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RESUMO 

 

Esta pesquisa trata sobre os aspectos do entorno dos Salões de Arte 

Contemporânea do ABC Paulista, bem como as urgências no gerenciamento dos 

eventos, a sua necessidade de permanência, e a discussão dos acervos resultantes 

dos Prêmios Aquisição. Além de pensar questões relacionadas sobre os Salões, esta 

tese de doutorado se relaciona como uma proposta de renovação do evento enquanto 

promotor de cultura regional, e por ser de caráter nacionalizante e permitir que os 

acervos sejam depositários de obras de arte preciosas para a história, também aferem 

uma perspectiva de importância nacional. 

Na discussão sobre os Salões de Arte Contemporânea do ABC Paulista, há 

também a discussão do curador como figura importante na relação do evento com as 

pessoas e a história. Sobre o ofício de curador, permanece na tese a defesa de sua 

união com a relação intrínseca do ensino-aprendizado para as novas gerações e a 

transmissão de métodos para que se construa uma rede de relacionamento entre os 

Salões de arte e seus acervos.  

Nesta tese, há a discussão das mídias sociais enquanto produção de 

conhecimento e amplitude para as ações dos Salões, também como profusoras de 

cultura e das artes visuais.  

 

 

 

 

 

Palavras-Chave: Salões de Arte, ABC Paulista, Arte Contemporânea, Artistas 

brasileiros, curadoria. 
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ABSTRACT 
 
 
 

This research deals with aspects of the Contemporary Art Halls from three cities 

as know as ABC (Santo André, São Bernardo do Campo and São Caetano do Sul) in 

São Paulo, and emergencies in the management of events, their need for permanence, 

and the discussion of the collections resulting in the Acquisition Awards. Besides the 

related questions about the Salons, this PhD thesis relates to a proposal for renewal 

of the event as a regional culture promoter, also appraise the perspective of national 

importance colaborating with Brazil culture. 

In discussing the Contemporary Art Salons event from ABC in São Paulo, there 

is also the curator function as a new figure of importance in the event of relationship 

with the people and history. About the curator profession, this thesis defends the 

permanency of this relation between the knowledge production for future generations 

and the transmission of methods to build a network with this Salons and their 

collections. 

Add to this thesis, there is a social media discussion about their function in the 

contente prodution and propagation to the Salons actions, as well as profusion of 

culture and visual arts. 

 

 

 

 

Keywords: Art Salons, ABC Paulista, Contemporary Art, Brazilian artists, curatorship.  
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IMAGEM 16 – FRANCISCO JOSÉ MARINGELLI....................................................54 



10 
 

IMAGEM 17 - FRANCISCO MARINGELLI...............................................................55 

IMAGEM 18 - CARTAZ DE SÃO BERNARDO DO CAMPO....................................57 

IMAGEM 19- CRISTINA SUZUKI.............................................................................62 

IMAGEM 20 – CRISTINA SUZUKI...........................................................................64 

IMAGEM 21 – CRISTINA SUZUKI NA CASA DO OLHAR.......................................66 

IMAGEM 22 – HERMELINDO FIAMINGHI...............................................................67 

IMAGEM 23 - HERMELINDO FIAMINGHI................................................................70 

IMAGEM 24 – HERMELINDO FIAMINGHI...............................................................73 

IMAGEM 25 - HUDNILSON JR.................................................................................78 

IMAGEM 26 - HUDNILSON JR.................................................................................80 

IMAGEM 27 - PERCIVAL TIRAPELI.........................................................................84 

IMAGEM 28- RECORTE DO JORNAL DIÁRIO DO GRANDE ABC.........................96 

  



11 
 

ENTREVISTAS EM VÍDEO 

 

 

AUGUSTO, Guilherme, entrevistado por Douglas NEGRISOLLI. Entrevista com 

Gulherme Augusto GAFI  (15 de agosto de 2015). Disponível em: 

https://youtu.be/HGeaYtUAdy8 

 

BERNDT, Filipe, entrevistado por Douglas NEGRISOLLI. Entrevista com Filipe Berndt  

(15 de agosto de 2015). Disponível em: https://youtu.be/gwYJuE56SJ8 

 

BRITO, Peter de entrevistado por Douglas NEGRISOLLI. Entrevista com Peter de 

Brito  (15 de agosto de 2015). Disponível em: https://youtu.be/89xwoZMZsqE 

 

CALLEGARI, Guilherme, entrevistado por Douglas NEGRISOLLI. Entrevista com 

Guilherme Callegari  (15 de agosto de 2015). Disponível em: 

https://youtu.be/a4SgGtbNgU4 

 

CHAIM, Carla, entrevistada por Douglas NEGRISOLLI. Entrevista com Carla Chaim  

(15 de agosto de 2015). Disponível em: https://youtu.be/47e2VQhYPXo 

 

CHIARELLI, Tadeu, entrevistado por Douglas NEGRISOLLI. Entrevista com 

Guilherme Callegari  (10 de setembro de 2015). Disponível em: https://youtu.be/r-

HjRk8zzzA 

 

https://youtu.be/HGeaYtUAdy8
https://youtu.be/gwYJuE56SJ8
https://youtu.be/89xwoZMZsqE
https://youtu.be/a4SgGtbNgU4
https://youtu.be/47e2VQhYPXo
https://youtu.be/r-HjRk8zzzA
https://youtu.be/r-HjRk8zzzA


12 
 

MARINGELLI, Francisco, entrevistado por Douglas NEGRISOLLI. Entrevista com 

Francisco Maringelli (8 de abril de 2015). Disponível em: https://youtu.be/4r_h6Kdra8g 

 

MIZAEL, Vitor, entrevistado por Douglas NEGRISOLLI. Entrevista com Vitor Mizael  

(15 de agosto de 2015). Disponível em: https://youtu.be/uNiUGawv4XA 

 

MORAES, Angélica de, entrevistada por Douglas NEGRISOLLI. Entrevista com 

Angélica de Moraes  (24 de março de 2016). Disponível em: 

https://youtu.be/XRNCfSrqBNI 

 

OLIVEIRA, Sheila, entrevistada por Douglas NEGRISOLLI. Entrevista com Sheila 

Oliveira (15 de agosto de 2015). Disponível em: https://youtu.be/63ElH3yCnyM 

 

ROMAGNOLO, Sergio, entrevistado por Douglas NEGRISOLLI. Entrevista com 

Sergio Romagnolo  (15 de agosto de 2015). Disponível em: 

https://youtu.be/h7rdmiP074k 

 

STORI, Norberto, entrevistado por Douglas NEGRISOLLI. Entrevista com Norberto 

Stori  (1 de abril de 2016). Disponível em: https://youtu.be/aDlXAioDpGY 

 

SUZUKI, Cristina, entrevistada por Douglas NEGRISOLLI. (18 de abril de 2015). 

Disponível em: https://youtu.be/q4itvZ44t5A 

 

TEIXEIRA, Ana, entrevistada por Douglas NEGRISOLLI. Entrevista com Ana Teixeira  

(15 de agosto de 2015). Disponível em: https://youtu.be/63ElH3yCnyM 

https://youtu.be/4r_h6Kdra8g
https://youtu.be/uNiUGawv4XA
https://youtu.be/XRNCfSrqBNI
https://youtu.be/63ElH3yCnyM
https://youtu.be/h7rdmiP074k
https://youtu.be/aDlXAioDpGY
https://youtu.be/q4itvZ44t5A
https://youtu.be/63ElH3yCnyM


13 
 

 

TIBONI, Marcela, entrevistada por Douglas NEGRISOLLI. Entrevista com Marcela 

Tiboni (15 de agosto de 2015). Disponível em: https://youtu.be/FC7UIEhqvSc 

 

TIRAPELI, Percival, entrevistado por Douglas NEGRISOLLI. Entrevista com Percival 

Tirapeli  (29 de agosto de 2015). Disponível em:  https://youtu.be/rnxBqmjIQdI 

  

https://youtu.be/FC7UIEhqvSc
https://youtu.be/rnxBqmjIQdI


14 
 

SUMÁRIO 

 
 
 
 
APRESENTAÇÃO......................................................................................................14 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS.....................................................................................24 

CAPÍTULO 1 - SALÕES MUNICIPAIS NO BRASIL: RAÍZES E DIVERSIDADES....34 

CAPÍTULO 2 - O OBJETO ARTÍSTICO E A MEMÓRIA VIVA DO ARTISTA...........56 

CAPÍTULO 3 - OS SALÕES DO ABC E A CONSTITUIÇÃO DOS ACERVOS 

MUNICIPAIS..............................................................................................................74 

CAPÍTULO 4: SOBRE AS MÍDIAS SOCIAIS E O TRABALHO DO MUSEU.............89 

CONSIDERAÇÕES FINAIS.....................................................................................107 

BIBLIOGRAFIA........................................................................................................119 

  



15 
 

APRESENTAÇÃO 

 

 

Desde a graduação em História na cidade Santo André – SP no ano de 2007, 

sempre me interessei por questões ligadas à História da Arte e assuntos regionais de 

onde vivia. Após essa experiência, minha vida tem sido pautada em questões ligadas 

às artes, à história e à memória coletiva como forma de produção de cultura e agora, 

muito mais forte a orientação interdisciplinar para acessar, compreender, desmistificar 

o mundo e as pessoas que nele vivem produzindo conhecimento e arte. 

Após a pesquisa de Mestrado finalizada em 2011, no mesmo programa deste 

doutorado, a continuidade da pesquisa e do assunto dos Salões de Arte era algo 

inevitável. Foram várias descobertas, vários desdobramentos da pesquisa em que 

iniciei este projeto no Doutorado e segui a pensar nos Salões municipais com outro 

olhar, agora mais crítico no sentido político-social e das construções que nele habitam 

ou habitaram. 

Iniciei a pesquisa no acervo das obras de artes dos Salões de Arte 

Contemporânea de Santo André em meados de 2009, bem antes da entrada no 

programa de Mestrado, e desde aquele ano iniciei a compilação de material que não 

existia organizadamente, nem fotos, nem registros. No decorrer do Mestrado houve 

uma série de intermitências com a Prefeitura da cidade que por vezes impediu minha 

entrada na reserva técnica que abriga a coleção de artes e demorou quase um ano 

para compilar as obras de arte com fotos simples num arquivo que pudesse ser 
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aproveitado, numa tabela digitalizada. Desde o final da década de 1960, as obras de 

arte nunca haviam sido inventariadas de forma global, ou seja, nem a Prefeitura sabia 

ao certo o que havia no que era chamado de “reserva técnica”, que não passa do 

porão da Casa do Olhar Luiz Sacilotto, onde fica hoje1, parte das importantíssimas 

obras de arte da cidade. Depois de muitos encontros e desencontros, a Prefeitura 

cedeu o material de fotos, nomes das obras e nomes dos artistas ganhadores dos 

“Prêmio Aquisição” possibilitando a pesquisa. Meses antes desse material finalmente 

chegar em minhas mãos, visto que eu não podia tirar fotos das obras na reserva 

técnica, o jornal do Diário do Grande ABC me convidou para falar sobre cultura e 

                                            
1  Atualmente a Prefeitura de Santo André conta com uma “Pinacoteca” instalada no complexo do Paço Municipal 
da cidade. Este projeto foi idealizado e realizado pelo Secretário de Cultura Raimundo T. Salles em 2013, como 
uma maneira emergencial de desafogar a reserva técnica e de mostrar as obras para o público, algo que não 
acontecia a décadas. 

Imagem 1 - Recorte do Diário do Grande ABC 

Caderno de Cultura – 26 de junho de 2011 
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divulguei a dificuldade ímpar de se estudar e colaborar com a memória da cidade e 

consequentemente da região do ABC paulista. Semanas depois o material estava em 

minhas mãos. As dificuldades de se fazer pesquisa em humanas no Brasil são 

imensas, mas pouco a pouco vamos desvencilhando todas elas. Burocracias. Não 

deixo de pensar aqui na influência que o pensamento foucaultiano trouxe na minha 

pesquisa e por que não, na minha vida. Pensar que existe um micropoder que é 

exercido pois é intrínseco do ser humano na sua existência, era mais que natural que 

dele eu sofresse sua essência pegajosa e por vezes determinantemente atrasada e 

retrógrada. Não fosse pensar em Foucault que me traria a luz de que o trabalho 

histórico tem importância e relevância no sentido em que gera conhecimento e 

transcende o que ele chama de 'trazer a luz o objeto histórico', quando esse mesmo 

carrega alguma intenção histórica válida. Foucault tem ainda mais influência em mim 

quando sinto na pele quase tudo o que ele diz sobre os poderes que são exercidos 

quando se tenta aferir sobre algo que estava perdido; ora, o acervo da cidade de Santo 

André estava mais que perdido, estava às traças e de uma maneira ou outra, mesmo 

que muito pequeno sinto-me vencedor por ter conquistado tantas coisas em meio ao 

caos que o acervo estava. 

A pesquisa histórica em artes para mim tem sido muito mais do que uma 

aventura, mas se tornou uma experiência de vida que carregarei para sempre. Nada 

foi mais interessante que co-existir à esta experiência da pesquisa histórica com as 

curadorias que realizei incentivado pela primeira vez pelo orientador desta tese de 

Doutorado que também esteve comigo no Mestrado, o Prof Dr Norberto Stori. Em 

2010, o prof. Stori me incentivou a pesquisar com um trabalho curatorial investigando 

os artistas que haviam passado pelos Salões de Santo André e que continuaram 

produzindo arte desde então. A experiência foi vastíssima e prazerosa, sempre 
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entendi o ofício de curador como alguém que quer comunicar algo e talvez pelo ofício 

de historiador em desenvolvimento, pude pensar como trabalhar os dois ofícios sendo 

que para mim, eles estão muito próximos e o que muda é mesmo a forma do produto 

final que deixa de ser um texto para se tornar uma mostra, uma exibição visual.  

Algumas experiências foram importantes para a continuidade desta pesquisa. 

Em 2011 e 2012 fui convidado pelo Prof Percival Tirapelli a compor o júri do Salão de 

Artes de Mairiporã (SP), que envolve tanto arte contemporânea quanto pintura 

acadêmica. Foi a primeira experiência que tive num júri de salão ou numa seleção 

deste tipo como crítico de arte. Após esta experiência vieram outras: em 2012 fui 

convidado pela Prefeitura de São Caetano do Sul (SP) a participar do júri do 1˚ Salão 

de Arte Contemporânea da cidade, que reiniciou a contagem dos Salões pois o último 

havia ocorrido há mais de 15 anos e não havia sentido continuar a contagem com um 

vácuo temporal tão grande. Saber como é a mecânica na praxis e não somente na 

teoria, foi fundamental para entender questões como a seleção dos artistas, bem 

como avaliar o espaço, o tempo e a proposta de cada Salão. 

Outra experiência que acredito ser relevante comentar, foi a minha passagem 

pelo edital da BLAUPROJECTS (#CLAB 2013), galeria situada na cidade de São 

Paulo. Na ocasião, apresentei um único artista, o Andrei Thomaz, que desenvolve um 

software que transforma a imagem em uma espécie de somatização de pixels, ela 

gera uma memória da imagem que vai se modificando com o tempo. Foi um trabalho 

belíssimo de parceria que fizemos, e o resultado veio através de uma mostra muito 

relevante na própria condição de trabalhar com tecnologia e novas mídias, neste caso 

o próprio software. 

Em 2014 com uma parceria que teve o apoio dos Netos do Pierino Massenzi, 

conseguimos através da OMA Galeria, executar um projeto duplo na cidade de São 
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Bernardo do Campo. Fazia tempos que me interessava em entrar na reserva técnica 

da Pinacoteca de São Bernardo do Campo e esta foi a primeira iniciativa da prefeitura 

ao convidar uma pessoa de fora para refrescar o acervo e produzir uma homenagem 

a um artista radicado na cidade. O Pierino Massenzi tem uma relevância importante 

para a região e para o país, pois além de ter produzido muitas obras de arte, ele teve 

papel fundamental na construção do novo cinema brasileiro sendo diretor de arte e 

cenógrafo na Companhia Cinematográfica Vera Cruz, também em São Bernardo do 

Campo. A exposição continha obras de dois acervos alocadas em dois espaços: a 

OMA Galeria com as abstrações que Pierino fez durante toda a vida, e na Pinacoteca 

de São Bernardo do Campo com as pinturas que Pierino realizou sobre temas que 

envolviam pessoas e críticas sociais. 

Em 2015 pude organizar uma proposta muito interessante que era uma 

exposição que permeava a pesquisa dos Salões. Fiz um recorte inédito pensando nos 

artistas que foram premiados no Salão de Arte Contemporânea de Santo André, com 

algumas obras do acervo dos Salões. A mostra foi baseada na produção mais recente 

e na investigação desses artistas, pensando na multiplicidade dos Salões e como eles 

foram compondo o acervo durante esses mais de 40 anos. A mostra foi contemplada 

pelo edital PROAC, do Governo do Estado de São Paulo, e pudemos retirar e ventilar 

obras que foram mostradas pouquíssimas vezes durante sua estadia no acevo. A ideia 

era, além de mostrar que algumas peças estavam bem envelhecidas por ação do 

tempo e descaso, a importância desse legado para a cidade e para o país. 

Participaram desta mostra com obras novas os artistas: Ana Teixeira, Carla Chaim, 

Cristina Suzuki, Estela Sokol, Filipe Berndt, Geórgia Kyriakakis, Guilherme Callegari, 

Guilherme Augusto – GAFI, Marcela Tiboni, Norberto Stori, Percival Tirapelli, Peter de 
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Brito, Sergio Niculicheff, Sérgio Romagnolo, Sheila Oliveira, Vitor Mizael e Walter 

Miranda. 

  

  

Imagem 2 – Exposição Memórias e ações dos Salões de Arte Contemporânea de Santo André 

Curadoria de Douglas Negrisolli 

Foto de Gabriel César para a produção da exposição 

2015 

 

 

Imagens 3 e 4 – Exposição Memórias e ações dos Salões de Arte Contemporânea de Santo AndréImagem 2 – Exposição Memórias 
e ações dos Salões de Arte Contemporânea de Santo André 

Curadoria de Douglas Negrisolli 

Foto de Gabriel César para a produção da exposição 

2015 
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Imagens 3 e 4 – Exposição Memórias e ações dos Salões de Arte Contemporânea de Santo André 

Curadoria de Douglas Negrisolli 

Foto de Gabriel César para a produção da exposição 

2015 

 

 

Imagens 3 e 4 – Exposição Memórias e ações dos Salões de Arte Contemporânea de Santo André 
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Imagens 5 e 6 - Exposição Memórias e ações dos Salões de Arte Contemporânea de Santo André 

Curadoria de Douglas Negrisolli 

Foto de Gabriel César para a produção da exposição 

2015 

 

 

Imagens 5 e 6 - Exposição Memórias e ações dos Salões de Arte Contemporânea de Santo André 

Curadoria de Douglas Negrisolli 

Foto de Gabriel César para a produção da exposição 
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Ainda no ano de 2015, iniciei um projeto que vinha pesquisando e entendendo 

o funcionamento desde antes da entrada no doutorado, em 2013. Com a necessidade 

de entrar e pesquisar na reserva técnica de Santo 

André, percebi que não havia nenhum software 

que pudesse compilar as informações sem que 

precisássemos de um programador para alterar o 

programa para obras de arte, e fazer com que ele 

ficasse fácil para operar e fácil para pesquisar. Não 

encontrava uma saída para compilar estes dados 

para que fossem aproveitados pela prefeitura mais 

tarde, e que pudessem colaborar com os 

procedimentos de análise técnica e restauro. 

Iniciei uma árdua busca sobre como os museus resolviam esta questão do software, 

e percebi que os programas eram muito ruins e não facilitavam a inserção de dados, 

nem ao menos possibilitavam interações inteligentes com o público. Ao pensar nesse 

software que pudesse atender a todos que trabalham com obras de arte, minha ideia 

foi construir algo que pudesse ser compartilhado com todas as pessoas e que fosse 

algo realmente inovador. Criei o site artyou.global que é um aplicativo de 

produtividade, algo mais parecido com o “Microsoft Office” para quem trabalha com 

artes visuais. A partir desta ideia, comecei a pesquisar parcerias e pessoas que 

pudessem programar o software sob medida, que gera um padrão para que as 

pessoas possam trabalhar com os objetos de arte. O artyou irá criar um sistema 

integrado que possibilitará, entre outras coisas, a permanência da informação que 

poderá ser gerenciada na nuvem, de forma global, e poderá ser compartilhada com 

quem precisa desta informação, por exemplo, um artista poderá compilar todas as 

Imagem 7 – Logotipo do Artyou.Global 

 

Imagem 8 - DGBC – 14 de fevereiro de 1965Imagem 7 
– Logotipo do Artyou.Global 

http://aryou.global/
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informações e processos técnicos, de maneira que seja usável para um restaurador 

no futuro; ou uma informação de restauro a que passou aquela obra e que possa ser 

acessada rapidamente por todos aqueles que possuem acesso daquela obra, seja um 

curador, o museu, o laboratório, etc. A ideia do artyou é transformar uma 

complexidade imensa de relacionamentos que não se encontram no mundo virtual e 

possam ser alterados para que os objetos de arte, a memória que ele carrega, os 

procedimentos técnicos, possam ficar tudo no mesmo local, de forma simples, e 

disponíveis na Internet. 

Ainda no final de 2015, participei da Escola de Curadoria da 10º Bienal do 

Mercosul a convite da produção do evento, e palestrei com o título de “Curadoria e 

inovação em tempos de crise”, que comentou especificamente sobre o uso e a 

necessidade de reinvenção da instituição museológica com a internet e as redes 

sociais, que é tema do quarto capítulo desta pesquisa. Houve um certo desconforto 

com o tema, pois a própria Bienal tinha passado por problemas de realização e 

comentar sobre inovação onde se escolhe o caminho mais provável, é sempre um 

desafio. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

 

A pesquisa sobre os Salões de Arte Municipais e as urgências que cerceiam o 

tema, faz-se necessária pela situação encontrada, em especial, do acervo da 

Prefeitura Municipal de Santo André, que como em outras cidades, são compostas 

com obras de artistas de grande importância nacional, regional e internacional como 

Antonio Henrique Amaral, Hermelindo Fiaminghi, Lothar Charoux, Sandra Cinto, 

Cristina Suzuki, Rogério Degaki, etc, e estão abandonadas a uma trágica situação de 

divulgação e conservação de tais obras adquiridas. 

Os trabalhos de pesquisa de mestrado de outros autores ao redor do país que 

foram encontrados, fazem uma historiografia ou comentam sobre um Salão 

específico, como o de Santo André-SP concebido na minha pesquisa de mestrado, de 

Belo Horizonte-MG por Rodrigo Vivas Andrade e os Salões de Campinas-SP por 

Renata Zago. Essas dissertações têm em comum trazer à tona a história destes 

Salões. Esta tese de doutorado provoca a necessidade da existência do Salão na 

contemporaneidade, como os acervos formados pelas obras são conservados, e 

como são trabalhados para mostrarem ao público o que realmente são: produtos 

válidos de um espaço-tempo da construção de uma história-memória. 

Outra importância da pesquisa é analisar criticamente as ações efetivas do 

poder público de forma geral (municípios, estados e federação) com as leis de 

incentivo e patronato no que tange a conservação destes acervos municipais e quais 

programas de socialização e empréstimos existem, para que, além de serem 

adquiridas, estas obras possam ser mostradas ao público, que pode vir a aprender 

mais sobre a cultura local e nacional, possibilitando também aprendizados de 

interpretação, algo carente no sistema educativo brasileiro atual. 
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A pesquisa é qualitativa segundo o historiador de arte Giulio Carlo Argan, e do 

filósofo/historiador Michel Foucault. A ideia de prosseguir com os Salões, suas amplas 

discussões sobre a conservação do objeto artístico como memória, a importância de 

políticas públicas eficientes e eficazes para as prefeituras indagarem sobre a 

importância de se adquirir obras de arte, reconectam alguns pontos que FOUCAULT 

(2005) comenta sobre a necessidade do objeto que possui valor histórico. A pesquisa 

também é bibliográfica de múltiplas fontes, como os livros pesquisados, os jornais que 

trazem referências do momento histórico e político, enquanto também relatam o 

próprio acontecimento dos Salões. O autor Silvio ZAMBONI (2006) interpreta a obra 

de arte como possível de significado somente se ‘lida’ através da época de sua criação 

e condicionada aos espectros vigentes desse momento histórico, que também é um 

conceito fluído da pesquisa foucaultiana. 

Sobre os acontecimentos históricos estarem inseridos num feixe de relações e 

não apenas interpretados como linha histórica (inclusive suscetíveis aos jogos de 

poder), escrever uma história-crítica sobre os acontecimentos dos Salões municipais 

levará a compreender um pouco mais da abrangência do sistema em que estes 

eventos ocorreram, bem como refletir sobre as propostas da existência e a conexão 

com o público brasileiro, uma vez que estes eventos produzem cultura. Segundo 

Argan,  

Não há razão para pôr mais uma vez em discussão a velha questão 

da unidade ou diversidade de crítica e historiografia da arte. Não se 

faz história sem crítica, e o julgamento crítico não estabelece a 

“qualidade” artística de uma obra a não ser na medida em que 

reconhece que ela se situa, através de um conjunto de relações, numa 

determinada situação histórica e, em última análise, no contexto da 

história da arte em geral (ARGAN, 2005, p. 15) 

 
Neste ínterim, dialogar com o essencial do evento e a herança deixada através 

dos “Prêmios Aquisição” pinçadas estrategicamente para valorizar artistas de algumas 
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décadas, em especial os com poucas ou nenhuma publicação como João Suzuki e 

Hermelindo Fiaminghi. 

A pesquisa será qualitativa, porém não será exclusivamente historiográfica, 

mas sim uma análise histórico-crítica, portanto não necessariamente em ordem 

cronológica mas levará em consideração o feixe de relações a qual a obra de arte ou 

o Salão, o local e seus representantes, estiverem inseridos. 

A palavra “urgência” entra nesta pesquisa com um significado importante que 

é retirado do ensino da medicina, que se difere da palavra “emergência” por não poder 

esperar para alguma ação, onde o tempo é crucial para que não se pereça a memória 

adquirida: 

Uma situação urgente necessita ser resolvida imediatamente, não 

pode ser adiada, pois, se houver demora, pode haver até risco de 

morte, no caso da área de saúde. Na medicina, ocorrências urgentes 

precisam de um tratamento médico, até mesmo uma cirurgia, mas 

podem apresentar também um caráter menos imediatista, por 

exemplo, um tratamento de câncer, que deve ser feito com urgência, 

mas não irá trazer as consequências de imediato. Ainda assim, não 

deixa de ser um caso urgente. (IPED, 2016) 

 

O acervo das obras de arte que estão nas cidades do ABC paulista serão 

suporte para que a pesquisa se inicie e, a partir desses objetos, possa se pensar sobre 

as relações as quais eles se encontram e estão inseridos. O vídeo também é um pilar 

da pesquisa que tem como objetivo promover a história oral como fonte de pesquisa 

vívida e documentada através deste segmento tecnológico. Alguns vídeos foram 

editados como recortes de assuntos mais importantes para a pesquisa em questão, 

que pode ser sobre a participação da pessoa no Salão, sobre um acontecimento 

específico, seja um artista, um crítico ou representante do poder público. 

Outros autores colaboraram para complementações pontuais sobre história 

e/ou procedimentos de pesquisa como Silvio ZAMBONI (2006) sobre procedimentos 



28 
 

da pesquisa em artes, levando em conta a clara definição do objeto de pesquisa, que 

neste caso são os Salões municipais de Arte Contemporânea do ABC paulista que 

possuem acervo, portanto não incluem os Salões exclusivamente de pintura 

“acadêmica”. Incluem os desdobramentos dos artistas influentes e presentes nas 

décadas após 1960, que deixaram rastros pelas cidades em questão. Inclui também 

como são conservados estes objetos de arte e quais condições foram encontrados. 

A tese inicialmente tinha como objetivo traçar um panorama dos Salões do 

Brasil, promover um “mapeamento" desses eventos que acontecem em várias cidades 

grandes e pequenas bem como analisar seu caráter social, porém a questão temporal 

deste “mapeamento" seria impossível promover sozinho pois os Salões de 

pouquíssimas cidades contam com acervos minimamente organizados e em 

condições para serem visitados. Outro fator determinante para que não conseguisse 

traçar um panorama deste tipo sobre os Salões (algo também inédito) é que esta 

perspectiva demandaria uma intensa base de fundos para visitar os espaços e 

conhecer os acervos in loco, algo que não seria possível. 

Os Salões do ABC Paulista são fundamentais e possuem importância histórica, 

visto que segundo Foucault o objeto precisa dizer algo em algum momento e que 

esteja conectado com outros saberes, 

[...] significa que não se pode falar de qualquer coisa em qualquer 

época: não é fácil dizer alguma coisa nova: não basta abrir os olhos, 

prestar atenção, ou tomar consciência, para que novos objetos logo 

se iluminem e, na superfície do solo, lancem sua primeira claridade. 

Mas esta dificuldade não é apenas negativa: não se deve associá-la 

a um obstáculo cujo poder seria, exclusivamente, de cegar, perturbar, 

impedir a descoberta, mascarar a pureza da evidência ou a 

obstinação muda das próprias coisas; o objeto não espera nos limbos 

a ordem que vai liberá-lo e permitir-lhe que se encarne em uma visível 

e loquaz objetividade; ele não preexiste a si mesmo, retido por algum 

obstáculo aos primeiros contornos da luz, mas existe sob as 

condições positivas de um feixe completo de relações (FOUCAULT, 

2005, p. 50)  
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Outro fato importante para relevar estes Salões é que eles fazem e fizeram 

parte de uma série de eventos de cidades economicamente importantes para o país 

bem como dizem muito sobre o novo progresso impulsionado pela instalação das 

indústrias de automóveis que tiveram seu auge nos anos 1970 e na década seguinte 

impulsionadas pelo capital estrangeiro e incentivos nacionais. Os Salões do ABC 

também foram frutos dessa enorme enxurrada de dinheiro que a região contemplava 

nestas décadas, comprar e divulgar arte era tão somente uma cópia do que a elite 

paulistana já vinha fazendo algumas décadas antes, como um bom exemplo disso é 

o acontecimento das Bienais de São Paulo, com sua primeira edição em 1951. Apesar 

das Bienais de São Paulo terem como referência a Bienal de Veneza (1895 - data 

atual) e, não por acaso terem sido concebidas por descendentes de italianos, os 

Salões do ABC se assemelham muito mais com os Salões franceses do final do século 

XIX por sua mecânica com interferência estatal e continuam assim até hoje: os 

governos municipais que fomentam e os realizam. É notório que as cidades do ABC 

já haviam realizado Salões de Belas Artes nos moldes franceses, que só aceitavam 

pinturas, esculturas, desenho e gravuras bem antes dos Salões de Arte 

Contemporânea, e que também não foram pioneiros nestes de Arte Contemporânea 

pois já eram realizados em outras cidades como São Paulo chamado de Salão 

Paulista e em Piracicaba em 1967. 

A partir desses Salões, poderão se fazer reflexões sobre a importância das 

heranças deixadas pelos “Prêmios Aquisição” e dos artistas que circularam nestes 

locais, e fazer um paralelo com a história e a construção da memória do país sobre a 

conservação dos acervos municipais e as leis que regem estes sistemas, bem como 

programas estaduais e nacionais que abrangem o patrimônio artístico. Apontar a 

função histórico-social destes eventos e como os artistas fora do eixo “comercial” da 
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arte ou mesmo de dentro dela, podem colaborar para a divulgação da produção 

artística nacional. 

Outro conceito importante que foi utilizado para entender os Salões é dos 

“fenômenos de ruptura” que FOUCAULT (2005) também utiliza para descrever 

eventos que não podem mais ser lidos através da tradicional leitura temporal que os 

historiadores usavam na Escola dos Anais no início do século XX, liderada por Lucien 

Febvre e Marc Bloch. Diferentemente da abordagem em durações, Foucault propõe 

uma visualização da história através de acontecimentos que foram relevantes e 

podem fornecer dados sobre o comportamento social, econômico, e do pensamento 

político. 

No decorrer da tese serão utilizados alguns conceitos já existentes para 

compreender melhor a produção de arte contemporânea como o conceito de 

“programação” que o artista contemporâneo se dispõe a usar quando cria uma obra 

de arte. Este conceito é trazido por Nicolas BOURRIAUD (2009), professor francês e 

diretor da Escola Nacional de Belas Artes em Paris. Bourriaud cita “... os artistas atuais 

não compõem, mas programam formas: em vez de transfigurar um elemento bruto (a 

tela branca, a argila), eles utilizam o dado” (Id., p. 13), ou seja, os artistas se utilizam 

do que já existe para criar coisas que não existem, mais ou menos como um 

programador de computadores ou um DJ musical que a partir de um conhecimento já 

adquirido, partem com sua lógica para construir algo novo. 

Outro conceito trazido por Bourriaud sobre a apropriação do objeto de 

consumo, quando, ao usar um objeto qualquer, o “usuário da cultura emprega toda 

uma retórica de práticas e ‘artimanhas’ semelhante a uma enunciação, a uma 

linguagem muda possível de classificar em seus códigos e figuras” (Id., p. 21). Isso 

transforma os indivíduos em locatários da cultura e consequentemente os artistas 
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“pós-produtores” que qualificam e requalificam estas apropriações da cultura, 

transformando-as em objetos novos. 

Assim, a arte contemporânea apresenta-se como uma mesa de 

montagem alternativa que perturba, reorganiza ou insere as formas 

sociais em enredos originais. O artista desprograma para 

reprogramar, sugerindo que existem outros usos possíveis das 

técnicas e ferramentas à disposição. (BOURRIAUD, 2009, p. 84) 

 

O conceito de pós-produção que Nicolas Bourriaud desenvolve é uma mistura 

desses elementos: desprogramar e reprogramar que o artista contemporâneo 

promove quando se utiliza de uma técnica conhecida para descobrir e refinar, mixar 

com outras técnicas tiradas da ciência como uma forma de experimentar o mundo 

enquanto o descodifica. Há também a noção de que o objeto de arte contemporânea 

não é mais o objeto contemplador que cumpria seu papel de arte, mas como uma 

forma de engendrar o processo cíclico de discussão como um ‘gerador de atividades’ 

que potencializam o objeto e suas discussões em torno da arte. 

Um ponto importante para este trabalho é a noção de como Nicolas Bourriaud 

trata a questão da forma do objeto de arte em um de seus livros mais conhecidos: 

Estética relacional (Id., 2009). Enquanto Nicolas trabalha o conceito da obra de arte, 

esta pesquisa está preocupada com a noção do evento “Salão de Arte”, mais 

especificamente no Brasil, no ABC Paulista. Porém alguns pontos são relevantes para 

que entendamos a perspectiva de “transitividade” a qual o autor nos explica que é um 

dos mais importantes conceitos que acompanha a obra de arte:  

Assim, toda a obra de arte pode ser definida como um objeto 

relacional, como o lugar geométrico de uma negociação com 

inúmeros correspondentes e destinatários. Cremos ser possível 

explicar a especificidade da arte atual com o auxílio da ideia de 

produção de relações externas ao campo da arte (em oposição às 

relações entre indivíduos ou grupos, entre o artista e o mundo e, por 

transitividade, relações entre o espectador e o mundo. Pierre 

Bourdieu considera o mundo da arte como um “espaço de relações 

objetivas entre posições”, isto é, um microcosmo definido por relações 
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de força e embates com que os produtores tentam “conservá-lo ou 

transformá-lo”. O mundo da arte, como qualquer outro campo social, 

é relacional por essência na medida em que apresenta um “sistema 

de posições diferenciais” que permite sua leitura. (Id., 2008) 

 

Outra fase importante da tese é o uso da história oral concebida como 

metodologia após 1950 com o advento dos gravadores de áudio portáteis. Esta é uma 

parte importante pois não só ouve o artista e os demais participantes dos Salões que 

forem surgindo conforme as discussões, mas também são de extrema importância 

para preservar material e memórias destes eventos.  

No Brasil, a metodologia foi introduzida na década de 1970, quando 

foi criado o Programa de História Oral do CPDOC. A partir dos anos 

1990, o movimento em torno da história oral cresceu muito. Em 1994, 

foi criada a Associação Brasileira de História Oral. 

As entrevistas de história oral são tomadas como fontes para a 

compreensão do passado, ao lado de documentos escritos, imagens 

e outros tipos de registro. Caracterizam-se por serem produzidas a 

partir de um estímulo, pois o pesquisador procura o entrevistado e lhe 

faz perguntas, geralmente depois de consumado o fato ou a 

conjuntura que se quer investigar. Além disso, fazem parte de todo 

um conjunto de documentos de tipo biográfico, ao lado de memórias 

e autobiografias, que permitem compreender como indivíduos 

experimentaram e interpretam acontecimentos, situações e modos de 

vida de um grupo ou da sociedade em geral. (CPDOC, n.d.) 

 

Outro uso das narrativas e entrevistas gravadas em vídeo é o próprio vídeo. O 

vídeo consumido como uma parte da pesquisa neste formato é também um tipo de 

produção de cultura e que dinamiza as relações por estar na Internet, disponível para 

todos. O vídeo das entrevistas será lido como uma parte do trabalho, não se pretende 

transcrever os depoimentos dos participantes e sim lê-los como vídeo, podendo 

também preservar as características do entrevistado sem hermetizar as suas 

concepções, reações e eventuais assuntos relacionados que seriam perdidos caso o 

vídeo virasse texto. Outra importância do vídeo é seguir com a referência de um dos 

curadores mais aclamados do mundo: Hans Ulrich Obrist, onde ele entrevista diversas 
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personalidades e questiona sobre pontos de suas carreiras, estado de vida, produção 

artística e política, criando uma série de elementos que podem ser arquivados e 

compartilhados na internet, transformando-se em partes da cultura global como uma 

proposta de construção de cultura. 

O primeiro capítulo intitulado “Salões Municipais no Brasil: raízes e 

diversidades” introduz historicamente os Salões e contextualizá-los no tempo e 

espaço, juntamente com as organizações presentes. Pontuar algumas características 

fundamentais como aquisições, artistas que transitaram nestes momentos, e como 

funciona a mecânica dos Salões. 

O segundo capítulo “O objeto artístico e a memória viva do artista” promove, a 

partir dos modelos de Salões anteriormente revisados, discutir o objeto artístico como 

objeto de memória e os desdobramentos da atuação de artistas regionais e de outros 

estados dentro dos Salões do ABC paulista. 

A discussão no terceiro capítulo “Os Salões do ABC e a constituição dos 

acervos municipais”, trata da história-memória de como refletir e investigar os objetos 

de arte que se encontram acondicionados a luz das diversas mudanças de gestões. 

Um ponto importante é a situação dos acervos e como se desenrolam as políticas 

públicas de cultura nacionais, estaduais e municipais para aquisição de obras e 

objetos de arte. 

No quarto capítulo, destino atenção especial para acontecimentos após as 

mídias sociais e sua relação visceral com o processo curatorial e de exposição de 

artes. Neste momento, haverá a discussão de relação tanto de pertencimento a qual 

o objeto e a exposição de artes (a luz dos Salões do ABC Paulista), quanto com o 

sentido de descoberta que as mídias podem causar no público. 
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Para finalizar a pesquisa, o intuito é refletir e aferir nas questões iniciais partindo 

de pontos principais como: conservação do patrimônio artístico-histórico dos Salões 

do ABC paulista e a transição de artistas e legados deixados como construção de 

cultura. Há também a intenção de dialogar e construir um balanço crítico sobre a 

necessidade (ou não) da manutenção dos Salões ou de novas concepções que 

possam agregar ou substituí-lo. 
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CAPÍTULO 1 - SALÕES MUNICIPAIS NO BRASIL:  

RAÍZES E DIVERSIDADES 

Inicio este capítulo pensando no tempo e espaço, que são de extrema 

importância para qualquer pesquisa histórica e sem dúvida mantem uma relação 

íntima com os Salões e com a arte que se produzia. O recorte do Diário do Grande 

ABC (IMAGEM 6) fala sobre a “boa intenção” do prefeito Fioravante Zampol em trazer 

o moderno para a cidade. A Praça IV Centenário foi construída e inaugurada em 1968 

e trazia uma série de avanços arquitetônicos para a região e que refletiam a 

necessidade de modernização que o país carecia. Um ponto importante a ser 

destacado é que nestas décadas o progresso trouxe consigo uma série de 

apropriações do que se achava por fino e elegante para a sociedade do ABC paulista, 

como o desenho do arquiteto modernista Rino Levi que teve como última obra o 

Imagem 8 - DGBC – 14 de fevereiro de 1965 

Recorte de jornal, captado por Douglas Negrisolli 

 

Imagem 9 – Marcela Tiboni 

ATAQUE SURPRESA A ARCHIMBOLDO COM GRANADA 
Fotografia impressa 
70x100 cm 
Acervo da Prefeitura Municipal de Santo André – aquisição no 39˚ Salão de Arte Contemporânea de Santo AndréImagem 8 
- DGBC – 14 de fevereiro de 1965 

Recorte de jornal, captado por Douglas Negrisolli 
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Centro Cívico de Santo André. No Centro Cívico que contava com um dos teatros 

mais modernos do país para a época, com um maquinário importado para a troca de 

cenários, ao redor há também o paisagismo feito por Burle Marx que fez várias 

parcerias com Rino Levi em seus projetos. O espaço no centro da cidade, tem uma 

importante característica histórico social por abrigar os poderes municipais e ser local 

onde acontecem até atualmente os Salões de Arte Contemporânea. A expografia com 

vidros na galeria era uma novidade da época e havia um convite para que o público 

entrasse e conhecesse as exposições que acontecem no local.  

Sempre houve o fato das cidades do ABC Paulista serem periféricas a São 

Paulo, e neste ínterim, elas sempre foram tratadas como interior. Apesar da 

construção histórica das vilas serem anteriores à construção de São Paulo, sua 

ocupação veio bem mais tarde com os padres e imigrantes. Isso é um dado muito 

importante para perceber como a relação com a arte nestes locais é no mínimo 

estranha. 

Era natural que a elite do ABC copiasse os eventos de arte que a cidade de 

São Paulo realizava, muito estimulada pelos sucessos das Bienais, porém os Salões 

do ABC trazem consigo dados muito importantes sobre o cenário no país. Para 

contextualizarmos melhor o período, o país vivia em um cenário político complexo com 

o Ato Institucional n˚ 5, sobre isso, um dos especialistas no assunto, o jornalista Elio 

Gaspari cita: 

... o último recurso da repressão política que o Ato Institucional n° 5 

libertou das amarras da legalidade. 

A ditadura envergonhada foi substituída por um regime a um só tempo 

anárquico nos quartéis e violento nas prisões. Foram os Anos de 

Chumbo. (GASPARI, 2014, 26) 

 

Os tempos eram difíceis pois fazer arte e produzir uma exposição neste ínterim 

não devia ser nenhuma atividade recorrente e simples, mas sim um complicado jogo 
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de forças onde tudo podia acontecer. Além das torturas, a censura à imprensa era 

uma prática recorrente 

Entrando no cenário político ao lado da supressão das liberdades 

públicas, a tortura embaralha-se com a ditadura e torna-se o elo final 

de uma corrente repressiva radicalizada em todos os níveis, 

violentando a própria base da sociedade. Essa circunstância 

transforma a tortura, no seu conjunto, muito mais num elemento do 

jogo político do que num instrumento de processo investigativo. 

Quando tortura e ditadura se juntam, todos os cidadãos perdem uma 

parte de suas prerrogativas, e, no porão, uma parte dos cidadãos 

perde todas as garantias. Nesse processo a tortura assume a função 

de derradeiro sinal de perigo, alterando a própria percepção da 

cidadania. Desenvolve-se um estratagema ameaçador através do 

qual a violência protege o regime alimentando um mecanismo de 

compensações. Se um cidadão é preso sem motivo e logo a seguir é 

solto, vê-se no caso uma certa moderação das autoridades por terem-

no libertado. Se a imprensa é posta sob censura, vê-se parcimônia na 

providência, pois as publicações não foram apreendidas nem 

fechadas. Finalmente, se um militante de organização clandestina é 

encarcerado, posto incomunicável, dá-se à sua família uma grande 

notícia: ele não está apanhando. No fundo do poço, aos parentes 

daquele que está sendo supliciado, também oferece-se uma 

esperança: é possível que nos próximos dias seja conseguida sua 

transferência para outra prisão, onde não se bate. Impõe-se às 

vítimas uma lógica degradada. (GASPARI, 2014, 49) 

 

O medo da censura favoreceu certamente algumas atividades artísticas como 

as mais tradicionais como pintura, escultura e gravura, proporcionando assim certo 

hermetismo nas obras que nos são apresentadas como ganhadoras dos Prêmio 

Aquisição durante os primeiros anos dos Salões. Curiosamente em Santo André, a 

Secretária de Cultura e Educação era uma mulher, chamada Nair Lacerda, escritora 

e tradutora, foi pioneira na instalação de uma biblioteca na cidade onde se priorizava 

a convivência. Este nos é um dado curioso pois o prefeito na época, Fioravante 

Zampol, era politicamente de direita e mulheres eram raras em administrações 

municipais. Sobre estes eventos, o jornalista e crítico Enock Sacramento comenta: 

Na década de 60 é que dois acontecimentos marcaram 

profundamente as artes visuais na região: a criação do Salão de Arte 
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Contemporânea de São Caetano (1967) e do Salão de Arte 

Contemporânea de Santo André (1968), mas gestões dos prefeitos 

Walter Braido e Fioravante Zampol, respectivamente. 

O prefeito de São Caetano foi sensível a um movimento de 

implantação da mostra liderado por Milton Andrade, Sinval Correa 

Soares, Jaume da Costa Patrão, Aluízio Domingos dos Santos, 

Alberto Aliberti e Arnaldo Ferrari que contavam com o apoio do então 

diretor de Educação e Cultura do Município, Oscar Garbelotto. Zampol 

acolheu com simpatia e entusiasmo, através de Nair Lacerda e Miler 

de Paiva e Silva – duas figuras importantíssimas na concretização do 

projeto – ideias levantadas pelo titular desta coluna [Enock 

Sacramento], por José Armando Pereira da Silva, Giuliana Pedrazza, 

Paulo Chaves, no sentido de transformar o antigo Salão de Artes 

Plásticas de Santo André num Salão de Arte Contemporânea. Todos 

os escalões da Secretaria de Educação e Cultura participaram com 

entusiasmo da criação deste Salão, estimulados pela inauguração 

iminente do Centro Cívico de Santo André, que mudava a fisionomia 

da cidade com suas linhas arquitetônicas de nível internacional. Estes 

dois salões deram nítidos sinais de vitalidade nos últimos anos da 

década de 60, constituindo-se no fulcro de quase todo o movimento 

artístico do Grande ABC na década seguinte. (REIS, 2009, 65) 

 

As obras adquiridas nos primeiros anos dos Salões de Arte Contemporânea de 

Santo André são riquíssimas e dizem muito a respeito da época que foram feitas, nos 

dão indícios muito importantes sobre situações vividas neste tempo. Outro aspecto 

importante dessas aquisições é que não são restritas a um espaço, mas são de 

artistas de todo o território nacional, que era outra novidade para estes Salões que já 

ocorriam anualmente terem sido atualizados e mudado de nome para “Salões de Arte 

Contemporânea”. O fato mais relevante para a atualização desses Salões é sua 

abertura para outras mídias, além da pintura, escultura e gravura, os Salões agora 

incluíam colagens, técnicas mistas, fotografia, e incluíam projetos arquitetônicos; a 

partir dos anos 1970 também passam a receber performances e vídeos. 

O processo da inscrição parte sempre do artista ou do coletivo que quer 

participar da seleção. Esta inscrição com fotos das obras permite acesso aos jurados 

que decidem se irão ver realmente as obras de arte ou não. Um caso muito curioso é 
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que este processo nunca evoluiu, mesmo após o advento da Internet, o processo de 

inscrição continua sendo extremamente burocrático, lento e oneroso ao artista, bem 

como um tanto ineficiente para o júri que precisa dedicar dias a fio olhando inscrições 

limitadas a 3 ou quatro fotos de cada obra, o que certamente dificulta qualquer 

informação visual que possa agregar à obra desse artista candidato. Cabe então ao 

artista decidir se cabe ou não muitas vezes gastar uma verba alta para uma análise 

deste tipo. Fica claro que uma seleção deste gênero gera valor e o mercado de artes 

em toda a sua complexidade entende isso como um endossamento da qualidade da 

obra e do artista como um todo, podendo ou não sofrer várias incidências de micro-

poderes entre aluno-professor, tutor-tutoreado. Mais ou menos como nos ateliês da 

Renascença, os artistas jovens eram tutoreados por seus mestres e este processo 

poderia durar muitos anos, como Verrochio (1435 – 1488) e Leonardo da Vinci (1452 

– 1519) 

O curso de instrução começa, obedecendo ainda à tradição medieval, 

com todas as espécies de tarefas estranhas, como preparar cores, 

consertar pinceis e imprimar quadros... 

Assim, o aprendiz converte-se num assistente mais ou menos 

independente, que deve ser diferenciado, porém, do aluno. Pois nem 

todos os assistentes de um mestre são seus próprios alunos, e nem 

todos os alunos permanecem como assistentes de seu professor. O 

assistente encontra-se amiúde no mesmo nível do mestre, mas 

também é frequente ser mera sequencia das várias combinações 

dessas possibilidades, e da frequente cooperação do mestre, dos 

assistentes e dos alunos, ocorre não só uma mistura de estilos que é 

difícil de analisar, mas, por vezes, até um real equilíbrio das diferenças 

individuais, uma forma comum, na qual, sobretudo, a tradição de 

perícia artesanal tem influência decisiva. A circunstância que por meio 

das biografias de artistas da Renascença, do mestre que renuncia a 

pintura porque um de seus alunos o suplantou (Cimabue-Giotto, 

Verrochio-Leonardo, Francia-Rafael), deve representar uma etapa 

ulterior do desenvolvimento, na qual ou, como no caso de Verrochio 

e Leonardo, deve existir uma explicação mais realista do que a dada 

nas historietas acerca desses artistas. Verrochio provavelmente deixa 

de pintar e limita-se à execução de trabalhos plásticos depois de se 

convencer de que pode confiar em segurança a execução das 
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encomendas de pintura a um assistente como Leonardo. (HAUSER, 

1995, 323-324) 

 

Esta relação é tida como frequente pois o próprio relacionamento e 

conhecimento prévio do artista que está sendo julgado é muito mais frequente e 

menos a ideia de artista-gênio descoberto no atelier por meio de um curador ou crítico, 

o que vale mesmo é o bom relacionamento com os jurados e neste caso factível, 

quanto mais críticos e curadores o artista tem acesso, maior possibilidade ele terá. 

Um claro exemplo disso quando artistas como Marcela Tiboni que aparece com dois 

prêmios Aquisição em 2005 e em 2011 no Salão de Santo André; em 2005 o júri foi 

composto por críticos que potencialmente já conheciam a artista pois ela havia sido 

um dos destaques dos anos anteriores com produções na FAAP e no Paço das Artes 

ambas em São Paulo. Em 2011 há a recorrência de um crítico, com outros dois que 

também já haviam conhecido a artista. 

Imagem 9 – Marcela Tiboni 

ATAQUE SURPRESA A ARCHIMBOLDO COM GRANADA 
Fotografia impressa 
70x100 cm 
Acervo da Prefeitura Municipal de Santo André – aquisição no 39˚ Salão de Arte Contemporânea de Santo André 

 

Imagem 3 – RAG (Ricardo Luiz Bueno de Aguiar) 

PBK 9 
Acrílica sobre tela e madeira 
2013 
Acervo da Prefeitura Municipal de Santo André – aquisição no 41˚ Salão de Arte Contemporânea de Santo AndréImagem 9 – 
Marcela Tiboni 

ATAQUE SURPRESA A ARCHIMBOLDO COM GRANADA 
Fotografia impressa 
70x100 cm 
Acervo da Prefeitura Municipal de Santo André – aquisição no 39˚ Salão de Arte Contemporânea de Santo André 
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No meu entendimento este processo não é nem bom nem ruim, é neutro. 

Porém, quando ele torna-se proibitivo no sentido de se abrir ao novo e novos artistas 

que estão fazendo coisas fora do eixo comercial e tradicional das artes, aqui leia-se o 

circuito paulista no caso dos Salões do ABC, a relação torna-se muito mais 

complicada pois engessa todo o sistema quando privilegia artistas que já possuem 

representação artística 

e comercial, como o 

caso do premiado no 

ano de 2013, o artista 

RAG que pinta as 

fórmulas com 

pigmentos venenosos e 

os descreve com 

fórmulas químicas nos 

suportes 

monocromáticos. O 

interessante desse 

processo é que 

possivelmente o artista 

veio primeiro e não a 

obra, o que torna todas 

as outras condições – 

especialmente de inovação e criatividade – falarem mais baixo do que a condição 

comercial do próprio artista que na ocasião é (e continua sendo) representado pela 

Zipper Galeria, uma das mais premiadas e jovens. Aqui também cito outro exemplo 

Imagem 10 – RAG (Ricardo Luiz Bueno de Aguiar) 

PBK 9 
Acrílica sobre tela e madeira 

2013 
Acervo da Prefeitura Municipal de Santo André – aquisição no 41˚ Salão de Arte 

Contemporânea de Santo André 

 

Imagem 10 - 3˚ Salão de Artes Plásticas de São Bernardo do Campo - 1993Imagem 4 
– RAG (Ricardo Luiz Bueno de Aguiar) 

PBK 9 
Acrílica sobre tela e madeira 

2013 
Acervo da Prefeitura Municipal de Santo André – aquisição no 41˚ Salão de Arte 

Contemporânea de Santo André 



42 
 

factível que ocorreu em outro Salão em outro estado, o 64˚ Salão Paranaense quando 

o já reconhecido e premiado Paulo Nenflídio, artista que produz em São Bernardo do 

Campo, entra no Salão e ganha um prêmio nitidamente inferior ao que seria a compra 

de uma obra na galeria (Fortes Vilaça, uma das mais importantes do país quando na 

ocasião, o representava), e claro que o prêmio de 20 mil reais acaba sendo simbólico 

em relação ao endossamento institucional, importante para qualquer artista, galeria 

ou mesmo instituição em possuir uma obra já validada pelo mercado e assim também, 

poder diminuir os riscos de se eternizar um artista na coleção. Só não se sabe e não 

se consegue aferir a que ponto de consciência os críticos analisam essa situação 

quando então do julgamento da premiação, acredito que isso seja muito mais uma 

forma de se correr menos risco de ter um artista que irá parar de produzir para então, 

se eternizar uma obra de algum valor comercial do que propriamente um processo 

consciente de escolha e aposta em quem tem maior valor comercial. O interessante 

neste sentido é que, se ao invés de se recorrer à descoberta, como foi com a Sandra 

Cinto em Santo André, com peças adquiridas bem no início de carreira, se permite 

errar menos e assim ousar menos.  

Outra importância que se deva achar nestes Salões de Arte municipais é o 

caráter das obras e sua qualidade técnica, ou a falta delas. Por causa de não 

idoneidade de alguns críticos, existem obras sem fundamento de terem sido 

adquiridas com dinheiro público e certamente não foram frutos de uma decisão sábia 

de perpetuação. Perpetuação aliás, que muitas vezes está fora da matriz e da 

perspectiva desses Salões, mas este assunto será amplamente tratado no segundo 

capítulo juntamente com o aspecto do objeto de arte como documento histórico, que 

diz algo, que comunica com o público em um espaço-tempo; que permite uma leitura 

de mundo daquele espaço-tempo e dá uma série de indícios da vida do artista sendo 
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ele um indivíduo ativo na sociedade. É claro que tudo tem um preço e ele nem sempre 

é dito claramente em regras dos jogos atuais, só o tempo nos mostra; é o exemplo de 

artistas e apostas que pararam de produzir e simplesmente desistiram de suas 

carreiras por diversos motivos, ou encontraram a felicidade em outros afazeres ainda 

nas artes visuais ou relacionadas, como produção e outros ofícios de suporte como 

moldureiros e montadores. Isso tudo gera uma pergunta crucial para esta tese que é: 

devemos continuar arriscando nos formatos de Salão ou devemos, como sociedade, 

apostar naquilo que já está dado por outras instâncias e assim perpetuar algo já 

concreto. Esta é uma dúvida que irá percorrer todo este trabalho de pesquisa a fim de 

chegar a uma conclusão sobre o que se deve promover: arriscar o novo ou adquirir e 

perpetuar o que já está validado? 

Importante ponto inicial é como os poderes públicos se organizam para a 

realização desses Salões municipais e quais os mecanismos jurídicos envolvidos nas 

ações. Por se tratar de um evento que é concebido anualmente, Santo André no final 

dos anos 1960 promulgou a lei n˚ 2,990 de 4 de junho de 1968 que entre outros pontos 

designa uma verba municipal para que o evento possa ser realizado. Com dados mais 

atuais, as premiações e os gastos com a montagem do Salão somam a quantia de 28 

mil reais (SANTO ANDRÉ, 2014) o que é irrisório para um evento desta grandeza se 

comparado a outras produções semelhantes. Para se ter uma comparação mais atual, 

o Governo do Estado de São Paulo através do programa de exposições anual do 

PROAC (Programa de Ação Cultural) destina 50 mil reais para uma única produção 

de caráter menor do que a amplitude do Salão; ou seja, a partir daqui tem-se uma 

noção da precariedade de como as prefeituras (e não só elas, mas também as duas 

outras esferas públicas) investem em cultura e na promoção de novas formas de 

concebê-la. Apesar da lei corrente, ela não obriga o município de Santo André a 
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realizar o Salão anual, utiliza as palavras “autorizada a promover” a exposição e o 

Salão, e portanto, fica totalmente vulnerável a realização ou não por parte da 

administração municipal, ficando à cargo da Secretaria de Cultura da cidade. Curioso 

notar que em 1968 o texto da lei diz no  “Art. 2º - Além da exposição de artes plásticas 

o Salão Municipal de Arte Contemporânea de Santo André poderá promover, 

estimular e aprovar quaisquer outras manifestações artísticas” o que é no mínimo 

curioso, como se promover outras manifestações artísticas, possivelmente enraizadas 

em doutrinas libertárias do corpo e da mente enquanto o momento do governo federal 

é regido por militares em tempos intensos de tortura e privações de liberdade, bem 

como censura à imprensa? Como entender um evento desse acontecimento e desse 

Imagem 11 - 3˚ Salão de Artes Plásticas de São Bernardo do Campo - 1993 

Acervo pessoal de João Delijaicov 
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porte numa época de prefeitos interventores (designados pelo Regime Militar para 

comandar os municípios e estados)? Pensar nestas questões nos fazer ir além dos 

acontecimentos nacionais e imergir em favor de uma concepção do cenário local e 

quais eventos isso pode interferir, porém há uma série de dificuldades em se ter uma 

resposta concreta sobre esse aspecto pois os vereadores precisariam ser 

investigados um a um e conhecer seu pensamento político e sua inclinação 

doutrinaria, o que não é o caso para esta tese, que se destina a falar sobre ações dos 

Salões que se tornaram importantes durante os anos ocorridos. 

O exemplo da cidade de São Bernardo e de São Caetano do Sul são cabais 

para entender a descontinuidade do evento, uma vez que os Salões municipais nestas 

cidades iniciaram até antes de Santo André e tiveram uma duração muito menor, 

voltando nos anos 1990 e no ano de 2011. A experiência destas cidades tem sido 

muito diferentes apesar de serem vizinhas, as interpretações para Artes Visuais tem 

sido distintas e uma das razões são as gestões, tanto das Prefeituras como das 

pessoas que estão à frente das Pinacotecas. Em São Bernardo do Campo por 

exemplo, percebe-se a presença quase que inesgotável do artista, curador e mentor 

de várias ações na cidade: João Delijaicov Filho2 . João dos Quadros é como é 

conhecido, porém João Delijaicov é escultor e teve orientação de Eugênio Prati e Gildo 

Zampol, no documento que torna João (que é paulistano) um cidadão 

saobernardense, comenta:  

                                            
 
2 Curador da Pinacoteca de São Bernardo do Campo desde a sua implantação, há 27 anos. Iniciou sua atuação 
como promotor cultural em 1962. Mais tarde tornou-se Diretor Social do VW Clube e aí criou o SAPEV - Salão de 
arte dos Empregados da empresa. Foi Diretor Artístico da ASBA - Associação Saobernardense de Artes, onde 
organizou os Salões de Arte da cidade de São Bernardo do Campo, aprimorando seu formato, dividindo-o em duas 
alas: acadêmica e contemporânea. No final da década de 6o, foi responsável pela conquista dos prêmios Prefeitura 
e Câmara Municipal (aquisições), atribuídos aos Salões de Arte de São Bernardo, promovido pela ASBA, cujos 
prêmios foram incorporados ao acervo da Pinacoteca de Sâo Bernardo do Campo. No início dos anos 70, foi 
responsável pela criação do Salão da paisagem de SBC, também promovido pela ASBA. Foi Promotor social nos 
Clubes: Santa Mônica, Triângulo Azul e Espéria, locais onde continuou incentivando as artes plásticas com 
realização de oficinas, exposições e salões interclubes. (FILHO, s.d) 
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Entre as décadas de 50 e de 60, a região do ABC e, principalmente, 

o município de São Bernardo do Campo, passou a receber a 

instalação de várias fábricas daquela que era, então, o carro-chefe da 

industrialização brasileira: a indústria automobilística. Com as 

montadoras, vinham indústrias de autopeças e acessórios, mas, 

também a ampliação do acesso à eletricidade, telefonia, e a melhoria 

das ligações viárias com São Paulo e com o litoral (principalmente 

com a construção da Rodovia Anchieta). E, para fazer tudo isto 

funcionar, levas e mais levas de migrantes vieram assumir, quase 

sempre, as atividades braçais da linha de produção e se ajeitaram, 

como fosse possível, na periferia da cidade.  

A partir daí, a melhoria das ligações viárias e dos meios de transporte 

e o crescimento da economia contribuíram para intensificar os 

trânsitos e contatos, inclusive os culturais. Artistas e pessoas 

interessadas na atividade cultural em geral ampliaram suas relações 

e suas trocas na região e em São Paulo. Estes contatos influenciaram, 

por exemplo, no surgimento da ASBA – Associação Saobernardense 

de Belas Artes.  

João começou a freqüentar São Bernardo em 1960. Participou do 

Salão de Arte promovido pela ASBA e, ali, teve orientação do escultor 

Imagem 12 - Capa do catálogo do 1º Salão de Artes Plásticas de São Bernardo do Campo 

Arquivo digitalizado por Douglas Negrisolli 
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Di Grado. Na ASBA, também ampliou seus contatos com artistas do 

ABC. (Câmara Municipal de São Bernardo do Campo 2014) 

 

A construção do acervo da Pinacoteca de São Bernardo data dos anos 1980 

quando a Prefeitura anuncia a abertura de uma Pinacoteca no Bairro Assunção e 

foram adquiridos através de compra e doações de particulares obras de artistas que 

já eram referência no Brasil como: Tomie Ohtake, Evandro Carlos Jardim, Wesley 

Duke Lee, Inimá de Paula, Julio Plaza, Vlavianos, Ubirajara Ribeiro, Waldomiro de 

Deus, Caciporé Torres, Luis Sacilotto, Aldemir Martins, Pennachi, José Antonio da 

Silva e Grudzinski, entre outros. Antes disso, na década de 1970, João já organizava 

Salões de arte através da Associação Saobernardense de Belas Artes (ASBA) e 

algumas peças adquiridas através do “Prêmio Prefeitura” e “Prêmio Câmara 

Municipal” são exemplares de arte popular e naif. Nomes relevantes como Martins de 

Porangaba, Hudinilson Jr e Iracy Nitsche compõem o acervo de São Bernardo do 

Campo, nota-se um grande esforço dos anos 1980 até a década de 90 que abrangem 

a maior parte da coleção, potencialmente impulsionados pela realização dos Salões 

e suas aquisições via prêmios aquisição. Algo notório também na coleção da cidade 

são as gravuras e exemplares em papel das obras de arte de artistas já famosos, isto 

é devido o preço já estar elevado na ocasião da compra, conforme o próprio João 

Delijaicov confirma que, em muitas ocasiões, os preços eram proibitivos para os 

orçamentos da Pinacoteca e dos Prêmios dos Salões, inclusive com o João pedindo 

inúmeras doações pelos artistas e sendo atendido em várias ocasiões. 

As memórias dos Salões de São Caetano do Sul também são provenientes da 

movimentação de artistas da cidade (e de fora) para que o poder público pudesse 

atualizar a forma como vinha gerenciando os Salões feitos de forma caseira e mal 

administrada. Os artistas que estavam ligados à ACASCS – Associação Cultural e 
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artística de São Caetano do Sul: Arnaldo Ferrari, Sinval Correia Soares, Aluízio 

Domingos dos Santos, Jayme da Costa Patrão e Milton Andrade,  

Solicitaram do Prefeito em 3 de novembro de 1966, criação de uma 

mostra de Arte que devesse acolher os artistas contemporâneos, ao 

mesmo tempo que sugeriam o aproveitamento das obras adquiridas 

nos Salões para a formação do acervo de um Museu Artístico 

(ANDRADE 1976) 

 

segundo Milton Andrade que escreve após os 10 anos de Salão. A primeira versão do 

Salão ocorre em um local alugado e entre os ganhadores do Salão estão nomes como 

Hermelindo Fiaminghi, Niobe Xandó e João Suzuki. Uma orientação que o Salão de 

Arte de São Caetano do Sul tinha, era de dividir artes plásticas e artes decorativas 

oferecendo prêmios diferentes e medalhas de condecoração.  

Em todas estas ações e incentivos à cultura na região do ABC, principalmente 

no seu auge na década de 1970, o que mais se presencia com as obras que foram 

adquiridas é a busca da liberdade e uma série de efeitos recorrentes a ela como a 

apropriação do corpo como autônomo e assim desmistificar a nudez, por exemplo. 

Não é possível falar de ecos de liberdade sem falar da ditadura e dos anos de tortura 

que se seguiram a muitas pessoas, principalmente na região do ABC paulista por ser 

um dos focos de reação com os movimentos estudantis e operários. Ecos de liberdade 

eram ouvidos de vários extratos das cidades e a arte obviamente ecoa tudo isso. 

Necessário entrar na obra de um exímio e importante desconhecido artista de 

Santo André, que tem uma forte ligação com esses aspectos da liberdade em suas 

obras e que certamente será lembrado por isso: João Suzuki. Suas formas ovais 

marcam a mente e o coração daqueles que veem pela primeira vez sua obra, e essas 

pinturas transcendem o muito que o artista viveu e os medos que a tortura do Regime 

Militar lhe causaram indevidamente. 
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João Suzuki (1935-2010) é sem dúvida um dos mais notórios artistas 

plásticos filhos de imigrantes japoneses que viveu no Brasil, mais 

precisamente em Mirandópolis (SP). Muito cedo, quando João Suzuki 

estava no primário, seus pais se mudaram para 

a cidade de São Paulo a fim de buscarem 

melhores condições de vida. Apoiado pelo 

professor de desenho, Suzuki seguiu com as 

artes entrando muito tempo depois de sua 

formação escolar, na Associação Paulista de 

Belas-Artes.  

Seguiu praticando desenho e pintura, vendo e 

estudando outros mestres como Portinari o qual 

lhe serviu de inspiração no início da carreira. 

‘Os processos criativos de alguns pintores, 

como o do próprio Takaouka e também de 

Manabu Mabe, Tomie Ohtake e Takashi 

Fukushima, em que se observam uma 

progressiva diluição do tema a apropriação de 

meios, técnicas e materiais adequados à 

formulação de novas poéticas, sinalizavam 

avanços da arte brasileira e abriram o seu olhar’ 

(SILVA, 2007 p 62 apud NEGRISOLLI, 2011 p 

1) 

 

Quando jovem, o João Suzuki andava no 

centro de São Paulo desenhando um tanto 

silenciosamente um tema que lhe 

interessava muito, que eram os mendigos e 

os afastados da sociedade. Já nos anos 

1950, João seguia com pesquisas em 

suportes alternativos e coletava os 

elementos que encontrava na rua como 

 

 

 

 

Imagem 13 - João Suzuki 

TRANS/MIM/GRATÓ/RI/O 

Óleo sobre madeira 

90x27 

Acervo da Prefeitura Municipal de Santo André – doação por 
Simone de Andrade de Rebelo 

 

 

Imagem 53 – João SuzukiImagem 12 - João Suzuki 
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madeiras e suportes retirados de restos de construção. Ele tratava esses suportes e 

pintava em cima. Algumas pinturas de João se tem a percepção clara de influencias 

de Portinari por seus estudos em formas alongadas e até amórficas, o que chama a 

atenção é a paleta de cores nesta fase que é predominantemente negra, opaca e onde 

há a luz ainda há uma preocupação do pesado, de criar uma aura onde o personagem 

sem rosto saia da tela e passava a viver no consciente do expectador sem mesmo 

que ele perceba; as imagens sem rosto exprimem um sofrimento tão forte que fica a 

sensação de que o artista de fato era um termômetro para o mundo a sua volta. Os 

artistas, em geral, são seres sensíveis com o olhar ao seu redor, muitos com 

compaixão que gera denúncia como Suzuki. 

O que também interessa nessa pesquisa é o quanto os Salões da região do 

ABC Paulista colaboraram (ou não) com a projeção desses artistas sejam eles 

nacionais ou regionais como João Suzuki. O artista possui um único exemplar na 

Pinacoteca de São Bernardo, duas peças em Santo André e duas em São Caetano 

do Sul. A ideia aqui é investigar o quão importante foram os Salões e as alternativas 

regionais que foram encontradas pelos artistas para que pudessem iniciar os trabalhos 

de divulgação da sua arte e claro, poder viver a partir do ofício de artista, o que é muito 

raro no Brasil até os dias atuais. É muito difícil conseguir medir ou mensurar em uma 

régua este tipo de evento como os Salões e sua importância, neste caso de João 

Suzuki podemos afirmar que houve um apoio por parte das Secretarias de Cultura em 

divulgar o nome e a obra do artista, inclusive pois ele já havia tido presença na VI 

Bienal Internacional de São Paulo em 1961 que também funcionava com a mesma 

mecânica dos Salões do ABC. Curioso notar que os Salões do ABC foram cópias 

neste sentido muito provavelmente pelo modelo da Bienal Internacional de São Paulo 

que desde os anos 1960 já possuía uma parte de convidados e uma parte selecionada 
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por um júri de críticos nacionais e internacionais, abrindo assim espaço sem 

precedentes principalmente para os artistas menos conhecidos e mais regionais; uma 

diferença cabal para os Salões municipais é que a Fundação Bienal parou de adquirir 

obras de arte em 1977 

Até a 14ª Bienal (1977) havia um sistema de premiação das obras e 

artistas participantes da mostra, que incluía por exemplo, Prêmios de 

Aquisição. Destes se formaram algumas coleções, como o próprio 

acervo do Museu de Arte Moderna (MAM-SP) posteriormente doado 

ao Museu de Arte Contemporânea (MAC-USP). As escolhas quase 

sempre suscitavam polêmicas entre júri, premiados, não premiados e 

público, basta dar uma olhada nos clippings da época. 

Na 15ª edição (1979), com a Bienal já bastante enfraquecida no final 

de sua década mais complicada, pretendia-se fazer uma mostra que 

sumarizasse as 14 edições anteriores, expondo os trabalhos que 

foram premiados naquele período. Essa escolha foi alvo de muitas 

críticas que apontavam uma falta de voz e comando dentro da 

instituição. Só a partir da edição seguinte, a aclamada 16ª de Walter 

Zanini (1981), instituiu-se a figura central do curador e eliminaram-se 

definitivamente as premiações. As exceções foram a 20ª (1989) e a 

21ª Bienal (1991). Esta última não só voltou com os prêmios  “mas 

elevou-os a uma ordem astronômica (o Grande Prêmio era de 150 mil 

dólares)” de acordo com o catálogo Bienal 50 anos. (FUNDAÇÃO 

BIENAL DE SÃO PAULO 2013) 

 

Ainda sobre João Suzuki, temos que pensar nas várias maneiras de olhar as 

imagens que ele produzia através do olhar de um artista conectado com o seu redor 

e sua espiritualidade. João era adepto da prática zen do Mahikari3 e nos anos 1970 

viveu uma fase de reclusão em seu atelier residência após ser preso pelo Regime 

Militar em 1969, meses depois de ter participado de uma sala especial no I Salão de 

Arte Contemporânea de Santo André ao lado de Luiz Sacilotto e Paulo Chaves. Na 

ocasião, Suzuki expôs 3 pinturas que falavam do momento atual: os anos de chumbo 

                                            
3 Mahikari é um novo movimento religioso japonês (shinshūkyō) onde seus membros acreditam ser esta uma arte 
espiritualista que tem por objetivo a renovação espiritual de toda a humanidade. Segundo eles, esta renovação é 
fundamentada por revelações divinas que Deus (o Deus Supremo, criador do céu e da Terra) teria revelado para 
seu fundador Yoshikazu Okada. (WIKIPÉDIA, 2015) 
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e comentam sua exaustão do período, bem como retratam pessoas amarradas e 

sombrias.  

Entre muitos brasileiros que sofreram diretamente as consequências 

da repressão política se inclui Suzuki, preso pela Operação 

Bandeirante em Santo André com seu filho Cláudio, de dois anos de 

idade, quando, à frente de sua casa na Rua Gustavo Teixeira, 36, 

Bairro Campestre, foi interceptado por agentes que o separaram da 

criança e não lhe deram tempo para qualquer aviso. Tentou deixar 

mensagem à sogra, que morava do outro lado da rua, falando em 

japonês a palavra “advogado”. 

Um relato diz que sua prisão teria sido motivada pela denúncia de um 

publicitário preso no Rio, que, já não suportando a tortura, “confessou” 

pertencer a uma suposta organização Apolo 11. Como a tortura não 

cessava e lhe exigiam nomes de militantes, apresentou 

aleatoriamente os que constavam de sua agenda, entre os quais o de 

Suzuki, cuja a obra há tempos lhe interessara. 

É diferente o que consta da documentação do Departamento de 

Ordem Política e Social (DOPS). Seu nome surgiu das relações de 

Cid da Cunha Malheiro e Emílio Humel Neto. Cid, um estudante da 

Escola Nacional de Belas-Artes do Rio de Janeiro, então com 27 anos, 

que já fora preso por motivos de participação política em 1966, tinha 

contatos em São Paulo com Tuna (cujo nome completo Suzuki não 

se lembrava). Suzuki conheceu Tuna por intermédio do pintor baiano 

Francisco Liberato. Realmente frequentou seu apartamento na Rua 

Martins Fontes e lá conheceu outras pessoas, como Demerval, 

Paschoal (os dois já estavam presos naquele momento), João e Ana. 

Disse que ia lá para conversar e “filar uma bóia” eventualmente. 

Lembrava-se de ter visto alguns livros, como o de Mao-Tse-Tung, mas 

nenhuma atitude que indicasse ser tuna um militante político. 

Estas são basicamente as informações que constam das duas peças 

existentes na documentação do DOPS, hoje guardadas no Arquivo do 

Estado: o interrogatório preliminar, em 3 de setembro, e o 

interrogatório final, em 20 de setembro, quando foi liberado com o 

compromisso de não se ausentar e continuar à disposição. 

O que aconteceu entre essas duas datas não está escrito: a tortura 

em pau-de-arara, a solidão, o desespero, a angústia, a alucinação. 

Lembranças vagas e dolorosas permaneceram. (SILVA 2007, 47) 

 

Questiono a crítica José Armando Pereira da Silva quando ele comenta sobre 

a obra de João Suzuki e diz que a obra do artista está numa matriz ainda moderna e 

que não houve a transição para a arte contemporânea: 
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A partir deles [das obras da 

década de 1990] se faz a 

constatação de que o artista 

não se enquadra em grupos ou 

tendências que ganharam 

qualificação destacada na 

segunda metade do século XX. 

Suzuki poderia ser listado entre 

aqueles que não fizeram a 

transição do moderno para o 

contemporâneo. Ficou alheio 

aos rumos marcados pelo 

desenvolvimento de poéticas 

que incorporaram novos 

elementos espaciais, sonoros e 

tácteis, ou com apelo para 

funções interativas, e não 

apenas contemplativas. Ele se 

deu o direito de catalisar esses 

estímulos a seu modo ou 

mesmo recusá-los.  (SILVA 

2007, 74) 

 

 João Suzuki é tão 

contemporâneo quanto 

Frans Krajcberg que trabalha 

com a matriz vinda das 

árvores que sofreram queima 

natural ou pelo homem e as transforma, produzindo questões sobre ecologia e 

conservação. Um pouco diferente na questão da poesia, João Suzuki se apregoa nas 

pessoas e no que elas significam, sua relação com a matéria e com o mundo. Não há 

nada mais atual que pintar pessoas e sonhos em cima de formas ovais de árvores 

recolhidas na cidade. O fato do artista trabalhar com essa matriz já é resignificar a 

própria pintura de forma a incorporar trabalhos dos mestres modernos e trazer a 

atualidade vivida pelo artista. O final dos anos 60 e início dos anos 70 foi um período 

complicado para a produção de arte no Brasil. Nunca foi tarefa fácil aos artistas e 

Imagem 14 – João Suzuki 

Compre/ssõ/es 

Óleo sobre papel ovóide, 20 x 6 cm, 1998 

Cortesia de Marcio Suzuki 
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menos ainda neste período em que a ditadura instaurou uma série de artifícios de 

censura. A produção de João Suzuki após esses eventos toma um caráter muito mais 

transcendental do que político. Suzuki deixa de pintar os esquecidos pela cidade e 

usa figuras de outros imaginários. É como se o artista estivesse gritando com suas 

formas ovais e suas molduras feitas à mão, com os personagens dos sonhos diluídos 

nas auras e nas auroras, uma espécie de grito silencioso de dor, e em algumas obras, 

um passo ao perdão.  

  

Imagem 15 – João Suzuki 

Ovóide 1980/1 

28,5 x 31,5 cm 

Acervo da Pinacoteca de São Bernardo do Campo 
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Outro artista que transitou pelos 

Salões do ABC foi Francisco 

Maringelli e ele foi escolhido 

para estar nesta pesquisa pois 

existem várias referências dele 

em premiações e participações 

nos Salões do ABC Paulista. 

Maringelli ganhou dois prêmios 

Aquisição em São Bernardo do 

Campo em 1995 e 96, somando 

três gravuras no acervo da 

Pinacoteca Municipal. Em Santo 

André, o artista ganhou prêmios 

em 1994 e em 1998, totalizando 

quatro obras no acervo da 

cidade. 

As gravuras de Maringelli 

retratam essencialmente partes 

da vida humana e de convívios 

sociais que o artista retira de 

pessoas que ele vê e de sua 

própria convivência. Esses personagens de Maringelli são tão expressivos que nos 

chamam a atenção por suas vidas corriqueiras e simples, mas ao mesmo tempo tão 

enigmáticas. 

Nasci em São Paulo, sempre trabalhei em São Paulo, sou nascido em 

1959 e transcorri toda a minha vida por aqui, exceto por breves 

Imagem 16 – Francisco José Maringelli 

A captura da boca aberta e da língua muda 

xilogravura 

1997 

27,5x47,5 

26º Salão de Arte Contemporânea de Santo André 
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períodos que viajei e participei de algumas residências. Eu sempre, 

desde a infância, mostrei interesse pelo desenho... ganhou uma 

definição mais forte quando eu já estava mais prestes a me preparar 

para o vestibular para entrar na Universidade. Isso foi reforçado pelo 

contato que tive com o Fajardo e Baravelli que davam aulas no 

cursinho universitário, as chamadas aulas de Linguagem 

Arquitetônica, LA. (MARINGELLI, 2015,  43’) 4 

 

O que também é interessante na 

obra de Maringelli é a maestria com que 

as xilogravuras são concebidas e 

impressas. Não há falhas no processo de 

impressão e o próprio artista confirma que 

são todas impressas manualmente. Nas 

xilogravuras de Maringelli há uma série de 

planos que são divididos por técnicas de 

grafismos em diferentes posições, o que 

traz ao espectador várias faces da obra, 

onde é necessário parar e analisar cada 

um dos elementos em cada um dos 

cenários que ele desenha. 

Sobre a temática do trabalho deste 

período, o artista comenta: 

                                            
4 Trecho da entrevista feita por Douglas Negrisolli disponível em: https://youtu.be/4r_h6Kdra8g 

Imagem 17 - Francisco Maringelli 

Filhos da fratura do espelho 

1996 

xilogravura 

70 X 26 cm 
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Tem um período anterior a desenhar mais sistematicamente de 

observação, ... tem um período anterior do meu trabalho de [19]79 a 

84 que eu fazia desenhos de observação como eu disse para a 

Renina [Katz], mas o que prevalecia era mais um trabalho voltado 

para o imaginário. Eram cenas que eu criava que podiam ter só 

personagens ou ter a cidade como pano de fundo, mas na verdade eu 

via as figuras humanas como atores no palco da cidade ou num palco 

descarnado de teatro contemporâneo. Tinha muito isso, e até com o 

Márcio com o qual eu sempre troquei ideia, quando ele percebeu essa 

mudança de atitude, de posicionamento e de olhar mais 

acuradamente à realidade, o que está em volta, não para ser um 

realista, mas para absorver algo de contato desse diálogo que está 

plantado dentro de você, ele disse: você virou um realista! [...] Eu 

percebi que na verdade, eu estava procurando um outro caminho; e 

isso me impelia a ter algo dentro de mim para raciocinar junto, para 

ter um embate, uma provocação de ter um objeto concreto. 

Caracterizando os primeiros cinco anos, eu diria que tem a marca forte 

do subjetivo, do alegórico, e é uma gravura entretecida de muitas 

linhas, e outro amigo, Jorge Gutilish falou: tem muito da tapeçaria 

porque tem um tratamento na superfície que lembraria a trama da 

tapeçaria. Vamos dizer que essa ideia de trabalhar com objetos, figura 

humana e paisagem já estavam embutidos nesse tratamento 

subjetivo, só que a partir de [19]85 eu ativei esse trabalho e acabei 

calcando esses objetos de estudo, colocando-os como modelos 

extraídos da realidade. (MARINGELLI, 2015, 13’43”) 

 

Nos trabalhos de Maringelli, há uma relação com a palavra escrita que dá 

nomes para suas gravuras de forma a aludir sobre questões cotidianas como “A 

captura da boca aberta e da língua muda” pertencente ao acervo de Santo André. Há 

aqui uma relação com o personagem no espelho, como se houvesse um rolo 

compressor, de impressão, e me parece que o próprio artista está aqui em questão, 

considerando o seu ofício como uma forma de falar e de expressar através do que 

produz. 

Estas relações com os artistas e as preocupações com a memória de várias 

partes dos Salões, nos introduzem nos assuntos que virão a ser discutidos e em 

especial nos objetos que ficaram nas cidades através dos Prêmios Aquisição, 

discutindo a forma e relevância dos Salões na contemporaneidade. 



58 
 

 

Imagem 18 - Cartaz de São Bernardo do Campo 

Sem data / Década de 1970 
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CAPÍTULO 2 - O OBJETO ARTÍSTICO E A MEMÓRIA VIVA DO ARTISTA 

 

 

“PRECISA-SE: A Pinacoteca de S. Bernardo está admitindo: pinturas, 

gravuras, desenhos e esculturas. FAÇA DOAÇÕES” diz o cartaz dos anos 1970. O 

cartaz fala muito, principalmente um reflexo de como o brasileiro vê a produção 

artística e quais as implicâncias históricas nesse sentido. No próprio cartaz podemos 

fazer a leitura do tempo/espaço que foi concebido. Era a criação da Secretaria de 

Cultura de São Bernardo do Campo com o intuito de promover ações culturais pois a 

própria cidade já havia multiplicado de tamanho por causa das empresas 

automobilísticas que se instauravam na região. Em uma cidade que há maior 

concentração de renda, há maior arrecadação de impostos e isso naturalmente seria 

um impulsionador da educação e cultura, mas por não se notar historicamente cultura 

como uma criação e obrigação do Estado, esta atitude de dependência do privado é 

comum no Brasil, além claro, de ser uma relação extremamente complexa. 

Neste sentido das doações, precisamos rever duas grandes hipóteses: a falta 

de histórico das elites brasileiras de contribuir para a construção da cultura e a 

penalização do artista no processo de construção dos acervos públicos. Sobre os 

Salões de Arte Contemporânea do ABC paulista, nota-se uma efetiva participação das 

Prefeituras em realizar os Salões, mais por uma razão política do que efetivamente 

cultural e como promoção de cultura. Curiosamente, a Prefeitura de Santo André que 

mantêm os Salões acontecendo até os dias atuais é a última administração que abriu 

uma Pinacoteca, recentemente em 2013.  
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As administrações de São Caetano e São Bernardo possuem espaços 

melhores no sentido de conservação do espólio5, porém pararam de fazer os Salões 

a décadas. São Caetano teve e a experiência do 1˚ Salão de Arte Contemporânea em 

2011 que não teve continuidade nos anos posteriores. Um fato importante dessas 

administrações é que a Pinacoteca de São Bernardo e de São Caetano são 

administrações que dispõem de efetivo menos rotativo do que a de Santo André, onde 

o cargo de curador de artes quase sempre está vago após a saída de Paula Caetano 

(em 2008) na segunda administração de Celso Daniel (finalizada pelo vice-prefeito, 

João Avamileno, por motivo do assassinato do prefeito em 2002) e na gestão Aidan 

em 2012. Isso demonstra que, quanto mais tempo há uma administração única, menor 

são as chances de inovação. O engessamento dessas instituições como parte de um 

microcosmos que inclui falta de orçamento significativo, falta de pessoal treinado e 

constante, traz uma série de problemas às gestões dos espaços culturais que lidam 

especificamente com Artes Visuais, e nos deixam uma marca de atraso e um enorme 

vácuo na criação desses acervos públicos e principalmente na manutenção deles. 

Ao que se refere ao artista, é uma realidade imposta a eles de forma muito 

cruel. Solicitar ou incentivar a prática de aquisição de obras através de doações do 

próprio artista é uma forma de primeiro, banalizar o que é colocado no acervo pois 

diminui-se a régua de corte para um nível maior e mais abrangente a fim de aceitar o 

que aparece; e segundo, coloca todo o custo da produção intelectual e material 

vastamente onerosa ao artista. É um problema cíclico: não se investe em cultura e, 

portanto, depende-se do elo mais fraco do sistema, que é o artista.  

                                            
5 Estou utilizando a palavra “espólio” inclusive referenciar que o agrupamento desta seleção de objetos de arte 
está ligada aos bens materiais que o Estado herda das gestões que passam nos municípios. Apesar da palavra 
ter origem do latim spoliare e ser um termo usado no âmbito jurídico, acredito que seja uma forma de atribuir valor 
ao que é público e que de certa forma é herdado às gerações. 
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No Brasil há poucas iniciativas de criação de acervos privados com circulação 

pública, pois em alguns casos, obras de arte são fruto de operações ilícitas, um 

exemplo claro é o caso do banqueiro Edemar Cid Ferreira que teve o espólio 

confiscado e atualmente encontra-se no Museu de Arte Contemporânea da USP - 

MAC-USP (AGÊNCIA UNIVERSITÁRIA DE NOTÍCIAS 2011). Poucas iniciativas 

exemplares como o IAC – Instituto de Arte Contemporânea em São Paulo, o Instituto 

Figueiredo Ferraz em Ribeirão Preto – SP, e o Instituto Inhotim em Minas Gerais, 

fomentam cultura a partir de coleções privadas e iniciativas público-privadas. Sobre 

este quesito, Angélica de Moraes quando entrevista João Carlos de Figueiredo Ferraz, 

do Instituto Figueiredo Ferraz em Ribeirão Preto, comenta: 

Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Arte 

Contemporânea (Abact) , que reúne 32 entre as principais galerias do 

país, afirma que 66% das vendas são feitas para coleções particulares 

e apenas 8% para instituições nacionais (museus). (QUIEMIN, 

FIALHO & MORAES 2014, 181) 

 

A discussão do objeto artístico doado por empresários que façam pequenas ou 

grandes doações, como ainda é costumeiro acontecer nos Estados Unidos da 

América por causa da tradição vinda dos grandes banqueiros, ainda é uma iniciativa 

bem modesta no Brasil. A maioria das aquisições é feita por intermédio de algum 

evento que acontece e gera uma doação, que pode ser uma exposição que em troca 

do empréstimo do espaço, o artista deixa uma obra que foi exposta; ou em alguns 

casos, o local se apropria da obra pois o artista não consegue retirar por inúmeros 

motivos, seja porque mandou para um Salão e não tinha recursos para devolução. 

Sobre este assunto, uma das artistas de maior relevância na atualidade no ABC 

Paulista, Cristina Suzuki, fala em entrevista concedida:  

Douglas: Eu queria saber um pouco mais sobre a sua passagem no 

Salão, mais especificamente o de Santo André, e o que eles 

cooperaram com a sua carreira. Queria que você me contasse um 
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pouco, como não havia mais o Salão de São Bernardo, por exemplo, 

como foi a sua aproximação desses espaços aqui do ABC. 

Cristina Suzuki: Eu quando retomei então, em 2000, aí que eu 

comecei a frequentar efetivamente os ambientes, e tomar 

conhecimento de como essa dinâmica dos Salões acontecia. Então, 

primeiro o espaço foi o Salão de Santo André, até porque eu 

frequentava a casa do Olhar que administra o Salão. A partir de 2004, 

2005, eu comecei a enviar propostas e me inscrever no Salão de 

Santo André. Entre 2004 e 2013, eu mandei frequentemente, acho 

que talvez tenha uma falha de um ou dois anos que eu não tenha 

enviado para o Salão. A primeira vez que eu fui entrar no Salão de 

Santo André, foi em 2011...  

Douglas: Você se lembra qual era o trabalho?  

Cristina: Era um trabalho da série Portrait, que eram uns tecidos e 

umas fotografias que eu tirava de detalhes de ambientes domésticos, 

e ai eu ampliava/ imprimia essas fotos em tecidos e as chamava de 

cortinas.   

Douglas: Que eram as mesmas cortinas que nós apresentamos na 

UNESP, em 2011? 

Cristina: A primeira vez que eu entrei foi em 2010 então. [...] A 

aproximação em São Bernardo, veio através de um convite. Em 2012 

o Júlio Mendonça, que coordenava a Pinacoteca – até então eu sabia 

da existência, mas nunca tinha ido – conheci o espaço Henfil também, 

e em 2012 ele me convidou para participar de uma coletiva..., só de 

mulheres, pois era uma coletiva sobre o Dia Internacional da Mulher 

e ele chamou várias artistas da região. E ai eu fui e experimentei, e 

inclusive foi a primeira instalação que eu fiz, e me surpreendeu pois o 

espaço é muito legal. Tem uma estrutura que é comum, com os cubos 

brancos, tem espaço.... Criei uma afinidade muito grande com o 

espaço, também pois as pessoas que o administram tem esse amor 

e realmente levam o trabalho muito a sério. 

Douglas: ...que é o João dos Quadros e faz esforços descomunais a 

muito tempo para administrar. [...] 

Cristina: Achei legal e uma coisa que é rara, que é essa parte 

financeira, principalmente o artista plástico é sempre preterido nestas 

condições. Lá teve um cachê, eles adquiriram uma obra nossa e eu 

achei muito delicado e profissional.  

Douglas: que é uma forma de refrescar o acervo justamente pois não 

tem os Salões. (SUZUKI, 2015, 7' 13'')6 

 

Cristina Suzuki vêm experimentando diversas linguagens entre instalações e 

objetos mais recentemente. No Salão de Santo André, ela ganhou o Prêmio Aquisição 

                                            
6 Trecho da entrevista concedida disponível em: https://youtu.be/q4itvZ44t5A 
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em 2011 (39˚ Salão) com a obra da série Novos e Velhos Clichês para Era 

Contemporânea, intitulada “Clichê de Telemarketing”. Meses depois, escrevi sobre a 

obra quando expusemos juntos no programa para jovens curadores no MubE – Museu 

da Escultura em São Paulo:  

 

 

 

Imagem 19 - Cristina Suzuki 

Clichê de telemarketing 

Clichê e madeira 

2011 

20 x 20cm 

Forma de aquisição: 39° Salão de Arte Contemporânea de Santo André 
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Cristina percebe de uma forma muito mais sensível toda a 

ambiguidade e significado atribuído aos clichês, que nada mais são 

do que uma forma para impressão em larga escala. O clichê - material 

que a artista coloca em evidência - é um carimbo de metal ou madeira 

utilizado em tipografia que apresenta seu conteúdo de forma ilegível 

para que após a impressão possa se dar a leitura. Usando uma 

metalinguagem do próprio material ela utiliza palavras ou expressões 

que são ‘clichês’ do cotidiano. Chocante, real, visceral, os textos que 

a artista escolhe são nada mais que necessários para desconstruir a 

cena contemporânea estigmatizante e quase sempre nociva. A 

relação com o bullying (o chamado assédio, nas empresas – violência 

verbal extremamente nociva tanto para quem causa quanto para 

quem sofre) pode ser percebida enquanto esses estigmas são criados 

a partir de valores cosméticos. Segundo a artista o clichê “determina 

estereótipos, condutas de pensamentos e ações que se perpetuam 

infinitamente”. Ela faz isso, percebe a eficácia do retorno do verbal 

que tanto foi explorado na poesia Concreta. Aqui a artista utiliza a 

palavra não apenas como um recurso plástico, mas com uma ênfase 

linguística poderosa. 

A série “Novos e Velhos Clichês para Era Contemporânea” desenha 

muito mais que simples frases coladas, elas convocam o expectador 

a refletir sobre seus próprios medos, incertezas, projeções que faz do 

outro e deixa que ele mesmo decida o que quer fazer com esta 

informação: quebrar mais um paradigma ou continuar vivendo nele. 

(NEGRISOLLI, Cristina Suzuki no café do MuBE, 2011) 

 

Além do processo exaustivo do artista até ser contemplado num Salão, como 

foi o exemplo de Cristina que tentou insistentemente durante pelo menos cinco anos 

até ser premiada, há o importante fator de que a obra se torna mais consolidada para 

aqueles que veem de fora o trabalho e de todo o circuito das artes, incluindo os 

críticos, galeristas, jornalistas e curadores. Como a própria artista confirma na 

entrevista, o Salão faz um tipo de endossamento da obra e o fato do artista poder 

mostrar aos críticos os trabalhos, é tão importante que até permite que o esforço lhes 

dê sentido de se inscrever no Salão por tantas vezes. Perceber que para o artista, o 

espaço que recebe a exposição e lhes dá condições de trabalho é algo raro, tão 

confirmado pela entrevista de Cristina Suzuki, quanto de outros artistas; este é um 

fator muito importante para esta pesquisa pois além de discutir o objeto como 
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memória, é também extremamente necessário que o artista ainda em vida tenha 

condições de exercer o seu ofício, tendo como base o Estado como provedor de seus 

trabalhos, além claro, do mercado que se faz de forma livre e muitas vezes pouco 

eficaz à sobrevivência desse profissional. 

A fala de Cristina Suzuki mostra quando perguntada sobre o sentido e a 

importância do Prêmio para ela, ficando mais evidente que o fato de deixar uma obra 

para a posteridade é a parte mais significativa de todo o esforço de empreender tempo 

e dinheiro no Salão.  

Imagem 20 – Cristina Suzuki 

Renda Digital 3D 

Impressão gicleé sobre tela 

2011 

Acervo da Pinacoteca de São Bernardo do Campo 
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Douglas: Qual a importância teve para você a compra desses objetos 

de arte através do Prêmio Aquisição, o que significou o valor, o que 

deu para fazer com esse prêmio? O que significa ter uma obra no 

acervo da Prefeitura, além da característica emotiva com a relação 

com a cidade? 

Cristina: Pro artista é importante porque é um pouco de (...) alguém 

preservar o seu trabalho. Estar dentro de uma coleção pública eu acho 

importante pois faz com que você entre um pouco para a história, 

acho. Acho que tem esse significado, de você estar dentro daquele 

espaço com uma parte da minha história preservada, enquanto 

artista, parte da minha pesquisa, e tudo isso que o pensamento gera 

em torno do que representa a obra. Acho que foi importante para mim 

por conta disso, assim como em São Bernardo eu tenho outra obra, e 

achei muito importante quando me pediram para indicar a obra para 

ser parte do acervo, justamente eu pensei nessa questão: qual a obra 

que neste momento para mim significa e é interessante estar lá pois 

eu sei que estará conservada, e é uma peça importante da minha 

trajetória.  

O Prêmio, na época teve um valor mais simbólico do que 

propriamente monetário. [...] A premiação que você recebe é o valor 

que você coloca na ficha de inscrição do valor da sua obra. [...] 

(SUZUKI 2015) 

 

A obra de Cristina Suzuki está profundamente ligada a questões da memória, 

especialmente a memória coletiva vinda de uma construção histórica através de 

ícones e de texturas. O que é interessante é que a artista recorre a elementos plásticos 

para estender sua pesquisa de forma bem variada. Nos dias atuais, Cristina já alterou 

muito a sua pesquisa e a palavra ficou distante do foco, o que gerou as séries novas 

com os carimbos onde ela compulsivamente carimba as paredes do local e até uma 

enorme bobina, convidando o público a levar um pedaço do seu trabalho e participar 

com ela da experiência tátil. 

Este ponto de fornecer informações sobre a pesquisa atual e sobre o objeto 

que está no acervo de Santo André e de São Bernardo por exemplo, é também 
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dialogar com um fato importante da carreira do artista, ou seja, os Prêmios e as 

aquisições se tornam ainda mais relevantes por serem únicos e por preservarem a 

pesquisa única do artista, ou parte dela. Isso obviamente acontece com muitos desses 

artistas e são fatos relevantes para se entenderem o colecionismo público. 

Giulio Carlo Argan comenta sobre o artista e sua natureza mutante em que:  

A ambiguidade da arte reflete a ambiguidade de uma condição 

humana: o artista pertence a uma classe cuja natureza e cujo destino 

são incertos. Pode perder-se ou salvar-se, depende do que faz. Quem 

tem o poder está acima da ambiguidade e da incerteza; a revelação é 

graça, a graça é salvação, o poderoso é um salvado. O artista deve 

salvar-se com aquilo que faz, ser capaz de intuir a revelação além do 

fenômeno. (ARGAN, 2005, 40) 

 

Por este motivo, cercear a obra do artista e implementar condições de adquirir 

obras que sejam fundamentais para entender sua perspectiva, sua pesquisa e seus 

anseios enquanto parte de uma comunidade são essenciais para se pensar em 

colecionismo, que no caso é muito bem feito enquanto colecionadores privados 

disputam obras de artistas dos anos de suas melhores produções. O colecionismo 

público ainda engatinha nessa questão e não é apenas por falta de dinheiro, mas 

sobretudo um problema de gestão que muitas vezes é despreparada e pouquíssimo 

Imagem 21 – Cristina Suzuki na Casa do Olhar 

Abril de 2015 

Cortesia da artista 
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técnica. Estas cidades contam com muito pouca gente com formação em políticas 

culturais e que de fato entendem os espaços de cultura como produção de 

conhecimento e também de especialidades do conhecimento cultural. 

Outra trajetória importante e que deve ser lembrada é a de Hermelindo 

Fiaminghi. O artista possui três obras em São Caetano do Sul, e uma em Santo André 

da melhor das fases do artista, que é a fase que Hermelindo chama de Cor-Luz e 

desenvolve uma técnica primorosa em torno da impressão off-set e do trabalho com 

as cores e a desfragmentação delas.  

Sem aceitar o rótulo, Fiaminghi faz sua primeira obra concreta – a 

capa do catálogo da Escola Superior de Propaganda e Marketing, 

uma releitura da Unidade Tripartida de Max Bill, vencedora na I Bienal 

Imagem 22 – Hermelindo Fiaminghi 

Retícula cor de luz  

1969 
133x105 

Aquisição no 2º Salão de Arte Contemporânea de Santo André 
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de São Paulo, 1951. O ambiente profissional de Fiaminghi o induzia 

ao construtivismo. 

A construção da cor é complexa. Fiaminghi não trabalha com cores 

básicas puras; seus matizes são, em geral, resultado de misturas 

bastante complicadas. Guia-se pela percepção que a cor produz em 

sua visão e na sobreposição com outras cores. Obriga-se a muito 

misturar. Acompanhando o seu trabalho, foi possível identificar 

algumas de suas misturas cromáticas. Entre variações de saturação 

e luminosidade das cores, com marca da pincelada se fazendo cada 

vez mais notável. Explora dois caminhos. Um deles é o da geometria 

em formas de alta definição, triângulos e quadrados em cores 

chapadas – sua despedida do concretismo ortodoxo. Outro é aquele 

que definira sua pintura nos próximos anos. A malha estrutural, então, 

se opõe à informalidade da pincelada gestual. A pincelada dissolve os 

limites da retícula de fundo. Explora a dialética projeto/acaso, cor 

chapada/ cor transparente. Porém, essa situação é uma tensão de 

oposição, quase conflito, sem síntese. Os limites da estrutura 

geométrica são quase sagrados. A fatura cromática não se libera. A 

pressão das áreas da pincelada transparente não é suficiente para 

desconstruir os limites da estrutura geométrica. (CABRAL and 

AMARAL 1998, 20-24) 

  

O que há de mais interessante é que o jovem artista Fiaminghi esteve 

circulando pelos Salões do ABC paulista durante os anos que eram tidos como auge, 

no final dos anos 60 e início dos anos 1970. Deixou, portanto, um legado à sociedade 

quando entrega um bem precioso que é a sua produção e parte significativa de sua 

obra. Segundo consulta com Maria Lydia Fiaminghi (ANEXO 1), filha do artista, a 

produção de toda a vida de Hermelindo deve ter chegado a 500 obras de arte, 

aproximadamente. Portanto, a região do ABC possui uma parcela de 1.6% da obra do 

artista, o que já se torna muito relevante se considerarmos a relação com a produção 

total de Hermelindo. 

A conservação dessas obras de Fiaminghi nas Prefeituras têm sido relapsas. 

A obra que está em Santo André tem um plástico que protege a pintura original e 

encontra-se rasgado na parte superior esquerda, inclusive impossibilitando de expor 
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ao público7. Anos de descaso de conservação pioraram o desgaste natural desta obra 

que tem fungos e manchas em toda a pintura, algo que só será revertido após um 

profundo restauro e gastos consideráveis de fundos para isto. 

Ainda sobre a importância desta obra de Fiaminghi, a pesquisadora e curadora 

Daniela Bousso comenta em sua dissertação de mestrado sobre a ruptura do artista 

com o movimento dos Concretistas 

De fato, Fiaminghi seguiu utilizando processos que o ligam à noção 

de construção acima descrita [do Concretismo]. Prosseguiu e se 

manteve como um artista ótico, sempre fundindo a noção figura-

fundo, não privilegiando e não clarificando privilégios de uma sobre a 

outra. Quando Fiaminghi optou pela ruptura com o movimento 

concreto paulista, já tinha feito a sua opção em relação à sua trajetória 

pictórica. Ele já conhecia e admirava a obra de Volpi. A pintura do 

mestre lhe dizia muito mais, mas porquê? Me parece claro que Volpi 

era um pintor por essência, um mestre de caminhos já traçados, muito 

mais afeto às feituras silenciosas da pintura que de falatórios sobre a 

mesma. Parece claro também que Fiaminghi desejava ver um 

crescimento em sua pintura. 

Enquanto produziu as obras seriadas da sua fase de ortodoxia 

concreta, os triângulos, os Virtuais, pode-se dizer que a sua pintura 

vinha apenas se somar as outras que integraram o movimento 

concreto paulista.  

Sua obra não era nem melhor nem pior que a de seus colegas, até 

então não se diferenciava muito dos outros. Os procedimentos 

mecânicos propostos pelo estatuto do concretismo estavam 

presentes em seu trabalho, não havia grandes inovações. Como já 

pudemos verificar no capítulo anterior, a influência de Max Bill, Albers, 

de Lhose é nítida em suas duas primeiras fases. A partir de 1961 a 

obra deixará transparecer o questionamento e a colocação em xeque 

dos próprios manifestos.  

Neste sentido a sua obra propicia uma maior reflexão sobre o 

concretismo, reflexão subjacente à própria obra, numa atitude 

silenciosa e discreta, que emerge e se evidencia a partir de um 

procedimento/ postulação pictórica: a cor-luz. (BOUSSO, 1992) 

 

                                            
7 Solicitei o empréstimo da obra para a exposição a ser realizada em agosto de 2015 sobre as memórias dos 
Salões de arte de Santo André, e a Prefeitura pediu para eu considerar outras peças do acervo pois esta não 
estaria em condições de ser exposta. 
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Imagem 23 - Hermelindo Fiaminghi 

Reticulação de Luz I (1/10)  

Offset sobre papel 

104x65 cm 

Aquisição no I Salão de Arte Contemporânea de São Caetano do Sul (1967)  
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É importante observarmos que o júri foi muito sapiente nesta aquisição, e sem 

dúvida muito acurado com o tempo atual do artista. Promover este “tiro no escuro” de 

não saber o futuro do artista pode ser um problema muito sensível que coloca em 

xeque o próprio status da arte, assim construindo uma espécie de destaque que não 

se inicia no imediato, mas com a construção dos eventos subsequentes em uma 

grande cadeia de acontecimentos com o próprio artista, ou com o local e as rupturas 

que este conjunto produz. 

Quando o artista faz uma inscrição num Salão ou edital, ele compreende que 

caso ele ganhe a premiação, sua obra ficará sob a conservação do Estado, mas 

acredito que poucos deles se questionem sobre a conservação destes bens tão 

importantes. Não estou jogando a culpa de conservação no artista que se inscreve, 

mas sim, de uma reflexão crítica de “o que farão com o meu trabalho” muito mais no 

sentido de preservar a própria memória de sua obra como um aspecto mais importante 

do que apenas o prêmio e o prestígio que será gerado no evento e em sua 

permanência nos acervos públicos. Pensar nessa contrapartida de “o que farão” 

acredito que dará muito mais força ao poder público para que tome medidas 

necessárias, eficazes e realmente efetivas na conservação deste patrimônio histórico. 

Estas estruturas arcaicas de conservação das obras de arte não são compreendidas 

pela matriz central mais necessária que é a partir da história memória que esses 

objetos de arte geram. O exemplo da obra de Fiaminghi é cabal para entendermos 

como esses Salões e as obras que são adquiridas possuem um sentido de serem 

compradas com dinheiro público, elas refletem a situação central de uma história 

peculiar e sintomática em relação à vida do artista com o local, que no caso de 

Fiaminghi é a continuidade do Concretismo como linguagem artística, com o fato de 
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ter havido uma espécie de ruptura ao mesmo tempo que o artista transcende a 

pesquisa dada, a qual era muito mais regrada do que o próprio artista se encaixava. 

A sugestão dessas aquisições como forma de promover o novo também é 

percebida como uma tendência nos Salões do ABC paulista. Os exemplos de Cristina 

Suzuki e Hermelindo Fiaminghi são interessantes pois nos mostram duas vertentes 

em tempos diferentes: Hermelindo na transição do moderno ao contemporâneo e 

Cristina na experimentação do atual, do contemporâneo dialogando com a vida 

cotidiana. De ambas as formas, as aquisições compartilham a discussão do frescor 

de obras de arte sem intermediação do mercado composto por seu complexo número 

de agentes e relacionamentos com inúmeros jogos de poder. 
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Imagem 24 – Hermelindo Fiaminghi 

Reticulação de Luz I (1/10) 

Offset sobre papel 

104x65 cm 

I Salão de Arte Contemporânea de São Caetano do Sul (1967)  
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CAPÍTULO 3 - OS SALÕES DO ABC E A CONSTITUIÇÃO DOS ACERVOS 

MUNICIPAIS 

  

Inicio este capítulo com a fala de um dos artistas entrevistados para minha 

pesquisa, Sergio Romagnolo: 

Douglas: o que significa para você ter uma obra no acervo dessas 

Prefeituras? 

Sergio: Eu gosto muito principalmente agora de olhar, e ver que essas 

obras estão aqui e quanto tempo já faz, que já passou bastante tempo 

e que essas obras estão aqui. Eu fico contente porque é uma maneira 

de estar espalhando as obras. 

Douglas: de permanência? 

Sergio: de permanência e de divulgação, de ampliação de público. O 

problema é que os museus, essas entidades públicas demoram para 

comprar, não tem a verba necessária para comprar, eles precisam 

cada vez mais ter essa verba fixa para aquisição de obras. Porque 

não adianta. Os prêmios tem um problema, uma deformação, você 

premia o artista aqui, ele ganhou; é difícil ele ganhar dois, três 

prêmios, e daí você tem um acervo feito de poucas obras, uma obra 

de um e de outro, e quando você vai mostrar o acervo, o acervo fica 

ruim, fica como uma colcha de retalhos mal feita. 

Douglas: uma grande colcha de retalhos.  

Sergio: Nem fica aquela colcha de retalhos bem feita, porque você 

tem aqui um paninho aqui que só tem aquele na colcha inteira. Então, 

os museus acabam tendo este problema, e vários museus tem, como 

o MAM-SP, o MAC [USP-SP] tem, então precisa ter uma política de 

aquisição de acervo, que é você chegar e comprar uma exposição 

inteira, é claro que eu sou artista e defendo essa política, você tem 

que chegar e comprar a exposição inteira; aí você guarda aquela e 

compra outra, e quando você mostra o acervo, você tem coisas para 

mostrar, tem recortes para fazer. Um acervo que só tem uma obra de 

cada artista não dá pra fazer nenhum recorte, vai recortar o quê? Só 

tem! Põe um deste e acabou. E aí não ensina, não mostra. Então 

quem quiser conhecer a Sandra Cinto por exemplo, tem aqui uma 

obra dela, mas só aquela é muito boa, muito importante e muito 

interessante, mas deveria ter mais, umas 5, 6 10 e de todos, então 

vamos tentar melhorar!  9’23” 

 

Neste início temos muitos pontos pulsantes desta pesquisa para discutir e 

pensar quais são as propostas para o futuro, olhando para a história dos Salões do 

ABC paulista, especificamente como eles constroem a memória coletiva através 
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dessas obras de arte. Um princípio fundamental é pensar no espaço que estão 

adequadas estas reservas técnicas. Como discutido nos capítulos anteriores, as 

reservas técnicas carecem de estruturas para conservarem as obras de arte, 

principalmente no que diz respeito a arte contemporânea. Na verdade, esses acervos, 

tanto de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, foram movidos 

de um local para o outro ocasionando furtos, depredação e acidentes com obras de 

valor cultural e econômico inestimáveis. Hoje, cada local possui sua adequação com 

uma série de problemas estruturais: na Pinacoteca de São Bernardo do Campo chove 

dentro do acervo, em Santo André, na Casa do Olhar, o acervo fica abaixo do nível 

da rua, provocando imensos prejuízos à integridade das obras por causa da poluição 

e da trepidação do local. Em São Caetano não foi possível visitar as instalações da 

reserva técnica. De uma maneira geral, as reservas técnicas funcionam mais como 

porões onde relíquias inestimáveis estão, do que propriamente uma reserva de um 

acervo, visto que não há tratamento de conservador de arte, nem higienização das 

obras e menos ainda equipe especializada em manusear estas obras. Objetos de arte 

são tratados como móveis qualquer, que vão e vem sem segurança, muitas vezes 

sem embalagem e acondicionados das maneiras mais erradas possíveis, 

ocasionando uma série de danos. 

Qual é a validade então de se continuar comprando obras de arte nestas 

condições através dos Prêmios Aquisição? Como pensar num Salão que seja 

sustentável, e gere interação com o contemporâneo, com as pessoas ao redor? 

Pensemos em algumas propostas existentes como a FUNARTE8. O órgão do 

governo federal que é interdisciplinar e promove não só artes visuais, mas dança, 

                                            
8 Em 1975, com a finalidade de promover, estimular, desenvolver atividades culturais em todo o Brasil criou-se a 
Fundação Nacional de Arte – Funarte. Nesta época suas atividades englobavam música (popular e erudita) e artes 
plásticas e visuais. Convivia com o Instituto Nacional de Folclore – INF, Fundação Nacional de Artes Cênicas – 
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circo, teatro e música, bem como é o canal tentacular do Ministério da Cultura para 

ações regionais na atualidade. A FUNARTE possui diversos editais e seleções de 

projetos anuais para ocupar suas grandes galerias e que frequentemente trazem 

vários formatos distintos e discussões muito interessantes, pois percebe-se que 

nestes espaços a influência do mercado das artes (constituído pelas galerias de 

mercado primário, as que representam artistas; e pelas galerias de mercado 

secundário, que trabalham com especulação) não possuem nítidas ações de 

influência, mas cooperam inclusive para lançar artistas para essas galerias 

observarem com mais proximidade, dando destaque a uma produção. A estratégia da 

FUNARTE é de fomentar ações através de editais para que artistas e coletivos 

possam fornecer produções autônomas e inéditas para os espaços do órgão. 

Interessante pensar que todas essas ações são geradas e não são aquisitivas, ou 

seja, a FUNARTE não fica com obras ou parte das obras, mas com os registros e 

catálogos dos acontecimentos. Por um lado, isso é bom, pois possibilita inclusive a 

criação de projetos específicos para cada espaço, através de um diálogo maior do 

artista com o espaço e com o público; por outro lado, gasta-se dinheiro sem que haja 

uma conservação e a criação de um patrimônio público, que é justamente a 

contrapartida que os Salões municipais fomentam e visam. 

Os Salões municipais do ABC paulista, desde suas criações em tempos 

próximos um dos outros (final dos anos 1960), visavam exatamente a aquisição das 

obras de arte para montar uma permanência delas no cotidiano coletivo, ou seja, havia 

a intenção por parte dos organizadores de forma geral, de conceber a obra de arte 

                                            
Fundacen e a Fundação do Cinema Brasileiro – FCB, todas ligadas ao Ministério da Educação e Cultura, 
posteriormente transformado em Ministério da Cultura. 
Em Março de 1990, ao assumir a presidência, Collor extinguiu todas as instituições culturais. Em dezembro criou 
o Instituto Brasileiro de Arte e Cultura – IBAC – ligado diretamente à Secretaria de Cultura da Presidência da 
República (que depois voltou a ser, novamente, Ministério). O IBAC englobava a Funarte, Fundacen, e FCB. Em 
1994 a sigla Funarte substituiu a sigla IBAC. (FUNARTE, 2015) 
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dentro do espaço público como uma forma autônoma de criação de cultura, de diálogo 

com a educação e com o processo de aprendizado do olhar, mesmo que fosse sob 

uma visão elitista de mundo. A questão que nos resta aqui é uma questão fundamental 

deste trabalho: para que se justifica a compra de obras de arte por estas Prefeituras 

despreparadas, se elas não são exibidas e não circulam? Qual a maneira de se pensar 

num trânsito entre esses tesouros da cultura brasileira? Dialogando sobre este 

assunto, o historiador, crítico e curador Tadeu Chiarelli, fala sobre os Salões e sobre 

a construção do acervo:  

Tadeu Chiarelli: Na participação desses Salões eu sempre tive muita 

consciência na premiação, que essa premiação não poderia estar 

apenas calcada em questões circunstanciais, artistas que estão mais 

em voga, e que deveriam ser apostas, mas apostas baseadas em 

algumas potencialidades do trabalho que sugerissem uma 

perpetuação deste trabalho no tempo, para justificar o fato dele ser 

preservado e de ser guardado numa instituição pública. Aquilo que 

pode ser um bônus para a cidade/ comunidade de ter uma obra de 

arte importante, se você não tomar cuidado, ela vira um ônus, um 

problema que você precisa cuidar de algo sem nenhum significado. 

(CHIARELLI 2015, 8’33” ) 

 

O que há de muito interessante na fala do curador Tadeu Chiarelli é a 

responsabilidade que existe quando o júri escolhe as peças premiadas e que irão 

compor o acervo da cidade. A ideia aqui não é olhar para o passado com olhos de 

crítica ou julgamento, mas sim de pensar como o contemporâneo irá lidar com as 

questões que estas obras de arte geram e como as pessoas que estão ao redor são 

afetadas. A principal questão aqui é com o tratamento da linguagem artística como 

assessório, ou como uma parte menos importante do processo cultural, 
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principalmente pois as pessoas que estão fora do mundo das artes, não 

compreendem bem quais as razões de permanência de um objeto como este, de artes 

visuais, especialmente quando é comprado com dinheiro público. 

A compra do objeto de arte é uma preocupação secundária para o júri, segundo 

a entrevista dada pela Paula Caetano, uma das figuras principais das realizações dos 

Salões de Arte de Santo André e da Bienal de Gravura no período da segunda gestão 

Celso Daniel (1951 - 2002): 

Douglas: Como crítica, como gestora e produtora de artes, e como 

artista, como você vê a construção dos acervos vindos do prêmio 

aquisição. O que é para você essa seleção de obras que serão 

perpetuadas? O que é essa relação? 

Imagem 25 - Hudnilson Jr 

Trabalho – instrumentos 

Caixa de madeira e objetos 

45x45x12 cm 

Prêmio aquisição no 1º Salão de Arte Contemporânea de São Bernardo do Campo 
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Paula Caetano: Eu acho um dos pontos mais sérios, é essa formação 

do acervo. Eu acho que ela tem que ser pensada, e ela não pode ficar 

na mão de pessoas não ligadas ao Salão. 

Douglas: aleatórias? De convidados? 

Paula: Eu acho que a comissão julgadora do Salão, ela tem muita 

responsabilidade, uma vez que o gestor, o organizador do evento, não 

pode e não deve opinar. Ele pode sim, dizer, como eu sempre falava: 

nós temos um belo acervo em Santo André e no ABC é o melhor 

acervo que tem, e é muito importante para nós continuarmos a termos 

um bom acervo, independente de se comprar uma obra ou dez, o 

importante era se comprar uma obra boa. Agora, por outro lado, 

garantir que algum júri já não viesse pré-escolhido, isso a gente não 

tem como fazer. Outra coisa que a gente não tem como fazer é definir 

se aquele artista que foi escolhido vai continuar como artista. 

(CAETANO 2015, 15’08”) 

 

A formação dos acervos municipais precisa ser encarada como uma proposta 

de continuidade, aliás, palavra esta que também retiro da fala de Paula Caetano. 

Como ter proposta de continuidade onde as seleções, convites do júri, experiências 

curatoriais são feitas de maneiras extraordinárias, por editais e por convites 

irregulares? Como provocar a experiência de continuidade em um país que promove 

a ruptura? Discorro com isso especialmente sobre a dificuldade de uma criação de 

consistência nas ações do partindo de cima, do próprio Ministério da Cultura.  

A partir das propostas que vem do Ministério da Cultura que é a divisão mais 

alta de nossos país na formação de cultura, tem como um dos programas mais chaves 

a Lei Rouanet e o Fundo Nacional de Cultura, dentro deles uma série de editais que 

fomentam ações nacionais e regionais. A partir desses programas que são 

enormemente abrangentes, discutir os acervos dos Salões seria impossível pois não 

se encontram, primeiro, informações claras e objetivas deste tópico específico e 

segundo, incluem espetáculos de todos os tipos, exposições de toda a abrangência, 

shows e etc. Segundo minha pesquisa, não foram encontrados respaldos no Estatuto 

dos Museus (LEI Nº 11.904, DE 14 DE JANEIRO DE 2009), que é a Lei Federal que 
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normatiza a constituição de um museu e diz as regras que informam sobre o 

funcionamento, adequação e organização, incluindo o projeto museográfico, 

museulógico e de conservação. O artigo 38 descreve “Os museus deverão formular, 

aprovar ou, quando cabível, propor, para aprovação da entidade de que dependa, 

uma política de aquisições e descartes de bens culturais, atualizada periodicamente”, 

ou seja, se o município pode adquirir obras de arte, portanto, poderá revisar o que 

continua sendo ou não produto de conservação para que não haja um custo oneroso 

em se conservar obras de arte que não condizem mais com a história, seja porque 

seu autor parou de produzir e aquilo se torna sem sentido, pensando que a obra de 

arte possui uma ligação complexa com o momento do artista e com a própria vida do 

artista. Vem à tona o artista visual Hudinilson Jr9 que certamente precisa ser lembrado 

                                            
9 Hudinilson Urbano Júnior (São Paulo SP 1957 - idem 2013). Artista multimídia. Cursa artes plásticas na 

Fundação Armando Álvares Penteado - Faap, entre 1975 e 1977. Experimenta múltiplas expressões artísticas 
como desenho, pintura, mail-art (arte postal), graffiti, xerografia (arte xerox), performance e intervenções urbanas, 

Imagem 26 - Hudnilson Jr 

XXI 

Colagem sobre papelão e Eucatex 

1979 

Prêmio Aquisição do Segundo Salão de Arte Jovem de Santo André - 1979 
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nesta pesquisa. Hudnilson foi um desses artistas esquecidos pela história oficial e que 

só após sua morte é que o círculo artístico lhe deu o devido valor. Hudnilson Jr foi um 

dos pioneiros na arte do xerox e teve sua vida inteira pautada nas relações com o 

corpo masculino homossexual, com as referências visuais do homem grego e sua 

possibilidade de interpretação com o homem contemporâneo, além claro, de discutir 

relações com a sexualidade e a miscigenação. O artista possui duas obras na região, 

uma linda colagem em Santo André e um objeto na Pinacoteca de São Bernardo. 

Discutir como essas obras são conservadas não faz mais jus a esta pesquisa, pois já 

foi afirmado que as peças em geral, carecem de cuidados, mas o que interessa agora 

é qual solução ficará para o futuro, para que o poder público deve manter um acervo 

de artes? A resposta não é simples, mas com alguns exemplos irei desenvolver o 

assunto, partindo do Hudnilson Jr. A obra do artista possui significância desde quando 

foi concebida até hoje, a sociedade brasileira por sua herança religiosa não consegue 

discutir temas que julgam complicados como sexualidade, preconceito, homofobia, e 

a lista não para quando se abre para o consumo de drogas e aborto. Hudnilson traz 

duas dessas discussões pulsantes e ainda consegue ser contemporâneo, mesmo não 

tendo em vida seu reconhecimento na história da arte brasileira, o artista agora ficará 

perpetuado nestes dois locais, podendo comunicar com as pessoas que reveem sua 

obra, sua memória e sua história. 

Partindo para outro foco, o foco dos museus, há uma série de fomentos 

nacionais que são abertos via editais que fazem parte da ação do IBRAM, o Instituto 

                                            
nas quais o corpo humano masculino é um tema recorrente. É um dos pioneiros no uso da arte xerox no Brasil. 
Em 1979, funda o grupo 3nós3, com os artistas Rafael França (1957 - 1991) e Mario Ramiro (1957), que até 1982, 
realiza intervenções artísticas na paisagem urbana de São Paulo. A partir de 1982, inicia a série Exercícios de Me 
Ver, que consiste na reprodução xerográfica de partes do próprio corpo, com exposições na Galeria Chaves, Porto 
Alegre, e no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo - MAC/USP em 1983. Seus trabalhos 
em graffiti, utilizando estêncil, são elaborados desde meados da década de 1980, no mesmo período, conhece 
Alex Vallauri (1949 - 1987), de quem recebe orientações e o acompanha em alguns trabalhos. Em 1984 participa 
da 1ª Bienal de Havana e da exposição Arte Xerox Brasil, na Pinacoteca do Estado de São Paulo - Pesp, da qual 
é o curador. Expõe na 18ª Bienal Internacional de São Paulo em 1985 e na 3ª Bienal de Artes Visuais do Mercosul, 
em 2002. Falece em 28 de agosto de 2013. (ITAÚ CULTURAL, 2016) 
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Brasileiro de Museus, órgão autárquico do Ministério da Cultura destinado a suceder 

o IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Sazonalmente, o 

IBRAM abre linha de crédito a fundo perdido para restauro de patrimônio, restauro de 

obras de arte, adequação e restauro de arquitetura, bem como modernização dos 

museus; sendo necessário assim, o município conduzir uma pesquisa interna de 

custos e procedimentos a serem tomados para adequar os acervos as suas 

necessidades. O que mais surpreende é que o acervo de Santo André, por exemplo, 

o projeto iniciou somente após o ano de 2010 quando dei início a pesquisa de 

mestrado sobre o acervo, a partir desta data que a prefeitura começou a tirar 

fotografias, analisar o restauro e compilar as fontes. De 2010 até os dias atuais (2015), 

não houveram movimentações para inserir o acervo num dos programas do IBRAM, 

ou pelo menos não houveram notícias públicas aferidas nesta pesquisa. 

Partindo da premissa dos museus, é interessante pensar que os municípios, 

muitos deles não possuem museus constituídos juridicamente nem fisicamente para 

receberem estas premiações e aquisições de obras de arte, algo que dificulta a análise 

e o início de uma pesquisa para se dar um salto na conservação desses objetos. Há 

uma extrema carência de pessoas, vendo o exemplo dos equipamentos municipais 

do ABC paulista, que sejam especializadas em gestão cultural destes patrimônios, 

frequentemente a área de artes visuais trabalha muito abaixo do necessário de mão-

de-obra para, o que precariza todo o processo de conservação do patrimônio, quanto 

precariza toda a relação que possa existir entre o que o espaço pode produzir e o que 

ele influencia na vida cotidiana. 

Sobre este aspecto, o artista visual Percival Tirapeli, comenta em entrevista 

dada para esta pesquisa, sobre a sua relação com a cidade de Santo André, e o tempo 
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extenso que participou ativamente das atividades culturais da região; comenta ainda 

sobre o aspecto de se possuir uma obra no acervo: 

Percival Tirapelli: Para mim, foi muito importante porque eu estava 

falando naquele momento das coisas de Santo André, eu estava 

falando das coisas do ABC. Acho que o júri foi muito sensível a isso. 

Eu não me lembro quem foi o júri, [...] vim fazer várias outras coisas 

aqui (em Santo André); dei depoimentos, fiz aquela doação das 

gravuras. Então, é um reconhecimento, porque eu desprendi com 

toda a alegria e com todo o prazer, doze anos ensinando aqui, tanto 

na Volks [Volkswagen] quanto lá na Faculdade [Teresa D´Avila] junto 

com a Paula [Caetano] eu fiz muita coisa, fiz uma exposição aqui que 

pegava esse Salão inteiro, que foi a minha tese de doutorado. Então, 

é um reconhecimento que você sabe que vai ficar, que vai permanecer 

e isso é muito bom! (TIRAPELI, 2015, 12’ 55”) 

 

Na ocasião desta entrevista, estávamos exibindo a exposição com minha 

curadoria intitulada “Memórias e ações dos Salões de Arte Contemporânea de Santo 

André” que possuía uma peça do Percival Tirapeli de 1984 (IMAGEM 20), quando 

ganhou um prêmio aquisição. A peça é extremamente significativa, é uma composição 

com um operário, característico do ABC dos anos 1970-80 e das fábricas de 

automóveis. Nesta enorme pintura em papel podemos ver a multiplicidade de como o 

artista trabalha texturas diversas e uma paleta de cores altamente pessoal refletindo 
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o momento histórico-político que o próprio artista comenta que tudo era muito cinza, 

acinzentado por causa das várias incertezas da vida cotidiana, em relação a censura 

e ao Regime Militar. Essa obra de arte é significativa para o contexto da região, bem 

como com o nosso país por tratar de um momento que era parte do tempo histórico, 

mas que hoje, em qualquer contexto, pode falar com aquele que vê esta pintura. O 

personagem principal está afogado, sufocado nos meios que lhe envolve e isso é a 

representação de um sufoco do martírio cotidiano que assolava os operários, que 

lutavam por seus direitos e melhores condições de trabalho. É impossível não lembrar 

que essa e algumas outras peças das coleções da região do ABC refletem o momento 

político das greves sindicais, do fortalecimento desses sindicatos que mais tarde irão 

culminar numa série de benefícios adquiridos pelos trabalhadores como o seguro-

desemprego, contribuição sindical, bem como melhores condições de trabalho como 

Imagem 27 - Percival Tirapeli 

Anima(i)s XII 

1984 

Técnica mista sobre papel 

Prêmio Aquisição do 1 Salão Jovem de Arte Contemporânea de Santo André – 1985 

Foto: Gabriel César para a produção da exposição “ Memórias e ações dos Salões de Arte Contemporânea de Santo André”  
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equipamentos de segurança obrigatórios. Percival, como um artista que vivia isso 

cotidianamente na sua relação com a escola e com a cidade de Santo André, se 

apropriava disso e mixava esses saberes e essas essências para comunicar através 

de sua arte. Como Nicolas Bourriaud irá afirmar: 

Durante o set, o DJ lida com discos, isto é, produtos. Seu trabalho 

consiste em mostrar seu itinerário pessoal no universo musical (sua 

playlist) e em encadear esses elementos numa determinada ordem, 

cuidando tanto do encadeamento quanto da construção de um 

ambiente (ele trabalha ao vivo sobre a multidão dançante e pode 

reagir a seus movimentos). Além disso, ele pode agir fisicamente 

sobre o objeto utilizado, praticando o scratching ou lançando mão de 

todo um repertório de ações (filtros, regulagem dos parâmetros na 

mesa de mixagem, acréscimos sonoros etc). O set do DJ assemelha-

se a uma exposição de objetos que Marcel Duchamp teria 

denominado “ready-mades ajudados” [ready-mades aided]: produtos 

mais ou menos “modificados”, cujo encadeamento produz uma 

duração específica. Assim, o estilo de um DJ revela-se em sua 

capacidade de habitar uma rede aberta (a história do som) e na lógica 

que organiza as ligações entre os trechos que ele junta. O deejaying 

supõe uma cultura do uso das formas que une o rap, a Techno e todos 

os seus derivados posteriores. [...] 

O consumidor em êxtase dos anos 1980 desaparece diante de um 

consumidor inteligente e potencialmente subversivo: o usuário das 

formas. A cultura DJ nega a oposição binária entre a enunciação do 

emissor e a participação do receptor, que esteve no centro de muitos 

debates sobre a arte moderna. O trabalho de um DJ consiste na 

concepção de um encadeamento em que as obras deslizam umas 

sobre as outras, representando ao mesmo tempo um produto, um 

instrumento e um suporte. Um produtor é um simples emissor para o 

produtor seguinte, e agora todo artista se move numa rede de formas 

contíguas que se encaixam ao infinito. O produto pode servir para 

fazer uma obra, a obra pode voltar a ser um objeto: instaura-se uma 

rotação, determinada pelo uso dado às formas. [...] 

A qualidade de uma obra depende da trajetória que descreve na 

paisagem cultural. Ela elabora um encadeamento entre formas, 

signos, imagens. (BOURRIAUD, 2009, p. 40-42) 

 

Neste aspecto, note a importância cultural que há numa obra de arte. Sem 

dúvida a conservação deste patrimônio é necessária mas há também a necessidade 

dessas obras de arte serem mostradas, estudadas, revistas. 
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Esta pesquisa se interessa em pensar nas relações que existem entre as obras 

de arte e as pessoas da cidade e da região. Como que as pessoas podem se apropriar 

destas obras de arte como parte de seu cotidiano, parte de sua memória, se os 

tesouros artísticos continuam nos porões? Esta obra do Percival Tirapeli citada, não 

via a luz fazia mais de trinta anos. Não encontrei registros de que esta obra foi exposta 

recentemente nos arquivos dos Salões, e como não há um controle de entradas e 

saídas do acervo, é impossível saber. Segundo o artista, provavelmente nunca tenha 

sido exibida após o depósito10 no acervo. A obra de arte guardada, não serve para 

sua função original que é ser vista, abrir um diálogo, gerar conexões. Em tempos de 

comunicação instantânea, como preservar uma imagem sem que ela beire o abismo 

do esquecimento? Talvez a ideia de rotação de obras de arte em nosso país tão 

grande, seja a única solução possível para se possibilitar cultura. 

Da mesma forma que durante anos o livro didático preservava (e ainda 

preserva) a imagem da obra de arte no imaginário coletivo, é só perceber o que nos 

últimos anos os editores desses livros incluíam Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti e 

outros artistas modernistas e estes acabavam não caindo no esquecimento total, 

também influenciados por movimentos do mercado de arte, pois se valoriza a obra 

expandindo a abrangência no imaginário que ela produz, porém as obras de arte 

contemporânea possuem um outro fluxo, visto também que em alguns estados o livro 

didático foi substituído paulatinamente por encartes e apostilas, sobretudo as 

apostilas voltadas para o vestibular e material online. O consumo da imagem 

certamente mudou nos últimos dez anos, assim como a música após o formato mp3 

que popularizou a quantidade de sons produzidos pela facilidade de se compartilhar, 

                                            
10 Depósito é a palavra mais correta que encontrei para se direcionar uma obra de arte esquecida no tempo e no 
espaço, após ela ter sido premiada nestas condições dos Salões de Arte. Pode haver uma certa jocosidade na 
palavra, e é esta a intenção, se pensar que se algo é ‘depositado’ é porque tem algum valor, e se tem algum valor, 
ele precisa ser mostrado, exibido, como parte de uma coleção. 
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a imagem ainda continua tendo um processo lento de maturação no meio das 

pessoas, a não ser o fenômeno da fotografia também revolucionada pelos celulares e 

Instagram na primeira década do século XXI. A imagem da obra de arte no Brasil, 

ainda segue um padrão de gosto que parece até ser de difícil compreensão pois neste 

interim, se pensarmos na arte contemporânea e no seu complexo circuito, a arte 

precisa ser traduzida para quem a vê. 

Arte traduzida é Arte comprometida com o outro, aquela arte que possivelmente 

irá conectar com o outro da forma que ele espera. No português do Brasil, há inclusive 

a distinção da palavra espectador, que é aquele que vê, e expectador, que é aquele 

que vê e espera algo; aquele que vai ao museu e quer algo daquela experiência, o 

que busca algo. E se buscamos algo, porque essas obras de arte ainda encontram-

se perdidas? Inicio com o pressuposto que essas obras de arte possuem valor, um 

valor inestimável de nossa história contada pelos artistas, em âmbito nacional, que 

deixaram suas marcas na região do ABC paulista. Como é possível que deixemos que 

se percam? A solução não é simples, e não é impossível realizá-la. Há algumas 

tentativas de informatizar os acervos, como o da Pinacoteca de São Bernardo que 

possui um site específico para as obras de arte que foram fotografadas em alta 

qualidade, para que o usuário possa pesquisar e ver imagens. Só o tratamento dessas 

imagens em banco de dados não é o suficiente, primeiro pois o simples fato do acervo 

estar digitalizado não integra e não responde a necessidade de se permitirem o 

acesso, ou seja, não é porque as imagens estão lá, disponíveis na internet, que elas 

serão usadas... é preciso mais que isso. 

Comumente se pensa que o acervo digitalizado cria curiosidade, e é uma 

inverdade, as pessoas não perderão horas entrando em um website para manterem 

suas mentes ocupadas com imagens que nunca viram, o que potencialmente funciona 
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melhor é uma curadoria de imagens, e é aqui que o termo curador entra pela primeira 

vez. Não adianta existirem imagens e obras de arte reais e virtuais se não existem 

filtros para interpretação que possam iluminar a relação da obra de arte com o 

expectador. Aquele que entra no museu ou no espaço expositivo não tem a 

capacidade comum de compreender imagens sem que elas façam parte de uma 

história. Como os Salões, por sua origem histórica, possuem rupturas na compra dos 

objetos de arte e não há vários exemplares significativos de um único artista, quando 

muito, existem 3 ou 4 obras de arte no mesmo local. Raras exceções como na 

Pinacoteca de São Bernardo do Campo que possui uma série de obras do Pierino 

Massenzi que foram doadas pelo próprio artista enquanto estava vivo, ou outras 

doações que foram incentivadas pelo curador João Delijaicov com os próprios artistas. 

Ainda contando como uma produção de internet pobre, a Secretaria de Cultura de São 

Bernardo do Campo possui alguns recortes imagéticos 11  como Favelas – 1982, 

Operários (1900-1949) e o Primeiro Congresso Nacional da Central Única dos 

Trabalhadores, estes recortes não são acompanhados de textos explicativos, o que 

dificulta muito a compreensão pelas pessoas que visitam. 

 

  

                                            
11 O site encontra-se disponível no endereço 

 http://www.memoriaeacervo-online.saobernardo.sp.gov.br/pages/home.php 
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CAPÍTULO 4: SOBRE AS MÍDIAS SOCIAIS E O TRABALHO DO MUSEU 

 

A relação da curadoria é um assunto complexo que entra nesta pesquisa como 

uma proposta de renovação dos Salões. Há uma importância crucial que o curador 

preparado para o século XXI deve pensar em questões tão pulsantes como o vídeo 

na internet, a fotografia viralizada no Instagram, quanto os novos meios e as 

famigeradas #hashtags. Afirmo que o curador para o século XXI é aquele que 

consegue perceber e trabalhar com as imagens e com o contexto dos Salões como 

uma proposta de se atualizar e de atualizar o outro através da história das imagens. 

Usar de uma série de imagens praticamente desconhecidas para criar curiosidade se 

torna mais interessante para chamar a atenção do público, aquele que necessita ser 

despertado para tal condição: a de querer fazer parte do processo. A internet provém 

fazer parte do processo, existem ferramentas únicas de integração onde as pessoas 

podem estar conectadas com o vídeo, com a presença online. Não estou abordando 

mais o Twitter que desde a sua criação, em 2006 nos Estados Unidos e sua 

popularização no Brasil a partir de 2008, traz a palavra como integrador, atualmente 

existem diversas outras ferramentas que popularizam a imagem e o vídeo como 

proposta de curadoria e como canal de personalização, canal de interesses, propostas 

vívidas. Como trabalhar com interesses de gerações tão diversas e vivificar o legado 

dos Salões nos municípios do ABC Paulista? Como proporcionar mostras 

contundentes e que possam despertar interesse do público especializado e não-

especializado? As respostas são complexas por tratarem de grupos distintos e 

multidisciplinares, tentarei comentar sobre alguns deles. 
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Deixar de comentar este ponto sobre mídias sociais seria como deixar de falar 

do momento atual do Brasil e do mundo no que se refere ao público, mídias, pessoas 

e inclusive, fomento para as artes, e porque não, cultura de uma forma geral. 

Através da experiência vivida na 10º Bienal do Mercosul, que fui convidado a 

palestrar sobre um tema a meu critério, escolhi discutir a relação entre mídias sociais 

e envolvimento das pessoas quando na sua relação com a imagem. A ideia foi 

apresentada em dezembro de 2015, quando estava pesquisando a relação da 

curadoria e do público, pensando focadamente nos processos de aquisição de obras 

de arte e como isso se relaciona com as pessoas que estão fora do mundo das artes, 

e qual o sentido de se comprar obras de arte desta forma. A ideia da fala era 

primeiramente entender o processo de concepção de uma startup, para, no processo 

de maturação de uma ideia, poder conceber uma interação com o público. Aqui acho 

interessante destrinchar alguns pontos relevantes. O que é uma startup? Startup é um 

modelo de negócios que veio das empresas de tecnologia, especialmente as dos 

Estados Unidos, e está ligada a empresas que testam seus produtos antes mesmo de 

desenvolvê-los. Facebook e Google são duas startups de sucesso, que possuem 

produtos que foram testados e modificados rapidamente para que pudessem dar 

resultados satisfatórios. Segundo a Wikipédia: 

Essas empresas, normalmente de base tecnológica, possuem espírito 

empreendedor e uma constante busca por um modelo de negócio 

inovador. Este modelo de negócios é a maneira como a startup gera 

valor – ou seja, como transforma seu trabalho em dinheiro. Um 

exemplo é o modelo de negócios do Google que se baseia em cobrar 

por cada click nos anúncios mostrados nos resultados de busca. 

Outro exemplo seria o modelo de negócio de franquias: o franqueado 

paga royalties por uma marca, mas tem acesso a uma receita de 

sucesso com suporte do franquiador – e por isso aumenta suas 

chances de gerar lucro. Empresas que criam modelos de negócio 

altamente escaláveis, a baixos custos e a partir de ideias inovadoras, 

são empresas startups. Startups não são somente empresas de 

internet. Elas só são mais frequentes na internet porque é bem mais 
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barato criar uma empresa de software do que uma indústria. 

(WIKIPÉDIA, 2016) 

 

Uma startup sempre é criada a partir de um problema existente, ou ela é uma 

ideia disruptiva, ou seja, uma ideia que não possui um problema pulsante, mas que 

potencialmente poderia atrair pessoas a usá-las. Um exemplo de tecnologia e ideia 

disruptiva é o Airbnb, que consiste num aplicativo para smartphones que divulga 

quartos vazios para pessoas que precisam de hospedagem. Atualmente, o Airbnb vale 

mais de 25 bilhões de dólares, sem mesmo possuir sequer um quarto próprio 

(BORNELLI 2015). A ideia do Airbnb é a de pensar que as pessoas precisam de 

quartos para ficarem hospedadas, mas que não querem ficar em hotéis, ou pelo preço, 

mas principalmente pela experiência. O que acontece quando você se hospeda na 

casa de um estranho que abre as portas para recebe-lo? Você se sentirá em casa, é 

o que o site vende às pessoas que compram uma experiência. Experiência, é nesta 

palavra que quero chegar. 

O processo da pesquisa em arte tem a ver, para mim, com a ideia de inovação. 

É preciso pensar em inovação em curadoria para principalmente, poder dialogar com 

as pessoas que estão mudando a cada dia, e um exemplo claro disso é que a geração 

Z que hoje está com 15 -17 anos, ou seja, está saindo da escola, teve recentemente 

uma clara divergência com os acontecimentos nas escolas estaduais de São Paulo12. 

Este pensamento me levou a refletir, sobretudo quando Dimenstein e Cortella 

comentam no livro para falar sobre curadoria de conteúdo: 

Dimenstein – Concordo com você em parte. Não se tem cidadania 

completa sem informação livre – isso já sabemos. Não existe 

                                            
12 Estou me referindo especificamente aos alunos da rede Pública de Ensino do Estado de São Paulo, que se 
insurgiram com movimentos organizados de ocupação das próprias escolas estaduais contra o plano que iria 
remanejar e transferir vagas para periferias, e dividir os anos escolares. Os alunos conseguiram reverter a situação 
que provocou um debate sobre o quanto a geração está dividida e modificada já mesmo em relação a geração 
anterior, a Y. Dentre as várias referências, cito: http://www.cartacapital.com.br/educacao/fechamento-de-escolas-
mobiliza-alunos-em-sp-2083.html 
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cidadania completa se não houver educação. A cidadania implica 

liberdade de escolha. Se o indivíduo não tiver essa oportunidade de 

escolher e optar, a cidadania, por definição, estará atrofiada, não 

poderá ser exercida. É o mesmo que o enjaular a pessoa. 

(CORTELLA 2015, 42) 

 

A curadoria em artes precisa aprender com essa relação de diálogo com o 

outro. As mídias sociais empoderam o indivíduo para dizer o que pensa, a ver o que 

quer e a ser altamente seletivo. Isso promove uma interação enorme com as coisas 

novas e experiências fora do próprio cotidiano para conhecer outros, seja da 

personalidade famosa, seja do cantor musical, do esportista, mas não do museu, não 

da obra de arte, não do acervo. E por que? Simplesmente porque os museus não 

acompanham este efeito, os Salões e os acervos municipais, menos ainda, visto que 

engatinham na construção de um museu eficaz e eficiente. Há uma série de 

experiências muito interessantes como o Museu de Los Angeles nos Estados Unidos 

que usa o Snapchat13 (@LACMA) de forma única, de forma original relevando o seu 

acervo e promovendo curiosidade. É interessante ver o quanto essa relação com a 

memória e o cotidiano é altamente reveladora quando se estimula a pensar o objeto 

de arte de uma outra forma, de forma icônica, cômica, que pode trazer diálogo com o 

contemporâneo, com o cotidiano, com a vida do outro. O mesmo museu de Los 

Angeles é uma referência a nós como percepção de mídias sociais que no Brasil não 

há semelhantes, há tentativas de empoderar o público através da imagem, mas de 

forma ainda muito tradicional e formatada para um público que conhece arte, e não 

como forma de atrair pessoas novas; algumas experiências como o IAC (Instituto de 

Arte Contemporânea) e o Instituto Tomie Ohtake, ambos em São Paulo, podem 

elucidar ações boas no Snapchat e outras mídias sociais. A falta de interação com o 

                                            
13 O Snapchat é uma mídia social baseada em vídeos de 15 segundos e fotos que desaparecem em 24h, tornando-
se febre entre a geração Z, nos anos de 2014 em diante. Atualmente o Snapchat processa mais de 7 bilhões de 
vídeos diariamente. (WIKIPÉDIA 2016) 
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público é certamente algo relevante, não se produz cultura e não se leva cultura a 

ninguém se não se entende o conceito de alteridade. Segundo Todorov, o conceito de 

alteridade impõe: 

Primeiramente, um julgamento de valor (um plano axiológico): o outro 

é bom ou mau, gosto dele ou não gosto dele, ou, como se dizia na 

época, me é igual ou me é inferior (pois, evidentemente, na maior 

parte do tempo, sou bom e tenho autoestima…). Há, em segundo 

lugar, a ação de aproximação ou de distanciamento em relação ao 

outro (um plano praxiológico): a dos valores do outro, identifico-me a 

ele; ou então assimilo o outro, impondo-lhe minha própria imagem; 

entre a submissão ao outro e a submissão do outro há ainda um 

terceiro termo, que é a neutralidade, ou indiferença. Em terceiro lugar, 

conheço ou ignoro a identidade do outro (seria o plano epistêmico); 

aqui não há, evidentemente, nenhum absoluto, mas uma gradação 

infinita entre os estados de conhecimento inferiores e superiores. 

(TODOROV 2010, 417) 

 

O museu atual e o modelo de interação atual é algo que mostra seus sinais de 

fragilidade. Aqui amplio rapidamente a pesquisa para ir além dos Salões de Arte, e 

começo a pensar que a relação com os acervos só faz algum significado quando é 

ventilado, é exposto, é trabalhado. A palavra ‘trabalhado’ é uma constante que precisa 

ser revista, como parte de uma sofisticação daqueles que compram obras de arte e 

por isso, do município ou do museu, ou da instituição pública. As verbas públicas 

gastas para se comprar obras de arte são ínfimas e mais ínfimas são as que existem 

para conservar, portanto não há trabalho relativo aos Salões, e menos ainda do 

acervo. Compram-se obras de arte e jogam fora a memória que poderia ser viva, 

pulsante, mas só se tornaria algo vivo quando colocada para ser apreciada, conectada 

com o contemporâneo através das mídias sociais, da história, da curadoria. 

O curador como protetor deste legado importante que são os acervos, é aquele 

que será o super-homem ou a super-mulher que trabalharão incessantemente para 

que nada se perca da relação entre conservar e se mostrar. 
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E afinal, o que a ideia de startup possui com essa relação entre mídias sociais 

e obras de arte no acervo? É um processo de experimentação e um método que vem 

desse procedimento de startups que promove um erro mínimo, uma experiência que 

consiste em “validar” a proposta antes de executá-la. É na verdade um hábito que se 

perdeu no Brasil que vem principalmente do ouvir, e aí porque o conceito de alteridade 

é tão importante, e é aliás, o que deve ser cada vez mais encorajado a se pensar 

como estratégia. Isso está intimamente envolvido com a questão financeira e com 

crises epidêmicas e endêmicas. O Brasil teve um boom econômico nos anos 2000-

2010 com a ascensão das classes médias e um aumento expressivo em condições 

de fomento às artes visuais, em especial. Acontece que, quando este aumento 

ocorreu, recebemos inúmeras mostras internacionais, fazendo o Brasil entrar num 

ranking até então inédito, o das 20 exposições mais frequentadas do mundo 

(WIKIPÉDIA 2015). Isso é claro, é muito positivo, há fomento para as artes, algo com 

menos intensidade até o momento; mas essa ação causou, e causa, um desleixo nas 

relações que em tempos de crise é certamente sentido: a comunicação com o outro 

se esvaziou. 

Há nos museus, um livro de assinaturas, reclamações e sugestões que é um 

requisito expresso na Lei dos Museus, porém esse é um bom exemplo de que a 

comunicação parou e não há interesse nenhum de se pensar naquele que visita o 

espaço, aquele que se importa em ver, aquele que de fato é o expectador. A ideia de 

se pensar no que o público quer ver, mais como uma forma de interagir dificilmente é 

posta em prática. Imagina-se o que é bom e propõe-se uma mostra, por exemplo. 

Sempre este movimento de cima para baixo, é um resquício de como as elites 

brasileiras entendem esse processo historicamente, da construção cultural, 

especialmente vindo das experiências europeias, e aqui cito a mecânica dos Salões 
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de Arte Contemporânea, que na verdade, nunca saíram do período Moderno e suas 

conexões sempre vieram das elites, sejam elas a econômica ou a política, no caso do 

ABC Paulista. Ainda sobre a experiência dos Salões, há de se pensar que comumente 

quando falo para as pessoas que estudo os Salões de Santo André que acontece faz 

mais de 40 anos no mesmo espaço, algumas pessoas ficam surpresas por saber que 

esse evento existe, e que a mostra dos Salões é importante, pois traz a oportunidade 

de ver artistas jovens de todo o país. Ou seja, se a mostra não conecta, e tem uma 

ínfima participação do público, como engajar este público para que ele atribua valor 

aos eventos e traga diálogo com os próprios artistas que expõem? 

A ideia é simples, sempre precisa haver um chamariz. Sem um chamariz que 

faça as pessoas saírem de suas casas, nunca esta relação conseguirá perdurar e 

certamente o público preferirá o shopping center, pois ele está mais a vista e é 

comumente pensado como entretenimento, como algo a ser visitado por lazer. Como 

criar lazer e condições para que espaços de arte se tornem lazer? A opinião que eu 

possuo sobre este quesito é transformar o espaço público em um espaço público, de 

interação, de comunidade, e principalmente de apropriação. Cabe então aos 

curadores como parte de uma estratégia de sobrevivência e como estratégia de 

comunicação, uma extensa participação na comunidade que lhes cercam. Mas isso 

dá trabalho e se não há vontade, não há mudança, não há interação e continuará 

sendo um gargalo de gasto de dinheiro desnecessário para algo que ninguém quer 

ver. 

Na fala da Paula Caetano, também aparece algo sobre este ponto: 

Paula Caetano: [...] mas aquilo não bastava para atrair o público de 

Santo André, que é um público extremamente árido, difícil. Ai eu 

contratei o Otávio Donasci para fazer a Hidra. E teve reunião, para 

saber se podia aparecer mulher pelada, se não podia, se iria vir gente, 

se não ia. Bom, no dia da abertura do Salão, às 9 horas da manhã, 

tinha fila. Ninguém sabe de onde veio, e eu juro que eu não paguei 



97 
 

ninguém para ir. Foi extremamente espontâneo, e saiu no 

jornal (Douglas: esse eu já vi), e saiu no jornal do Diário 

Popular, ou um desses de sangue ai, saiu “Salão de Arte 

traz mulher pelada”. Eu acho que foi essa grande chamada 

que trouxe gente, não foi a arte, mas sim a mulher pelada. 

Mas de todo o jeito, a Hidra ficou três dias e os três dias 

lotada, o Salão lotado. 

Douglas: que era uma instalação, me conta um pouquinho 

mais. 

Paula Caetano: Era uma instalação maravilhosa que tinha 

um, na verdade, a cabeça da Hidra era um Munk, aquele 

que levanta para trocar lâmpada, e tinha um projetor para 

dentro e uma câmara para filmar o expectador. A cabeça 

da Hidra era uma grande tela, que falava com as pessoas 

que estavam olhando pra ela. E a outra tela, ela captava. 

E como ela tinha um corpo que era de mais ou menos 100 

ou 200 metros, era todo o jardim da prefeitura. Ali dentro 

aconteciam coisas, coisas de sonho. Tinha gigantes, anãs, 

mulheres com muito cabelo, homens maravilhosos com 

super físico. E como tinha uma areia, era um breu total, só 

acendia quando chegavam as pessoas, e um perfume 

muito bom, sem ser vagabundo. 

Douglas: isso em que ano? 

Paula: Isso foi em 1992. [o correto é 1998] [...] Esse salão 

foi um marco por que ai, nós fizemos, e eu sempre 

acreditei Douglas, que Salão não é seleção, abrir a porta, 

servir vinho e ir embora. Eu acho que Salão precisa ter 

coisas para se pensar e coisas a serem discutidas. Então, 

um Salão precisa ter no mínimo, uma mesa redonda, gente 

para conversar, dúvidas a serem tiradas, e isso tem que 

ficar com o texto que seja publicado ou com o próprio 

catálogo, ou que seja distribuído no dia para os artistas e 

estudante, se não, não tem função. 

[...] A exposição é uma desculpa para se abrir um debate. 

Fazer um pensamento, conceituar tudo e ver se aquilo é o 

que a gente quer para o ano que vem. (CAETANO, 2015, 

9' 13") 

 

Esse exemplo dado por Paula Caetano, é 

interessante para pensarmos que tipo de conexão 

com o contemporâneo está se promovendo na obra 

de arte e na forma de se produzir exposições. Acredito 

que a forma dos museus pensarem em suas propostas 

Imagem 28- Recorte do Jornal Diário do Grande 
ABC 

16 de abril de 1998 

 



98 
 

não cabe mais no contemporâneo ser fechado ao novo, precisa ser mutável 

constantemente, volátil e muito mais permissivo. Grandiosos fomentos e falta de 

público não combinam mais, da mesma forma que instituições inchadas e flácidas na 

sua composição também carecem de sofisticação e acabam produzindo mostras que 

ninguém vê ou pior, na maioria das vezes as pessoas nem ficam sabendo. A ideia de 

ter uma mostra é o quanto a arte pode causar nas pessoas um sentido de 

transcendência, de ação, de motivação para a vida. É claro que a educação aqui é 

um sentido importante para este quesito, o de preparar o olhar, e se a escola é 

deficitária, não criamos condições para aquele que observa, promovendo leituras a 

partir do seu próprio mundo, pois todos necessitam de uma alfabetização do olhar. A 

questão da alfabetização do olhar parece ser irrelevante, mas não é. É função do 

museu observar as práticas de educação para que o sentido do olhar possa ser 

apurado e seja de fato ensinado aqueles que procuram; porém não podemos deixar 

de pensar que a escola formal é uma porta de entrada para que as artes visuais 

possam ser introduzidas e assemelhadas na vida cotidiana.  

O sentido do conceito de alteridade é justamente o fato de se pensar como 

chegar no público local e como empoderar este público através do processo de 

ensino-aprendizagem. Há uma série de experiências interessantes e boas no Brasil, 

uma delas é o projeto JAMAC, idealizado pela artista visual Mônica Nador14, que 

acontece na periferia de São Paulo, no Jardim Miriam, extremo sul da cidade. 

                                            
14 Mônica Panizza Nador (Ribeirão Preto SP 1955). Pintora, desenhista, gravadora. Forma-se na Faculdade de 

Artes Plásticas da Fundação Armando Álvares Penteado (Faap), São Paulo, em 1983. Dois anos depois, frequenta 
o curso de gravura planográfica com Regina Silveira (1939) na Escola de Comunicações e Artes da Universidade 
de São Paulo (ECA/USP). Realiza sua primeira exposição individual no Museu de Arte Contemporânea da 
Universidade de São Paulo (MAC/USP), em 1983. Em 1994, recebe uma bolsa de estudos da Mid-America Alliance 
e viaja para os Estados Unidos. De volta ao Brasil, recebe em 1999, a Bolsa Vitae de Artes, na área de artes 
visuais com o projeto Paredes Pinturas. Neste mesmo ano, desenvolve em conjunto com os moradores da Vila 
Rhodia, em São José dos Campos, São Paulo, o projeto Paredes Pintadas, que consiste na criação de desenhos 
em máscaras de acetato que são pintados nas casas do bairro. No ano seguinte obtém o título de mestre pela 
ECA/USP, com a dissertação Paredes Pinturas, sob orientação de Regina Silveira (1939).  

http://jamac.org.br/
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Há outra relação para o empoderamento do público que é altamente 

experimental. O MIS-SP tem feito um exercício enorme com o seu diretor André Sturm 

desde 2011, para ensinar às pessoas o caminho de um museu até então, 

inexpressivo. O Complexo do MIS-SP tem como vizinho o MUBE, que é uma 

instituição privada, e o MIS-SP faz parte do circuito de Museus do Governo do Estado 

de São Paulo, tendo como irmãs o Museu Afro, a Pinacoteca do Estado de São Paulo, 

o Paço das Artes (sem sede própria) entre outras instituições. O exercício que o diretor 

do MIS-SP tem provocado no público é mesmo pensar o museu como seu, como uma 

parte de apropriação para a vida. As exposições de Ai WeiWei (2013), David Bowie 

(2014) e Castelo Rá-Tim-Bum (2015) superaram expectativas de público com milhares 

de pessoas, e conectando-as a uma realidade até então pouco conhecida que era 

primeiro, o local do museu até então fora do habitual conhecimento das pessoas 

inclusive por sua localização no Jardim Europa, bairro nobre de São Paulo; e segundo, 

uma realidade que tem fundamento numa memória vivida, e por isso conseguiu atrair 

tanta gente. O MIS-SP foi fundado em 1970 com o objetivo de conservar e mostrar 

produções relacionadas a imagem de novos suportes como televisão, cinema, 

videoarte e o som. O MIS possui um dos maiores acervos de Arte Contemporânea, 

sons e películas do país. 

Um curador que acredito ser necessário comentar é o Marcello Dantas. Amado 

ou odiado, sem sombra de dúvidas precisamos pensar as exposições que ele trouxe 

nos últimos anos ao Brasil e como ele entende o processo museológico de uma forma 

completamente diferente dos museus de arte no Brasil. Como exemplo, o Museu da 

Língua Portuguesa que foi um dos projetos de Dantas, ele mostra destreza em 

conseguir resolver um problema tão complexo como apresentar a beleza da Língua 

Portuguesa com o propósito de ensinar e despertar o interesse das palavras e suas 
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origens. A pesquisadora Priscila Zanganatto Mafra, afirma em sua tese de mestrado 

sobre a relação do museu com as pessoas: 

Na justificativa do acervo imaterial demonstrado nas diferentes 

maneiras de apresentação, define Marcello Dantas (2011), “língua 

nasceu audiovisual, língua é audiovisual. Qualquer outra 

representação é só uma representação”.  

Recortes visuais, close, som envolvente impactam os visitantes. Em 

comentários espontâneos sobre o Auditório, a maioria dos visitantes 

comenta a exibição do vídeo no museu, “parece cinema e não museu” 

diz a aluna de 12 anos. A professora que acompanhava o grupo 

comentou: “esse museu é todo diferente, apresenta o acervo em 

forma de vídeo, e nos faz viajar na língua portuguesa”. [...] 

Esse ambiente do Museu da Língua Portuguesa lembra um 

planetário, mas não para apreciar a beleza das estrelas, mas um 

“planetário de palavras” para reconhecer o brilho dos clássicos da 

língua portuguesa. 

A Praça da Língua assemelha-se a um anfiteatro com arquibancadas 

para “sentir a língua portuguesa em prosa e poesia”. Para apresentar 

alguns dos clássicos da literatura, os profissionais (anexo 1) com 

direção artística de Marcello Dantas, criaram imagens que se 

espalham por todo ambiente, teto, parede, chão. A produção sonora 

e musical acompanha poesias e prosas, com seguintes temas: amor, 

exílio, pessoas, favela e música. A apresentação consta de poesias 

de Carlos Drummond de Andrade, Gregório de Matos, Fernando 

Pessoa e Luís de Camões, textos de Guimarães Rosa, Euclides da 

Cunha e Machado de Assis e canções de Noel Rosa e Vinícius de 

Moraes. 

Dentre os vinte e seis narradores, declamadores dos textos, 

destacamos: Arnaldo Antunes, Chico Buarque, Elza Soares, Juca de 

Oliveira, Mateus Nachtergaele, Paulo José, Zélia Duncan, que 

embelezam o ambiente e enriquecem a apresentação. 

Segundo o material do Educativo para os professores, “um ambiente 

onde a poesia não é meramente ‘lida’, mas vivenciada em suas 

minúcias, palavras e silêncios”. (MAFRA, 2011, p. 96 - 98) 

 

É esta relação com as pessoas que o museu precisa buscar, precisa se voltar 

e pensar em sua própria reinvenção. Marcello promove essa reinvenção com 

tecnologias e novas criações para mostrar algo que já existe de um modo totalmente 

novo e inesperado. Outras séries de exposições que Marcello trouxe ao Brasil, foram 

recordes de público, como exemplo Cai Guo Qiang (exposto em 2013) ou Antony 

Gormley (exposto em 2012), apresentadas em várias capitais brasileiras. Ambas as 
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exposições tiveram recordes de público, as pessoas ficavam muitas horas na fila para 

apreciar a novidade. Há aqui um interesse mútuo: primeiro a relação da descoberta e 

segundo a noção de pertencimento. A descoberta se dá quando as pessoas se 

comunicam e contam da experiência vivida ou da não vivida, que produz curiosidade 

e certamente destina a energia a uma possibilidade de compreender o mundo, a partir 

das esculturas de Gormley ou dos desenhos de pólvora do Qiang. Assim, as pessoas 

iniciam uma relação mais próxima com o cotidiano e por isso, permanece na mente 

delas fixada como experiência. Já a noção de pertencimento é uma característica que 

sempre consigo enxergar nos trabalhos curatoriais de Marcello Dantas, é aquilo que 

se produz quando há, primeiro, uma sensibilidade do curador em trazer algo que vem 

de fora (no caso destas exposições, Cai Guo Quiang veio da China e Antony Gormley 

veio da Inglaterra) mas está facilmente conectado às pessoas que costumeiramente 

não entendem de arte e assim, produz essa noção de pertencimento que é 

extremamente importante nesta relação entre a obra de arte e o expectador.  Essa 

relação é tão sensível que é nítido observar que a tradução possível que o curador 

provoca no público é tão sofisticada quando a própria produção do artista, que se 

assemelha muito mais numa forma de um DJ, como afirma Nicolas Bourriaud, do que 

propriamente como criador de algo: 

Assim, a obra de arte contemporânea não se coloca como término do 

“processo criativo” (um “produto acabado” pronto para ser 

contemplado), mas como um local de manobras, um portal, um 

gerador de atividades. Bricolam-se os produtos, navega-se em redes 

de signos, inserem-se suas formas em linhas existentes. 

(BOURRIAUD, 2009, p. 16) 

 

Artista e curador estão em simbiose quando o trabalho se torna amplo e que 

as pessoas se sentem impelidas de saírem de suas rotinas para entrar num local que 

já não é mais de contemplação somente, mas se torna um local de inovação, um local 
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de pensamento para a liberdade, uma proposta de interação diferente com o mundo. 

A forma como Marcello Dantas promove as exposições serve como um aprendizado 

de inovação e como pensar que os acervos possam ser refrescados a ponto de se 

tornarem objetos importantes e fazerem parte do cotidiano das pessoas, de suas 

memórias visuais. A hibridização de tecnologia no ambiente museológico e 

museográfico, e aqui entendo as propostas como diferentes: a internet e a 

museografia como forma de preparar o espaço para que ele seja lido variando as 

formas que se expõem e as interações previstas com elas, como uma instalação que 

possa interagir com o ambiente usando a internet, aqui cito as experiências da artista 

Gisele Beiguelman (com a forma) e Andrei Thomaz15 (com o conteúdo); e com a 

museologia, no sentido de hibridizar as ações culturais como forma de promover e 

transmitir melhores condições de leitura da obra de arte, com ou sem a promoção de 

interação, aqui cito o trabalho de Marcello Dantas. 

Outra proposta que acredito ser muito relevante é que o museu do futuro 

precisa repensar o modo como transmite as mostras, como refresca seu acervo para 

ser revisto, mas acima de tudo, como ele trata ações de inteligência como as 

discussões, seminários avançados, diálogos com artistas e curadores, a ideia e o 

fomento da crítica; tudo isso para criar o que Paula Caetano comentou no vídeo, “uma 

                                            
15 Giselle Beiguelman (São Paulo/ SP, 1962) é curadora, ensaísta, artista e professora da Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP). Pioneira no campo da arte digital e no uso da internet e 
de redes móveis para intervenções artísticas, tem diversas obras premiadas, com destaque para O livro depois do 
livro (1999), egoscópio (2002) e Cinema sem Volta (2014), entre outras. Vários de seus projetos e ensaios integram 
o currículo de graduação e pós-graduação de universidades e centros de pesquisa no Brasil, EUA e Europa. 
Seu trabalho inclui intervenções em espaços públicos, projetos em rede e aplicações para dispositivos móveis, 
exibidos internacionalmente nos principais museus de arte e mídia, centros de pesquisa e espaços de arte 
contemporânea. (WIKIPÈDIA 2016) 
 
Andrei Thomaz é artista visual e professor. Mestre em Artes Visuais pela ECA/USP e formado em Artes Plásticas 
pela UFRGS. Sua produção artística abrange diversas mídias, digitais e analógicas, envolvendo também várias 
colaborações com outros artistas, entre as quais encontram-se performances sonoras e instalações interativas. 
Entre os prêmios e editais pelos quais foi contemplado, encontram-se a Bolsa Funarte de Estímulo à Produção em 
Artes Visuais 2014; #1 C.LAB - Blau Projects, com curadoria de Douglas Negrisolli, 2014; Edital de Estímulo à 
Produção Audiovisual do Espaço do Conhecimento UFMG 2012; Prêmio de Ocupação dos Espaços da Funarte 
2010, junto com Daniel Escobar e Marina Camargo; Edital do Centro Cultural Banco do Norteste 2010; 63 Salão 
Paranaense, 2009; Prêmio Atos Visuais, 2007; Prêmio FIAT Mostra Brasil, 2006. Participou de festivais como 
Videobrasil (2011), FILE (diversas edições) e outros. (THOMAZ s.d.) 
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desculpa para que se possa discutir arte”, para que se possa discutir cultura. Sobre 

este tema, muito oportunamente a museóloga Claudia Porto comenta: 

É verdade que vários museus, dos mais de três mil existentes no 

Brasil, estão em situação delicada: imóveis que precisam de restauro, 

equipamentos quebrados, gestão ineficiente, escassez de pessoal 

especializado, falta de recursos – para falar dos problemas mais 

evidentes. Temos museus fechados de facto e museus "fechados" 

porque não sabem ou não conseguem se relacionar com o público e 

o entorno. Neste cenário, há um tema que precisa ser debatido com 

urgência, num exercício interno da área museal, mas também 

compartilhado com toda a população: a ideia do "museu do século 

XXI". 

E que museu é esse? O que devemos esperar, o que podemos cobrar 

dele? Muito. A ideia de museu se modificou imensamente nas últimas 

décadas, e mesmo a mais recente definição de museu, divulgada em 

2007 pelo Conselho Internacional de Museus (Icom, na sigla em 

inglês), está sendo rediscutida. Usada como referência na 

comunidade internacional, essa definição afirma que "o museu é uma 

instituição sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e de seu 

desenvolvimento, que adquire, conserva, pesquisa, comunica e expõe 

o patrimônio tangível e intangível da humanidade e do ambiente, com 

o propósito de educação, estudo e prazer". Para além do fato de esta 

definição já estar defasada, se quiséssemos chamar de "museu" 

apenas as instituições que se encaixam, ao pé da letra, nessa 

classificação, teríamos problemas. 

Os museus mudaram muito, mas precisam continuar mudando para 

se adaptar a uma sociedade e a um planeta completamente diferentes 

daqueles do século passado. Há pouco mais de trinta anos, não havia 

internet, redes sociais, selfies e nem buscadores como o Google. Não 

tínhamos noção da enormidade do problema ambiental que a raça 

humana estava impingindo ao planeta. A superpopulação assustava 

menos. Os modelos intelectuais do século XIX, no que diz respeito à 

economia, à política e à educação, ainda eram vigentes (ainda o são, 

embora estejam em plena transformação). 

O museu do século XXI não precisa ser físico nem ter patrimônio 

tangível. Ele pode, por exemplo, ter acervo virtual ou colecionar 

memórias pessoais, como é o caso do Museu da Língua Portuguesa 

(cujo imóvel foi consumido pelo fogo há alguns meses, mas cujo 

acervo foi salvo porque havia backup) ou do novíssimo e experimental 

Museu das Coisas Banais, projeto de pesquisa de um grupo de 

estudantes da Universidade Federal de Pelotas. (PORTO 2016) 

 

Experiências com acervos de arte tem importância a partir do momento que se 

tornam comunicadores de uma era, de uma época, e só se tornarão de fato úteis, 
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quando se tornarem algo que possa ser usado pelas pessoas para que se apropriem 

de uma história-memória, quando aquilo que lhes for importante for levada em 

consideração. Não existe um projeto de continuidade nos Salões de Arte no país que 

possam, por exemplo, determinar sua necessidade ou a sua forma de promover 

cultura, enquanto não existe diálogo com o entorno, com o comum, com o cotidiano. 

Estar deslocado da internet e das coisas imateriais como as redes sociais, é no 

mínimo, pensar que o próprio entorno do interlocutor simplesmente não existe, ou que 

ele é falho. Sobre esta equivalência entre museu e ambientes virtuais, há uma 

convergência de valores que não pode ser desprezada enquanto se olha para o 

entorno daquele. Acessar obras de arte, museus e acervos públicos não pode ficar 

restrito à pesquisadores e acadêmicos e menos ainda ficar empoeirando em locais 

insalubres que certamente farão as obras de arte se perderem. Assim como os 

acervos criados através dos Salões de Arte Contemporânea do ABC Paulista, nota-

se um profundo desconhecimento de como dialogar com essas obras de arte, dessas 

imagens que fazem parte da cultura brasileira.  

É possível dialogar com as mídias sociais a partir de experiências com o acervo 

e trazer, motivar as pessoas para passeios de novas descobertas. Isso dá trabalho e 

não é simples, porém só um projeto de continuidade fará com que esforços deste tipo 

não sejam perdidos, e possam ser analisados, operados a médio prazo e que tenham 

capacidade de comunicar e colaborar com a construção da cultura local e nacional. 

Os municípios do ABC Paulista, especialmente Santo André, São Caetano e São 

Bernardo do Campo que fazem parte desta pesquisa com mais proximidade do que 

os municípios ao redor como Mauá e Rio Grande da Serra, proporcionam aos seus 

munícipes uma relação muito ínfima com seus instrumentos de disseminação de 

cultura. As Pinacotecas de São Bernardo, São Caetano do Sul e a recém-criada de 
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Santo André, possuem produtos culturais desinteressantes e carecem de sentido de 

coletividade e de apreço ao objeto de arte. As verbas que estes locais recebem foram 

paulatinamente ceifadas nos últimos anos, visto que o número de funcionários que 

trabalhavam nestes locais diminuiu sensivelmente e não há braço para executar estes 

trabalhos. A gestão pública ineficiente e deficitária destes locais para a cultura, é um 

reflexo do que se vê de mais cruel neste país: não há um planejamento estratégico de 

médio e longo prazo, há apenas a realização rápida de coisas ruins, visando 

reeleições e participações políticas que mantenham os mesmos senhores no poder. 

Esta situação recorrente nos mecanismos que promovem os Salões de Arte e cultura 

por sinal, são nítidas soluções de pouca ou nenhuma continuidade nas ações que 

dizem respeito aos acervos de arte. Em 2008, quando iniciei a pesquisa sobre os 

Salões de Arte Contemporânea de Santo André, era impossível se estudar os Salões 

e as obras que compunham o acervo pois não existia uma catalogação, isto demorou 

quase um ano para ser compilado e eu conseguir escrever a dissertação de mestrado. 

Há um vazio nas ações das Prefeituras pois tudo demora muito e tudo depende de 

algum aval, alvará, ou alguma burocracia; e se tratando dos Salões de Arte e do 

patrimônio artístico, como não há uma lei norteadora para esses eventos, cada 

prefeitura desempenha o papel desejado com os Salões, geralmente deixando o 

acervo construído ao vento do acaso, e das trocas de diretorias e gestões. 

A relação do curador com estes espaços e com estes acervos vindos dos 

Salões, é uma relação muito mais complicada, pois frequentemente estes acervos 

não conseguem compor uma mostra inteira de um único artista, ou um recorte que 

possa traduzir a experiência do momento. Vai então da sagacidade e desprendimento 

do curador, e claro, um bom relacionamento com o entorno e com os artistas, 

curadores de outros museus, colecionadores, e galerias, para promover ações que 
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possam dialogar com os acervos e possam trazer obras de arte e construções 

interessantes para o público apreciar. A estrutura enxuta dos Salões precisa ser 

compreendida como uma forma experimental de se trazer aquilo que importa para o 

público ao redor, claro que quando me refiro do público ao redor, estou me referindo 

também aqueles que circulam e não só os que moram próximo a cada local. Os 

artistas, curadores e críticos, bem como jornalistas que circulam nos locais que 

produzem arte são importantes, pois, proporcionam a divulgação, a oxigenação da 

produção e bem como podem ser estimulados a dialogar com os acervos, de maneira 

que atraiam público para pensar novas experiências. 

Outro ponto importante é que estes acervos e museus precisam ser 

incorporados a um item essencial que são os cafés e as lojas de souvenir. É 

imprudente e improdutivo se negar que o capital tenha abraçado e a sociedade do 

espetáculo tenha concebido os museus como parte de um grande show. A relação 

com o alimento pode parecer uma bobagem, mas a concepção humana e a própria 

noção de casa estão ao redor da comida, do alimento, da cozinha. Pensar que as 

pessoas irão se apropriar do local sem que haja condições facilitadoras para se 

passar, se gastar um tempo no museu, é o mesmo erro de se achar que as pessoas 

irão ao museu unicamente pelo que está exposto. Não vão. As pessoas que vão ao 

museu e que querem ver uma obra de arte para contemplá-la, apreciá-la, vão ao 

museu para ter uma experiência. É a experiência da obra de arte, do cafezinho com 

os amigos, do encontro da escola, do almoço gourmet, do convívio social da matilha, 

da compra da lembrança na lojinha para eternizar aquele momento especial. 

Da mesma forma que o alimento inserido no contexto do museu, o cafezinho 

por assim dizer, as redes sociais precisam ser incorporadas nas atitudes dos museus. 

A pessoa que se importa em ter uma experiência com a obra de arte que lhe está 



107 
 

sendo mostrada, tem o poder de compartilhar e isto é ótimo. Com mais pessoas 

compartilhando obras de arte e mais conexões possam se fazer através da imagem, 

a obra de arte se torna mais popular, mais interessante aos olhos daqueles que a 

veem pela primeira vez, mas não só eles, como para todos aqueles que podem 

interagir ao seu redor. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Em meio a tantas informações importantes sobre como o patrimônio dos Salões 

de Arte Contemporânea do ABC paulista se mostram nesta pesquisa, farei algumas 

considerações sobre as questões mais importantes e mais pungentes, sobretudo no 

que se relaciona às políticas públicas, especialmente as que podem vir a planificar o 

trabalho importante dos Salões como proposta de cultura, de fomento às artes, de 

renovação cultural. 

Visto amplamente nos primeiros capítulos, que a questão da promoção dos 

Salões oferecidos pelas Secretarias de Cultura do ABC paulista foram meios de se 

estabelecer uma conexão com o “gosto distinto” que as Artes Visuais já 

proporcionavam na cidade de São Paulo através das Bienais Internacionais e dos 

Salões de Arte, em Salões como o Paranaense (Curitiba), havia sentido então se 

proporcionar Salões de Arte que pudessem fazer parte do calendário de cultura nas 

cidades do ABC. Fortemente por causa do aumento da produção fabril e da injeção 

de dinheiro que estas cidades possuíam, o ABC paulista teve uma remodelação na 

arquitetura de seus Paços Municipais, permitindo a criação de espaços que 

abrigassem os Salões. 

Quero afirmar alguns itens, em especial a importância e relevâncias dos Salões 

de Arte municipais como uma estrutura que promove cultura. Houveram vários 

questionamentos de pessoas de dentro do meio das artes visuais neste ínterim, 

enquanto escrevo a pesquisa, pois grande parte delas achavam que o fato de estudar 

os Salões era algo sem relevância e sem sentido, outras achavam que o fato de me 

encontrar com o assunto dos Salões, era para subjugá-los enquanto evento, 
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atribuindo-os uma condição de inferioridade através da pesquisa. Não é, e sempre 

tratei o evento Salão de Arte Contemporânea como uma proposta autônoma a ser 

desenvolvida, como uma forma de revitalização de um evento que tem sua 

importância histórica definida, talvez até mesmo datada, mas que é possível de co-

existir no contemporâneo. Não faz sentido, porém, que os Salões de Arte municipais, 

tomando como exemplo os Salões de Arte Contemporânea do ABC paulista, fiquem 

imersos no esquecimento, tendo produzido boas mostras e bons relacionamentos com 

o público que não conhece artes visuais, e claro, a questão do que ficou para a cidade 

como espólio, como investimento em cultura, como forma de permanência, e porque 

não como insistência: os acervos. 

A estrutura que hoje se encontra em operação nos Salões, de um modo geral, 

não só em Santo André; permite uma série de falhas que acontecem sucessivamente, 

ano após ano. Um exemplo disso é o grave problema de se institucionalizar um Salão 

que é nacional, para que artistas jovens possam mostrar seus trabalhos, e ao mesmo 

tempo onerar esses artistas com inscrições, com pedidos descabidos como impressos 

caros e que podem ser substituídos facilmente por um sistema integralizador que 

permita as inscrições sem precisar enviar documentos impressos. Estamos na era da 

internet, onde tudo pode ser enviado de forma rápida e fácil, e os Salões são feitos 

ainda a partir da onerosa combinação de impressos de fotografias e Correios. É 

inacreditável se pensar que nos mais de 40 anos de Salão de Santo André, o método 

de inscrição nunca foi alterado, bem como toda a gestão é feita com papel e de forma 

caseira, dando aos críticos um trabalho cansativo e grande para estabelecer 

parâmetros de seleção, bem como para os funcionários da Prefeitura que precisam 

lidar – as vezes – com mais de 300 inscrições de artistas de todos os locais.  
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Além do problema efetivo das inscrições em papel, que é oneroso para todo 

mundo, há a falta de planejamento para sanar a logística dos eventos. A divulgação é 

feita de maneira muito regional, ou só em locais muito específicos, o que dificulta que 

artistas fora do eixo São Paulo – Rio de Janeiro, consigam expor, e ficar sabendo das 

datas é sempre um problema para os jovens artistas que estão descobrindo estes 

eventos. Tecnicamente, esses dispositivos para acontecerem estas divulgações em 

nível nacional não são complexas de serem realizadas, porém é necessária vontade 

política a partir do Ministério da Cultura e suas subsidiárias, como o IBRAM, autarquia 

que cuida de museus no país e promove programas deste tipo de integração.  

A falta de conexão dos Salões com o contemporâneo, e por isso o seu declínio 

como potência difusora das artes, fez com que esses eventos caíssem no 

esquecimento e fossem paulatinamente fadados ao estancamento de uma solução 

cumpridora de um protocolo, um evento que acontece sazonalmente e fica muito ruim 

para as gestões municipais tirarem esses Salões do mapa, e por muitas vezes, o 

realizam de forma caseira. 

Ainda sobre a falta de conexão destes eventos com o contemporâneo, é notório 

o sofrimento que estes Salões possuem para trazer alguma inovação. Falta de 

recursos é sempre constante. Em várias edições recentes do Salão de Arte 

Contemporânea de Santo André, por exemplo, videoarte que são enviadas pelos 

artistas, são mostradas num único monitor, fazendo com que a experiência que possa 

haver de qualquer forma com o objeto vídeo seja completamente desfeita, pois as 

pessoas não ficarão observando muitos minutos até passar o vídeo seguinte. 

Acontece frequentemente do primeiro vídeo demorar mais de dez ou vinte minutos 

para voltar a ser exibido. Idealmente é que cada contemplado pudesse ter um monitor 

ou tv que possibilite passar aquela videoarte de forma autônoma, para que o 
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expectador veja todos ao mesmo tempo, ou que perpasse pelos vídeos e pare naquele 

que lhe proporcione uma experiência cativante. É quase impossível conseguir dialogar 

com o contemporâneo sem que haja os aparelhos básicos para que a experiência do 

vídeo possa ser completa, interessante e convidativa. Com a internet em nossas mãos 

nos smartphones, as pessoas dificilmente ficarão vários minutos esperando para ver 

qual é o próximo vídeo que irá passar. Não ter conexão com o contemporâneo é isso: 

é não permitir que mídias mais próximas do cotidiano das pessoas estejam no local 

de exposição, provocando uma experiência diferente do vídeo usual do YouTube e 

tantos outros. 

A noção de experiência precisa sempre estar em xeque enquanto se propõe 

uma mostra de artes visuais, em especial o Salão. Frequentemente, os Salões de arte 

possuem pouca coesão entre as obras expostas, tudo é muito diferente justamente 

pois as pesquisas dos artistas são diversas e é isto que um Salão de arte precisa 

celebrar: a diversidade. O fato do Salão promover a diversidade de matrizes da arte 

contemporânea, é um meio importante para difundir experiências com o cotidiano e 

com o expectador a partir de uma matriz relevante a ele, claro que esta opção cabe a 

um curador que formate e coordene as atividades do Salão, inclusive com a 

expografia, mesmo porque o júri não tem essa constância para que se promova uma 

linguagem visual que possa promover a exposição. A ideia de constância na 

experiência dos Salões só será possível se for administrada por um órgão 

centralizador do Ministério da Cultura, é irreal achar que sem condições financeiras e 

sem padronização, possa se promover cultura. A padronização de eventos precisa 

existir para os Salões, primeiro para operacionalizar o processo das inscrições, a 

contratação de jurados e processos mínimos de seleção. Se houvesse uma cartilha 

básica, como há na Educação para quando se abre um novo curso ou ministra-se uma 
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determinada aula (Plano Nacional de Educação – PNE), pautaria e ajudaria a sanar 

uma série de problemas que vem principalmente do acaso e da forma caseira como 

a cultura é administrada nos municípios e nas outras instâncias da federação. Um 

exemplo claro é a contratação de jurados para o serviço dos Salões, remunerar muito 

baixo os jurados é desestimular a produção e criação de uma crítica constante e 

produtiva, que possa gerar uma recorrência das ações: o júri precisa ser pago para 

estar com o público, com os artistas, promover feedback, conversas sobre o portfólio, 

ter ações específicas de discussão inteligente; o que frequentemente acontece é que 

os artistas não tem sequer contato com o júri pois eles analisam as obras e não fazem 

aparição pública, unicamente pois a contratação e o cachê é tão estreito que nem 

permite uma segunda ida ao local, especialmente se ele for no interior dos Estados, 

como frequentemente acontece. É necessário haver este ensino-aprendizado para os 

artistas visuais que estão no início de suas carreiras, na medida em que há uma 

situação de filtros que vão sendo colocados, os parâmetros precisam ser explicados 

pelos jurados que analisaram naquele evento as obras, caso contrário, fica muito 

complicado em se entender a ideia de arte contemporânea com seus códigos e 

refinamentos. Há também a necessidade em se relacionar com as diversas formas de 

cultura que existem localmente, como os coletivos de artistas, os ateliês 

independentes e todos estes agrupamentos, são importantes conexões para que os 

Salões ganhem vivacidade no meio artístico, como forma de aprendizado, constância 

e permanência. Sem promover discussão, os Salões tornam-se mecanismos apenas 

para exibir artistas, sem conseguir construir nenhuma relação com o entorno. A partir 

dessas premissas, é necessário se agir para que possa ser criado uma rede de 

conhecimento, da mesma forma que há as instâncias que cuidam de museologia, a 

ideia é que se estabeleçam relações de aprendizado que possam ser compartilhados 
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e sociabilizados através da internet, para que artistas e todo o entorno possam se 

beneficiar de discussões de níveis mais sofisticados. Constantes cursos para 

iniciantes nas artes fazem sentido apenas para pessoas que querem um hobby ou um 

primeiro contato, por isso, a promoção de cursos constantes que sirvam como 

aprendizado avançado para artistas, curadores, museólogos, críticos, conservadores, 

são importantíssimos, porém raros. Há vários exemplos de artistas que ano após ano 

enviam os mesmos trabalhos para o júri, ou que enviam propostas que já foram 

negadas, e não obtendo feedbacks constantes, não entendem o processo de seleção 

como um aprendizado, mas sim como uma punição. 

 

O ensino - aprendizado curatorial como prática constante de renovação 

 

 

Outra grande oportunidade para que os Salões possam se renovar como um 

evento de importância no meio cultural e artístico, é incorporar práticas que possam 

dissiminar estudos curatoriais e práticas de discussão crítica que devam ser 

ampliadas e possam ser constantes, ao mesmo tempo que gratuitas e sem seleção. 

Gratuitas e sem seleção é para poder abranger as pessoas que não necessariamente 

possuem formação, mas aquelas que querem conhecer o tema e que oportunamente 

poderão produzir meios importantes de profissionalização, tanto de curadores quanto 

de produtores, de arte-educadores, etc. 

Compreendo que o aprendizado e a valorização do trabalho técnico são peças 

importantes dos Salões de Arte Contemporânea, e é o motivo deles acontecerem nos 

dias atuais. Para que esta permanência seja possível, o ofício dos curadores e críticos 

de arte precisa ser passado a diante, e não ser fonte apenas de um conhecimento 

que é para poucos. A mão-de-obra especializada em curadoria é escassa e os Salões 
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podem cooperar com a prática de ensino para que se formem novos curadores, 

disponíveis para estarem a frente de instituições museológicas e acervos públicos. O 

que é sintomático que vemos atualmente, além de curador e crítico de arte não serem 

profissões oficialmente regulamentadas, e o ofício de historiador ter sido homologado 

no Brasil apenas em 2015, algumas profissões relacionadas não dispõem 

essencialmente de uma formação acadêmica que prepare estas pessoas para gestão 

de acervos, curadoria de conteúdo ou mesmo de artes, por isso esse ensino – 

aprendizagem precisa ocorrer de maneira menos exclusivista e mais abrangente, 

inclusive para disseminar novas técnicas e novas formas de se ler, de trabalhar e 

interagir com arte. 

 

Por uma rede nacional de Salões de Arte 

 

Durante minha pesquisa de mestrado e também nesta pesquisa de doutorado, 

houve a necessidade de se pesquisar um banco de dados na Internet que pudesse 

dar a dimensão dos Salões pelo país, além dos Salões de Arte Contemporânea do 

ABC Paulista, para poder comparar com outras estruturas existentes. Não encontrei 

nenhum registro de um site do Ministério da Cultura, ou do IBRAM que compilasse 

essas informações. 

Somente através de uma rede conexial que poderão se desenvolver Salões de 

Arte potenciais, que dialoguem com o contemporâneo e que principalmente, não 

deixem nosso patrimônio se perder nas muitas trocas de gestões que existem nas 

Prefeituras. Só uma rede interna e externa, criada com o propósito de conectar os 

Salões, os espaços e os museus, é que poderá se criar uma participação do poder 

público de forma única entre a federação, estados e municípios.  É raríssimo ter mais 

que uma ou duas peças do mesmo artista, e por isso, uma rede neural que possa 
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conectar essas obras de arte, mesmo que virtualmente, e que possa favorecer o 

diálogo com o outro a partir da obra daquele artista local, mas que a obra encontra-se 

num município muito distante. Artistas que deixaram obras de arte espalhadas por 

todos os Salões do país, poderiam saber onde andam suas obras e como elas tem 

sido expostas durante este tempo. Comprar obras de arte sem haver uma motivação 

de se aprender com elas, se observar e se mostrar; de nada vale essa intenção de 

comprar e o ato do colecionismo público, se o ato de de mostrar não existe ou é pífio. 

A ideia de se criar uma rede que conecte os Salões é também para facilitar a 

criação de intermediações e empréstimos de obra de arte, algo que não acontece hoje 

em dia, mesmo porque as Prefeituras estão despreparadas e muitas delas nao 

possuem catalogação apropriada, conforme descrevi na apresentação desta 

pesquisa. Essa interação permitirá aos gestores culturais, aos curadores, uma 

visualização muito mais simples dos itens que existem em posse das Prefeituras, 

permitindo um diálogo com obras de arte que estão espalhadas pelo país. É 

interessante pensar que, mesmo que não haja um tráfego dessas obras de arte por 

motivos financeiros, por causa de um transporte caro por exemplo; essa integração 

permitirá uma pesquisa imagética, e porque não exposições virtuais que tragam a 

memória de um artista, um evento, uma situação. Vamos dar o exemplo de uma 

mostra de gravuras só com os acervos dos Salões: poderia se explicar as diversas 

matrizes conexiais que existem nas pesquisas de mestres como o Alemão (Roberto 

Gyarfi), Aldermir Martins, Norberto Stori, Hans Suliman Grudzinski, Maria Bonomi, 

dentre tantos outros. Para esta intenção de expor estas gravuras, um exemplar único 

de um artista é muito pouco para se entender a dimensão de sua pesquisa, e isto o 

sistema integrado poderia proporcionar: uma visão mais global do artista, mesmo que 
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virtual, para que quem vê possa entender, compreender e explorar melhor os 

recursos, mesmo o patromônio estando tão distante.  

O Governo Federal possui inúmeras linhas de crédito a fundo perdido para 

promover editais que liberam verbas para a atualização e modernização de acervos, 

porém, para que isso seja de fato viabilizado, é preciso um trabalho da Prefeitura em 

organizar o que precisa ser restaurado, fotografado, adequado. Sem trabalho prévio 

e sem trabalho constante não há mostra, não há interação possível, não há formação 

de público e neste círculo vicioso não se forma cultura de nosso povo, que é tão rico 

e multidisciplinar em toda a sua criação. 

Apesar do patromônio artístico decorrente dos Salões ser de posse das 

Prefeituras municipais, os objetos artísticos nunca constaram numa lista padrão, que 

pudesse inclusive coibir casos de roubos e furtos, decorrentes do descaso de 

múltiplas gestões. Seria mais transparente com o munícipe e com o contribuinte que 

estes dados patrimoniais, da mesma forma que há com o inventário de imóveis, possa 

ser registrado e conste numa lista nacional, a fim de proteger o patrimônio público. 

Objeto de arte é um bem patrimonial de nosso povo, assim como um bem móvel como 

frotas de automóveis, porém nos objetos de arte há uma importância histórica 

insubstituível e é um bem irreparável caso aconteça um furto ou roubo, ou se deteriore 

com a falta de cuidados. 

Esta rede conexial também é importante pois, ela cria uma forma de 

visualização única para que os acervos documentais também possam ser 

incorporados às obras de arte. Isso seria um avanço significativo para que, primeiro, 

os artistas possam adicionar importantes informações sobre o processo técnico da 

obra a fim de ter informações para um possível restauro, ou uma eventualidade. Outra 

indicação importante desta rede conexial é que o expectador possa se relacionar das 
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mais diversas formas com o objeto de arte, podendo pesquisar, informar-se sobre 

artistas locais mas que possuem suas obras espalhadas. 

Uma rede nacional de Salões de Arte, daria importância e relevaria esses 

eventos como propostas importantes para a democratização do diálogo nas artes 

visuais, assim como relevaria a produção em diferentes aspectos, pois os artistas 

teriam informações padronizadas, inscrições padronizadas e teriam acesso a 

feedbacks que possam auxiliá-los em suas trajetórias. A partir de um sistema 

unificador é que possibilitaria que os jurados conseguissem trabalhar de forma mais 

justa no sentido de entender o contexto dos artistas, produzindo uma seleção mais 

rigorosa com o contexto histórico de cada Salão. 

 

Por uma legislação sobre patrimônio artístico que cubra os Salões de Arte 

municipais 

 

Os Salões de Arte são um aspecto nebuloso nas Artes Visuais no sentido de 

regulamentação. Não há nenhuma regulamentação por parte do Ministério da Cultura 

que planifique ações como a compra de objetos de arte pelas prefeituras que não são 

ou não se mostraram capazes de lidar com o objeto artístico de forma a conservar e 

relevar sua existência enquanto gasto com dinheiro público. Em toda a minha 

pesquisa, mesmo perguntando para vários museólogos, nenhum deles sabia da 

existência de uma portaria que legislasse sobre os patrimônios dos Salões ou mesmo 

sobre o funcionamento deles. 

A realidade é que em alguns municípios como Santo André, há a legislação 

municipal que autoriza o funcionamento e a realização dos Salões, prevendo uma 

verba anual; porém, estas Leis municipais são datadas do final dos anos 1960 e tratam 
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da realização dos eventos, mas não da manutenção desses acervos criados através 

deles. O que se cria é toda uma área “cinza” de nebulosidade e de empurra, onde 

nunca se sabe ao certo de quem é a responsabilidade do patrimônio artístico, descaso 

que acontece com os acervos, especialmente os do ABC paulista, conforme 

comentado nesta pesquisa anteriormente. O problema primordial é que não há 

recursos do município destinados constantemente para que o acervo possa ser 

analisado, higienizado, restaurado, feito manutenção em molduras, papéis e afins. 

Tudo fica à mercê do que o local tem para oferecer, o que geralmente é uma estrutura 

muito enxuta e muito escassa, conforme exemplos da Casa do Olhar Luiz Sacilotto 

(Santo André), a Pinacoteca de São Bernardo do Campo, e a Pinacoteca de São 

Caetano do Sul. Não há uma equipe constante de restauro e conservação, e poderia 

haver nestas instituições, núcleos que pudessem inclusive formar pessoas para tais 

ofícios, sem depender exclusivamente das universidades, mas também podendo 

manter convênio com elas. Promover situações que trabalhem com formação de mão-

de-obra especializada como esta, é dar oportunidade de transmitir conhecimento, e 

ele precisa ser gratuito, amplo e eficaz. Lugares de alta tecnologia não se fazem sem 

pessoas, e para isso é necessário investimento, coragem e pensamento amplo, não 

só uma ação pontual, mas um projeto de extensão, um projeto de continuidade para 

o acervo. Por isso, para que haja um projeto para esses acervos, é necessária uma 

implementação de estruturas nacionalizantes de compra e descarte de objetos de 

arte, para que possa se estruturar relações mínimas de conservação. 

O fato de não haver uma legislação para acervos municipais no Brasil, cria 

condições que resultam no descaso das Prefeituras que trabalham com o patrimônio 

artístico sempre como acessório, e nunca com a importância que deveria ser dada à 

cultura, como um todo. O problema da falta de diretrizes para se criar um Salão, ou 
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para que se mantenham os que já existem, cria essa cultura de total descaso com o 

patrimônio adquirido com o dinheiro dos munícipes, do contribuinte. A sugestão é que 

se planifique as ações dos Salões através de uma das secretarias existentes no 

Ministério da Cultura – ou pela criação de uma nova secretaria, para que possam 

inclusive manejar custos de forma mais razoável e mais equilibrada, podendo acessar 

linhas de crédito para se renovar os acervos e as instalações que existem nos 

municípios. Dar linhas de trabalho essenciais para os Salões precisa ser uma urgência 

que deve ser realizada, para que os acervos municipais não se percam e não se 

estraguem no limbo jurídico, material e imaterial. Não é mais admissível que nosso 

país rico em cultura, rico em bons artistas, rico em oportunidades de criar inovação, 

continue promovendo Salões municipais de arte com uma carência tão grande de 

recursos que inviabilize a seleção e o fomento de artistas locais e nacionais. É 

importante pensar que os Salões guardam tesouros de uma nova história de nosso 

país, e principalmente os Salões de Arte Contemporânea do ABC Paulista, que 

guardam o apogeu de uma era: a atividade do Brasil contemporâneo e toda a nossa 

ideia de redemocratização como uma sociedade mais igualitária. 

Promover a essência da igualdade é planejar ações para que os acervos e o 

evento “Salão” possa ser renovado, para que tenha sentido no contemporâneo, para 

que os eventos não se percam no mar do ostracismo e casualidade a que se 

encontram nos dias atuais. 
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