que tal ideia 

indica, identidades culturais não são construções atemporais dotadas de um 

núcleo imutável de crenças e valores que singularizariam, desde e para 

sempre, um lugar dentre outros quaisquer. São, antes, resultado de processos 

de expressão humana (discursiva e performativa) por meios dos quais são 

estabelecidas e continuamente reelaboradas distinções entre grupos diversos 

cujos percursos de vida se tocam. Processos que, no mundo corrente, são 

fundados em mecanismos de reação das culturas não-hegemônicas ao impulso 

de cancelar dessemelhanças que a globalização engendra, promovendo formas 

novas e específicas de identificar o que é conhecido e próximo. Entre a 

submissão completa a uma cultura homogeneizante e a reivindicação 

intransigente por uma tradição imóvel, existe um intervalo de recriação e 

reinscrição identitária do local que é irredutível, portanto, a um ou a outro 

desses pólos extremados.  

 

Não distante dessa reflexão sobre contexto nacional e internacional, o Centro Cultural 

São Paulo, influenciado por correntes diversas, em sua multidisciplinaridade, buscou formas, 

desde sua fundação, para elaborar vias de troca entre produtores artísticos e estudiosas/os em 

 
42 ANJOS, Moacir dos. Arte, Globalização e Pertencimento. Cobogó, 2017, p. 01.  
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função de uma programação de impacto para a cidade, através de sua própria consolidação 

como instituição e/ou local de cultura. Maria Adelaide Pontes, atual curadora do setor de artes 

visuais do CCSP, rememora a movimentação do início do Programa43: 

 

É em 1989, perante um horizonte democrático, que começa a ser 

implementado um novo projeto de artes visuais, conhecido como Programa 

de Exposições do CCSP, de Sonia Salzstein, lançado pela primeira vez em 

1990 – um marco no sistema das artes. Edital Público pioneiro de vocação 

contemporânea, que se consolidou como uma plataforma de prospecção 

artística e de mapeamento da jovem produção contemporânea brasileira, 

tornando-se referência no panorama do circuito da arte nacional.  

 

  

  A criação deste Programa era o vislumbre para o deslocamento do padrão até então 

estabelecido de exposições individuais, atividade comum a outros espaços de exposição na 

cidade, por meio da realização de uma exposição coletiva escolhida por edital público, diferente 

das coletivas Bienais. Desse modo, pretendia-se utilizar o espaço como forma contundente de 

ampliar o diálogo do setor com o próprio CCSP e a cidade, e inserir outras linguagens e artistas 

em sua sessão de artes plásticas/visuais, para além do consumido modernismo paulista. Para 

Salzstein, 

Havia exposições de jovens artistas, incentivo a jovens artistas, por todo canto, 

não apenas no Rio de Janeiro e em São Paulo, mas também em outras cidades 

brasileiras, em Belo Horizonte, em Porto Alegre, em Brasília. Havia, então, 

uma percepção de que o CCSP não deveria repetir esses “espaços de eventos”; 

ao contrário, deveria ser um espaço formador, e havia nisso uma posição 

ideológica. Bastava o público ter uma atenção, digamos, lateral, dispersa, para 

o que acontecia naquele espaço de artes visuais, e já julgávamos esse resultado 

muito bom. Porque o espaço de artes visuais surgia em uma instituição que já 

tinha se consagrado especialmente pela força e importância da sua biblioteca. 

Aquelas exposições, aqueles acontecimentos, tinham uma lateralidade que, 

hoje entendo, é altamente desejável. Na época, eu lamentava essa condição e, 

na verdade, tinha o desejo, a presunção, de que aquele projeto pudesse estar 

no centro. Hoje, retrospectivamente, eu vejo como era importante o projeto 

estar inserido num espaço que provê ações sociais de peso.44 

 

 
43 30a EDIÇÃO DO EDITAL DO PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES CCSP MOSTRA 2020, Associação Centro 

Cultural, 2020, p. 16.  
44 Depoimento de Sônia Salzstein, concedido para a edição comemorativa de 20 Anos do Programa de Exposições 

do Centro Cultural São Paulo, de 2010. Disponível em: BUENO, André de Godoy. Monografia em História da 

Arte: Políticas culturais: cidadania cultural e o Programa de Exposições do Centro Cultural São Paulo (1900-

1992), p.70-71. 
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Este movimento é decorrente das consequentes articulações institucionais desde a 

década de 1970 e após a abertura política pós ditadura militar. Como identifica Jordão45: 

 

Desse modo, a partir de 1975, começa a se fortalecer a associação da atuação 

institucional com os esforços de reformulação do sistema de arte, culminando 

no desenvolvimento de uma nova estratégia de interferência no âmbito das 

artes visuais: o ativismo institucional. Por meio do qual, mais do que criar um 

contexto, os artistas buscaram assegurar a institucionalização da arte 

contemporânea.  

 

 

 Sendo assim, não muito longe dos padrões da época, era de interesse mútuo, entre 

artistas e articuladoras/es culturais para o cenário de arte contemporânea do período na cidade 

de São Paulo a criação de mais um aparelho de divulgação artística, aos moldes “disruptivos”. 

A primeira edição foi estabelecida pelo núcleo de Artes Plásticas do CCSP, chefiada pela crítica 

Sônia Salzstein, que sinaliza em depoimento46: 

 

Creio que aquele momento, final dos anos 1980, foi marcado pelo sentimento 

geral de que se havia conquistado, para o meio de arte brasileiro, uma 

experiência cultural que os anos da ditadura não haviam permitido aquilatar. 

Era um momento de progressiva reorganização da sociedade civil, um 

momento promissor na vida brasileira, e o projeto do CCSP estava na rebarba 

desse processo, podia sentir-se estimulado por experiências institucionais 

relevantes que lhe haviam precedido. 

 

Em um primeiro momento consolidativo do CCSP como instituição cultural, as artes 

plásticas se reiteram como uma das frentes de atuação, não obtendo destaque, nem da própria 

instituição e nem no que tange à evidência dentro do sistema da arte contemporânea brasileira. 

Reiterando a reflexão sobre a institucionalização da própria arte contemporânea, refletida na 

década de 1990 na profissionalização e validação de curadoras/curadores, críticas/críticos e 

artistas, a curadoria também, como campo de intencionalidades se estrutura nessa perspectiva.  

 
45 JORDÃO, Fabricia Cabral de Lira. As atuações e contribuições institucionais de artistas e intelectuais no campo 

das artes visuais durante o período da redemocratização brasileira (1974-1989). 2018. Tese (Doutorado em Teoria, 

Ensino e Aprendizagem) - Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018, p.10.  
46 Depoimento de Sônia Salzstein, concedido para a edição comemorativa de 20 Anos do Programa de Exposições 

do Centro Cultural São Paulo, de 2010. Disponível em: BUENO, André de Godoy. Monografia em História da 

Arte: Políticas culturais: cidadania cultural e o Programa de Exposições do Centro Cultural São Paulo (1900-

1992), p.68.  
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Evidenciar o destaque dado pelo Centro Cultural São Paulo às artes visuais, de acordo 

com o papel elucidativo dessa atividade, ressalta, ainda mais, a notabilidade do projeto do 

Programa de Exposições como constituição da própria História das Exposições e História da 

curadoria brasileira, dentro da conjuntura verificada no período.  

A primeira edição contou com uma “Comissão de seleção” representada por José 

Américo Motta Pessanha (então Diretor do CCSP), Rodrigo Naves e Sônia Salzstein (Diretora 

da Divisão de Artes Plásticas). Os primeiros artistas selecionados como participantes foram: 

Alberto Alexandre Martins, Carlos Uchôa, Cláudio Cretti, Daniela Baudoin, Débora Paiva, 

Edgar Racy, Felipe Andery, Gabriela de Castro, Herman Tacasey, José Fernando, José 

Francisco Alves, Lucia Koch, Mariannita Luzzati, Marina Saleme, Nazareth Pacheco, Nina 

Moraes, Stela Barbieri e Teresa Duarte. 

Dentre as/os artistas selecionados notamos a presença de nomes que despontaram no 

cenário artístico da época, principalmente no eixo São Paulo-Rio de Janeiro, evidenciando uma 

relação entre artistas novos e artistas “consagrados”, tais como: Nazareth Pacheco, Stela 

Barbieiri, Lucia Koch e Carlos Uchôa, para dar alguns exemplos. Um panorama ainda 

engessado, do ponto de vista experimental, mas que reitera a ideia de estabelecer o então novo 

centro cultural como polo de difusão das artes visuais no circuito, André Bueno47 complementa:  

 

Com uma proposta de aproximar artistas iniciantes e artistas já com uma 

carreira consolidada, esse programa, criado na Gestão Chauí, foi determinante 

para que a cidade de São Paulo tenha, atualmente, uma das propostas de 

fomento à produção artística contemporânea mais importante do país, com 

uma longevidade de quase três décadas, tempo considerável quando se 

analisam as descontinuidades próprias ao meio político-cultural brasileiro.  

 

 

 No total, o Programa de Exposições teve trinta edições até 2020, uma por ano, 

abarcando uma série de nomes e agentes culturais na realização do projeto (vide Tabela I com 

as referências gerais das edições)48, que ocuparam os espaços expositivos do primeiro e 

segundo andares, em diálogo com as mais diversas atividades propostas nos espaços, 

interligados juntamente pela arquitetura contemporânea. Já em 1991 foram realizadas, para 

além das mostras coletivas, cursos e workshops com artistas e pessoal da crítica, em uma 

tentativa constante de aproximação do público geral do CCSP, para as exposições de Arte 

 
47 BUENO, André de Godoy, op. cit., p.63.  
48 Os dados por ano podem ser consultados no dossiê: GUIMARÃES, Andréa Camargo et al. (Org.). Cronologia 

de artes plásticas: referências 1975- 1995. São Paulo: Centro Cultural São Paulo-IDART, 2010.  
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Contemporânea: Curso Outras Histórias da Escultura, com Paulo Herkenhoff; Workshop com 

Daniel Senise, Centro Cultural São Paulo; Workshop com Ana Tavares; Workshop com 

Antonio Dias; Curso Tipo/Série/Imagem, com Sophia Silva Telles.49  

Em análise, algumas permanências são fixadas na estruturação do projeto, a exemplo 

da coletividade da comissão curatorial e da quantidade de artistas selecionadas/os que não 

ultrapassam de trinta indivíduos premiados, diferenciando apenas na quantidade de obras 

expostas, a depender da composição expográfica. No ano de 2002, houve uma importante 

ruptura quando se inseriu, no corpo de desenvolvimento das exposições, um grupo de 

críticas/os, fundamental para criar múltiplas percepções e novos materiais sobre as obras. A 

partir disso é possível notar o favorecimento de propostas engajadas na área de curadoria, 

fomentando pautas importantes não somente para serem debatidas por essas teóricas e teóricos, 

mas também para nortearem a seleção e exibição das obras.  

Em 2010, durante a gestão de Martin Grossmann, houve a ampliação da equipe e da 

função da Ação Cultural e Educativa, um fator importante para a divulgação das exposições do 

Programa como parte integrante do Centro Cultural como um todo, dialogando com a 

programação de Literatura, Teatro, Dança e Música, além de introduzir uma percepção 

inclusiva para as visitações, tudo isso como parte de uma reestruturação operacional, que 

fortalece a preservação dos acervos por uma divisão técnica arquivística, para catalogação, 

armazenamento e divulgação dos projetos50. Nesse mesmo sentido, por ser uma modificação 

recente, o próprio arquivamento e estudo do Programa de Exposições pelo CCSP, contribui, 

ainda, para a escassa documentação disponível para pesquisas como esta.  

Em 2014, 2015, 2016 e 2017, além do grupo de seleção e curadoria, estabeleceu-se um 

“projeto curatorial” que solidificou a figura do curador, atividade esta que não foi mantida nas 

edições seguintes, retomando o projeto inicial de forma coletiva. O experimentalismo do 

projeto como um todo influenciou no desenvolvimento das próprias equipes curatoriais e 

artistas escolhidas/escolhidos, o que, não obstante, culminaria na 30ª edição como uma versão 

mais descentralizada, em relação à uma história tradicionalista.   

No entanto, apesar de suas propostas, o CCSP ainda segue, sob certos aspectos, uma 

corrente mercadológica e demarcações partidárias frequentes, como evidencia em experiência 

Sônia Salzstein:  

O CCSP era muito assediado por setores que representavam todas as forças 

que haviam vencido as eleições, e aí você tem toda uma tradição de esquerda 

 
49 Ibidem, p. 242-243.  
50 Mudanças operacionais publicadas na seção Tendências/Debates do Jornal Folha de São Paulo em 14 de Julho 

de 2010.   
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que é absolutamente hostil à arte contemporânea, que tem uma reação 

antagônica, uma reação quase de medo, quando defrontada à manifestação 

contemporânea. Essas pressões se fizeram presentes durante aqueles quatro 

anos, e, em muitas dessas ocasiões, a Marilena intervinha para argumentar em 

prol da importância daquele projeto. Ouvia-se: “O que é isso que estão 

fazendo? A que tipo de público isso se destina? O projeto de artes visuais do 

CCSP está se dirigindo para uns poucos, isso é hermético”. Eu não tenho 

dúvida de que mostrar o resultado do trabalho cooperativo das mulheres que 

trabalhavam com tecelagem em algum bairro da periferia de São Paulo, por 

exemplo, era da maior importância. Entretanto, haveria que se discernir, em 

meio a todo o aparato da Secretaria de Cultura, em qual equipamento seria 

produtivo levar o resultado daquela experiência comunitária, em qual era 

preciso ter uma intervenção cultural experimental, em escala metropolitana. 

O CCSP tinha uma função de renovação crítica, a responsabilidade de 

pressionar por uma cultura urbana complexa e refinada. Desde o início eu 

sabia que não contaria com um afluxo de público extraordinário, mas que era 

preciso qualificar as ações.51 

 

 

 Para além disso, as ações públicas, incluindo as artes visuais, demonstram uma tentativa 

de abranger os diversos usos do aparelho pela própria cidade, seja a partir de sua equipe técnica, 

seja a partir das pessoas pertencentes ou não ao entorno. Percebo que essas relações conversam 

com as questões no campo do patrimônio cultural, da construção de identidades, tanto do 

próprio CCSP, quanto de quem o frequenta, mas não se verifica no âmbito de uma política de 

preservação tal qual a conhecemos, se tratando de um possível processo de tombamento do 

prédio, por exemplo, ou da preservação do acervo da coleção do Programa de Exposições. 

Apenas a Discoteca Oneyda Alvarenga possui finalizado o processo de tombamento de seu 

acervo histórico, realizado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN 

em 2004.  

O engajamento da sociedade civil no ato de significar os espaços urbanos, se 

apropriando deles, tem ocorrido a partir das mais variadas ações coletivas e manifestações 

artísticas observadas no CCSP, como ensaios de danças contemporâneas, peças de teatro, jogos 

e grupos de estudos. Em ocasião dos quarenta anos do CCSP, foi realizada a gravação52 de uma 

série de depoimentos vídeos dos espaços que demonstram essa pluralidade constante, que está 

sempre em movimento, o que é um flerte entre a teoria e a prática do que se pretende como um 

centro cultural abrangente.  

 
51 Depoimento de Sônia Salzstein, concedido para a edição comemorativa de 20 Anos do Programa de Exposições 

do Centro Cultural São Paulo, de 2010. Disponível em: BUENO, André de Godoy, op. cit., p.70-71.  
52 Para assistir ao primeiro episódio da série de depoimentos que será lançada pelo CCSP, acesse: CCSP 40: 

Memórias e Horizontes, episódio 1: Arquitetura. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=zQZCEuDn8Z0&ab_channel=CentroCulturalS%C3%A3oPaulo  

https://www.youtube.com/watch?v=zQZCEuDn8Z0&ab_channel=CentroCulturalS%C3%A3oPaulo
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Dentro do escopo do próprio Programa de Exposições, a partir da análise de artistas 

selecionadas/os e dos trabalhos expostos, é possível destacar, por meio de documentação 

acessada e disponibilizada pelo CCSP, a presença de pelo menos um trabalho que reflita sobre 

as construções de pertencimentos, na constante estabelecida entre cidade, constituição do 

direito a uma memória urbana coletiva e a movimentação artística, em pelo menos três aspectos 

que restituem o local da instituição para o fomento do discurso: o da própria intervenção do 

trabalho no espaço; a de apropriação do discurso politizado direto e da reflexão sobre 

apagamento de memórias.  

 Em 2017 destaco duas exposições, “Dioramas” de Bruno Ferreira, que investiga as 

validações e justificativas de discursos na construção de mitos e manutenção de poderes 

simbólicos, trabalho que dialoga com o não pertencer a uma narrativa oficial pela pauta do 

discurso hegemônico. Complementarmente destaco a montagem do trabalho que dialoga com 

a cidade na projeção do de dentro para fora como é proposto pela arquitetura do CCSP, como 

podemos observar: 

 

 

6 - Exposição “Dioramas” de Bruno Ferreira, no 27º Programa de Exposições do CCSP, em 2017.  

 

 

 E em “Polícia vai, polícia vem” de Dora Longo Bahia, as relações sobre a truculência 

policial nos processos democráticos de reivindicação social da cidade:  
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7 - Exposição “Polícia Vai, Polícia Vem” de Dora Longo Bahia, no 27º Programa de Exposições do CCSP, em 

2017. 

 

Aqui, a noção de “pertencimento” se faz presente no sentido político do fazer parte da 

cidade e discutir as formas de hierarquias existentes. A ideia é pensar a territorialidade como 

espaço de resistência política e ativismo, lugar em que as vozes silenciadas tomam corpo e se 

encontram reverberando nas ações institucionais.  

 Em conversa, mas a partir de questões mais representativas da memória, evidencio os 

trabalhos de Gsé Silva e Aline Motta. Ao transporem as identidades próprias de suas famílias, 

de seus discursos íntimos, em estratégia de demonstrar o apagamento da história de mulheres 

e homens negras/negros e periféricas/periféricos, a inserção dos trabalhos na mostra de 2018 

delineia a possibilidade norteadora de uma curadoria engajada em prol de um revisionismo 

histórico a partir da arte contemporânea.  
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8 - Exposição “Écfrase- Frases de mãe” de Gsé Silva, no 28º Programa de Exposições do CCSP.  

 

 
9 - Instalação “Filha Natural” de Aline Motta, no 28º Programa de Exposições do CCSP. 

 

Logo, a relação que percebo nesta análise em recorte, suscitando movimentações em 

prol de um engajamento curatorial na composição das diferentes formas de entendimento do 

setor de artes visuais e as edições anteriores do Programa de Exposições do CCSP, é uma 

abertura institucional para possíveis interlocutores de transformações nas pautas expositivas, 

seja esta a equipe curatorial e de seleção do edital, sejam as/os artistas selecionadas/os, seja a 
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própria lógica de mercado que varia de época para época, para refletir sobre caminhos possíveis 

de atuação organizacional, em contrapartida às alianças político partidárias e às dinâmicas dos 

sistemas artísticos.  
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Capítulo 3 – 30ª Edição do Programa de Exposições do Centro Cultural São Paulo 

(CCSP): construção de um processo curatorial engajado.  

 

A partir do caminho traçado nos capítulos anteriores, o capítulo que encerra a análise, 

pretende traçar vínculos de forma mais contundente entre as próprias obras, na construção da 

curadoria atenta de Hélio Menezes, e as concepções mais radicais dos discursos decoloniais 

sobre a História da Arte Brasileira na prática e construção de exposições. 

Se por um lado a escolha da curadoria em estabelecer, como de costume, exposições 

individualizadas parece cair, não por objetivo, mas por vias de regra da lógica hegemônica de 

realização de exposições, na fetichização das ditas minorias e estabelecer nichos específicos de 

discussão para certos conceitos como raça, gênero e classe nos trabalhos artísticos; por outro 

lado, fomenta a discussão de temas espinhosos para os conservadores, como religiosidade de 

matrizes amefricanas, corpos dissidentes nos espaços de reprodução e criação cultural e 

demandas de classe e trabalho dentro do escopo da arte e cultura no Brasil. Quem e como são 

os corpos que fazem arte? Quais são as doutrinas canonizadas nos acervos de arte pelo Brasil? 

Quais são as condições de trabalho para a terceirização de serviços prestados à arte?  

Todos os questionamentos anteriores são os caminhos que delineiam a escolha por 

mostras específicas da 30ª Edição do Programa de Exposições para a análise que segue.  

Interessa ao trabalho investigativo, neste momento, indagar não somente as possíveis 

estratégias engajadas na curadoria, mas, inclusive, se atentar a uma escrita engajada da própria 

pesquisa, ao inserir a questão na escrita acadêmica das Histórias das Artes, como dissertação 

de mestrado, podendo ser alicerce e ferramenta para outras experimentações e indagações no 

campo curatorial.  

Portanto, para compreender as possibilidades de fomento à possíveis outras perspectivas 

curatoriais, com novas personagens em locais que democratizam a produção de arte 

contemporânea – dada a rigidez do sistema ao longo de séculos – curadorias que propõem 

estímulos contra hegemônicos são pautas crescentes nas artes visuais da contemporaneidade.  

Sendo o Centro Cultural São Paulo produto de relações partidárias, políticas e 

mercadológicas, como esmiuçado nos capítulos anteriores, estabelecer processos de ruptura é 

parte da tomada de consciência da saturação imagética e social dos públicos, que foram 

alterados de acordo com o consumo cultural e artístico de outros estratos sociais menos 

elitizados.  Assumida pela lógica comercial, essa condição engendra uma corrente que segue 
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exemplos de grandes centros de distribuição de arte como o MoMa em Nova Iorque53 e a 

proposição curatorial, anunciada desde 2019, da 15ª Documenta de Kassel na Alemanha que, 

neste ano de 2022, apostou na curadoria coletiva do grupo indonésio Ruangrupa. Não obstante, 

olhar para quem faz parte das equipes organizacionais, e como são feitas as escolhas de artistas, 

contribui para a tentativa de organizar ações ativistas para além do contrassenso contextual.  

É imprescindível destacar alguns detalhes sobre a seleção do edital: tais como a 

organização de equipe curatorial e crítica, premiação e determinações para o estabelecimento 

da exposição em questão. O edital público foi divulgado a nível nacional durante o período de 

14 de junho a 18 de julho de 2021, para a seleção por meio de concurso, objetivando a seleção 

de vinte artistas brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil para exposições no Piso Caio 

Graco do Centro Cultural São Paulo e assinado pela Secretaria de Cultura em 14 de junho de 

2021 por Ale Youssef (vide anexo II).  

Vemos aqui uma primeira problematização possível: sendo a proposta do Programa de 

exposições “desde sua criação em 1990 privilegiar o debate sobre a arte contemporânea ao 

propor um mapeamento da produção recente com objetivos de abrir espaço a artistas em início 

de trajetória profissional – para a sua inserção no circuito de artes visuais”54, ao definir que 

artistas estrangeiros residentes no Brasil possam participar da chamada, está sinalizada  uma 

ambiguidade no discurso na intenção de concretizar uma mostra consciente da valorização do 

cenário artístico próprio do contexto ao qual se insere.  

De forma geral, o edital se inscreve na formulação padrão de editais de órgãos submetidos 

à administração municipal direta, fundações públicas do estado e sociedades de caráter misto 

(público-privado), justamente por se inserir na Lei Municipal n° 13.278/02 de incentivo à 

cultura promulgada em 2002 durante a prefeitura de Marta Suplicy.  

A equipe curatorial foi composta por Hélio Menezes e Maria Adelaide Pontes. Natural de 

Salvador (BA), Menezes é antropólogo, curador, crítico e pesquisador, graduado em Relações 

Internacionais e em Ciências Sociais, mestre e doutorando em Antropologia Social pela USP e 

 
53 Em 2019 o Museu de Arte Moderna de Nova Iorque anunciou fechamento de três meses para reformulação de 

sua coleção e expansão dos espaços expositivos, com a proposta de venda de obras de alto valor comercial para a 

compra de obras de artistas que contribuam para uma maior interface da questão de raça e gênero em seu acervo. 

Avalia Maura Reilly em "O que é ativismo curatorial?" Tradução: Ana Avelar e Marcella Imparato. ESPECIAL: 

Histórias da Arte sem lugar. O QUE É ATIVISMO CURATORIAL? WHAT IS CURATORIAL ACTIVISM, p. 

123. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/ars/issue/view/12145>, acesso em julho de 2022.  

“Em 2004, o Museu reabriu seus espaços de exposição, amplamente expandidos, e revelou a reinstalação de sua 

prestigiada coleção permanente, apresentando obras de 1880 a 1970. Das 410 obras nas galerias do quarto e do 

quinto andar, apenas meras 16 eram de mulheres. Havia ainda menos obras de artistas não branques que foram 

encaixades numa sala dedicada a Diego Rivera e o muralismo mexicano. Em 2015 e 2016, uma passada pelas 

mesmas galerias de exposição revelava melhorias, mas com problemas persistentes”.  
54 Parágrafo 1.1 do Objeto do Edital de chamamento para a 30ª Edição do Programa de Exposições.  

https://www.revistas.usp.br/ars/issue/view/12145
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Affiliated Scholar do Brazil Lab, da Universidade de Princeton; e Maria Adelaide Pontes, 

natural do Ceará, é doutoranda em Estética e História da Arte no Programa Interunidades da 

USP, pesquisadora e curadora de artes visuais do Centro Cultural São Paulo, atuando na 

curadoria do Acervo CCSP e na organização do edital Programa de Exposições, com interesse 

de pesquisa inclinado para arquivos de artista55.  

Para a composição da Comissão julgadora, foram previstas três vagas, além da equipe 

curatorial do CCSP. Foram escolhidas/os como parte do grupo de curadoria e seleção de 

artistas: Diane Lima, curadora independente e pesquisadora, mestra em Comunicação e 

Semiótica pela PUC-SP, cuja trajetória se concentra em experimentar práticas curatoriais 

multidisciplinares em perspectiva decolonial; Marcelo Campos, natural do Rio de Janeiro, 

doutor em Artes Visuais pelo PPGAV da Escola de Belas Artes (UFRJ), com tese sobre o 

conceito de brasilidade na arte contemporânea e textos publicados sobre arte brasileira em 

periódicos e catálogos nacionais e internacionais, professor do Departamento de Teoria e 

História da Arte do Instituto de Artes da UERJ e da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, 

diretor do Departamento Culturas da UERJ, curador associado do MAR e diretor da Casa 

França-Brasil, entre 2015 e 2016; e Marcio Harum, coordenador do Programa CCBB Educativo 

– Arte e Educação, no CCBB em São Paulo, curador de artes visuais do CCSP de 2012 a 2016 

e realizador da 2a Bienal do Barro em Caruaru (PE), em 201956. Sendo Marcelo Campos e 

Diane Lima importantes frentes no debate racial nas artes brasileiras.  

Em vista disso, a formação de uma equipe curatorial é fator recorrente nas edições do 

Programa de Exposições, e isso contribui, em amplitude, para diferentes óticas sobre os 

mesmos objetos, mesmo que os objetivos gerais estejam estruturados institucionalmente. Como 

enfatiza Ananda Carvalho:  

 

Desse modo, pode-se compreender que os procedimentos curatoriais são os 

“modos de transformação” que um curador utiliza, ou as ações que um curador 

realiza para desenvolver uma exposição ao tomar decisões a partir de certos 

“limites ou restrições”. Essas seleções ou tomadas de decisão são regidas por 

critérios que dizem respeito ao projeto curatorial em questão e ao modo como 

este será materializado na exposição de acordo com a relação estabelecida 

com os artistas, com o espaço expositivo e com os outros elementos que 

compõem o circuito da arte contemporânea.
 57 

 
55 Dados curriculares disponíveis em:  

<http://centrocultural.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/ebook_catalogo_mostra2020_online.pdf> 
56 Ibidem. 
57 CARVALHO, Ananda. Redes curatoriais: procedimentos comunicacionais no sistema da arte contemporânea. 

2014. 199 f. Tese (Doutorado em Comunicação) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 

2014.  

http://centrocultural.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/ebook_catalogo_mostra2020_online.pdf
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Se a tarefa curatorial é compreendida como "modos de transformação", como propõe a 

autora, as propostas da comissão julgadora em questão podem se alinhar a essa possibilidade 

de engajamento curatorial da qual me refiro, conforme corrobora o curador Hélio Menezes: 

 

No findar deste ano incomum, a 30a edição do Programa de Exposições do 

CCSP se firma como uma mostra urgente, necessária, sintonizada com o que 

há de mais fresco e inovador na cena artística do país. Aos poucos e aos 

barrancos, o cenário de desigualdades que assola(va) a arte contemporânea 

brasileira vem rotacionando seu olhar em direção a nova(o)s artistas, 

vibrantes, potentes, que fazem da arte e da vida, do pensamento e da ação, a 

maneiras de rever o que, por longo tempo, a História oficial, do país e das 

artes, tem saqueado de tudo e todos que não se identificam com a abstração 

do Sujeito universal. Como canta Ventura Profana em Restituição, relendo a 

poética de Denise Ferreira da Silva: “Pra dívida impagável ser paga, eu quero 

de volta tudo que o devorador roubou”. 

 

A crítica especializada, parte do processo de "validação" artística das/dos 

selecionadas/selecionados integrando as informações entre curadoria, artistas e mercado 

artístico foi composta por por Amanda Carneiro, André Pitol, Cíntia Guedes, Diran Castro, 

Leno Veras, Linga Acacio, Luiza Proença, Renata Araujo Silva e Tiago Gualberto. 

Na seleção de artistas e obras para a exposição foram cotadas vinte e três proponentes 

para o 31º Programa de Exposições (incluindo três projetos suplentes)58 e quatro artistas 

convidados pela curadoria de artes visuais (artistas já consagrados pela crítica e público). Foram 

selecionadas/os ao final, quatorze artistas por este chamamento, que são: Alice Lara (DF, SP), 

Amador e Jr. Segurança Patrimonial Ltda (inscrição coletiva, RJ), Ana Clara Tito (RJ), Bruno 

Novaes (SP), Charlene Bicalho (MG, ES, SP), Denise Alves-Rodrigues (MS, SP), Elilson (PE, 

SP), Helô Sanvoy (GO, SP), Iagor Peres (RJ, PE), Lidia Lisboa (PR, SP), Luana Vitra (MG), 

Moara Brasil (PA, SP), Peter de Brito (SP) e Rafael BQueer (PA, RJ, SP). E quatro artistas 

convidadas/os pela curadoria do Programa, que são: Daiara Tukano (AM, DF), Genilson Soares 

(PB, SP), Rommulo Vieira Conceição (BA, RS) e Ventura Profana (BA, RJ).     

     

Outra questão relevante que aparece nos dados de artistas selecionados está na própria 

regionalização do edital e concentração da prática artística na região sudeste do país, marcada 

como polo de difusão do contexto brasileiro, desde o período de industrialização. Há 

 
58 Parágrafo 5.2.1 A do Julgamento dos Trabalho em Edital de chamamento para a 30ª Edição do Programa de 

Exposições.  
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produtoras/es oriundos de cidades dos estados do nordeste, centro-oeste e amazonas, mas, em 

sua maioria, articulados nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Dessa forma, contrapomos 

a visão de Hélio Menezes quanto a uma pluralidade coesa.59  

A saber, para as/os artistas selecionadas/os a premiação foi definida em quinze mil reais 

e para os artistas convidadas/os “consagradas/os pela crítica e público” a premiação foi definida 

em vinte mil reais60, conforme definido pelos padrões da lei municipal em vigência. Deste 

ponto de vista, mais um ponto de questionamento pode ser feito para o setor de artes visuais do 

CCSP, já que, ao promover a inserção de “jovens artistas ao cenário” das artes, também 

evidencia a seleção de artistas “consagradas/os”, aos quais é destinado um pagamento em maior 

valor monetário. Ainda que selecionados em menor número, essa prática é similar a qualquer 

edital que promove a hierarquia de trajetórias no cenário artístico, uma relação característica 

de instituições hegemônicas.  

Contudo, se a 30ª edição do Programa de Exposições conta com mais artistas mulheres, 

artistas negras/negros, indígenas e pautas políticas mais escancaradas, as obras expostas tem 

papel fundamental para situar esta edição não somente como um marco temporal, mas como 

um espaço que, mesmo diante da organização pública, se relaciona com as rachaduras desse 

sistema artístico, buscando enfatizar, neste momento, artistas “negligenciados” pelas narrativas 

históricas na construção de exposições.  

Como sugere Maria Adelaide Pontes, não há tema específico para a exposição geral, 

mas a intenção de “propor um mapeamento da produção recente com objetivo de abrir espaço 

a artistas em início de trajetória profissional – para a sua inserção no circuito de artes visuais – 

e de possibilitar o acesso do público a obras representativas do panorama artístico”61. Esse 

objetivo demonstrado por Pontes, de modo geral, não intuiria a presença de mais artistas 

negras/negros, indígenas, mulheres e/ou queer, na seleção da exposição, sendo esta uma 

possível evidência de uma perspectiva engajada do grupo curatorial. 

 
59 “A Mostra da 30a edição do Programa de Exposições do CCSP é toda especial. Neste ano, comemoramos três 

décadas de realização ininterrupta, resultado do Edital Público que lhe dá forma desde 1990. A versão 2020 marca 

também uma inflexão importante no curso do Programa, com a presença majoritária de artistas não brancos e de 

origens regionais diversas, expressão inequívoca da mudança de cenário que as artes contemporâneas têm passado 

em anos recentes no Brasil, a partir de formas, linguagens e pesquisas artísticas mais plurais.” 30a EDIÇÃO DO 

EDITAL DO PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES CCSP MOSTRA 2020, Associação Centro Cultural, 2020, p.14-

15. Disponível em: <http://centrocultural.sp.gov.br/wp-

content/uploads/2020/12/ebook_catalogo_mostra2020_online.pdf> 
60 Parágrafo 2.1 B e C dos Valores atribuídos em Edital de chamamento para a 30ª Edição do Programa de 

Exposições.  
61 30a EDIÇÃO DO EDITAL DO PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES CCSP MOSTRA 2020, Associação Centro 

Cultural, 2020, p.14-15. Disponível em: <http://centrocultural.sp.gov.br/wp-

content/uploads/2020/12/ebook_catalogo_mostra2020_online.pdf>.  

http://centrocultural.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/ebook_catalogo_mostra2020_online.pdf
http://centrocultural.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/ebook_catalogo_mostra2020_online.pdf
http://centrocultural.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/ebook_catalogo_mostra2020_online.pdf
http://centrocultural.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/ebook_catalogo_mostra2020_online.pdf
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A exposição ocorreu de vinte e um de novembro de 2020 à vinte e oito de Março de 

2021 (com fechamentos no meses de dezembro de 2020, janeiro de 2021 e fevereiro de 2021, 

em decorrência da pandemia da Covid-19), instalada no Piso Caio Graco e na Sala Tarsila do 

Amaral, com entrada gratuita. A disposição expográfica foi realizada por artista, criando 

exposições individuais “dentro” de uma exposição maior. Ao todo foram 142 obras expostas 

contabilizando artistas convidadas/os, entre pinturas, instalações, objetos, esculturas, 

fotografias e performances.  

Mesmo enfatizando as representações coletivas, com apostas específicas de curadorias 

críticas é importante salientar que os discusos fazem parte de uma sistemática de mudanças, 

em "Por uma curadoria operária"62, Ana Luisa lima destaca:  

 

E é com arrogância que as artes visuais vociferam ser a primazia da arte, e, 

quando o discurso lhe interessa, ser um passo além da cultura. O fato é que 

ninguém está imune. Nenhum de seus agentes, independentes ou 

institucionais, está fora de viver sob a recorrente necessidade de adaptação 

pelos manejos retóricos ao sabor caprichoso do mercado. Nos modos do 

capital já não há um dentro e um fora. O que é preciso perceber é que há muito 

se colocaram em marcha as ações que sutilmente tornaram privadas as 

experiências coletivas.  

 

 

Para destacar, portanto, um desenvolvimento do discurso curatorial preocupado com 

tópicos que fazem referências às questões identitárias, na composição de uma nova 

representatividade para “formas, linguagens e pesquisas artísticas mais plurais”63, 

apresentamos um conjunto específico de obras que compuseram a mostra de 2020. Ou seja, a 

proposta analítica da pesquisa tem como base seguir o desenvolvimento dessas conexões entre 

artistas, sobretudo, para alinhavar as concessões artísticas com a memória dos processos da 

própria exposição e a importância para uma visualização da 30ª Edição do Programa de 

Exposição como disparadora de discussões em ebulição; pertinentes para o contexto e para as 

reestruturação de nossas pesquisas nos campos da História, das Histórias das Artes e da História 

das Exposições. 

 

 

 
62 LIMA, Ana Luisa. Por uma curadoria operária. Arteriais, revista do Programa de Pós Graduação em Arte da 

UFPA, v.5, n.11, 2019, p. 104. Disponível em: 

 <https://periodicos.ufpa.br/index.php/ppgartes/article/view/8921/6312>, acesso em Julho de 2022.  
63 30a EDIÇÃO DO EDITAL DO PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES CCSP MOSTRA 2020, Associação Centro 

Cultural, 2020, p.19. Disponível em: <http://centrocultural.sp.gov.br/wp-

content/uploads/2020/12/ebook_catalogo_mostra2020_online.pdf>  

 

https://periodicos.ufpa.br/index.php/ppgartes/article/view/8921/6312
http://centrocultural.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/ebook_catalogo_mostra2020_online.pdf
http://centrocultural.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/ebook_catalogo_mostra2020_online.pdf
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3.1 Possibilidades para um engajamento curatorial na prática. 

 

 Considerar a própria obra de arte como referencial para os aspectos concretos do 

engajamento curatorial é compreender que a tomada de decisão define como reflexões mais 

abrangentes podem ser realizadas a partir da implementação de tais trabalhos, como um registro 

e memória da construção do próprio Programa de Exposições. Propor uma nova linguagem 

para a curadoria se faz urgente e essa prática vem sendo delineada por décadas de lutas 

antirracistas, feministas, debates de gênero, identidade e acessibilidade, como evidencia 

Luciara Ribeiro64: 

 

Não podemos esquecer aqui também da contribuição dos movimentos sociais, 

ativistas, feministas, negros, indígenas, de gênero, entre outros, na luta por 

denunciar os processos sistêmicos de exclusão e propor novos modelos de 

pensamento. E por fim, lembremos também do papel dos estudos decoloniais 

e culturais, que se dedicam a refletir sobre as dinâmicas da sociedade, suas 

ações territoriais e os resquícios de colonialidade ainda vigentes nela.  

 

 

 

 Apresenta-se, portanto, uma demanda por trabalhos que focalizam a contranarrativa no 

arranjo plástico. É o caso da escolha de Charlene Bicalho, “artista interdisciplinar que transita, 

sobretudo, pela investigação-ação, fotografia, performance, intervenção, instalação e vídeo”. 

Bicalho concentra suas “investigações sobre histórias contra hegemônicas, memórias, 

identidades e estruturas de poder, evocando um entendimento crítico e emocional do passado” 

e propondo “uma examinação profunda de estereótipos de gênero e raciais contemporâneos. Os 

deslocamentos cotidianos de seu corpo em contextos diaspóricos são os fios condutores de suas 

investigações”.65 

 Em “A água não dorme”, projeto-instalação-performance apresentado pela artista, a 

água é tratada como alegoria para a necessidade de fluidez do passado histórico colonial no 

Brasil, que atravessa as perspectivas de raça e classe ainda hoje. Numa série de proposições 

performáticas, desde a utilização do vídeo à performatividade, a artista apresenta a ideia de 

criar movimento para a própria História. Em “tentativas de (ré)invenção das criadas mudas” 

(2020), instalação sonora em dois móveis de cabeceira em madeira contendo chaves e água 

dentro das gavetas e em “a água afia tudo o que vê pela frente!” (2020), intervenção presencial 

 
64 RIBEIRO, Luciara. ATIVISMO CURATORIAL: CAMINHOS PARA UMA AÇÃO CURATORIAL E 

EDUCATIVA COMPROMETIDA COM TODOS. SÉRIE CADERNOS FLACSO | NÚMERO 18, 2021, p. 76. 
65 Disponível em:  

<http://centrocultural.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/ebook_catalogo_mostra2020_online.pdf> 

 

http://centrocultural.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/ebook_catalogo_mostra2020_online.pdf
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que consiste em trocar as águas presentes nos “criados mudos”, caminhar com as botas 

vermelhas molhadas, inscrevendo no chão palavras com a própria água, evaporando narrativas.

   

 

10 - Instalação-performática de Charlene Bicalho na Exposição da 30ª edição do Programa de Exposições do 

CCSP. 

  

A representatividade estatística é um dado importante, já que configura uma 

organização contundente e específica da escolha de artistas para institucionalização, segundo 

Reilly66: 

As estatísticas demonstram que a luta pela igualdade de gênero e racial no 

mundo da arte está longe de acabar. Apesar de décadas de ativismo e 

teorização pós-colonial, feminista, anti-racista e queer, o mundo da arte 

continua a excluir “outres” artistas – artistas que são mulheres, não branques 

e LGBTQIA+. A discriminação contra tais artistas invade todos os aspectos 

do mundo da arte, da representação de galerias, diferenças de preço em leilões 

e cobertura da imprensa para inclusão em coleções permanentes e programas 

de exposições individuais. Na maioria dos museus estabelecidos, visitantes 

ainda precisam procurar ativamente por obras de tais artistas.   

      

 

 
66 REILLY, Maura. O que é ativismo curatorial? Tradução: Ana Avelar e Marcella Imparato ESPECIAL: Histórias 

da Arte sem lugar O QUE É ATIVISMO CURATORIAL? WHAT IS CURATORIAL ACTIVISM, p. 1122. 

Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/ars/issue/view/12145>, acesso em Julho de 2022.  

https://www.revistas.usp.br/ars/issue/view/12145
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  Verificado nesta curadoria, das dezoito escolhas, doze são artistas negras/negros, duas 

são indígenas. Do total, oito são mulheres, uma pessoa não-binária e uma travesti. Aspecto 

dominante do projeto da comissão julgadora, que parte do princípio de assegurar a entrada 

permanente de outros corpos e perspectivas artísticas no programa, para Hélio Menezes, esta é 

uma dívida a ser paga historicamente, estrategicamente inserindo não somente o debate, mas a 

presença dessa representatividade nas exposições de arte do Brasil: "que a emergência da 

quitação dessa dívida encontre eco e se amplie, apesar e contra a onda reacionária que tem 

assolado o país. Pois, como ensina Ayoluwa, de Conceição Evaristo, aqui, “enquanto um olho 

chora, o outro espia o tempo procurando solução”.67 

 Duas artistas são contundentes para ilustrar essa argumentação, os trabalhos de Ventura 

Profana, artista travesti convidada, e Lidia Lisboa. Ventura Profana, natural de Salvador-BA, 

trabalha com a escrita e produções de instalações, performances e fotografias para as discussões 

de gênero, sexualidade e raça. Na mostra do CCSP, utiliza-se de foto-performance, poemas e 

narrativas que encenam e criam a ideia da “igreja travesti”. Utilizando-se de um contra-

argumento, muito relacionado com as tradições cristãs, a artista inverte os papéis da 

“doutrinação” para presentificar a permanência dos corpos travestis na inscrição da História. 

Nada mais simbólico do que presentificar este corpo dissidente como reflexo do critério de 

seleção da curadoria, assegurando o “pagamento de uma dívida” histórica. Se corpos negros 

são rejeitados ou fetichizados há anos em exposições de arte contemporânea, corpos travestis 

negros são apagados da concepção. Não obstante, se é uma tarefa árdua problematizar o sistema 

enrijecido, é preciso desmistificar a ideia de que os processos coletivos sejam privatizados, 

escancarar a travestilidade, a religiosidade e a profanidade como comuns, em um espaço como 

o CCSP, é transbordar essa ideia, imageticamente, tornando o espaço representativo.  

 Lidia Lisboa, por sua vez, é natural de Guaíra, Paraná, mas vive e trabalha em São 

Paulo. É artista visual e de performance. Possui formação em gravura em Metal pelo Museu 

Lasar Segall, escultura contemporânea e cerâmica pelo Museu Brasileiro de Escultura (MuBE) 

e Liceu de Artes e Ofícios68. Em “Tetas que deram de mamar ao mundo” (2020), a artista 

retorna ao passado colonial para evidenciar os processos escancarados de apagamento da 

história de mulheres pretas no inconsciente coletivo brasileiro pautado pela lógica escravocrata 

dos processos “civilizatórios” mundiais. A utilização de materiais como lã, tecidos e barro 

 
67 30a EDIÇÃO DO EDITAL DO PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES CCSP MOSTRA 2020, Associação Centro 

Cultural, 2020. "Para a dívida impagável ser paga" p.22. Disponível em: <http://centrocultural.sp.gov.br/wp-

content/uploads/2020/12/ebook_catalogo_mostra2020_online.pdf> 
68 Disponível em: https://entretempos.blogfolha.uol.com.br/2020/08/06/pensamentos-descoloniais-artistas-

negras-brasileiras-falam-sobre-os-tempos-sombrios/  

http://centrocultural.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/ebook_catalogo_mostra2020_online.pdf
http://centrocultural.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/ebook_catalogo_mostra2020_online.pdf
https://entretempos.blogfolha.uol.com.br/2020/08/06/pensamentos-descoloniais-artistas-negras-brasileiras-falam-sobre-os-tempos-sombrios/
https://entretempos.blogfolha.uol.com.br/2020/08/06/pensamentos-descoloniais-artistas-negras-brasileiras-falam-sobre-os-tempos-sombrios/
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direcionam a plasticidade dos trabalhos para a domesticidade das relações mal formuladas na 

escrita de uma história convencionada.  

 

 

11- Ventura Profana e exposição "Plantações De Traveco, Para a Eternidade" na 30ª Edição do Programa de 

Exposições do CCSP. 
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 12 - Exposição "Tetas que Deram de Mamar ao Mundo" de Lidia Lisboa na 30ª Edição do Programa de 

Exposições do CCSP.  

 

 A performance como suporte em trânsito, que busca em sua efemeridade conectar a 

estética e a política, desenvolve camadas reflexivas importantes para uma experiência curatorial 

engajada. Na mostra de 2020, notadamente, os trabalhos possuem essa retórica e se fazem em 

paralelos. No trabalho de Ana Clara Tito, natural de Bom Jardim, Rio de Janeiro, “a artista 

utiliza o corpo e seus estados emocionais / mentais como ponto de partida e de chegada”69 em 

suas pesquisas visuais. A artista é também fundadora-integrante do Levante Nacional 

TROVOA, um importante veículo das artes de modo coletivo e ativista. “Seus trabalhos cruzam 

fotografia, performance e instalação, integrando a matéria como corpo agente e explorando as 

relações entre material e imaterial”70. A obra “Os usos da raiva - Momento 6” de 2019, em 

específico, salienta a corporificação no objeto físico, distorcido, “raivoso”. 71     

   

 

 
69 Disponível em: https://www.canalcontemporaneo.art.br/blog/archives/2020_09.html  
70 Ibidem. 
71 Ver mais em: https://trovoa.org/ 

https://www.canalcontemporaneo.art.br/blog/archives/2020_09.html
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13 - Exposição "Fígado" de Ana Clara Tito na 30ª Edição do Programa de Exposições do CCSP.  

 

Para Diane Lima, a contundência de inserir no trabalho curatorial outras formas 

narrativas, representa uma tomada de consciência da própria curadoria em estabelecer-se 

divergente das organizações pré-estabelecidas, da narrativa colonial da História. Lima 

reforça72: 

 

Quando promovemos o encontro teórico/prático com essas noções, torna-se 

possível ver como as ausências evidenciam o apagamento de todo e qualquer 

rastro de uma marca negra na história da formação cultural do povo brasileiro. 

As cartilhas das fundações, organizações, instituições, corporações e tantos 

outros porões semeiam, na cadeia de sua gestão, um racismo estruturante que 

barra, antes da porta de entrada, a negrura e seus modos de ser. É o efeito de 

sentido, a semiose da opressão que se concretiza quando não nos vemos, não 

nos reconhecemos, não somos programados para ser programação e damos 

meia-volta por medo ou contestação a esse projeto de dominação. É nos 

alicerces dessa construção imponente que reside o vírus que engendra no 

corpo o inconsciente colonial: são os padrões, os modelos, as Giseles que 

vivem em cada espaço cultural, sala de cinema, editora, auditório e galeria. 

São os loiros olhos da curadoria. Que podem não levar esse nome, mas 

carregam a responsabilidade da decisão. Nesse sentido, o curador estaria a 

serviço de um projeto colonizador, que determina o contínuo apagamento da 

produção cultural afrodescendente a partir da sua marginalização e 

invisibilização, tendo como parâmetros valores cunhados no seio da produção 

de conhecimento intelectual das instituições. Ora lhes desconsiderando como 

 
72 LIMA, Diane. Diálogos Ausentes e a Curadoria como Ferramenta de Invisibilização das Práticas Artísticas 

Contemporâneas Afro-Brasileiras. Itaú Cultura, 2017, p. 02.  
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obra em sua legitimidade formal, ora lhes posicionando em categorias 

subalternas – o “naïf”, o “folclórico”, o “artesanal”, o “popular”. 

  

 

Os trabalhos de Iagor Peres, Helô Sanvoy e Rafael Bqueer são cruciais para o 

entendimento das narrativas em disputa. Iagor Peres, natural de Recife-PE, é membro do 

coletivo CARNI – Coletivo de Arte Negra e Indígena. Integra seus trabalhos, principalmente 

por meio de esculturas com materiais sintéticos e orgânicos que discutem a questão da 

racialidade. Já Helô Sanvoy, natural de Goiânia-GO, licenciado em artes visuais pela 

Universidade Federal de Goiás, é membro do coletivo de performance Grupo EmpreZa e 

trabalha especialmente com performances a partir de fotografias e vídeos. E Rafael Bqueer, de 

Belém do Pará, trabalha com múltiplas plataformas como fotografia, vídeo e performance.  

Iagor Peres, em “Estrutura para campos densos”, solidifica a tangibilidade da pele negra 

em suas obras, criando espaços de contato e de diferença, pautadas pelos estudos de 

colorismo73, discriminação pelos tons mais escuros da pele negra.      

Helô Sanvoy, em “Estão sendo tecidos”74, de 2018, demonstra por meio de uma prática 

de trançar os cabelos, as transversalidades entre histórias pessoais e o histórico das culturas no 

país. Como o próprio artista propõe, o trabalho:  

 

Consiste no registro (com estética caseira) em vídeo de minha mãe, Maria 

Conceição, trançando meu cabelo, enquanto conversa comigo e com minha 

esposa, Dheyne de Souza, sobre acontecimentos de sua infância, como o 

trabalho em diferentes lavouras, o convívio e os costumes da família, a 

convivência com descendentes de escravizados e pessoas que viveram nessa 

situação, as condições de trabalho, a dificuldade da vida no interior, o cuidado 

com o corpo e com os cabelos, entre outras questões. O vídeo da feitura das 

tranças é mesclado com trechos de vídeo, em que enterro, em gesto 

performático, em um ambiente rural, as tranças feitas pela minha mãe, 

invertendo a posição da cabeça e a dos pés, consequentemente a perspectiva 

do horizonte. A conversa acontece em torno de histórias da infância e 

adolescência de minha mãe, histórias essas que se confundem com o contexto 

geral da vida de várias famílias no interior de Goiás e do Centro-Oeste do 

Brasil, pós-anos de 1950. O trabalho não se trata unicamente de uma 

experiência de retomada de relações entre familiares, mas remete a processos 

de ancestralidades, tradições transmitidas pela oralidade. Remete também à 

base da formação do tecido social (estão sendo tecidos), histórico e cultural 

do país e, consequentemente, às condições de desigualdades políticas e sociais 

que estruturam a sociedade brasileira.  

 

 
73 Disponível em: https://www.geledes.org.br/colorismo-o-que-e-como-funciona/ 
74 Ver videoarte completa em: https://www.helosanvoy.com/estao-sendo-tecidos 
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14 - "Estrutura para campos densos” - Pelematerial e ferro Dimensões variadas, 2019, de Iagor Peres, obra 

exposta na 30ª Edição do Programa de Exposições do CCSP.  
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15- Frame da obra "Estão sendo tecidos" de Helô, obra exposta na exposição "Impossivelmente Real" na 30ª 

Edição do Programa de Exposições do CCSP.  

 

Ainda nesta linha, “Bqueer investiga o impacto do colonialismo e da globalização por 

meio de ícones da cultura de massa, recontextualizando as complexidades sociais, raciais e 

políticas do Brasil”. Combinando ações com montagens “que cruzam sua memória com a 

infância, a obra de Bqueer aborda a questão do racismo, trazendo suas experiências com os 

desfiles das escolas de samba, arte drag e a cultura de massa das periferias para questionar os 

símbolos eurocêntricos de poder, bem como a ausência de narrativas afro-brasileiras e 

LGBTQIA+ na arte-educação e em instituições de arte”75. Em “Picumã 3”76, numa performance 

de sustentação, utiliza as tranças de seu cabelo para sustentar um lustre de cristal, que depois 

de muito apoiado é espatifado ao chão, reflexo da colonização e da frente anticolonial nas 

crescentes pautas artísticas e históricas. 

 

 
75 BQUEER, Rafael. About Rafael Bqueer. Cargo Collective. Disponível em: < 

https://cargocollective.com/rafaelbqueer/About-Rafael-Bqueer > 
76 Assista trecho da performance em: <https://www.instagram.com/p/CItu5R-pvKg/>. Acesso em Agosto de 

2022.  

https://www.instagram.com/p/CItu5R-pvKg/
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16- Frame do vídeo-registro da performance  “Picumã 3” realizada durante a 30ª Edição do Programa de 

Exposições do CCSP.  

 

Falar sobre racialidade na realização da exposição expõe problemas sociais ainda 

latentes na contemporaneidade, nos discursos oficial e cotidiano. Para além disso, essa questão 

evidencia a prática escancarada de dispor das histórias que ainda estão sendo reescritas, ao se 

tratar da escrita de uma História da Arte coerente; o que contribui para refletirmos sobre uma 

memória em processo de construção na própria realização do Programa de Exposições, ou seja, 

na experiência da própria mostra. Igor Moraes Simões verifica em Onde estão os negros? 

Apagamentos, racialização e insubmissões na arte brasileira77: 

 

A escrita de uma história insubmissa da arte brasileira passa necessariamente 

pela tomada de decisão do campo de trazer para si esses debates como lugar 

privilegiado de pensamento de nossas histórias, sob o risco de continuarmos 

incidindo em uma perversa sombra que dissimula a presença de um constante 

racismo estrutural que se mantém inalterado. Terreno fértil para essas análises 

são convocados nos displays das exposições, que pensadas a partir de uma 

 
77 SIMÕES, Igor Moraes. Onde estão os negros? Apagamentos, racialização e insubmissões na arte brasileira. 

Revista de Artes Visuais Porto Arte, v.24, n. 42, 2019, p. 11.  
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lógica de montagem têm tentado dar conta daquilo que os contemporâneos 

livros de história da arte brasileira apenas timidamente começam a esboçar.  

 

 

Nessa pauta, encontramos os trabalhos de Peter de Brito, nascido em 1967, em Gastão 

Vidigal-SP, graduado em Artes Plásticas pela Universidade Estadual Paulista (UNESP), em 

1997. O artista desenvolve “trabalhos que materializam suas inquietações e esforços no sentido 

de chegar às técnicas mais adequadas à sua poética, capazes de expressar o lirismo e 

sensualidade que marcam seu pensamento artístico”78. Desse modo, põe em pauta questões de 

gênero, raça e sexualidade. Na série de trabalhos “Eugenia” (2020), Brito realiza pinturas em 

tecido preto com cândida de personagens históricas negras que foram e são marginalizadas no 

tecimento da história e na reverberação das identidades coletivas brasileiras.  

 

 

17 - Exposição "Eugenia" de Peter de Brito  na 30ª Edição do Programa de Exposições do CCSP.  

 

Em geral, o problema é sistêmico. Todas as instituições, de perto, são previsivelmente 

dotadas de exposições e acervos que estruturalmente seguem a lógica patriarcal, branca, 

masculina. De maneira mais aproximada, fazemos um paralelo com a obra “Álbum de Família”, 

de Moara Brasil. Natural de Mairi (Belém do Pará), Moara Brasil é artista visual e ativista das 

 
78 Disponível em: https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa248723/peter-de-brito  

https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa248723/peter-de-brito
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causas indígenas da Nação Tupinambá. “Sua ancestralidade genealógica origina-se da região 

do baixo Tapajós (Vila de Bom e Cucurunã). Atualmente faz parte do coletivo de mulheres 

paraense MAR, é sócia do Colabirinto e vice-presidente da associação multiétnica Wyka Keara. 

Radicada em Campinas, é multiplataforma e utiliza desenho, pintura, colagens, instalações, 

vídeo-entrevistas, fotografias e literatura. Sua poética percorre cartografias da memória, 

identidade, ancestralidade, resistência indígena e pensamento anticolonial”79. presente na 

mostra individual “Museu da Silva”. Para a artista80:  

 

comunidades de beira de estrada são corriqueiramente negligenciadas. Muitas 

dessas comunidades têm como origem povos tradicionais, dentre eles os povos 

indígenas. Cucurunã é uma dessas comunidades e está localizada entre 

Santarém e Alter do Chão, no oeste do Pará, região denominada "Eixo Forte", 

no baixo Amazonas. O Museu da Silva surge do ideal de reconexão e 

continuidade das memórias de meus parentes de Cucurunã como uma forma 

de potencializar o viver e sabedorias de comunidades tais como ela, que trazem 

em seu interior uma importante identidade indígena que foi apagada ou 

subjugada pelos processos de colonização ao longo da história brasileira.  

 

 

Luiza Proença, do grupo de crítica, destaca81:  

Diante da falta de documentos que traçam sua origem genealógica, em 

especial a indígena, Moara conduz um extenso trabalho de investigação, ao 

recuperar fotografias antigas e realizar entrevistas, registradas em áudios e 

vídeos, com seus parentes e pessoas da comunidade. A oralidade é uma 

ferramenta crucial nesse processo, pois uma parte importante da memória se 

expressa por meio de gestos, hábitos, palavras e visões de mundo. 

 

 
79 Disponível em: https://eventos.galoa.com.br/eha-2022/calendar/activity/6637  
80 Museu da Silva, website, explicado pela própria artista Moara Brasil, disponível em: 

 <https://www.moaratupinamba.com/museudasilva>.  
81 30a EDIÇÃO DO EDITAL DO PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES CCSP MOSTRA 2020, Associação Centro 

Cultural, 2020. “Para a dívida impagável ser paga”, p.69. Disponível em: <http://centrocultural.sp.gov.br/wp-

content/uploads/2020/12/ebook_catalogo_mostra2020_online.pdf> 

https://eventos.galoa.com.br/eha-2022/calendar/activity/6637
https://www.moaratupinamba.com/museudasilva
http://centrocultural.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/ebook_catalogo_mostra2020_online.pdf
http://centrocultural.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/ebook_catalogo_mostra2020_online.pdf
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18- “Família Silva” Exposição “Museu da Silva” de Moara Brasil, na 30ª Edição do Programa de Exposições do 

CCSP.  

 

Isso acena para outro aspecto do universo das exposições, o dos trabalhadoras/es da arte 

e cultura. Como representar o intuito descentralizador sem pensar, para além das curadorias e 

representações artísticas, a vinculação mercadológica na organização de tal sistema? Para fugir 

dessa lógica, os questionamentos são muitos, evidencial Reilly82: 

 

Quais estratégias contrahegemônicas podemos empregar para garantir que 

mais vozes sejam incluídas, ao invés dos poucos escolhidos da elite? O que 

podemos fazer, como profissionais das artes, para oferecer uma forma de 

representação mais justa e equitativa da produção artística global? 

Deveríamos trabalhar para uma história da arte global, uma arte sem 

fronteiras? Devemos ambicionar abolir os cânones completamente, 

argumentando que todos os artefatos culturais têm significância – em outras 

palavras, nosso objetivo deve ser uma crítica totalizante da própria 

canonicidade? Deveríamos criar cânones novos e alternativos?  

 

 

 “Amador e Jr. Segurança Patrimonial Ltda”, é uma série de propostas performáticas 

concebidas por Antonio Gonzaga Amador, natural do Rio de Janeiro, graduado em Pintura na 

 
82 REILLY, Maura. O que é ativismo curatorial? Tradução: Ana Avelar e Marcella Imparato ESPECIAL: Histórias 

da Arte sem lugar O QUE É ATIVISMO CURATORIAL? WHAT IS CURATORIAL ACTIVISM, p. 1133.. 

Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/ars/issue/view/12145>, acesso em Julho de 2022.  

 

https://www.revistas.usp.br/ars/issue/view/12145
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Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro; artista que concebe seus 

trabalhos a partir de desenhos e performances. E Jandir Jr., natural do Rio de Janeiro, graduado 

em artes visuais pela UFRJ, trabalha principalmente com as técnicas de instalação, escultura e 

performance. As ações são atos performáticos realizados “em instituições de arte pelos próprios 

artistas trajados com uniformes de segurança”83, que pretendem problematizar as relações entre 

as instituições culturais e a invisibilização das pessoas que trabalham cotidianamente em suas 

salvaguardas.  

 Durante a exposição, os artistas realizaram “os serviços” de “Apontamentos” que 

consistem na figura dos seguranças apontando para qualquer coisa que deva ter atenção do 

público. De forma irônica, tais obras refletem sobre as formas de trabalho e as formas elitizadas 

de consumo de exposições. De maneira análoga, na obra “360º”, “os seguranças permanecerão 

um de costas para o outro, de modo que seus olhares nunca se cruzarão, mas observarão tudo 

aquilo que o outro não poderá ver”84 

 

 

19 - Amador e Jr. Segurança Patrimonial Ltda. [texto crítico: Leno Veras], 2021, Centro Cultural São Paulo, São 

Paulo, SP [30ª Edição do Programa de Exposições] [fotos: Tadáskía] 

 

 
83 Disponível em:  

http://centrocultural.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/ebook_catalogo_mostra2020_online.pdf 
84 Explicação dos “serviços” performáticos é feita pelos artistas em seu website. Disponível em: 

<https://cargocollective.com/amadorejr/Servicos>.  

https://cargocollective.com/amadorejr/Servicos
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Dessa forma, percebemos que  o aparato cultural – principalmente aquele situado em 

locais públicos de circulação da cultura e da arte, como o próprio CCSP –, é decisivo para uma 

ressignificação contínua, como podemos notar nas práticas curatoriais que perpassam o 

Programa de Exposições. Nesse sentido, Griselda Pollock85 teoriza sobre uma “reimaginação” 

das atuações, frente ao conservadorismo na norma: 

 

O campo cultural pode ser reimaginado como um espaço de ocupação 

múltipla onde a diferenciação cria uma aliança produtiva que se opõe à lógica 

fálica que nos oferece apenas a perspectiva de segurança na mesmice ou 

perigo na diferença, de assimilação ou exclusão da norma canonizada.  

 

 

 

20 - Amador e Jr. Segurança Patrimonial Ltda. [texto crítico: Leno Veras], 2020, Centro Cultural São Paulo, São 

Paulo, SP [30ª Edição do Programa de Exposições] [fotos: Artur Cunha]. 

   

 

    

   

 
85 POLLOCK, Griselda. Differencing the Canon: Feminist Desire and The Writing of Art’s Histories. Londres, 

Nova York: Routledge, 1999, p.11.  
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Considerações Finais 

 

Tendo em vista o escopo de artistas apresentados, entre os selecionados para a 30a Edição 

do Programa de Exposições em análise, noto uma similaridade temática entre as propostas e 

produções artísticas, o que nos permite identificar uma linha temática curatorial que enfatiza 

propostas voltadas para expressões culturais negras e indígenas; focadas no protagonismo 

feminino e nas relações entre colonialidade e corpo, imagética e corpo, identidades de gênero 

e identidades sexuais; bem como as poéticas visuais que diversificam e questionam  os suportes, 

experimentando materiais diversos. Em sua maioria, são artistas que se deslocam para o sudeste 

e que influenciam na abertura do circuito artístico.   

De acordo com Michael Pollak: “o longo silêncio do passado, longe de conduzir ao 

esquecimento, é a resistência que uma sociedade civil impotente opõe ao excesso de discursos 

oficiais. Ao mesmo tempo, ela transmite cuidadosamente as lembranças dissidentes nas redes 

familiares e de amizades, esperando a hora da verdade e da redistribuição das cartas políticas e 

ideológicas”86. Nesse sentido, tais transformações no modo de pensar o Programa de 

Exposições são evidências dessa reestruturação do que constitui a memória e a oficialidade, até 

nos cabe dizer, uma emergência das histórias subalternizadas no plano da visualidade.  

 Os obstáculos impostos por uma indústria cultural de massa crescente, em embate com 

pautas fundamentais para uma reapropriação histórica no campo da visualidade, são abordagens 

frequentes da contemporaneidade, nos trabalhos classificados como dissidentes ou decoloniais. 

Isso demonstra uma preocupação em desestabilizar cânones representativos e buscar, ao menos, 

trocar as figuras de destaque. A ênfase dada para obras de artistas já consolidados e até mesmo 

mortos enrijece a ideia de memória, não ultrapassando a evidência do passado como objeto 

inquestionável.  

Portanto, interrogar as informações sobre a 30ª edição do Programa de Exposições é 

fomentar a documentação do processo constitutivo de uma memória entre as próprias edições, 

entre a curadoria de exposições e, em especial, a curadoria proposta nesta linha de escolha, 

evidenciando pontos problemáticos, trazendo-os à tona e conduzindo-os a respostas mais 

 
86 Pollak, Michel. Memória, Esquecimento e Silêncio. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 2, n. 3, 1989, p. 5.  
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coesas. Devido a isso, cria-se uma consequente memória do processo curatorial que referencia 

os debates engajados sobre e na história da arte, arte contemporânea. 

Nesse sentido, é possível colocar em possibilidade a própria configuração do edital e da 

curadoria em outras instituições culturais, como edital público, à nível nacional, com equipe 

curatorial e comissão técnica coletiva, constituindo possíveis caminhos de reestruturação de 

uma lógica mercadológica fechada, como um chamamento e engajamento da classe artística, 

como no caso da Bienal de São Paulo87, tendo a curadoria tomado rumos de "ativismo" pelo 

menos das três últimas edições. 

 Até a finalização desta dissertação, a pesquisa conseguiu organizar e analisar o que 

caracterizou a curadoria da 30ª edição do Programa de Exposições, a partir da escassa 

documentação encontrada no arquivo “Núcleo Memória do CCSP”. Para o aprofundamento 

desta avaliação, seria necessária uma contínua pesquisa sobre engajamentos anteriores ou 

posteriores à 30ª edição, a partir do acervo do CCSP e do próprio Programa de Exposições.   

Desse modo, observo que as questões sobre ativismo curatorial, não somente são parte de uma 

teoria estrangeira, mas se fazem como prática de curadoras/curadores no Brasil, o que se pode 

observar brevemente com aspectos pontuais da curadoria da exposição em questão, em diálogo 

com as discussões, por exemplo, sobre memória no campo da visualidade e cultura.  

 Desta maneira, busco uma postura investigativa mais ética, mais próxima da realidade, 

das/dos agentes envolvidas/dos, como também organizar as ações do CCSP como um aparelho 

importante para os deslocamentos propostos por esta pesquisa, no âmbito da cultura e da arte, 

além de propor um material sobre esta movimentação no campo da curadoria, ainda pouco 

esmiuçada em pesquisas acadêmicas para um debate amplo.  

 

 

 

 

 
87 Inclusive a 35ª edição que será realizada em 2023 denominada "coreografias possíveis" conta com a curadoria 

de dois integrantes da comissão curatorial do edital da 30ª edição do Programa de Exposições do CCSP analisada 

neste trabalho, que são: Hélio Menezes e Diane Lima. Para mais informações sobre a próxima edição da Bienal 

de SP acesse: http://bienal.org.br/post/10199. Para mais informações sobre as edições passadas da Bienal de SP 

acesse: http://bienal.org.br/exposicoes.  

http://bienal.org.br/post/10199
http://bienal.org.br/exposicoes
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ANEXOS  

 

Anexo I (histórico do programa de exposições do CCSP)  

 

Ano  Edição Curadoria - Comissão de Seleção  Grupo de Crítica  Artistas Selecionadas (os)  

1990 0 José Américo Motta Pessanha, 

Rodrigo Naves, Sônia Salzstein  

-  Alberto Alexandre Martins, Carlos 

Uchôa, Cláudio Cretti, Daniela 

Baudoin, Débora Paiva, Edgar Racy, 

Felipe Andery, Gabriela de Castro, 

Herman Tacasey, José Fernando, José 

Francisco Alves, Lucia Koch, 

Mariannita Luzzati, Marina Saleme, 

Nazareth Pacheco, Nina Moraes, Stela 

Barbieri, Teresa Duarte 

1991 1ª José Américo Motta Pessanha, 

José Resende, Lorenzo Mammi, 

Sheila Leirner, Sônia Salzstein  

- Angela Brodziak, Arnaldo de Melo, 

Artur Lescher, Eduardo e Paulo 

Climachauska, Eduardo Frota, Elisa 

Bracher, Fernanda Mendes, Gustavo 

Rezende, João Modé, Marcelo Pileggi, 

Marco Buti, Marcos Chaves, Marcus 

André, Paulo Barreto, Pedro Paulo 

Domingues, Ricardo Basbaum, 

Rochelle Costi, Rodrigo Cardoso, 

Rosângela Rennó, Rossana di Munno, 

Sandra Tucci, Tetê Barachini, Valeska 

Soares, Vera Helena Ferreira  

1992 2ª Carlos Fajardo, José Américo 

Motta Pessanha, Leonilson, Sônia 

Salzstein  

- Adriano Pedrosa, Alejandra Conte, 

Ana Lúcia Muglia, Anarrê Smith, 

Courtney Smith, Daniel Acosta, Edith 

Derdyk, Franklin Cassaro, José 

Rufino, Lina Kim, Regina Johas, 

Ricardo Bezerra, Rosane Cantanhede, 

Sandra Cinto, Solange Pessoa, Thiago 

Szmrecsanyi,Valdirlei Dias Nunes  
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1993 3ª Carmela Gross, João Cândido 

Galvão, Maria Alice Milliet, 

Maria Angélica de Moraes, Lulu 

Librandi  

- Brígida Baltar, Cezar Bartholomeu, 

Dora Longo Bahia, Edilson Viriato, 

Eduardo Coimbra, Elisa Campos, 

Fábio Lopes, Fábio Lima Freire, 

Gabriela Machado, Geórgia 

Kyriakakis, Guto Citrângulo, Leila 

Danziger, Liliza Mendes, Marcelo 

Orsi, Mônica Rubinho, Regina Johas, 

Valéria Costa Pinto  

1994 4ª Camila Duprat Martins, Carlos 

Uchôa, Miriam Bolsoni, Paulo 

Pasta, Tadeu Chiarelli  

- Adriana Rocha, Adriano Gomide, 

Albano Afonso,  Alexandre Kayo, 

André Graupner Lenz, Cristina 

Guerra, Cristina Rogozinski, Elias 

Muradi, Fabíola Moulin, Gô, José 

Bechara, José Francisco Alves, Jussara 

Salazar, Liana Delamanha, Livia 

Flores, Lucia Fetal, Luciano 

Bortoletto, Marcia Xavier, Monica 

Barth, Nydia Negromonte, Rosana 

Monnerat, Rosana Paulino, Teresa 

Viana, Vera Martins, Vicente de Melo, 

Walter Guerra  

1995 5ª Camila Duprat Martins, Ivo 

Mesquita, Lisette Lagnado, 

Miriam Bolsoni, Regina Silveira 

- Afonso Tostes, Angela Freiberger, 

Carlos Navarrete, Chico Stefanovitz, 

Erika Verzutti, Fábio Noronha, Félix 

Bressan, Flávio Abuhad,  Francisco 

José Maringuelli, Gilberto Mariotti, 

Giorgia Volpe, Jonathan Gall, Lisa 

Schwair, Lorena B. Geisel, Márcia 

Thompson, Marcos Marcelino, Marcos 

Venuto, Raquel Garbelotti, Regina de 

Paula  
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1996 6ª Alberto Tassinari, Camila Duprat,  

Fábio Miguez, Miriam Bolsoni, 

Stella Teixeira de Barros  

- Andrea von Lüdinghausen, Angela 

Rocha, Celina Yamauchi, César 

Brandão, Del Pilar Sallum, Elaine 

Tedesco, Elizabeth Dorázio, Fernanda 

Junqueira,  Fernando Burjato, 

Guilherme Maranhão, Icléa Goldberg, 

José de Quadros, Juliana Bollini, 

Juliana Chagas, Juliano de Moraes, 

Luciana Mourão, Michael Fröhlich, 

Odires Mlászho, Patricia Franca, 

Regina Riva, Renata Padovan de 

Barros, Roberto Bethônico, Vânia 

Mignone, Yiftah Peled, Zina Ferraz   

1997 7ª Camila Duprat Martins, Lorenzo 

Mammí, Miriam Bolsoni, Rodrigo 

Andrade, Sônia Salzstein  

 Alejandra Isasmendi, Almandrade, 

Charo Garaigorta, Daniela Kutschat, 

Danillo Gímenes Villa, Elyeser 

Szturm, Gê Orthof, Helena Pessoa, 

Helena Trindade, José Luiz de 

Pellegrin, Lúcia Mindlin Loeb, 

Luciano Buchmann, Marcelo Salum, 

Marcelo Solá, Marta Martins, Paola 

Junqueira, Ricardo Homem, Tonico 

Lemos 

1998 8ª Adriano Pedrosa, Camila Duprat 

Martins, Jac Leirner, Marcantonio 

Vilaça, Miriam Bolsoni  

 Adriana Tabalipa, Cristina Guerra, 

Cyríaco Lopes, Dália Rosenthal, 

Eduardo Aquino, Frederico Dalton, 

Frederico Pinto, Jarbas Lopes, João 

Loureiro, Laura Lima, Luiz 

Carvalheiros, Mário Röhnelt, Paula 

Trope, Paulo Buennos, Regina 

Sposatti, Tiago Carneiro da Cunha 

1999 9ª Camila Duprat Martins, Dudi 

Maia Rosa, Felipe Chaimovich, 

Miriam Bolsoni, Nelson Aguilar  

 André Severo, Angela Santos de 

Andrade, Antonio Carlos Dorta, Caio 

Reisewitz, Cida Junqueira, Cybelle 

Scallon, João Louro, Jorge Ferro, 

Leopoldo Ponce, Leya Mira Brander, 

Lourdes Colombo, Marcelo Arruda, 

Marcelo Zocchio, Marcius Galan, 

Marcus Vinícius, Paulo D’Alessandro, 

Ulysses Bôscolo de Paula, Valérie 

Dantas Mota 
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2000 10ª Camila Duprat Martins, Iran do 

Espírito Santo, Luiz Renato 

Martins, Miriam Bolsoni, Rodrigo 

Naves  

 Ana Kesselring, Andreia Yonashiro, 

Antonio Pinheiro, Bet Olival, Chico 

Linares David Cury, Fernando Leite, 

Georgia Vilela, Larte Ramos, Mauro 

Piva, Rubens Espírito Santo, Salvator 

Minerbo, Thereza Salazar  

2001 11ª José Resende, Marco Giannotti, 

Rejane Cintrão  

 Adalgisa Campos, Ana Luiza Dias 

Batista, André Luis Yassuda, Carla 

Zaccagnini, Clarice Zanella 

Sanvicente, Eurico Lopes, Felipe 

Cohen, Flávia Yue_Heloísa Botelho, 

Luiz Rodolfo Annes, Marcelo Nunes, 

Ni da Costa, Rafael Campos Rocha, 

Sidney Amaral, Suiá Ferlauto, Thiago 

Honório, Verônica Cordeiro, Vincent 

Roven, Wagner Malta Tavares  

2002 12ª Carlos Augusto Calil, Ivo 

Mesquita, Paulo Venâncio Filho, 

Sérgio Sister, Stella Teixeira de 

Barros  

Ana Paula Cohen, 

Carla Zaccagnini, 

Fabiana Werneck, 

Rafael Vogt Maia 

Rosa,Taisa 

Palhares,Tatiana 

Blass, Tiago Mesquita 

Amilcar Packer, Ana Kalaydjian, Ana 

Paula Oliveira, Augusto Sampaio, 

Beatriz Carvalho, Carlos Lopes, 

Claudio Elisabetsky, Cleone Augusto, 

Debora Ando, Denise Agassi, Diego 

Belda, Fabiano Marques, Fernanda 

Mendes Luiz, Grupo COMfluencia, 

Guilherme Teixeira, Marcia 

Cymbalista, Mila Milene Chiovatto, 

Sandra Schechtman, Stella Van Der 

Klugt, Stephan Doitschinoff, Thiago 

Bortolozzo  

2003 13ª Carlos Augusto Calil, Célia 

Euvaldo, Ricardo Resende, 

Roberto Conduru, Stella Teixeira 

de Barros 

Carla Zaccagnini, 

Christiane Brito, 

Fabiana Werneck, 

Rafael Vogt Maia 

Rosa, Raul Motta, 

Taisa Palhare, Tiago 

Mesquita   

Aline Van Langendonck, Ana Holck, 

Andrea Aly, Carolina Lopes, Cezar 

Bartholomeu, Claudio Matsuno, Estela 

Sokol, Fabio Kneese Flaks, Fernado 

Vilela, Hugo Fortes, Iara Freiberg, 

João Carlos de Souza, Karina El 

Azem, Katia Prates, Mirella Marino, 

Newman Schutze, Tatiana Blass, 

Tatiana Ferraz, Vanderlei Lopes, 

Wagner Morales 
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2004 14ª Carlos Augusto Calil, Laura Vinci, 

Ligia Canongia, Luiz Camilo 

Osório, Stella Teixeira de Barros  

Carla Zaccagnini, 

Cauê Alves, Guy 

Amado, José Augusto 

Ribeiro, José Bento 

Ferreir, Rafael Vogt 

Maia Rosa, Thaís 

Rivitti 

Amalia Giacomini, Amanda Mei,  

Bernardo Pinheiro, Daniella Martini, 

Ding Musa, Eliana Bordin, Fabrício 

Lopez, Felipe Barbosa,  Flavia 

Bertinato, Jailtão, Járed Domício, João 

Paulo Leite, Jorge Menna Barreto, 

Laura Huzak Andreato, Maria 

Cristaldi, Patricia Osses, Rodrigo 

Matheus, Rosana Ricalde, Stefan 

Schmeling,  Tamara Espírito Santo, 

Vitor César  

2005 15ª Carlos Augusto Calil, Leda 

Catunda, Marcio Doctors, Rodrigo 

Moura, Stella Teixeira de Barros  

Carla Zaccagnini, 

Cauê Alves, Guy 

Amado, Jose Augusto 

Ribeiro, José Bento 

Ferreira, Rafael 

Campos Rocha, Thaís 

Rivitti  

Alice Miceli, Chang Chi Chai, Cinthia 

Marcelle, C.L. Salvaro, Débora 

Bolsoni, Edu Marin Kessedjian, 

Egidio Rocci, Giulianno Montijo, 

Helen Faganello, Isadora Bonder, 

Juliana Kase, Lia Chaia, Mariana 

Lima, Nino Cais,  Paulo Nenflídio, 

Rodrigo Borges, Rosângela Dorázio, 

Sara Ramo, Sílvia Amélia, Taís 

Ribeiro, Thiago Rocha Pitta  

2006 16ª Artur Lescher, Inês Raphaelian, 

Marcelo Araújo, Nelson Felix 

Carla Zaccagnini, 

Cauê Alves, Guy 

Amado, José Augusto 

Ribeiro, José Bento 

Ferreira, Rafael 

Campos Rocha, Thais 

Rivitti 

André Komatsu, Andrezza Valentin, 

Bettina Vaz Guimarães, Brígida 

Campbell, César Fujimoto, Chico 

Togni, Christiana de Moraes, Fábio 

Tremonte, Henrique Oliveira, Ivan 

Henriques, Jimena Andrade, Jurandy 

Valença, Kika Nicolela, Marcelo 

Camacho, Marcelo Moscheta, Marco 

Willians, Martha Lacerda, Matheus 

Rocha Pitta, Pedro Motta, Pitágoras 

Lopes Gonçalves, Rafael Alonso 
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2007 17ª Guto Lacaz, Inês Raphaelian, 

Martin Grossmann, Paulo 

Climachauska, Rafael Vogt Maia 

Rosa 

Carla Zaccagnini, 

Luisa Duarte, Thaís 

Rivitti, Paula 

Alzugaray, José Bento 

Ferreira  

Alice Shintani, Charles Klitzke, Daniel 

Lannes, Daniel Steegmann, Elke 

Barth, Felipe Cama, Georgiana Vidal, 

Juliana Morgado, Lulli, Marcelo Berg, 

Marcone Moreira, Gaio, Osvaldo 

Carvalho, Raphael Franco, Reginaldo 

Pereira, Rodrigo Rosa, Rommulo 

Vieira Conceição, Sami Hassan Akl, 

William Toledo  

2008 18ª Inês Raphaelian, Martin 

Grossmann, Paula Alzugaray, 

Paulo Portella Filho, Sandra Cinto  

Clarissa Diniz, 

Gabriela Motta, 

Gilberto Mariotti, 

Jorge Menna Barreto, 

Kiki Mazzucchelli, 

Luisa Duarte, Paula 

Alzugaray  

Anne Cartault d’Olive, Beto Shwafaty,  

Camila Macedo, Carla Chaim, Carlos 

Ribeiro, Cristiano Lenhardt, Christina 

Meirelles, Diogo de Moraes, Eduardo 

Verderame, Felippe Segall, Fernando 

Velázquez, Luciana Ohira e Sergio 

Bonilha, Marcelo Amorim, Marina 

Camargo, Monica Tinoco, Naiah 

Mendonça, Paula Almozara, Paulo 

Almeida, Pino, Rodrigo Bivar, Yukie 

Hori 

2009 19ª Carla Zaccagnini, Lucia Koch, 

Mario Ramiro, Martin Grossman, 

Thaís Rivitti  

Cauê Alves, Clarissa 

Diniz, Fernanda 

Albuquerque, 

Fernanda Lopes, 

Fernanda Pitta, 

Gabriela Motta, 

Gilberto Mariotti, 

Jorge Mascarenhas, 

Jorge Menna Barret, 

Kiki Mazzucchellim, 

Luisa Duarte  

Alexandre Vogler, Alex dos Santos, 

Ana Prata, Bruno Faria, Carlota 

Mazon, Cris Bierrenbach, Grupo 

Hóspede, Fernanda Eva, Flávia 

Metzler, Ilan Waisberg, Junior Suci, 

Letícia Ramos, Luiz Marchetti, Marina 

Weffort, Mauricio Topal de Moraes, 

Paulo Nazareth, Rafael Carneiro, 

Ricardo Carioba,, Roberto Bellini, 

Sofia Borges, Tiago Judas  

2010 20ª Cristiana Tejo, Dora Longo Bahia, 

Felipe Scovino, Fernando Oliva, 

Martin Grossmann  

 

Clarissa Diniz, 

Fernanda Pitta, 

Gabriela Motta, 

Gilberto Mariotti, 

Jorge Menna Barreto, 

Kiki Mazzucchelli, 

Luisa Duarte 

Adriano Costa, Amanda Melo, Azeite 

de Leos, Bartolomeo Gelpi, Bruno 

Caracol, Deyson Gilbert, Dirceu 

Maués, Gustavo Ferro, Jonathas de 

Andrade,  Leandro Cardoso, Michel 

Zózimo, Nara Amélia, Rafael Assef, 

Renata Ursaia, Renzo Assano, Thiago 

de Melo  



 

81 

2011 21ª Carmela Gross, Valéria Piccoli, 

Fernando Cocchiarale, Ricardo 

Resende, José Augusto Ribeiro,  

Antônio Ewbank, 

Carlos Eduardo 

Riccippo, Cayo 

Honorato, Liliane 

Benetti, Marcio 

Harum, Paulo Borghi, 

Cauê Alves, Fernando 

Gerhein, Frederico 

Coelho, Magnólia 

Costa, Patrícia 

Wagner, Rodrigo 

Moura,   

Antonio Dorta, Bruno Baptistelli,  

Flora Leite , Karen Kabbani, Nathan 

Tyger, Rodrigo Torres dos Santos, 

Aruan Mattos Lopes e Flavia Regaldo, 

Bruno Storni, Bruno Vieira, Carolina 

Caliento, Daniel Scandurra, Rafael 

Adorjan, Daniel de Paula, Lucas 

Arruda, Mariana Galender, Regina 

Parra, Tatewaki Nio, Thales Leite  

2012 22ª Ana Maria Tavares, Ana Maria 

Belluzo, Moacir dos Anjos, José 

Augusto Ribeiro, Fernanda Lopes  

Eurico Lopes, 

Antônio Ewbank, Bitu 

Cassundé, Carlos 

Eduardo Riccioppo, 

Cayo Honorato, 

Liliane Benetti, 

Márcio Harum, Paula 

Borghi, Ana 

Magalhães, Anselm 

Jappe, Carla 

Zaccagninni, Célia 

Barros, Felipe 

Scovino 

Aline Guarato, Paulo Nimer PJ, Pedro 

França, Sandra Lapage, Claudia Hersz, 

Marlene Stamm, Fábio Riff e Guga 

Szabzon, Marina Rheingantz, André 

Ricardo, Anton Steenbock, Celina 

Portella, Clara Ianni  

2013 23ª Kikki Mazzuchelli, Nilton 

Campos, Orlando Maneschy,  

Marcio Harum, Tiago Almeida  

Antônio Ewban, 

Bernardo Mosqueira, 

Carlos Eduardo 

Riccioppo, Cayo 

Honorato, Daniela 

Castro, Liliane 

Benetti, Paula Borghi, 

Renan Araujo, Samuel 

de Jesus, Tales 

Ab’Saber, Tobi Maier  

Rafael RG, Márcia Beatriz Granero, 

Rodrigo Cass, Rodolpho Parigi, 

Jimson Vilela, Chico Togni, Daniel 

Escobar, Keyla Sobral, Maíra de 

Neves,  Newton Goto, Pedro Wirz, 

Thiago Gonçalves 
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2014 24ª Fernando Oliva, José Spaniol, 

Marta Mestre, Marcio Harum, 

Maria Adelaide Pontes 

PROPOSTA CURATORIAL 

Ligia Nobre e Carolina Tonetti  

Ana Luisa Lima, 

Arturo Gamero, 

Bruno Mendonça, 

Daniela Castro, 

Jacopo Crivetti 

Viscont, Leonardo 

Araujo, Mário Gioia, 

Paulo Portella Filho, 

Renan Araújo, Tatiana 

Ferraz, Thais Rivitti, 

Tiago Santinho  

Jaime Lauriano, Mai-Britt Wolthers, 

Renata de Bonis, Rodrigo Sassi, 

Alexandre Brandão, Vitor Butkus, Zed 

Nesti, Marcio Shimabukuro (Shima), 

Ana Mazzei, Bárbara Wagner e 

Benjamin de Burca, Henrique César, 

Vitor Mizael  

2015 25ª Julia Rebouças, Sérgio 

Romagnolo, Tobi Maier, Marcio 

Harum,  Maria Adelaide Pontes  

PROJETO CURATORIAL Felipe 

Scovino  

Bruno Mendonça, 

Ana Luisa Lima, 

Tiago Santinho, Daria 

Jaremtchuck, Renan 

Araujo, Mario Gioia, 

Daniela Castro, 

Guilherme Bueno, 

Ligia Nobre, Beatriz 

Lemos 

 

Daniel Bilac, Daniel Lie, Denielle 

Fonseca, Luiza Baldan, Marie Carangi, 

Marssares,  Pedro Caetano, Renato 

Valle, Romy Pocztaruk, Tatiana 

Cavinato, Vijai Patchineelam, Viviane 

Teixeira  

2016 26ª Giselle Beiguelman, José Augusto 

Ribeiro, Ricardo Resende, Marcio 

Harum, Maria Adelaide Pontes  

PROJETO CURATORIAL 

Juliana Monachesi  

Bruno Mendonça, 

Ana Luisa Lima, 

Tiago Santinho, Daria 

Jaremtchuck, Renan 

Araujo, Mario Gioia, 

Daniela Castro, 

Guilherme Bueno,  

Ligia Nobre, Beatriz 

Lemos 

  

Ana Albani de Carvalho, Ana Luisa 

Lima, Ana Maria Maia, Bruno 

Mendonça,  Clarissa Diniz, Diego 

Matos, Fabrícia Jordão, Marta Ramos, 

Yzquierdo, Renan Araujo, Sanzia 

Pinheiro, Tiago Santinho  
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2017 27ª Ivo Mesquita, Mario Ramiro, 

Mônica Nador, Maria Adelaide 

Pontes, Nathalie Schreckenberg  

Projeto Curatorial: Raphael 

Fonseca  

Tiago Santinho, Ana 

Maria Maia 

Andréa Tavares,  Affonso Uchoa e 

Warley Desali, André Griffo, Aline 

Dias, Bruno Brito, Bruno Ferreira, 

Cristiane Mohallem, Felipe Fittipaldi, 

Coletivo Filé de Peixe, Filipe 

Barrocas, Gabriela Celan, Thalita 

Hamaoui  

2018 28ª Agnaldo Farias, Lisette Lagnado, 

Luiza Proença, Maria Adelaide 

Pontes, Marisa Bueno  

Alexandre Araujo 

Bispo, Camila 

Bechelany, Diane 

Lima, Fabricia Jordão, 

Julia Coelho, 

Leonardo Araujo 

Beserra, Maíra Vaz 

Valente, Paola Fabres 

Aline Motta, Anna Costa e Silva, 

Carlos Monroy, Elaine Arruda, Gsé da 

Silva, Juliana Frontin, Marllos Bakker,  

Monica Ventura,  Raylander Mártis, 

Santidio Pereira, Carlos Pinheiro e 

Carla lombardo, Leonardo Remor e 

Denis Rodriguez, Ricardo Burgarelli e 

Hortência Abreu, Wagner leite Viana e 

Janaína Barros _  

2019 29ª Bitu Cassundé, Claudinei Roberto 

da Silva, Paulo Henrique Silva, 

Maria Adelaide Pontes, Diana 

Tsonis  

Alexandre Araujo 

Bispo, André Pitol, 

Camila Bechelany, 

Fabricia Jordão, Leno 

Veras,  Leonardo 

Araujo Beserra, Maíra 

Vaz Valente, Paola 

Fabres 

Alexandre Alves, Carolina Cordeiro, 

Caroline Valansi, Claudia Nên, 

Edilson Parra, Evandro Prado, Julia 

Panadés, Júnior Pimenta, Larissa 

Schip, Luciana Paiva, Nô Martins, 

Paul Setúbal, Rafael Vilarouca, Raquel 

Nava  

2020 30ª Diane Lima, Hélio Menezes, 

Marcelo Campos, Marcio Harum e 

Maria Adelaide Pontes 

Amanda Carneiro, 

André Pitol, Cíntia 

Guedes, Diran Castro, 

Leno Veras, Linga 

Acacio, Luiza 

Proença, Renato 

Araujo Silva, Tiago 

Gualberto  

Alice Lara, Ana Clara Tito, Bruno 

Novaes, Charlene Bicalho, Denise 

Alves, Elilson, Helô Sanvoy, Iagor 

Peres, Amador e Jr. Segurança 

Patrimonial Ltda (Antonio Amador e 

Jandir Jr.), Lidia Lisboa, Luana Vitra, 

Moara Brasil, Peter de Brito e Rafael 

Bqueer  
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Anexo II (Edital da 30ª Edição do Programa de Exposições do CCSP) 

 

EDITAL DE CONCURSO - 31o PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES - CCSP 

O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por intermédio do CENTRO CULTURAL SÃO PAULO, da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE CULTURA, informa que durante o período de 14 de junho a 18 de julho de 2021 (até as 18h00, 

horário de Brasília) se encontram abertas as inscrições para a licitação na modalidade CONCURSO, objetivando 

a SELEÇÃO DE 20 (VINTE) ARTISTAS para exposições no Piso Caio Graco do Centro Cultural São Paulo. Os 

anteprojetos deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório.   

 

O presente será regido pela Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, e Lei Municipal n° 13.278/02, com 

alterações posteriores e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.     

1 DO OBJETO 

1.1 O presente Concurso visa selecionar 20 (vinte) artistas brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil. Em sua 

31a edição, o Programa de Exposições do Centro Cultural São Paulo, desde sua criação em 1990, privilegia o 

debate sobre a arte contemporânea ao propor um mapeamento da produção recente com objetivos de abrir espaço 

a artistas em início de trajetória profissional – para a sua inserção no circuito de artes visuais – e de possibilitar o 

acesso do público a obras representativas do panorama artístico.     

2 DOS VALORES ATRIBUÍDOS 

2.1 Os 20 (vinte) artistas selecionados para as exposições individuais/simultâneas receberão um prêmio, no valor 

de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), deduzidos os tributos previstos na legislação em vigor, através de um contrato 

a ser assinado com a Municipalidade de São Paulo. Os proponentes poderão se inscrever como pessoas físicas, 

mediante a apresentação das documentações correspondentes. Com esse valor, cada artista selecionado responderá 

pela produção do trabalho a ser apresentado no 31o Programa de Exposições do CCSP, produção da exposição, 

seguro e transporte da obra e outras despesas. Para tanto, o valor total previsto para a presente licitação é de R$ 

443.000,00 (quatrocentos e quarenta e três mil reais) e onerará, no exercício de 2021, a dotação orçamentária no 

13.392.3001.6.393 - Programação de Atividades Culturais do Centro Cultural São Paulo, especificando valores 

que o compreende, a saber:   

a) 03 (três) profissionais das áreas de artes visuais convidados para compor a Comissão Julgadora do Edital, no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada; 

b) 20 (vinte) artistas selecionados pelo edital público, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada; 

c) 04 (quatro) artistas convidados pela curadoria de artes visuais (artistas já consagrados pela crítica e público), 

no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada; 

d) 12 (doze) críticos convidados, que formam um grupo de crítica para acompanhar e escrever sobre o trabalho 

dos artistas selecionados e convidados (textos são publicados no catálogo de cada mostra), no valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) para cada. 

3 DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 Ser brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil. No caso de ser estrangeiro, este deverá comprovar residência 

através de Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) válida no ato da inscrição. A não apresentação deste 

documento implicará na desclassificação do candidato. 

3.2. Serão aceitas inscrições individuais e de grupos de artistas cuja produção tenha autoria coletiva. No caso de 

inscrição coletiva, as condições de participação deverão ser preenchidas por todos os integrantes do grupo. 
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3.3 Não será permitida a participação de candidato que tenha cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, no quadro de servidores da Secretaria Municipal da 

Cultura ou na composição da Comissão Julgadora. 

4 DAS INSCRIÇÕES 

4.1 As inscrições serão realizadas através de formulário online, no seguinte endereço: 

https://forms.gle/P3QAVJkUV2khsjoi6, no período de 14 de junho a 18 de julho de 2021. O sistema de inscrição 

online será encerrado no dia 18 de julho de 2021 às 18h00 – horário de Brasília. 

4.2 Para acessar o formulário, o/a proponente deverá criar, caso não tenha, uma conta no Google, clicando em 

“Criar conta” no endereço: https://accounts.google.com/ 

4.3 Uma vez criada a conta, o/a proponente deverá entrar no sistema e preencher o documento para inscrição 

online no seguinte endereço: https://forms.gle/P3QAVJkUV2khsjoi6. Cada proponente poderá apresentar 1 (uma) 

única inscrição. 

4.4 Após preencher a inscrição o proponente deverá anexar os documentos descritos abaixo:   

4.4.1 Pessoa física: 

1. Ficha de inscrição e Declaração preenchidas (Anexo I) 2. Documento de Identidade (RG) e inscrição no CPF 

3. Projeto 

4. Portfólio 

5. Currículo      

4.4.2 Projeto – contendo imagens e descrição sucinta e objetiva (em até seis páginas, no máximo) da proposta de 

trabalho a ser apresentada no CCSP. Para obras em vídeo, indicar link. O CCSP não se responsabiliza por eventual 

quebra ou mau funcionamento do link durante o período de seleção; Portfólio - contendo imagens e descrição de 

trabalhos produzidos; Currículo com identificação, formação e atividades culturais mais relevantes. No caso de 

coletivos, deve constar o currículo do coletivo e dos seus integrantes.     

4.5 Após anexar todos os arquivos, EM FORMATO PDF (limite máximo de 10MB - somando todos os arquivos), 

o proponente deve clicar em “Enviar” (caso tenha dificuldades de anexar, verifique a resolução dos arquivos). É 

recomendado verificar a confirmação de envio pelo sistema. 

4.6 Informações e dúvidas gerais sobre o edital poderão ser obtidas pelo e-mail: 

31programadeexposicoesccsp@gmail.com . 

4.7 Observações gerais de inscrição: 

4.7.1 Ao se inscreverem, todos os proponentes assumem que estão de acordo com as Condições Gerais para 

Contratação dos Proponentes Selecionados (Anexo II), bem como com as normas estabelecidas neste edital e 

critérios de seleção definidos pela comissão julgadora.      

4.7.2 Na hipótese de proposta em coautoria, apenas um dos coautores deverá preencher e assinar a Ficha de 

Inscrição e Declaração (Anexo I). No entanto, caso selecionado, o contrato será firmado em nome de cada um dos 

integrantes e valor será dividido entre todos igualitariamente. A correta execução do contrato é obrigação solidária 

de todos os coautores, não podendo nenhum deles eximir-se do que lhes foi incumbido.   
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4.7.3 O Centro Cultural São Paulo rejeitará as inscrições que não estiverem de acordo com os termos deste edital, 

como documentação incompleta, por exemplo. 

4.7.4 Informações gerais sobre o Programa de Exposições poderão ser obtidas no site 

www.centrocultural.sp.gov.br e pelo e-mail 31programadeexposicoesccsp@gmail.com  

4.7.5 O prazo limite para as inscrições será o dia 18 de julho de 2021 às 18h00 – horário de Brasília, quando o 

sistema de inscrição online se encerrará. 

5 DO JULGAMENTO DOS TRABALHOS 

5.1 Será designada uma Comissão Julgadora, mediante Portaria do Diretor do CCSP, a ser publicada no Diário 

Oficial da Cidade de São Paulo (DOC), formada por 03 (três) profissionais de notório conhecimento na área de 

artes visuais (profissional com reconhecimento público, qualificado para tal finalidade), que serão oportunamente 

contratados, e 02 (dois) membros da Curadoria de Artes Visuais do CCSP. Cada integrante da Comissão Julgadora, 

com exceção dos servidores públicos municipais, receberá o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – deduzidos 

os tributos previstos na legislação em vigor. 

5.2 Os projetos serão examinados pela Comissão Julgadora, tendo por base pontuação para cada um dos seguintes 

critérios: 

a) Adequação aos objetivos do edital 31o PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES; (10 pontos) 

b) Clareza e qualidade artística das propostas apresentadas; (20 pontos) (considerando aqui qualidade como o 

valor artístico, estético e de discurso que a proposta apresenta) 

c) O interesse cultural que a obra desperta; (20 pontos) (consideram-se com interesse cultural aqueles trabalhos 

que dialoguem com o campo/linguagem da arte contemporânea atual) 

d) Ineditismo da proposta no circuito paulistano; (20 pontos) 

e) Viabilidade da proposta quanto à sua realização e em conformidade com as condições de exibição. (10 pontos)

      

5.2.1 Serão considerados classificados os 20 proponentes que obtiverem as maiores pontuações. 5.3 Cabe à 

Comissão Julgadora: 

a) selecionar 23 (vinte e três) proponentes para o 31o PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES (incluindo 3 projetos 

suplentes) 

b) desclassificar os proponentes que não preencherem as condições de participação; 

c) desclassificar as propostas que não preencherem os requisitos exigidos. 

5.4 A Comissão Julgadora deverá selecionar 03 (três) projetos suplentes - em ordem decrescente de prioridade – 

para a eventualidade de desistência ou impossibilidade de contratação pela Municipalidade de alguns dos 

selecionados. 

5.5 O resultado do Concurso será homologado pelo Secretário Municipal de Cultura e publicado no Diário Oficial 

da Cidade de São Paulo e no site do Centro Cultural São Paulo até o dia 10 de agosto de 2021. 

5.6 Da decisão da Comissão Julgadora caberá recurso, via e-mail, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da publicação 

da ata respectiva no Diário Oficial, dirigido ao Secretário Municipal de Cultura. 
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5.7 Não serão conhecidos recursos enviados pelo correio, fac-símile, correio eletrônico, ou qualquer outro meio 

de comunicação.      

6 DAS FORMAS DE PAGAMENTO      

Os 20 (vinte) artistas selecionados para as exposições individuais serão contratados, por intermédio de Nota de 

Empenho, como Pessoa Física, e receberão uma remuneração de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), deduzidos os 

tributos previstos na legislação em vigor. Esse valor abrangerá todos os custos e despesas direta ou indiretamente 

envolvidas na produção das obras e sua exposição (item 3a) e será pago em 02 (duas) parcelas;  

a) A primeira parcela, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor da remuneração, será paga em até 20 

(vinte) dias antes da abertura da exposição, mediante a apresentação do projeto executivo e da sua aprovação pela 

Curadoria de Artes Visuais do Centro Cultural São Paulo, que poderá solicitar modificações para atender às 

condições do espaço expositivo e aos propósitos do Programa. 

b) A segunda parcela, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor da remuneração, será paga em até 30 

(trinta) dias após a inauguração da respectiva exposição. Os custos de transporte e seguro (para entrada e saída do 

CCSP) das obras são da responsabilidade do artista. 

6.1 Observações gerais de forma de pagamento      

6.1.1 O pagamento das parcelas será efetuado diretamente ao selecionado (ou seu representante), mediante 

depósito bancário em conta corrente do Banco do Brasil*, conforme Decreto Municipal no 51.197/10, cujos dados 

deverão ser informados quando da assinatura do contrato. 

6.1.2 No caso de propostas em coautoria, o contrato será formalizado em nome de cada um dos integrantes e o 

valor da premiação será dividido entre todos igualitariamente. Cada coautor deve apresentar conta bancária 

conforme descrito no item acima.    

7 DAS EXPOSIÇÕES DOS TRABALHOS      

Os 20 (vinte) artistas selecionados realizarão a exposição de seus trabalhos em mostra única no segundo semestre 

de 2021, nos pisos expositivos do Centro Cultural São Paulo. A distribuição dos espaços e o período da mostra 

são atribuições da Curadoria de Artes Visuais e serão oportunamente divulgados. 

7.1 Envolvimento da Curadoria de Artes Visuais 

Os artistas selecionados terão acompanhamento da Curadoria de Artes Visuais para alinhamento do projeto 

selecionado ao espaço expositivo, e acompanhamento crítico pelo grupo de crítica do Programa. Paralelo à mostra 

anual dos artistas selecionados neste edital, ocorrerão exposições individuais com 04 (quatro) artistas consagrados 

pelo público e/ou crítica especializada a serem oportunamente escolhidos, convidados e contratados pela 

Curadoria de Artes Visuais do CCSP.      

8 DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

8.1 No ato da assinatura do contrato, o selecionado (ou seu representante) deverá apresentar: 

Cópia do documento de identidade (RG para brasileiros ou RNE para estrangeiros válido no momento da 

contratação); • Cópia do CPF; • Certidão Negativa de Tributos Mobiliários da Prefeitura do Município de São 

Paulo (caso o selecionado seja inscrito no CCM) ou Declaração de que nada deve à Prefeitura do Município de 

São Paulo; • Indicação do número da agência e conta corrente do Banco do Brasil, onde o pagamento deverá ser 

efetuado, nos termos do disposto no Decreto no. 51.197/10. Caso o selecionado não possua conta no Banco do 

Brasil, deverá, necessariamente, abrir uma para recebimento do prêmio. 
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8.2 Ainda como condição à contratação (pessoa física) deverá estar comprovado que o selecionado não possui 

pendências junto ao Cadastro Informativo Municipal – CADIN MUNICIPAL, por força da Lei Municipal no. 

14.094/2005 e Decreto no. 47.096/2006. 

8.3 Caso não esteja cadastrado como contribuinte no Município de São Paulo, a/o proponente deverá apresentar 

declaração, firmada por seu representante legal, sob as penas da lei, de não cadastramento e de que nada deve à 

Fazenda do Município de São Paulo (Anexo III). 

8.4 É facultado à Administração, quando o convocado não formalizar o ajuste nas condições estabelecidas, 

convocar os selecionados suplentes, na ordem de classificação, para, querendo, fazê-lo em igual prazo e condições.

      

9 DAS PENALIDADES 

9.1 São aplicáveis as sanções previstas no capítulo IV da Lei Federal no 8.666/93 e demais normas pertinentes, 

devendo ser observados os procedimentos contidos no capítulo X, do Decreto Municipal n° 44.279/2003. Serão 

penalizados aqueles artistas selecionados que não cumpram com suas obrigações de contratação, atrasem na 

entrega/instalação da obra, ou outras questões técnicas que comprometam sua participação na exposição. 

9.2 A recusa injustificada do selecionado, regularmente convocado, em firmar o ajuste, dentro do prazo 

estabelecido, implicará na aplicação de multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato. 

9.3 Pela inexecução total ou parcial do ajuste, a Administração poderá aplicar ao contratado as seguintes 

penalidades: 

a) Multa por inexecução parcial do ajuste: 10% (dez por cento) do valor do contrato; 

b) Multa por inexecução total do ajuste: 20% (vinte por cento) do valor do contrato; 

c) As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a da outra 

9.4 O atraso na entrega/instalação da obra implicará na aplicação de multa de 0,5% (5 décimos por cento) sobre o 

valor do prêmio, por dia de atraso, até o limite de 5% (cinco por cento), a partir do qual passa a ser considerada a 

ocorrência de inexecução parcial ou total do contrato, a depender da avaliação do(a) fiscal; 

9.5 O descumprimento de quaisquer cláusulas contratuais, não especificadas anteriormente, implicará na aplicação 

de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do prêmio.      

10 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1 Ficam os inscritos cientes de que a apresentação da proposta implica a aceitação de todas as condições deste 

Edital e seus anexos, bem como a submissão às disposições da Lei Municipal no 13.278/2002, Decreto Municipal 

no 44.279/2003, Lei Federal no 8.666/93, e demais normas complementares, que disciplinam a presente licitação. 

10.2 Os selecionados devem ter pleno conhecimento de todas as disposições constantes do edital, não podendo 

invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da formulação de sua proposta ou do perfeito 

cumprimento do ajuste. 

10.3 Os casos omissos serão resolvidos pela Direção do Centro Cultural São Paulo, em consulta à Curadoria de 

Artes Visuais. 

10.4 As responsabilidades civis, penais, comerciais e outras advindas de utilização de direitos autorais e/ou 

patrimoniais anteriores, contemporâneas ou posteriores à apresentação da proposta cabem exclusivamente ao 

proponente selecionado. 
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10.5 A Secretaria Municipal de Cultura não se responsabilizará, em hipótese alguma, pelos atos, contratos ou 

compromissos assumidos de natureza comercial, financeira, trabalhista ou outra, realizados pelo contratado para 

fins quaisquer de Contrato com a Prefeitura do Município de São Paulo (Secretaria Municipal de Cultura). 

10.6 Para a execução do contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer 

que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por 

intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou 

benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta 

quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus 

prepostos e colaboradores ajam da mesma forma. 

10.7 Fica desde logo eleito o Foro do Município de São Paulo – Vara da Fazenda Pública, para dirimir quaisquer 

controvérsias decorrentes do presente.      

São Paulo, 14 de junho de 2021 Ale Youssef 

Secretário Municipal de Cultura 
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Anexo III (artistas e obras da 30ª edição do programa de exposições)  

 

Artista selecionada 

(o) 

Mostra Obra Tipo  Dimensão  Data  

Alice Lara  As Ordens No Paraíso Cobras Sob Luz 

Vermelha 

Óleo, encáustica e 

acrílica sobre tela  

30 x 35 cm  2020 

Alice Lara  As Ordens No Paraíso Cágado Óleo, encáustica e 

acrílica sobre tela  

45 x 60 cm 2020 

Alice Lara  As Ordens No Paraíso Cortando Ratos e 

Pássaros Para Servir 

As Lobas Guará 

Óleo, encáustica e 

acrílica sobre tela  

45 x 60 cm  2020 

Alice Lara  As Ordens No Paraíso Duas Meninas Na 

Loja de Suvenir  

Óleo, encáustica e 

acrílica sobre tela  

70 x 100 

cm  

2020 

Alice Lara  As Ordens No Paraíso Homem Limpando 

Viveiro Aquático 

Óleo, encáustica e 

acrílica sobre tela  

35,5 x 30 

cm  

2020 

Alice Lara  As Ordens No Paraíso Pássaro Preto Óleo, encáustica e 

acrílica sobre tela  

20,5 x 15 

cm  

2020 

Alice Lara  As Ordens No Paraíso Urubus e São 

Francisco 

Óleo, encáustica e 

acrílica sobre tela  

20,5 x 15 

cm  

2020 

Alice Lara  As Ordens No Paraíso Vista do Urso Ted Óleo, encáustica e 

acrílica sobre tela  

45 x 60 cm  2020 

Alice Lara  As Ordens No Paraíso Condicionamento Da 

Lobas Guará 

Óleo, encáustica e 

acrílica sobre tela  

70 x 100 

cm  

2020 

Alice Lara  As Ordens No Paraíso Urubus no Lago  Óleo, encáustica e 

acrílica sobre tela  

30 x 35 cm  2020 

Alice Lara  As Ordens No Paraíso Girafa e Planta 

Vermelha 

Óleo, encáustica e 

acrílica sobre tela  

190 x 70 

cm 

2020 

Alice Lara  As Ordens No Paraíso Zebras Na Mata Óleo, encáustica e 

acrílica sobre tela  

180 x 70 

cm  

2020 

Alice Lara  As Ordens No Paraíso Viveiro de Cobras Óleo, encáustica e 

acrílica sobre tela  

140 x 120 

cm  

2020 

Alice Lara As Ordens No Paraíso Iguanas Óleo, encáustica e 

acrílica sobre tela  

140 x 120 

cm  

2020 
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Amador e Jr. 

Segurança 

Patrimonial Ltda 

Série de propostas 

performáticas  

360º Performance   - 2019 

Amador e Jr. 

Segurança 

Patrimonial Ltda 

Série de propostas 

performáticas  

5 5  Performance   - 2016 

Amador e Jr. 

Segurança 

Patrimonial Ltda 

Série de propostas 

performáticas  

Apontamentos Performance   - 2020 

Amador e Jr. 

Segurança 

Patrimonial Ltda 

Série de propostas 

performáticas  

Ronda Performance   - 2018 

Amador e Jr. 

Segurança 

Patrimonial Ltda 

Série de propostas 

performáticas  

Sit-in Performance   - 2016 

Amador e Jr. 

Segurança 

Patrimonial Ltda 

Série de propostas 

performáticas  

Vigilante  Performance   - 2016 

Amador e Jr. 

Segurança 

Patrimonial Ltda 

Amador e Jr. 

Segurança Patrimonial 

Ltda 

Espaços 

Institucionais: Cantos 

Performance   - 2017 

Ana Clara Tito  Fígado  S/ Título  Instalação - 

Impressão 

fotográfica, grãos 

de fava, rede 

plástica e 

fragmentos de 

construção 

Dimensões 

variáveis  

2018 

Ana Clara Tito  Fígado  S/ Título  Fotografia  60 x 80 cm 2019 

Ana Clara Tito  Fígado  Parreira 1  Instalação - 

Impressão 

fotográfica, 

concreto, barro e 

arame  

Dimensões 

variáveis  

2020 

Ana Clara Tito  Fígado  S/ Título (Fuga) Foto-escultura - 

Impressão 

fotográfica, 

concreto, argila 

expandida e rede 

plástica  

30 x 40 x 

2,5 cm  

2020 

Ana Clara Tito  Fígado  S/ Título Complexo - 

Impressão 

fotográfica, 

concreto, grão de 

Dimensões 

variáveis  

2020 
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fava, ferro e rede 

plástica  

Ana Clara Tito  Fígado  Os Usos Da Raiva - 

Momento 6 

Escultura - Corpo e 

4 varas vergalhão e 

ferro 3/16” com 12 

metros de 

comprimento cada 

Dimensões 

variáveis  

2019 

Ana Clara Tito  Fígado  Os Usos Da Raiva - 

Momento 6 

Fotografia Polaroid 

(Foto: Diambe da 

Silva)  

51 x 36 cm  2019 

Bruno Novaes Intervalo Intervalo Instalação - Ação; 

madeira de lei 

reaproveitada, 

ardósia e fiz branco 

de lousa 

Dimensões 

variáveis  

2020 

Bruno Novaes Intervalo S/ Título Fotografia  Pigmento 

mineral 

sobre papel 

algodão  

2019 

Charlene Bicalho  A água, não dorme! A água, não drome! Performance 

poética/filosófica - 

Papel A4 dobrado. 

100 cópias da auto-

fabulação impressa 

disponibilizada aos 

visitantes durante a 

performance  

-  2020 

Charlene Bicalho  A água, não dorme! Tentativas de 

(ré)invenção das 

criadas mudas 

Instalação sonora e 

adaptação da 

performance 

poética/filosófica a 

água, não dome! 

02 móveis de 

cabeceira em 

madeira contendo 

chaves e água 

dentro de uma das 

gavetas, mp3 

instalação sonora 

10” 

- 2020 
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Charlene Bicalho  A água, não dorme! Seu silêncio não 

afogará minha 

existência, onde quer 

que eu esteja  

Vídeo -  

Charlene Bicalho  A água, não dorme! A água afia tudo o 

que vê pela frente!  

Intervenções 

presenciais - ações 

consistem em 

trocas águas 

presente nos 

criados mudos, 

caminhas com as 

botas molhadas e 

escrever palavras 

no chão com água  

- 2020 

Charlene Bicalho  A água, não dorme! Para acordá-los dos 

seus sonhos injustos 

1 

02 Fotografias - 

Registro 

fotográfico das 

ações  

- 2020 

Denise Alves-

Rodrigues 

O Vazio é Todo Meu  Semeador Sideral // 

Série Nada Patente 

Técnica mista 

sobre papel  

80 x 60 cm 2020 

Denise Alves-

Rodrigues 

O Vazio é Todo Meu  Trillescópio // Série 

Nada Patente  

Técnica mista 

sobre papel  

80 x 60 cm 2020 

Denise Alves-

Rodrigues 

O Vazio é Todo Meu  Câmbio // Série Nada 

Patente  

Técnica mista 

sobre papel  

80 x 60 cm 2020 

Denise Alves-

Rodrigues 

O Vazio é Todo Meu  Lab Errante  Instalação, técnica 

mista  

350 x 160 

x 210 cm 

2020 

Denise Alves-

Rodrigues 

O Vazio é Todo Meu  Assim Na Terra 

Como No Céu,  

Instalação, técnica 

mista  

200 x 200 

x 45 cm  

2013-

2020 

Elilson Movimento, 

Polissêmico  

Arte Panfletária Perfomance - 

roupas, alfinetes e 

panfletos  

Dimensões 

variáveis  

2018 

Elilson Movimento, 

Polissêmico  

Banco Recíproco Objeto (espelho, 

mdd, madeira, 

metal, rodízios 

fixos e giratórios, 9 

bandeiras - tecidos 

vermelhos 

bordados e hastes 

de PVC) 

Dimensões 

variáveis  

2019 

Elilson Movimento, 

Polissêmico  

Diástole Políptico de 

fotografias 

(documentação de 

performance ) - 

Participação: Júlia 

Fontes, fotografias: 

Dimensões 

variáveis  

2019 
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Júlia Fontes e 

Renata Vieira .  

Elilson Movimento, 

Polissêmico  

Chuva De Direitos Serigrafia sobre 

tecido  

180 x 90 

cm  

2018 

Helô Sanvoy  Impossivelmente Real  Refazendo Mitos Registro de ação  5’13'' 2019/2

020 

Helô Sanvoy  Impossivelmente Real  Invocar/Evocar  Impressão sobre 

papel A4 

21 x 29,7 

cm  

2019/2

020 

Helô Sanvoy  Impossivelmente Real  Parabrigar  Cacos de vidros 

temperado, tijolo e 

madeira de 

demolição  

Dimensões 

variáveis  

2020 

Helô Sanvoy  Impossivelmente Real  Escolhe a Bandeira e 

Renuncia 

Serigrafia sobre 

tecido  

78 x 108 

cm  

2018 

Helô Sanvoy  Impossivelmente Real  Quase Tangível  Livro Pedagogia 

do Oprimido e 

cacos do muro de 

vidro da USP 

20 x 20 x 

20 cm  

2019/2

020 

Helô Sanvoy  Impossivelmente Real  Três Poderes  Constituição e 

Novo Testamento  

22,5 x 15 x 

2,5 cm  

2017 

Helô Sanvoy  Impossivelmente Real  S/ Título Livro e cartucho de 

munição  

8,5 x 27 x 

38 cm  

2015 

Helô Sanvoy  Impossivelmente Real  Minuto de Silêncio  Recorte em 

camadas de jornais  

3 módulos 

de 58 x 32 

cm cada 

2018 

Helô Sanvoy  Impossivelmente Real  Estão Sendo Tecidos  Vídeo  16’42'' 2013/2

018 

Helô Sanvoy  Impossivelmente Real  Caminhando Em 

Untitled (The End)  

Impressão sobre 

papel A4 

21 x 29,7 

cm  

2019/2

020 

Iagor Peres Estrutura Para Campos 

Densos  

Estrutura Para 

Campos Densos  

Série de Esculturas 

- Pelematerial e 

ferro  

Dimensões 

variáveis  

2019 

Iagor Peres Estrutura Para Campos 

Densos  

Série de Escritos  Série com três 

escritos - 

Pelematerial + 

papel manteiga 

223 x 30 

cm cada 

um  

2020 



 

95 

Iagor Peres Estrutura Para Campos 

Densos  

S/ Título Arranjos de 

pelematerial, pó de 

ferro e ímãs  

Dimensões 

variáveis  

2020 

Iagor Peres Estrutura Para Campos 

Densos  

S/ Título Conjunto de 

pelemateriais  

Dimensões 

variáveis 

entre 86 x 

56 cm e 

190 x 55 

cm  

2018-

2020 

Lidia Lisboa  Tetas Que Deram de 

Mamar Ao Mundo  

Cupinzeiros Escultura em 

cerâmica  

60 x 20 x 

20 cm  

2015 

Lidia Lisboa  Tetas Que Deram de 

Mamar Ao Mundo  

Cupinzeiros  Escultura em 

cerâmica  

30 x 24 x 

18 cm  

2015 

Lidia Lisboa  Tetas Que Deram de 

Mamar Ao Mundo  

Tetas Que Deram de 

Mamar ao Mundo I  

Crochê e 

amarrações em 

tecidos diversos  

250 x 100 

x 100 cm  

2020 

Lidia Lisboa  Tetas Que Deram de 

Mamar Ao Mundo  

Tetas Que Deram de 

Mamar ao Mundo II 

Crochê e 

amarrações em 

tecidos diversos  

180 x 80 x 

80 cm  

2020 

Lidia Lisboa  Tetas Que Deram de 

Mamar Ao Mundo  

Tetas Que Deram de 

Mamar ao Mundo III 

Crochê e 

amarrações em 

tecidos diversos  

150 x 70 x 

70 cm  

2020 

Lidia Lisboa  Tetas Que Deram de 

Mamar Ao Mundo  

Tetas Que Deram de 

Mamar ao Mundo IV 

Crochê e 

amarrações em 

tecidos diversos  

70 x 190 x 

20 cm  

2020 

Lidia Lisboa  Tetas Que Deram de 

Mamar Ao Mundo  

Cordões Umbilicais  Botões e cerâmica 

em arame  

5 x 250 x 5 

cm 

2015 

Luana Vitra  Três Guerras no Peito  Murmúrio-Motim  Instalação - Ferro, 

madeira, pedra de 

minério de ferro, 

cabo de aço, 

plástico, cobre, 

peso de ferro e 

borracha  

Dimensões 

variáveis  

2020 

Luana Vitra  Três Guerras no Peito  Queimando Terra 

Igual Brasa  

Escultura - 

madeira, arame, 

elástico, ferro, 

prego, peso de 

ferro e panfleto  

190 x 180 

x 80 cm  

2019 
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Luana Vitra  Três Guerras no Peito  Lata Para Transporte 

Da Memória De 

Paisagens 

Desaparecidas  

Objeto - lata de 

tinta, arame, ferro e 

madeira  

38 x 23 x 

23 cm  

2019 

Luana Vitra  Três Guerras no Peito  Lata Para Transporte 

de Paisagens Ricas 

Em Minério de Ferro  

Objeto - lata de 

tinta, ferro e 

madeira  

38 x 23 x 

23 cm  

2019 

Luana Vitra  Três Guerras no Peito  Lata Para Transporte 

de Paisagens Abertas 

Para Exploração 

Estrangeira  

Objeto - lata de 

tinta, arame, ferro e 

madeira  

38 x 23 x 

23 cm  

2019 

Luana Vitra  Três Guerras no Peito  Desaparecimento 

XVI, XVII E XVIII 

(Série Sumiço No 

Sopro Ou No Sulco 

Do Chão) 

Desenho s/ papel, 

Desenho s/ papel, 

pedras de minério 

de ferro e cabo de 

aço  

78 x 30 cm 

(cada 

desenho) 

2020 

Luana Vitra  Três Guerras no Peito  Céu É Sutura De um 

Teto Que Desaba: 

Chão 

Escultura - caixas 

de luz de ferro, 

concreto e ferro  

80 x 70 x 4 

cm  

2018 

Luana Vitra  Três Guerras no Peito  Composição Para 

Gravidade  

Objetos (tríptico) - 

madeira, ferro e 

lixa  

31 x 60 cm  2020 

Moara Brasil  Museu da Silva  Maria Madalena  Vídeo-Minidoc  25’ 2019 

Moara Brasil  Museu da Silva  Conversa com Papai  Áudio Instalação  10’ 96'' 2019 

Moara Brasil  Museu da Silva  Álbum De Família  Objeto - 15 fotos 

da família Moara 

Brasil dentro de 

um livro 

Genealógico de 

São Paulo de 1941 

- Acervo Tia 

Conceição, 

Tarsiano e Maria 

do Socorro  

27 x 20,5 

cm  

2020 

Moara Brasil  Museu da Silva  Cabeça de Peixe é 

Bom Pra Memória  

Instalação - Peixe 

falso, farinha de 

mandioca, prato de 

barro, cruz de 

madeira e papel 

sobre terra preta 

Dimensões 

variáveis  

2020 

Peter de Brito  Eugenia  Eugenia - 

Percilvânica 

Descoloração com 

cândida (água 

80 x 65 cm  2018 
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sanitária) sobre 

tecido preto  

Peter de Brito  Eugenia  Eugenia - Adriano 

José  

Descoloração com 

cândida (água 

sanitária) sobre 

tecido preto  

80 x 65 cm  2020 

Peter de Brito  Eugenia  Eugenia - Grande 

Otelo 

Descoloração com 

cândida (água 

sanitária) sobre 

tecido preto  

80 x 65 cm  2020 

Peter de Brito  Eugenia  Eugenia - José Maria  Descoloração com 

cândida (água 

sanitária) sobre 

tecido preto  

80 x 65 cm  2020 

Peter de Brito  Eugenia  Eugenia - Marielle  Descoloração com 

cândida (água 

sanitária) sobre 

tecido preto  

80 x 65 cm  2020 

Peter de Brito  Eugenia  Eugenia - Carolina 

Maria de Jesus  

Descoloração com 

cândida (água 

sanitária) sobre 

tecido preto  

80 x 65 cm  2020 

Peter de Brito  Eugenia  Eugenia - Lima 

Barreto  

Descoloração com 

cândida (água 

sanitária) sobre 

tecido preto  

80 x 65 cm  2018 

Peter de Brito  Eugenia  Eugenia - José Vitor  Descoloração com 

cândida (água 

sanitária) sobre 

tecido preto  

80 x 65 cm  2018 

Peter de Brito  Eugenia  Eugenia - Ancestral 

Desconhecido  

Descoloração com 

cândida (água 

sanitária) sobre 

tecido preto  

80 x 65 cm  2020 

Peter de Brito  Eugenia  Eugenia - Mandela  Descoloração com 

cândida (água 

sanitária) sobre 

tecido preto  

80 x 65 cm  2020 

Peter de Brito  Eugenia  Eugenia - Lídia 

Lisboa  

Descoloração com 

cândida (água 

sanitária) sobre 

tecido preto  

80 x 65 cm  2020 
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Peter de Brito  Eugenia  Eugenia - Tia Ciata  Descoloração com 

cândida (água 

sanitária) sobre 

tecido preto  

80 x 65 cm  2020 

Peter de Brito  Eugenia  Eugenia - Luiz Gama  Descoloração com 

cândida (água 

sanitária) sobre 

tecido preto  

80 x 65 cm  2020 

Peter de Brito  Eugenia  Eugenia - Elza 

Soares  

Descoloração com 

cândida (água 

sanitária) sobre 

tecido preto  

80 x 65 cm  2020 

Peter de Brito  Eugenia  Eugenia - Marsha P. 

Johnson  

Descoloração com 

cândida (água 

sanitária) sobre 

tecido preto  

80 x 65 cm  2020 

Peter de Brito  Eugenia  Autorretrato - Série 

Alvejados  

Descoloração com 

cândida (água 

sanitária) sobre 

tecido preto  

Díptico: 

1,56 x 1,20 

cm  

2020 

Peter de Brito  Eugenia  Autorretrato - Série 

Alvejados  

Descoloração com 

cândida (água 

sanitária) sobre 

tecido preto  

Díptico: 

2,46 x 1,58 

cm  

2020 

Rafael BQueer  Picumã  Picumã 3  Performance, São 

Paulo  

- 2020 
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