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RESUMO 

 

 

ROTTA, J. Práticas Contemporâneas na Casa Encendida e Centros Culturais de 

São Paulo. Dissertação (Mestrado) – Educação, Arte e História da Cultura, 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2011. 

 

Acompanhando a crescente tendência entre os estudos acadêmicos de promover 

um debate sobre disciplina de arte contemporânea, como por exemplo, Hal Foster 

(2003), Terry Smith (2006), David Kuspid (2005), este trabalho visa resgatar as 

experiências da Casa Encendida, espaço sociocultural da cidade de Madrid e os 

centros culturais Banco do Brasil, Itaú Cultural e SESC, instituições que convergem 

nas práticas artísticas contemporâneas, contribuindo com a composição de um 

quadro analítico sobre os espaços da arte na contemporaneidade. Este estudo 

teórico focaliza, no âmbito das redes que operam a arte atualmente, as ações 

levadas a cabo por estes centros culturais. Para tanto, realizou-se, em especial, a 

leitura de teóricos importantes no debate sobre o que é arte contemporânea e seus 

desdobramentos. Com isso, buscamos eleger tendências e práticas mais frequentes 

para construir um quadro demonstrativo que facilite a análise e reflexão sobre a 

organização das instituições de arte na contemporaneidade, no contexto de espaços 

dedicados à comunicação, criação e interpretação da complexa mostra de 

manifestações culturais atuais.  

 

Palavras-chave: La Casa Encendida, CCBB, Itaú Cultural, Sesc, Arte 

Contemporânea. 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

ROTTA, J. Práticas Contemporâneas na Casa Encendida e Centros Culturais de 

São Paulo. Dissertação (Mestrado) – Educação, Arte e História da Cultura, 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2011. 

 

 Following the trend among the academic studies to promote a discussion 

about contemporary art discipline, as Hal Foster (2003), Terry Smith (2006) David 

Kuspit (2005), this job aims to rescue the experiences of La Casa Encendida a 

cultural space of Madrid and cultural centers of “Banco do Brasil”, “Itaú Cultural” and 

“SESC”, institutions that converge into contemporary artistic practices, contributing to 

a composition of analytic scenario about spaces of art in the contemporaneity. This 

study focus the actions taken by those cultural centers inside the area they are 

operative. To accomplish with that the reading of important authors on contemporary 

art has been done. The purpose was to select the trends and more often practices to 

build a demonstrative picture to facilitate the analyses and reflection on the 

organization of such institutions inside the context of spaces dedicated to 

communication, creation and interpretation of current cultural manifests.  

 

Keywords: La Casa Encendida, CCBB, Itaú Cultural, SESC, Contemporary Art. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A arte contemporânea compreende uma variedade de práticas e ações 

artísticas heterogêneas que dificilmente poderão ser catalogadas em verbetes da 

história da arte. As tentativas de enquadrar manifestações artísticas em movimentos, 

escolas e teorias específicas, parecem ser insuficientes diante da multiplicidade de 

ações artísticas empreendidas atualmente. Essa dificuldade resulta em grande parte 

das variedades de processos, materiais e sentidos envolvidos nas obras 

contemporâneas, mas também do descrédito nas grandes narrativas típicas da 

modernidade que privilegiavam um discurso homogeneizante sobre os fenômenos 

históricos, políticos e mesmo culturais. Hoje em dia a forte presença de novos 

agentes, como grandes corporações, novas mídias e mercados globais no sistema 

de produção, distribuição e comunicação da arte contribuem para a formação de 

uma rede operacional interessada em promover arte contemporânea. Mas a 

organização deste sistema, ao mesmo tempo em que aproxima realidades 

heterogêneas, revela os processos desiguais de crescimento econômico e social 

entre as regiões desenvolvidas e as subdesenvolvidas e reverbera em fluxos 

contraditórios de situações políticas, econômicas e sociais ao redor do mundo.  

Diante do aumento nos estudos acadêmicos sobre a articulação entre 

instituições de arte criadas no final do século XX e práticas contemporâneas 

emergentes de complexas hibridizações de linguagens, novas mídias e contextos 

culturais, esta investigação tem como objetivo articular como a arte contemporânea 

emerge de ações empreendidas no centro sociocultural La Casa Encendida, espaço 

cultural localizado na cidade Madrid, e elencar exemplos de instituições similares da 

cidade de São Paulo.  

Inicialmente, realizou-se um levantamento bibliográfico sobre livros, artigos de 

periódicos, teses e dissertações acadêmicas que incluíssem os debates sobre o 

tema pesquisado. Inseriu-se nos buscadores e indexadores de periódicos listados 

abaixo os termos “arte contemporânea” e “cultura contemporânea”. Quando 

possível, habilitou-se a busca em outros idiomas – inglês e espanhol. 
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 JSTOR (www.jstor.org): organização sem fins lucrativos dedicada ao apoio à 

comunidade acadêmica distribuindo acesso a arquivos digitais de museus, 

bibliotecas públicas e instituições universitárias; 

 Biblioteca Científica Eletrônica em Linha (www.scielo.org): modelo para a 

publicação eletrônica cooperativa de periódicos científicos de países em 

desenvolvimento, particularmente na América Latina e Caribe; 

 Dedalus (dedalus.usp.br): catálogo on-line global do Sistema Integrado de 

Bibliotecas da Universidade de São Paulo (USP); 

 Acervus (acervus.bc.unicamp.br): base de dados do Sistema de Bibliotecas 

da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP); 

 Athena (portal.biblioteca.unesp.br/portal/athena): banco de dados 

bibliográficos da Universidade Estadual de São Paulo (UNESP); 

 C@thedra (unesp.br/cgb): Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da 

Universidade Estadual de São Paulo (UNESP); 

 Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de 

Campinas (libdigi.unicamp.br) (UNICAMP); 

 Lumen: Sistema de Bibliotecas dos campis da Pontifícia Universidade 

Católica no estado de São Paulo (PUC-SP); 

 Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade de São Paulo 

(USP) (www.teses.usp.br): coleção que engloba teses e dissertações nas 

áreas de humanas, exatas e biológicas, defendidas após janeiro de 2000; 

 Portal Periódicos CAPES (www.periodicos.capes.gov.br): serviço que oferece 

acesso a textos completos de artigos selecionados de diversas revistas 

internacionais, nacionais e estrangeiras, e bases de dados com resumos de 

documentos; 

 ICAP (www.pergamum.puc.br): site de indexação compartilhada de artigos e 

periódicos das instituições que fazem parte da Rede Pergamum; 

 Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie (www.mx.mackenzie.com.br) (Mackenzie SP); 

 Google acadêmico (scholar.google.com.br): site de pesquisa em textos livres, 

periódicos científicos, livros e citações na Internet; 

Acessaram-se também websites das revistas eletrônicas de arte 

contemporânea como Art Forum, Art Net e da rede de artistas e profissionais de 

http://www.pergamum.puc.br/
http://www.mx.mackenzie.com.br/
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artes visuais norte americana E-flux, além da website das instituições de referência 

para a pesquisa: La Casa Encendida, Matadero, Guggenheim de Bilbao, Itaú 

Cultural, SESC SP, Centro Cultural Banco do Brasil, dentre outros. E considerando o 

grande número de autores estrangeiros que tratam dos desdobramentos da arte na 

contemporaneidade, optou-se por deixar as citações traduzidas livremente pela 

autora no texto com os trechos originais em nota de rodapé.  

A oportunidade de realização de intercâmbio durante o período de 

investigação na Universidade de Castilla de La Mancha, situada em Ciudad Real, 

próxima a Madrid, favoreceu o contato com o espaço cultural La Casa Encendida. 

A intenção da seguinte pesquisa é eleger tendências e práticas mais 

frequentes para construir um quadro demonstrativo que facilite a análise e reflexão 

sobre a organização das instituições de arte congêneres no Brasil, no contexto de 

espaços dedicados à comunicação, criação e interpretação da complexa mostra de 

manifestações culturais atuais. Para isso foram realizadas entrevistas e conversas 

com diretores, gestores e equipe de produção de instituições culturais em São Paulo 

e na própria Casa Encendida. Optou-se por não reproduzir integralmente esse 

material, mas seu conteúdo encontra-se distribuído ao longo do trabalho. Entretanto, 

o roteiro utilizado pela pesquisadora consta como anexo e as informações coletadas 

constituem o acervo pessoal da pesquisadora. 

A metodologia de pesquisa buscará aproximar as missões e realizações de 

cada espaço, e apresentar diferentes abordagens a questões da 

contemporaneidade, como ações relacionadas às mudanças no sentido que o 

tempo, espaço, mídias e modos de ser adquirem nos dias de hoje. Para isso esta 

pesquisa irá analisar como algumas instituições de arte contemporânea funcionam e 

estabelecer um quadro de modelos e funções que estes espaços assumem no 

panorama das práticas culturais contemporâneas. Assim, na ausência de uma 

relação explicitada de influência entre os centros culturais analisados, trata-se neste 

trabalho de encontrar semelhanças e diferenças entre a Casa Encendida e o Itaú 

Cultural, o Centro Cultural Banco do Brasil e o Serviço Social do Comércio. Para 

além da composição de um quadro teórico exaustivo, estes espaços estão 

conectados na medida em que suas ações convergem para disseminação e 

promoção do debate sobre as principais questões do mundo contemporâneo. 
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O termo contemporâneo refere-se à coincidência temporal entre pessoas, 

acontecimentos e ideias, seu significado está atrelado à noção de que estas coisas 

coexistem no presente. Entretanto, isso não significa que esta convivência seja 

pacífica ou livre de contradições. No contexto da sociedade da informação, os meios 

de comunicação de alcance global aproximaram realidades contingentes e muitas 

vezes contraditórias entre si, revelando circunstâncias paradoxais de experiência 

cotidiana, que se apresentam como antinomias impossíveis de serem resolvidas. Por 

isso, o repertório da arte contemporânea emerge de processos de diásporas, 

mercados transnacionais e de conexões entre diferentes projetos de modernidade 

inacabados com distintas nuances de desenvolvimento tecnológico e cientifico ao 

redor do mundo. Terry Smith, professor e crítico de arte contemporânea na 

Universidade de Pittsburgh, em seu livro What is Contemporary Art Now? enumera 

alguns dos desafios que a própria contemporaneidade impõe à situação atual da 

arte. 

 

Arte Contemporânea é a rede institucionalizada pela qual a arte de hoje 
apresenta-se a ela mesma e às suas audiências interessadas no mundo 
todo. Ela é uma subcultura intensa, expansionista e que se prolifera 
globalmente, com seus valores e discursos; redes de comunicação; heróis, 
heroínas, renegados; organizações profissionais; definindo eventos; 
encontros e monumentos; mercados e museus – em resumo, estruturas 
distintas de inércia e mudança (SMITH, 2009, p.241, tradução nossa)

1
. 

 

Smith (2009) aponta para o incremento de museus de arte contemporânea, 

galerias, bienais, leilões de vendas, feiras de arte, revistas, programas de televisão, 

e páginas na internet, juntamente com um enorme número de produtos que surgem 

em economias de países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Estes produtos 

representam um mercado permanente das artes visuais, estando fortemente 

relacionados à indústria internacional do design e da moda e com a cultura de 

massas. O turismo também se beneficia da expansão significante de negócios da 

arte contemporânea. Cada vez que é inaugurada uma feira ou bienal, movidos por 

                                            

 
1
 Do original: “Contemporary Art is the institutionalized network through which art of today presents 
itself to itself and to its interested audiences all over the world. It is an intense, expansionist, 
proliferating global subculture, with own values and discourse; communicative networks; heroes, 
heroines, and renegades; professional organizations; defining events; meetings and monuments; 
markets and museums – in sum, distinctive structures of stasis and change”. 
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interesses específicos e curiosidade geral, pessoas do mundo inteiro se deslocam a 

cidades e lugares cada vez menos insólitos para o público interessado em arte. 

A globalização possibilita a interação de pessoas e sistemas culturais em 

escala mundial. Esse caráter próprio da contemporaneidade facilita a mobilização do 

público internacional, mas também promove a cultura local e mesmo nacional dos 

lugares onde se estabelecem marcos da cultura contemporânea. Como é o caso do 

Museu Guggenheim em Bilbao. O edifício desenhado pelo arquiteto canadense, 

Frank Gehry, ficou conhecido no mundo todo como “paradigma” da arte 

contemporânea. Além de atrair o público internacional, o museu também fomenta a 

agenda cultural do país basco.  

O Guggenheim de Bilbao oferece um caso adequado 

para exemplificar o que foi discutido no parágrafo acima. 

Desenhado para abrigar a coleção de arte contemporânea da 

Fundação Solomon R. Guggenheim, localizado a beira do rio 

Nervión, na capital da cidade basca de Bilbao, o prédio em si 

pode ser considerado a maior escultura de arte contemporânea 

jamais construída. Quem se aproxima da entrada do prédio 

projetado por Gehry fica admirado com suas formas sinuosas e 

estruturas metálicas brilhantes. Sua aparência complexa corresponde a de uma 

grande escultura que funciona como edifício e de sua complexa arquitetura emerge 

uma grandiosa escultura.  

A iniciativa de construir um Guggenheim na 

cidade surgiu da preocupação da administração do 

País Basco em desenvolver a economia local, 

diversificando as atividades econômicas, 

tradicionalmente apoiadas na indústria de ferro e 

construção de navios. A construção do museu é 

resultado da parceria entre o governo basco, que 

financiou o investimento e a Fundação Solomon R. 

Guggenheim, que disponibilizou seu acervo e 

programas de exposições temporárias. Este tipo de 

colaboração demonstra o interesse mútuo em promover ações internacionais.  

Figura 1: Museu 
Guggenheim Bilbao. Vista 
da Rua Iparraguirre, com a 
obra Puppy de Jeff Koons 
em frente.  
Fonte:  Barahona (2007).  

Figura 2: Vista da rua em frente ao 
Guggenheim Bilbao. 
Fonte: Rotta (2010). 
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De um lado, as autoridades do país basco elaboraram políticas públicas 

capazes de subsidiar o empreendimento e que posteriormente promoveriam uma 

identidade cosmopolita à comunidade basca, o que estimularia o turismo e a 

geração de emprego e, consequentemente, o desenvolvimento econômico local. Do 

outro lado, a Fundação Guggenheim redistribuiu suas coleções ao redor do mundo 

para se adaptar a necessidade de execução do projeto, beneficiando-se de sua rede 

institucional de parcerias com importantes museus em diferentes partes do mundo 

como Hermitage em São Petersburgo e o Kunsthistoriches Museum em Viena.   

Este circuito global de instituições interligadas, que compartilham 

experiências, recursos e mesmo coleções, é a maneira como a arte contemporânea 

opera. Dentro do sistema, que resulta de múltiplas ações empreendidas para 

promover novas práticas culturais ao redor do mundo; os diferentes mercados, 

instituições, artistas, públicos e mídias, definem o sentido da arte hoje em dia. Com 

presença de novos atores e inusitadas manifestações artísticas, as teorias 

homogêneas sobre o universo da arte foram questionadas e seu valor absoluto, 

discutido. O que a globalização deixou claro é que existem diferentes visões de 

mundo e que a história da arte não pode ser generalizada a partir de teorias 

universais.  

Nesse contexto, a recente inserção de arte produzida na China, Coréia do 

Sul, Austrália, África e Brasil, no circuito da arte contemporânea, reflete a 

impossibilidade de entender os sistemas de representação como resultados de uma 

evolução linear da modernidade ao redor do mundo. Estes fenômenos artísticos 

implicam a compreensão mais ampla da rede de conhecimentos culturais, políticos, 

e de fenômenos estéticos. Como resultado, as instituições precisam revisar o 

discurso institucionalizado da história da arte e desenvolver uma nova “cartografia” 

das culturas. 

Smith (2006) aponta outra tendência da arte emergente no século XXI, a 

formação de redes de criação potencializadas pela proliferação das mídias 

tecnológicas, de comunidades virtuais de comunicação e outros modos de 

conectividade entre artistas, espaços culturais e público. O mundo está 

interconectado por ações que revelam diferentes significados de tempo, espaço e 

modos de ser. As práticas artísticas contemporâneas, muitas vezes, apresentam 

alternativas éticas de convivência entre propostas aparentemente opostas e 
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conflitantes. Smith (2006) afirma que na contemporaneidade as pessoas habitam um 

mundo extraterritorial e multicultural. As situações típicas da contemporaneidade não 

apresentam caminhos de fácil superação e tampouco possuem vocação em 

transcender os limites de seu tempo. Nos dias atuais, de globalização de mercado, 

de informação acelerada e processos heterogêneos de interpretação dos fenômenos 

culturais, a única certeza que resta é a de que o presente é a condição da Idade 

Contemporânea, com todos seus desafios, dificuldades em prever seus caminhos e 

falta de expectativas quanto ao futuro. 

Pensando em estudar os limites e as práticas culturais contemporâneas, a 

dissertação propõe uma análise de caso da instituição La Casa Encendida, um 

espaço cultural do Banco Caja Madrid. Situado na cidade de Madrid, concebida 

como um lugar de produção, investigação, formação, gestão e difusão da criação 

artística contemporânea, a análise e estudo desta instituição podem contribuir para a 

compreensão do que é arte contemporânea e como se manifesta em espaços 

culturais. 

É importante advertir, de antemão, que o objetivo dessa investigação não é o 

de interpretar a qualidade dos trabalhos apresentados na Casa Encendida. Nosso 

esforço, ainda assim, não se dará no sentido de tratar tais ideias como verdade, mas 

sim como desdobramentos daquilo que caracteriza a cultura contemporânea e 

possibilitam perspectivas de mundo, de cultura e de arte articuladas à ideia de 

contemporaneidade. Da mesma forma, evitaremos, tanto quanto possível, a 

elaboração de prescrições teóricas ou categóricas daquilo que se entende por arte 

contemporânea, tarefa que se situa além da nossa proposta. 

Ainda que a história da arte contemporânea seja “precoce”, o trajeto da Casa 

Encendida apresenta algumas características que coincidem com as ressonâncias 

da cultura contemporânea: os debates em torno das áreas de cultura, solidariedade, 

educação e meio ambiente, a transversalidade de diferentes áreas de trabalho, a 

proximidade com grandes centros econômicos e possibilidade de alterar os espaços 

dentro do edifício de acordo com a necessidade de cada projeto. Nesse sentido, 

este percurso parte da ressonância entre arte contemporânea e a própria 

contemporaneidade em si, com a análise de alguns de seus desdobramentos em 

instituições de arte. 
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No primeiro capítulo será analisado o centro sociocultural La Casa Encendida 

e como ela se constitui internamente, como ela como funciona, sua organização, 

suas fontes de financiamento, diferentes fases e direcionamentos e sua missão. O 

foco direcionado às ações mais importantes irá auxiliar na elaboração de um quadro 

de conteúdos e propostas desta instituição a ser comparado com ações de outros 

centros culturais de São Paulo. E, buscaremos enumerar os componentes 

essenciais ao funcionamento deste espaço. Para depois tratar da análise externa da 

Casa Encendida em seu contexto econômico, social e cultural e sua gênese no 

contexto das políticas culturais espanholas, lançando mão da conexão de fatores 

políticos, sociais, econômicos e sua associação com outros processos culturais e 

artísticos. Neste capítulo ainda serão problematizados os quatro eixos de atuação da 

Casa Encendida: educação, meio ambiente, cultura e solidariedade. Para isso, 

analisaremos a forma como organiza seus objetivos, justificativas e programas.  

O objetivo do segundo capítulo é acompanhar, por meio da análise de 

instituições congêneres de arte contemporânea da cidade de São Paulo, as várias 

maneiras como a contemporaneidade tem se manifestado no contexto brasileiro. 

Para isso, apresenta um quadro de ações e propostas que cada uma destas 

instituições adota. Posteriormente serão analisadas de que forma essas concepções 

se distinguem em seus respectivos objetivos, justificativas, modos de funcionamento 

e contexto.  

O terceiro capítulo tratará da elaboração do quadro de ações comuns aos 

centros culturais brasileiros e a La Casa Encendida e por fim, avaliaremos os temas 

desenvolvidos a partir de teóricos importantes do debate sobre as manifestações 

contemporâneas e seus desdobramentos em instituições de arte. 

Reunidos, no último capítulo, os debates atuais sobre arte contemporânea, 

serão apresentadas as considerações finais sobre a pesquisa. A partir da 

recuperação dos temas próprios a contemporaneidade, será traçada uma linha de 

pensamento entre as práticas contemporâneas e a Casa Encendida – incluindo 

algumas teorias atuais sobre as práticas de cultura contemporânea, a partir da 

problematização das ações e métodos empreendidos pela instituição espanhola. 

Serão esboçadas, por fim, as questões deixadas em aberto, diretrizes a serem 

aproveitadas em futuros prosseguimentos desta e outras investigações. 
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CAPÍTULO 1  

LA CASA ENCENDIDA 

 

 

 

 

 

La Casa Encendida é uma instituição social e cultural localizada no bairro de 

Lavapiés na cidade de Madrid. Este bairro central da cidade, historicamente 

marcado pela forte presença de viajantes, visitantes e imigrantes de todos os lugares 

do mundo e da própria Espanha, contraditoriamente, habita o imaginário madrileño 

como zona tipicamente “castiza”, ou seja, região autêntica e genuína da cidade. O 

fato de que essa área, que concentra diferentes culturas e tradições, seja 

considerada por muitos como bairro genuinamente madrileño reflete um processo de 

assimilação multicultural no qual as diferenças culturais desempenham um papel 

menos importante do que a segregação econômica. A crescente presença de 

imigrantes causou também a indelével marginalização do bairro, que por isso reúne 

um grande número de organizações sociais e políticas. Hoje em dia essa rede 

ativista se chama Red de Lavapiés. Como se sabe, nestas organizações conflui 

discursos de ocupações, de feministas, de liberação homossexual, contra guerra, 

pró-democracia e pró-moradia popular, dentre outros. E projetos de espaços 

culturais de expressão da multiplicidade de ideias e identidades que existem no 

bairro. De acordo com o artigo da historiadora Mayte Gómez (2006), especializada 

em cultura espanhola, publicado na revista digital Dissidences, os mais conhecidos 

são: o centro feminista La Eskalera Karakola; El Solar, literalmente um solar no 

centro cultural El Labo, e um projeto de biblioteca popular.  
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É neste contexto que desde sua inauguração em Dezembro de 2002, La Casa 

Encedida funciona como um centro social e cultural ativo, no qual emergem práticas 

culturais, de solidariedade, educacionais e de questões do meio ambiente, eixos 

temáticos em que se divide a programação do centro. Conforme declarado pela La 

Casa Encendida (2011a), o objetivo das propostas executadas na instituição é atrair 

diferentes públicos, desde famílias, grupos de ONGs a imigrantes ilegais e 

intelectuais de várias disciplinas, para participar das atividades executadas no lugar. 

O principal objetivo da entidade é difundir a cultura contemporânea em suas quatro 

áreas de atuação. As divisões em eixos procedem da linha de ação da entidade que 

mantém o centro cultural.  

A Casa Encendida foi inaugurada em comemoração aos trezentos anos do 

Banco Caja Madrid. A instituição é patrocinada pela Obra Social do Banco Caja 

Madrid, entidade privada que reverte parte dos benefícios de atividades financeiras 

do Banco Caja Madrid em projetos culturais. O Caja Madrid é uma das maiores 

casas de poupança espanhola, estas entidades, de acordo com a Confederación 

Española de Cajas de Ahorro (2011) são instituições de crédito, com liberdade e 

condições operativas iguais às de bancos financeiros. Juridicamente, as cajas de 

ahorro são fundações de natureza privada, com finalidade social, que revertem parte 

importante de seus benefícios à sociedade por meio de sua obra social. O Caja 

Madrid tem sua origem no Monte de Piedad de Madrid, criado em 1702, cuja 

finalidade era atender as demandas das classes sociais mais necessitadas, por meio 

da concessão de empréstimos gratuitos, garantidos pelo empenho de objetos 

valiosos e roupas. Os fundos para tal transação provinham de caridades e ajudas da 

Coroa e festas da Igreja. A partir de 1838, por decreto real, foi criada a Caja de 

Ahorros de Madrid, com o objetivo de gerenciar os benefícios das transações do 

Monte Piedad, cujo capital correspondiam aos objetos empenhados, que 

posteriormente se transformaram em créditos das pessoas que possuíam valores 

depositados.  

La Casa Encendida, de acordo com as informações do Caja Madrid (2010), é 

seu maior e mais importante centro de arte e cultura. Conforme mencionado, as 

ações desenvolvidas pela obra social são divididas em quatros eixos: solidariedade, 

educação, cultura e meio ambiente. Os projetos de solidariedade se desdobram em 

trabalhos com grupos de deficientes físicos e mentais, ações de fomento ao 
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emprego e atenção ao idoso. Na área de meio ambiente as ações são subdivididas 

em educação e divulgação de ações de proteção e conservação; biodiversidade e 

promoção de desenvolvimento sustentável. Em educação a obra social mantém 

centros educativos, bibliotecas, escolas de idiomas e oferece bolsas de estudos a 

estudantes de diversas áreas. No setor cultural são desenvolvidos projetos de apoio 

a jovens criadores, mediante prêmios, exposições e programas de residência 

artística.  

É importante conhecer as linhas de atuação da Obra Social Caja Madrid para 

compreender algumas das diretrizes que orientam as propostas levadas a cabo na 

Casa Encendida, uma vez que, conforme dito, esses são os pressupostos que 

balizam as propostas desenvolvidas pelo centro cultural. No prólogo do livro de 

lançamento da Casa Encendida, Carlos M. Martínez (2002), diretor e gerente de 

Obra social Caja Madrid, afirma: “A Casa surge como projeto com a intenção de 

reunir em um mesmo espaço quatro áreas de trabalho e conhecimento nas quais a 

Obra Social Caja Madrid trabalha há anos: Solidariedade, Cultura, Educação e Meio 

Ambiente” (tradução nossa)2. Vale ressaltar que os temas trabalhados pela Obra 

Social são adequados ao contexto da produção cultural contemporânea. Ora, se 

considerarmos a contemporaneidade como a condição fundamental do nosso tempo 

(SMITH, 2009), reconheceremos que nela emergem diferentes relações entre 

experiência culturais, sociais e políticas e modos de ser e estar no mundo. Desta 

situação sobeja, atualmente, um discurso comum a várias instituições culturais que 

visa estabelecer conexões entre ações na área da cultura, educação, meio ambiente 

e solidariedade como forma de promover alternativas de convivência entre essas 

diferenças. E por outro lado, os atritos causados pela atual conjuntura compõem o 

acervo criativo de diferentes manifestações artísticas atuais. O encontro destes 

fatores no espaço da Casa Encendida compõe seu quadro de atividades, nas quais, 

elementos artísticos se misturam com diferentes aspectos da própria 

contemporaneidade. A instituição declara ser um centro aberto a manifestações 

culturais e sociais concebidas com a ideia de espaço público. E os eixos temáticos 

                                            

 
2
 Do original: “La casa surge como proyecto con la intención de reunir en un mismo espacio cuatro 
áreas de trabajo y conocimiento en las que Obra Social Caja Madrid trabaja desde hace años: 
Solidaridad, Cultura, Educación y Medio Ambiente”. 
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da programação funcionam como catalisador das práticas levadas a cabo pela Casa 

Encendida.   

Os objetivos da Casa Encendida (2011a) são: “difusão da criação 

contemporânea, [...] gerar processos de reflexão e debate em torno a valores não 

estritamente artísticos, mas também éticos” (tradução nossa)3. Desde sua 

inauguração, no ambiente da instituição acontecem eventos que não podem ser 

classificados como manifestações puramente artísticas. A atualidade dos temas 

trabalhados não oferece saída fácil, assim como a atual conjuntura da qual derivam, 

tampouco está livre de contradições. Ao longo de sua trajetória o espaço se 

consolidou como um lugar de criação e divulgação dos diferentes status da 

produção cultura contemporânea, com apresentação de obras híbridas em 

linguagens e conceitos. No espaço da Casa Encendida e em seu entorno são 

realizadas performances, intervenções e toda forma de expressão artística e cultural 

em diversas mídias, as quais registram estágios da atualidade em diferentes 

contextos. Muitos dos projetos apresentados na entidade surgem das demandas da 

contemporaneidade de criar alternativas de convivência e comunicação diante da 

ruína dos grandes projetos modernos de progresso, desenvolvimento tecnológico e 

bem-estar social. Em vista disso, a arte emergente na programação da Casa 

Encendida é aquela que diante das linhas de atuação em que a instituição opera, 

difunda alguns aspectos da cultura contemporânea em extensão e manifestação.   

Entretanto as influências da Caja Madrid não se limitam aos eixos temáticos e 

atravessam objetivos, métodos e funcionamento na Casa Encendida. A partir de um 

estudo realizado por um grupo de estudantes do curso de gestão cultural da 

Universidad Carlos III de Madrid (CARRASCO, 2006), pode-se ressaltar alguns 

pontos críticos da complexa relação entre a instituição mantenedora e o centro 

cultural. As Cajas de Ahorro espanholas são organizações ambíguas por sua 

natureza social misturada ao comportamento bancário como de qualquer outra 

entidade financeira. Entretanto, sua configuração jurídica parece mais do que nunca 

estar apropriada a complexa conformação econômica de cooperação entre 

entidades privadas no setor da cultura, em decorrência da crise dos estados de bem-

                                            

 
3
 Do original: “difusión de la creación contemporánea, [...] generar procesos de reflexión y debate em 
torno a valores no estrictamente artísticos sino también éticos”. 
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estar social, principalmente na Europa. Nesse sentido, a Casa Encendida que não 

possui personalidade jurídica própria, conta com um aporte considerável de recursos 

provenientes das transações financeiras do banco para realizar as suas atividades. 

Mas, devido ao caráter social implícito na finalidade última de uma Caja de Ahorros e 

sua posição no mercado financeiro, existem mecanismos complexos de equilíbrio 

entre as obrigações sociais e suas atuações econômicas, motivo pelo qual não é 

revelado oficialmente o valor do orçamento destinado a La Casa Encendida. Na 

entrevista que Jose Guirao, diretor da Casa Encendida, cedeu à revista Magazine, 

suplemento cultural do Jornal El Mundo (2011), ele afirmou que o orçamento da 

Casa Encendida é de aproximadamente cerca de 7 milhões de euros anuais. De 

acordo com as entrevistas realizadas durante a elaboração desta pesquisa com 

Monica Carroquino (2011), coordenadora da área cultural, o orçamento diminuiu 

cerca de 30 % nos últimos três anos.  

O nome Casa Encendida deriva do poema homônimo de Luis Rosales, escrito 

em 1949. De acordo com a coordenadora de cultura, a inspiração no poema de 

Rosales surge porque na poesia o autor fala de uma casa que sempre está acesa, 

viva, cujas portas e janelas nunca são fechadas. E era exatamente isso que se 

pretendia com o centro cultural, criar um ambiente aberto para acolher propostas e 

pessoas que quisessem entrar. A imagem da casa é aquela que se ascende para 

receber seus visitantes. Os cômodos da casa podem ser modificados em sua 

estrutura de acordo com o uso e programação, não somente pelos responsáveis do 

lugar, mas também pelos usuários que são convocados a contribuir como habitantes 

metafóricos.  

O centro cultural é um espaço aberto e dinâmico para todos os públicos, mas 

50% do seu público têm entre 18 e 39 anos (LA CASA ENCENDIDA, 2011a). Visto 

que sua atuação se divide em quatro grandes áreas: cultura, educação, meio 

ambiente e solidariedade, em sua programação constam atividades de teatro, 

dança, música, arte, cinema e também, cursos e oficinas de literatura, cooperação 

internacional, idiomas e informática. Em suas instalações existem uma biblioteca, 

uma hemeroteca e videoteca, juntamente com salas de trabalho equipadas com 

aparelhos de produção e finalização para obras audiovisuais. Entre suas ações 

figuram o apoio à criação de manifestações culturais contemporâneas, com o 

fomento de projetos individuais e coletivos de novos artistas, assim como de 
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atendimento a necessidades sociais da atualidade com projetos de solidariedade, 

participação e integração entre públicos distintos.  

 A entidade tem como missão propor o diálogo entre a inovação, participação 

e integração de propostas culturais contemporâneas com a produção de novas 

relações sociais.  Para isso, na área da cultura, a Casa Encendida apoia projetos de 

criação em artes plásticas, cênicas, narrativas e de comunicação. As práticas de 

solidariedade englobam cursos de capacitação para agentes de ONGs e 

voluntariado como fomento de um novo mercado de trabalho. Em meio ambiente, a 

instituição mantém o foco em ações voltadas às questões de urbanismo e práticas 

sustentáveis na cidade. As atividades de educação tem ênfase em informática e 

idiomas, assim como em cursos de aperfeiçoamento para professores. Do 

agrupamento das quatro áreas de atuação da Casa Encendida surge uma quinta 

que é a de pensamento, com oficinas, seminários, cursos e projetos. De acordo com 

a coordenadora de cultura da instituição (informação verbal), essas atividades são 

pensadas a partir das temáticas trabalhadas nas exposições que são realizadas no 

centro cultural. Uma das principais características da Casa Encendida é a forma 

como os pilares que norteiam suas ações são apresentados de forma transversal em 

propostas que trabalhem com o uso de diferentes linguagens artísticas, educativas e 

culturais, questões relacionadas ao meio ambiente, à solidariedade e arte 

contemporânea.  

Seu âmbito de atuação, no entanto, se limita à cidade de Madrid. Na ocasião 

das entrevistas realizadas na instituição4, Felipe Espinosa (informação verbal), 

responsável pelo setor de comunicação afirmou que aos poucos a Casa Encendida 

começa a ganhar visibilidade em países europeus por conta de algumas exposições 

bem-sucedidas e de programas de residência artística que atraem artistas 

estrangeiros. Mas, que prioritariamente a instituição tem foco no contexto espanhol 

de produção contemporânea.  Essa tendência demonstra dois pontos que serão 

desenvolvidos ao longo desse trabalho. O primeiro diz respeito à relação entre a 

                                            

 
4
 As entrevistas realizadas para a elaboração deste capítulo foram realizadas em dois momentos 
diferentes. O primeiro na ocasião da pesquisa de campo em Maio de 2010, na cidade de Madrid e 
se constitui de entrevistas realizadas com representantes da cultura, do marketing e da assessoria 
de imprensa. No segundo momento, foram enviadas perguntas via e-mail para a coordenadora da 
área de cultura, como complemento de questões pendentes do primeiro encontro. O arquivo deste 
material se encontra no acervo pessoal da investigadora.  
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instituição e a cidade de Madrid, mais especificamente com o bairro de Lavapiés, 

região emblemática por concentrar imigrantes ilegais, jovens artistas e muitos 

idosos. O segundo ponto que será estudado no terceiro capítulo, é sobre a atual 

situação da produção contemporânea espanhola para a compreensão das 

estratégias locais que influenciam o desenvolvimento de manifestações culturais 

atualmente na Espanha.  

Para situar a relação entre a Casa Encendida e seu entorno é necessário 

apresentar o contexto no qual está colocada. O prédio da instituição está localizado 

na região central de Madrid e faz parte do roteiro cultural típico da cidade. Os 

principais pontos de interesse culturais de Madrid estão localizados a uma distância 

que pode ser percorrida a pé. O chamado Paseo del arte, concentra um circuito 

cultural no qual as principais instituições de arte estão localizadas a poucos metros 

uma da outra, neste trajeto encontram-se o Museo Nacional Centro de Arte Reina 

Sofia, o Museo del Prado e o Museu Thyssen-Bornemisza. A região é muito 

movimentada e abriga ainda diversos parques, feiras de livros e muitos restaurantes 

além de inúmeros hotéis. Existem também diferentes alternativas de transporte que 

dão acesso ao local, desde três estações de metrô diferentes: Embajadores, Atocha 

e Lavapiés, sendo que as duas primeiras são também estações de trens de curta, 

média e longa distância. E cerca de seis linhas de ônibus passam pelo local.   

Tradicionalmente, a maioria das instituições do paseo del arte são pautadas 

pela apresentação de um acervo importante com obras de distintos movimentos 

artísticos espanhóis em diferentes momentos históricos. No caso da Casa 

Encendida, que não possui coleção própria, as ações desenvolvidas são concebidas 

como acontecimentos temporários, sobretudo aqueles improváveis nas demais 

entidades citadas. Durante a realização da investigação em campo, foi possível 

notar que os agentes culturais que circulam pela região reconhecem a diferença 

entre o conteúdo das práticas culturais da Casa Encendida e as tradicionais 

exposições de arte apresentadas nos museus vizinhos. No entanto, isso não 

denotava nenhuma depreciação em relação à entidade, pelo contrário, essa 

oposição de papéis liberava a instituição de pretensas vocações modernas e a situa 

em situação quase de exceção no roteiro de instituições culturais no paseo del arte. 

Não fosse pela localização no bairro de Lavapiés, cujo cenário cultural é 

efervescente e alternativo, a Casa Encendida seria uma espécie de elefante branco, 
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tamanho o contraste com as propostas desenvolvidas nas outras instituições do 

paseo del arte.  

A partir dessa constatação é possível expandir a análise para a relação entre 

o centro cultural e o entorno. O bairro de Lavapiés, como dito anteriormente, 

concentra diferentes grupos étnicos, culturais e geracionais. Árabes, mulçumanos, 

paquistaneses, bangladeshis, africanos, latino-americanos, cubanos, asiáticos, 

hindus, e muitas outras etnias convivem com espanhóis, franceses, italianos, norte-

americanos, portugueses, de diferentes idades e classes sociais.  Os processos 

pelos quais cada um chega até ali muitas vezes envolvem longas e dolorosas 

jornadas de imigração ilegal e clandestina. Mas, de todos os modos, do encontro 

destas realidades o que surge é um ambiente efêmero, em constante transformação 

devido aos fluxos imprecisos de encontros e conflitos entre pessoas, autoridades 

públicas espanholas e manifestações culturais distintas.  

A partir de 1980, em consonância com o processo de democratização da 

sociedade espanhola, teve início o projeto de revitalização do centro de Madrid. 

Assim como em muitas outras metrópoles, a região central da capital da Espanha se 

encontrava deteriorada, com construções decadentes e diminuição da população na 

área, com consequente aumento da marginalidade e elevado nível de criminalidade. 

Entretanto, a partir da década de 1990, o ritmo de esvaziamento demográfico 

diminuiu com a chegada de imigrantes estrangeiros. E com a abundância de casas 

abandonadas e aluguel barato, o bairro atraiu ainda muitos jovens com poucos 

recursos, fato que deu origem a numerosas ocupações ilegais, as okupas, como são 

chamadas em espanhol. No final dos anos 1990, com as políticas públicas de 

reabilitação do bairro, muitos edifícios foram reformados e parte do patrimônio 

histórico situado na área foi recuperado. Diante dessa conjuntura surge um ambiente 

propício para iniciativas artísticas variadas, assim como para forte movimentação 

política. Mas também, para a criação de redes de economia solidária, participação 

política e luta pelos direitos humanos.  

Com isso, a Casa Encendida se aproveita da efervescência cultural de 

Lavapiés para se inserir no circuito de espaços que articulam os fluxos de pessoas, 

ideias e oportunidades às manifestações culturais. Como exemplo de instituições 

pares da Casa Encendida na região, pelo menos em conteúdo, já que diferem 

absolutamente em formas de administração, serão apresentados os casos do 
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Matadero e La Tabacalera. Estes são centros de criação contemporânea, cujos 

perfis diversificados podem contribuir para a discussão sobre os espaços da arte 

contemporânea na sociedade espanhola.  

O Matadero Madrid é um espaço de 

formação artística e criação contemporânea, e 

ainda que não esteja localizado no centro da 

cidade está muito próximo da região. A sede 

ocupa o antigo matadouro municipal e atualmente 

se configura como um laboratório de 

experimentação artística em diversas linguagens. 

Entre suas ações destacam-se a promoção de 

editais, assim como a disponibilização de recursos 

necessários para criação de novas obras, tanto de 

artistas locais como internacionais. Sua linha de 

atuação se divide em três grandes áreas: ajuda de 

criação, com financiamentos para que artistas, 

coletivos e agentes culturais desenvolvam seus 

projetos de preferência na cidade de Madrid; a 

criação de um arquivo de artistas locais com o 

objetivo de promover o conhecimento sobre 

artistas contemporâneos espanhóis e facilitar o 

acesso a estas informações para curadores, 

produtores, jornalistas e demais interessados. O 

arquivo existe tanto no espaço físico de uma das 

salas da instituição como no ambiente virtual do 

site. E por fim, o Matadero organiza a edição de La Noche en Blanco espanhola, 

grande celebração cultural promovida na cidade de Madrid com 24 horas de 

programação cultural gratuita espalhada por palcos, centros culturais e espaços 

públicos. Desde 2010 o festival passou a ser bienal, por conta da crise econômica 

europeia.  

Dentro do extenso programa, a organização do festival se dá a partir da 

colaboração entre diversos agentes culturais da cidade, que tem a oportunidade de 

Figura 3: Vista de um dos galpões no pátio 
central. 
Fonte: Troconis (2011a). 

Figura 5: Pátio Central. 
Fonte: Troconis (2011c). 

Figura 4: Praça Matadero. 
Fonte: Troconis (2011b). 
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produzir obras novas para a ocasião. O projeto de Noches Blancas nasceu em Paris 

em 2002, com o objetivo de aproximar a cidade à criação contemporânea com 

eventos abertos a toda a população. Atualmente diversas capitais europeias se 

somaram a iniciativa e as últimas edições foram realizadas em Paris, Bruxelas, Riga, 

Bucareste, La Valleta (Malta), Amsterdã e Madrid. São Paulo, atualmente, conta com 

uma iniciativa similar, o caso da Virada Cultural, no qual boa parte do centro histórico 

da cidade é ocupada por eventos culturais ininterruptos durante um dia e uma noite. 

A partir de estas e outras ações de cooperação com instituições locais e 

internacionais, o Matadero busca estabelecer projetos de intercâmbio com centros 

especializados em distintos campos criativos, para com isso, situar a produção 

contemporânea de Madrid entre as demais grandes capitais europeias. Segundo a 

instituição (MATADERO MADRID, 2011), ela se define como “um espaço 

multicultural e intercultural aberto a outras culturas, como reflexo da diversidade 

cultural que habita Madrid” (tradução nossa)5. 

 

 

 

 

 

 

 

Diferente da Casa Encendida que é uma instituição privada, o Matadero de 

Madrid é mantido pela Prefeitura da cidade, por meio do Governo das Artes, 

secretaria especializada em promover a recuperação do patrimônio histórico local e 

ao mesmo tempo fomentar a criação artística e de pensamento atual, com a criação 

de políticas públicas para apoio financeiro de propostas artísticas com concursos, 

bolsas de estudo e prêmios, assim como patrocinar instituições culturais públicas 

que ofereçam atividades vinculadas às artes cênicas, plásticas, visuais, música, 

                                            

 
5
 Do original: “un espacio multicultural e intercultural abierto a otras culturas, como reflejo de la 
diversidad cultural que habita Madrid”. 

Figura 6: Bilheteria do teatro do Matadero. 
Fonte: Troconis (2011 d). 

Figura 7: Vista interna de um dos galpões de 
exposição. 
Fonte: Troconis (2011e). 
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cinema, literatura, novas mídias, arquitetura, literatura. A discussão sobre as 

políticas públicas de fomento a criação contemporânea serão retomadas no terceiro 

capítulo. Para o objetivo da análise proposta nessa seção, será mantido o foco no 

tipo de uso que o público faz dos serviços dispostos no Matadero, com a intenção de 

apontar diferenças nas propostas e funções desta instituição e aquelas levadas a 

cabo na Casa Encendida.  

O Matadero tem o foco de atuação na criação 

e desenvolvimentos de projetos culturais 

contemporâneos. Nesse sentido, seus espaços são 

moldados a partir de propostas temporárias de 

artistas e coletivos que ocupam os amplos galpões do 

antigo matadouro de Madrid. O público dessas ações 

é, em grande parte, àquele interessado nos 

desdobramentos das novas manifestações artísticas 

da capital espanhola. Segundo os dados divulgados 

no site da instituição, no decorrer de três anos de 

funcionamento a entidade recebeu cerca de um milhão de visitantes. A Casa 

Encendida, por sua vez, divulga que recebe em média setecentos mil anualmente. 

As ações desenvolvidas no Matadero englobam diferentes aspectos da 

contemporaneidade em seus conteúdos, dado que são elaboradas por artistas que 

estão produzindo obras no contexto multicultural da cidade de Madrid. Entretanto o 

valor estético atribuído às propostas apresentadas no 

centro de criação dificulta a inserção dos diferentes 

grupos étnicos da sociedade espanhola nas práticas 

desenvolvidas no espaço.  

 O caso da Tabacalera oferece um panorama 

distinto sobre os espaços da arte na contemporaneidade. 

O Centro Cultural Autogestionado La Tabacalera de 

Lavapiés (LTBC) funciona na antiga fábrica de tabacos do 

bairro. O edifico é patrimônio histórico da cidade 

catalogado como Bem de Interesse Cultural pela Direção 

Geral de Belas Artes (DGBA) do Ministério da Cultura 

espanhol. Em virtude de um acordo entre diferentes 

Figura 8: Cartaz de informações. 
Fonte: Troconis (2011f). 

Figura 9: Logotipo La Tabacalera. 
Fonte: La Tabacalera (2010a). 
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coletivos artísticos e sociais e a DGBA, o edifício passou a abrigar, desde 2010, o 

centro social La Tabacalera. 

De acordo com o dossiê publicado pela 

instituição (LA TABACALERA, 2011), o espaço é 

entendido como “centro integral que inclui 

linguagens e modos de expressão, mas também a 

complexidade demográfica, cultural, étnica, de 

registros e modos de habitar o território e o tempo 

imediatos” (tradução nossa)6. O projeto surge da 

necessidade de criar novos espaços de confluência 

entre sujeitos sociais assim como de construir novas 

relações baseadas na experiência da diversidade. 

Por meio da articulação em rede de coletivos que 

buscam construir novas formas de articulação entre 

práticas artísticas que devido a crescente influência 

de recursos imateriais (redes, criatividade, formação, 

saberes, competências) perdem parte de sua 

capacidade relacional quando apresentadas em instituições de arte tradicionais e 

para atender demandas de situações postas em cheque com a crise do bem-estar 

social enfrentada por diferentes países europeus. 

A Tabacalera explora manifestações culturais ligadas às novas formas de 

socialização, participação e territorialização. Dentro do espaço a cultura aparece 

como uma forma de promover encontros entre pessoas e realidades. Os trabalhos 

se organizam pela formação de grupos de trabalhos abertos, com sessões de 

estudos e planejamentos, que resultam na formulação dos critérios de atuação, 

comunicação e necessidades de intervenção. No site do centro cultural constam as 

informações sobre como inscrever as propostas e alguns direcionamentos a serem 

considerados na hora de organizar eventos. No campo das restrições consta o 

seguinte alerta (LA TABACALERA, 2010b): “Se o que está pensando organizar tem 

                                            

 
6
 Do original: “centro integral que incluye lenguajes y modos de expresión, pero también la 
complejidad demográfica, cultural, étnica, de registros y modos de habitar del territorio y del tiempo 
inmediatos”. 

Figura 10: Pátio da Tabacalera. 
Fonte: Medina (2011a). 

Figura 11: Pátio Externo da Tabacalera 
Fonte: Medina (2011b). 
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sua coisa machista, racista, atenta contra o meio ambiente, ou é um plano malvado 

para conquistar o mundo, pois... temos um problema” (tradução nossa)7. O clima de 

descontração permeia as inúmeras atividades oferecidas. A organização dos 

eventos se dá de maneira democrática, por meio da inscrição de projetos de inteira 

responsabilidade dos proponentes. Entretanto, a multiplicidade de ações 

convulsiona os espaços internos da Tabacalera e podem resultar um pouco 

confusas para os visitantes de primeira viagem.  

 A grade da programação abrange uma ampla 

gama de atividades. Desde oficinas de formação e 

capacitação em trabalhos para a manutenção física 

do edifício e seu funcionamento, passando por 

iniciativas da organização do centro social de propor 

debates, oficinas e palestras sobre os temas contidos 

no marco conceitual da Tabacalera como autogestão, 

metodologias participativas, grupos inteligentes e 

outras ferramentas participação social. Além disso, 

mais de duzentos coletivos já desenvolveram suas 

atividades nos espaços da antiga fábrica de tabacos 

de Lavapiés.  

Com isso, no ambiente do centro social 

convivem ações políticas, práticas culturais e manifestações artísticas, com o que, 

aflui um público diversificado, que por distintos motivos frequenta o lugar. Mais do 

que um processo de divulgação da arte contemporânea espanhola, na Tabacalera 

são desenvolvidos projetos que emergem das condições atuais da sociedade 

espanhola e seus desdobramentos em temas políticos, econômicos e culturais. 

Portanto, três instituições culturais com propostas distintas, mas que se 

dedicam às manifestações contemporâneas. Pode-se começar a diferenciá-las a 

partir das formas de organização administrativa, uma vez que o Matadero é uma 

instituição pública, a Casa Encendida é financiada pelo banco Caja Madrid e na 

                                            

 
7
 Do original: “Si lo que estás pensando organizar tiene su cosa machista, racista, atenta contra el 
medio ambiente o es un malvado plan para conquistar el mundo, pues… tenemos un problema”. 

Figura 12: Área de oficinas. 
Fonte: Medina (2011c). 

Figura 13: Espaço expositivo. 
Fonte: Medina (2011 d). 
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Tabacalera não figuram interesses financeiros além daqueles necessários para a 

manutenção do espaço. Entretanto em termos de espaço, todas elas ocupam 

edifícios históricos da cidade de Madrid que foram reabilitados para abrigar 

especificamente iniciativas culturais. Isso demonstra uma tendência das políticas 

públicas espanholas de revitalização do patrimônio histórico. Em relação à atuação 

dos centros culturais em questão, a Casa Encedida parece estar no meio termo 

entre as demais instituições porque a Tabacalera aceita propostas de gêneros 

variados de acordo com o principio da autogestão, ou seja, o proponente é 

integralmente responsável pela execução das obras, sendo que a seleção depende 

de disponibilidade de datas e materiais para realização da proposta. No Matadero a 

seleção é feita por meio de editais públicos que convocam interessados a 

desenvolver suas práticas utilizando a infraestrutura do local, assim como recursos e 

materiais previstos pelo edital. A Casa Encendida opera um misto entre as duas 

formas, ela aceita propostas de grupos e artista interessados em apresentar um 

trabalho no centro cultural, mas também propõe concursos para a realização de 

obras e espetáculos que necessitam de incentivo ou material especifico. A tabela de 

preços da Casa Encendida é popular, enquanto no Matadero varia de acordo como 

a ação, na Tabacalera todas as atividades são gratuitas. Quanto ao público, é 

interessante notar que existe um intercâmbio mais intenso entre o público da 

Tabacalera e aquele que visita a Casa Encendida, enquanto que o Matadero é mais 

atrativo a agentes culturais e estudantes de arte. Em relação ao alcance das práticas 

levadas a cabo pelas instituições em questão, o Matadero aparece como único 

voltado para a colaboração internacional entre entidades culturais europeias. Tanto 

a Tabacalera como a Casa Encendida se inserem no contexto de Madrid e 

circunstancialmente do próprio bairro Lavapiés. Ainda que muitas ações 

desenvolvidas nestes espaços sejam realizadas por artistas estrangeiros sobre 

temas que extrapolam limites geográficos, culturais e políticos. 

Com a apresentação concisa destes exemplos de espaços culturais, buscou-

se demonstrar os caminhos pelo qual a contemporaneidade vem sido trabalhada no 

contexto espanhol, mais especificamente em Madrid e nas imediações do bairro de 

Lavapiés. Ainda que superficialmente, essa análise facilitou localizar nas práticas da 

Casa Encendida características comuns aos projetos desenvolvidos nas demais 

entidades, assim como enumerar práticas distintas. Não cabe aprofundar mais 
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aspectos do funcionamento e métodos das outras entidades citadas. O que se 

buscou foi ampliar a discussão para o entorno da instituição e com isso, proporcionar 

uma visão sobre a Casa Encendida e instituições congêneres do cenário espanhol.  

 

 

De volta a Casa... 

 

 

A Casa Encendida ocupa o antigo 

prédio da Caja de Ahorros de Madrid. O 

edifício passou por diversos usos, desde 

oficina até depósito dos objetos 

empenhados pelos clientes do banco. A 

construção tem características típicas da 

arquitetura madrileña do século XX, de 

estilo neomudéjar, tendência que incorpora influências das construções árabes 

típicas da península ibérica na idade média. O prédio foi construído em 1913, 

projetado originalmente pelo arquiteto espanhol Fernando Arbós. A equipe de 

restauro manteve as características do edifício, adaptando-o as necessidades 

espaciais requeridas pelo novo tipo de uso. De acordo com as informações contidas 

no livro De la casa de empeños a La Casa Encendida (OBRA SOCIAL CAJA 

MADRID, 2002), que relata o processo da reforma do local por meio de uma série de 

fotos da Bia Peeters e de textos do arquiteto espanhol Luis Enguita, para o projeto 

de reabilitação do edifício foram conservados os elementos arquitetônicos e 

espaciais do projeto original.  

A fachada, o pátio e as escadas são componentes mantidos tais como no 

projeto original, mas os espaços internos foram renovados de modo a eliminar 

barreiras de circulação facilitando assim o acesso às instalações e atividades. O 

projeto de restauração ficou a cargo do arquiteto Carlos Manzano, cujo principal foco 

de atuação é no restauro de edifícios históricos e sua adaptação novas finalidades.  

Segundo Enguita (2002), no caso da reforma do prédio que abriga a Casa 

Encendida, o projeto precisava incorporar a ideia de “versatilidade” tanto das 

propostas desenvolvidas pela instituição, como das possíveis respostas do público.  

Figura 14: Fachada do edifício da Casa Encendida. 
Fonte: Troconis (2011g). 
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Para isso, foram neutralizados equipamentos preponderantes, com o qual se 

obtém uma soma de pequenas infraestruturas particulares que permitem realizar 

ações sem a necessidade de transformar o espaço significativamente e em nenhum 

caso arquitetonicamente. A análise dos espaços mais significativos do prédio 

permite compreender como se organizam as atividades a que estão destinados. 

No subsolo se encontra o auditório (com capacidade para 175 pessoas), uma 

sala audiovisual (para 72 pessoas) e duas salas de exposições (salas E e D). Um 

fator a ser marcado é que nesse andar não existe nenhum foco de luz natural, e o 

tamanho reduzido das salas, por vezes, interfere na montagem de algumas obras 

que requerem espaços maiores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Planta do subsolo do edifício da Casa Encendida. 
Fonte: La Casa Encendida (2011b).  

Figura 16: Planta do piso térreo da Casa Encendida  
Fonte: La Casa Encendida (2011b). 
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No piso 0 estão localizadas três salas de exposição, o ponto de informação e 

venda de entradas, o guichê de inscrições de cursos e oficinas, um caixa automático 

do Banco Caja Madrid, e o pátio central com cerca de 300m² de superfície. As salas 

de exposição são alteradas em virtude das atividades que possam ser destinados a 

abrigar. Neste andar encontra-se o pátio, que além de ser o espaço central do 

edifício, se configura como ambiente de usos múltiplos. Neste andar estão 

localizados o ponto de encontro e informação, o espaço teatral e outras três salas de 

exposição (A, B, C), duas delas se comunicam entre si e, por sua vez, podem ser 

ampliadas dependendo dos requisitos de cada projeto desenvolvido no espaço 

expositivo e a loja de comércio justo. 

A loja de comércio justo é administrada pela ONG 

Solidariedad Internacional, organização não 

governamental que desde 1986 trabalha com 

populações menos favorecidas dos países do Sul. A loja 

é entendida como um espaço para aprendizagem sobre 

práticas de desenvolvimento e cooperação ao redor do 

mundo. A proposta da ONG Solidariedad Internacional é 

oferecer ao consumidor um produto de qualidade integral 

(física, social, cultural e ecológica) e contribuir para o 

desenvolvimento sustentável da economia e relações 

comerciais mais dignas para regiões menos 

privilegiadas. A oferta de artigos de diversas 

cooperativas da África, Ásia e America Latina 

(artesanato, bijuteria, roupas, complementos e alimentos) 

procedentes de relações de comércio justo, proporcionaria uma alternativa de 

mercado ao introduzir produtos de países do Sul nos mercados do Norte. Essa 

experiência tem desdobramentos variados dentro e fora da Casa Encendida. Por um 

lado, é uma ação de solidariedade, um dos eixos temáticos propostos na Casa 

Encendida. O comércio justo assim como a economia solidária, na qual está 

baseado, se apoia em princípios de sustentabilidade, consumo consciente, 

distribuição da riqueza com base em uma ação cooperativista e valoriza a dimensão 

social, política e cultural na qual os objetos e produtos são criados.  Por outro lado, 

ao ceder o espaço da loja a ONG Solidariedad Internacional e apoiar suas ações 

 Figura 17: Interior da loja. 
 Fonte: Troconis (2011h). 

Figura18: Produtos provenientes do 
comércio justo. 
Fonte: Troconis (2011i). 
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dentro da instituição, a Casa Encendida amplia o alcance de sua programação, 

promovendo cursos para equipes de ONG, voluntários de programas de cooperação 

internacional e para o público interessado nos temas do escopo solidário. Também é 

importante ressaltar que essa prática é oposta àquela da maioria dos museus, que 

vendem em suas lojinhas toda espécie de souvenir, pôster, canecas, chaveiros, 

apontadores, e catálogos das exposições e do acervo do local para arrecadar 

fundos.  

Divulgar a imagem do museu ao veicular arte à indústria cultural e 

propaganda é uma estratégia lucrativa de marketing cultural muito em voga no 

universo das artes. Grandes e pequenas instituições ao redor do mundo 

incrementam sua verba vendendo itens de design, réplicas de obras de arte e 

artigos publicitários da coleção ou do espaço em si. O mercado das artes visuais é 

responsável por atrelar arte, cultura, comércio e propaganda em produtos que 

circulam globalmente. Como a Casa Encendida é mantida pela Obra Social, ela não 

pode gerar lucro e por isso cede seu espaço institucional para que outra entidade, 

sem fins lucrativos, gerencie o comércio de artigos que provem de formas de 

comércio justo. Com isso, a instituição reforça sua imagem de centro social solidário 

e preocupado com o meio ambiente.  

No mezanino encontra-se o ponto de 

informação audiovisual, espaço com três 

computadores nos quais os visitantes podem 

acessar o arquivo virtual das ações mais importantes 

que aconteceram na Casa. E ainda, assistir a reprise 

dos programas exibidos às quintas feiras 19h30min 

(horário local) no canal 2 da rede de televisão 

espanhola (RTVE).  De acordo com a Casa 

Encendida (2011c), em cada programa é proposta uma reflexão sobre o que 

acontece semanalmente dentro de suas paredes: as exposições, concertos, 

conferências, etc. e semanalmente programas são adicionados ao site da instituição, 

para serem consultados gratuitamente. 

Figura 19: Imagem dos computadores no 
mezanino. 
Fonte: Troconis (2011j). 
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No primeiro andar estão localizadas a biblioteca, a biblioteca jovem, a 

hemeroteca, a midiateca e os laboratórios de idiomas, informática, imagem e som. 

Estas salas são reservadas para os cursos de aprendizagem em uso de softwares 

de imagem e som, ensino de espanhol para imigrantes e de inglês para o público 

geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O segundo andar abriga mais salas de trabalho, um ponto de informação ao 

voluntariado, o laboratório de fotografia, as oficinas, estúdios multimídia, estúdio de 

som e rádio.  Os laboratórios e estúdios do segundo andar são espaços que a Casa 

disponibiliza, com agendamento prévio, para que jovens artistas ou coletivos de arte 

finalizem projetos e trabalhos que exijam o uso de equipamentos som e imagem 

específicos.  

 

Figura 20: Planta do primeiro andar do edifício da Casa Encendida. 
Fonte: La Casa Encendida (2011b).  

Figura 21: Biblioteca. 
Fonte: Troconis (2011l). 

Figura 22: Biblioteca Jovem. 
Fonte: Troconis (2011m). 

Figura 23: Ala infantil da 
Biblioteca. 
Fonte: Troconis (2011n). 
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Eles dispõem de equipamentos de mídias avançados e que podem ser 

utilizados gratuitamente para realização de projetos externos. A instituição fomenta a 

produção contemporânea ao disponibilizar equipamentos avançados para a 

finalização de projetos multimídias, de montagem de filmes, exposições. Ainda no 

segundo andar encontra-se o ponto de informação ao voluntariado. Este espaço 

pertence à Comunidade Autônoma de Madrid, sendo um ponto de encontro entre as 

pessoas interessadas em colaborar em sua comunidade participando como 

voluntários ou ainda para as organizações sem fins lucrativos que buscam pessoas 

para suas equipes de voluntários. 

E por fim, no terraço do edifício encontramos um espaço para ócio e 

exposições sobre meio ambiente e temas urbanos, sessões de cinema ao ar livre e 

concertos no fim da tarde.  

 

Estes são os espaços nos quais são realizadas as ações da Casa Encendida. 

Quando se olha o prédio desde o lado de fora, este aparenta ser mais um prédio 

histórico do centro da cidade. No entanto, é em seu interior que os acontecimentos 

marcam a diferença desta construção. Antes de abordar a programação e as 

diferentes manifestações contemporâneas que são desenvolvidas na entidade, faz-

se necessário comentar como a equipe se organiza na execução dos projetos. 

Figura 24: Laboratório de 
Fotografia La Casa Encendida. 
Fonte: Troconis (2011o).  

Figura 25: Sala de aula de 
fotografia La Casa Encendida. 
Fonte: Troconis (2011p) 

Figura 26: Sala de revelação La 
Casa Encendida. 
Fonte: Troconis (2011q). 

Figura 27: Jardim da Casa 
Encendida 
Fonte: Troconis (2011r) 

Figura 28: Terraza La Casa 
Encendida 
Fonte: Troconis (2011s) 

Figura 29: Espaço para shows 
Terraza La Casa Encendida 
Fonte: Troconis (2011 t). 
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A instituição vem sido dirigida desde sua inauguração por José Guirao, que foi 

também coordenador do Programa de difusão de Arte espanhola no exterior, pela 

Agência de Cooperação Espanhola, e ex-diretor do Museu Nacional Centro de Arte 

Reina Sofia (1994 – 2000). A equipe da Casa Encendida é pequena em relação ao 

número de atividades executadas. Existe uma pessoa responsável por cada 

departamento, que estão divididos em: exposições, audiovisual, artes cênicas, 

cursos, oficinas e seminários. E cada área de atividade (meio ambiente, educação, 

cultura e solidariedade) possui um coordenador. Existe ainda um encarregado para 

comunicação e marketing. Como a Casa Encendida não possui pessoa jurídica 

própria, a gestão do centro cultural fica a cargo da empresa GECESA, companhia do 

grupo Caja Madrid responsável pela gestão de centros culturais. Este é mais um dos 

pontos críticos da presença do banco na instituição.  

Na prática, os trâmites administrativos e financeiros são de responsabilidade 

da GECESA, inclusive os funcionários desse setor normalmente são empregados 

remanejados do banco Caja Madrid. Enquanto que a área de programação e de 

projetos fica a cargo dos profissionais contratados. Mas, todas as contratações são 

realizadas pela GECESA, por meio da análise de currículo de candidatos, exceto 

pelos cargos diretivos que são nomeados diretamente pela Obra Social Caja Madrid. 

Após as entrevistas realizadas com representantes de diferentes setores, pode-se 

dizer que a GECESA figura como gestora, mas não influencia no poder de decisão 

da equipe responsável pelas áreas de atuação e ainda, que a departamentalização 

das funções é horizontal, no sentido que cada uma das áreas: solidariedade, cultura, 

educação e meio ambiente, estão em constante processo de comunicação, para 

desenvolverem atividades relacionadas entre si. Entretanto, a diferença de 

interesses entre as distintas instâncias com poder de decisão leva a pensar que isso 

pode afetar o funcionamento do centro cultural. Mas, o que se pôde observar a partir 

é que devido a falta de pessoal resulta ser mais produtivo que as questões 

operativas de administração e recursos humanos sejam realizadas por uma empresa 

contratada enquanto os demais processos como seleção e elaboração de projetos 

sejam executados pela equipe interna da Casa Encendida.  

A impressão que se tem quando visita-se a Casa Encendida é que ela 

funciona como uma espécie de laboratório cultural, no qual convivem manifestações 

artísticas contemporâneas, como performances, instalações, exposições, práticas 
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que constantemente alteram sua configuração com um público que adere as 

diferentes atividades propostas. O intercâmbio entre frequentadores e programação 

deriva em parte da multiplicidade de propostas oferecidas e da  diversidade do perfil 

de público. E em parte da consolidação dos trabalhos desenvolvidos de acordo com 

os eixos temáticos.   

O processo de produção de ações da Casa Encendida pode ser dividido em 

três formas distintas: a realização de projetos externos, no qual a instituição cede o 

espaço, equipe e equipamentos para execução de obras de companhias, coletivos 

ou outros espaços parceiros; produção de eventos em colaboração com 

profissionais e instituições contratadas para a realização de projetos específicos; e a 

elaboração de propostas próprias, nas quais a equipe interna é responsável por 

todos os aspectos da programação. Nesse sentido, a programação ocupa lugar 

privilegiado nesta análise, já que é a área em que se estabelecem as relações entre 

instituição, público e artistas. A instituição não possui coleção própria e por isso, 

todas as ações tem um tempo de duração limitada. Em média são realizadas cerca 

de oito exposições anuais. As ações de reflexão e debates, como mostras de 

cinema, instalações, exposições, concertos, e demais propostas visam estabelecer a 

transversalidade entre interesses e público. E com isso, os frequentadores do centro 

cultural, os moradores do bairro, organizações não governamentais, escolas e o 

público espontâneo podem compartilhar experiências nos espaços de convivência 

do lugar. Por causa da equipe reduzida, a maioria dos projetos acontece por 

contratação de propostas externas. Dos programas próprios podem-se ressaltar 

Inéditos, Emergencias e Artistas en Residencia, projetos que visam fomentar, por 

meio de editais, a produção de arte contemporânea.  

Emergencias funciona por meio de uma convocatória aberta a artistas de 

diferentes disciplinas da cultura, nascidos a partir de 1974. Durante os quarto 

primeiros anos de existência, aconteceram dezessete edições do programa, onde se 

apresentaram mais de duzentos e dez artistas. Os projetos são caracterizados, em 

virtude das diferentes áreas de trabalho, por sua diversidade: projetos de arquitetura, 

revistas criativas, apresentação de livros, programas de televisão e rádio, 

videoclipes, curta metragens, vídeo experimental, performances, dança 

contemporânea, teatro, música contemporânea, propostas plásticas, fotográficas, de 

designs, poesia, são exemplos de atividades realizadas desde sua inauguração.  



 

 

 

39 

 

 

Inéditos é dirigido a jovens curadores que buscam realizar suas próprias 

exposições, mas com foco em projetos expositivos de arte atual. É um dos únicos 

programas em toda Espanha a fomentar a inserção de jovens curadores em círculos 

profissionais, concedendo, ainda, uma ajuda de três mil euros com honorários. 

Durante os últimos anos, Inéditos mostrou o trabalho de trinta e cinco jovens 

curadores que de forma individual ou em equipe, apresentaram vinte e quatro 

exposições que versavam sobre diferentes aspectos de arte contemporânea. Os 

trabalhos selecionados são desenvolvidos na Casa Encendida durante o verão. 

Artistas en Residencia visa incentivar novos artistas. Esse programa constitui 

um espaço acadêmico específico para trabalho de interação entre criação e 

pesquisa no contexto de formação superior em dança, cuja finalidade é apoiar a 

criação artística no campo da dança para experimentação e apresentação de novas 

propostas. O programa tem duração máxima de seis semanas no estúdio de dança 

Estrella Casero, da Universidade de Alcalá e cada artista recebe um apoio financeiro 

de mil e quinhentos euros por período de residência, equivalente a seus honorários. 

As propostas aceitas, no máximo oito por ano, são apresentadas ao público na Casa 

Encendida e durante o período de estância do residente, a Universidade pode 

organizar seminários, oficinas, e encontros vinculados aos projetos desenvolvidos 

em residência com a finalidade de enriquecer os processos de trabalho. 

 Na área da Cultura, a Casa Encendida (2011a) prioriza dar visibilidade às 

novas manifestações literárias, plásticas, cênicas e audiovisuais. Já em Meio 

Ambiente, a sustentabilidade é um dos principais temas da programação. O centro 

promove e apoia projetos para evitar a degradação da natureza, com atenção 

especial à situação das cidades. Além de oficinas de formação, cursos e fóruns, a 

área de meio ambiente desenvolve um programa educativo para escolas, que com o 

apoio de exposições temporais ao longo do ano, trabalha temas do meio ambiente 

urbano com estudantes. No terraço do edifício fica o jardim da Casa Encendida, um 

pequeno espaço verde mantido de acordo com os princípios da jardinaria 

sustentável. Quanto a Educação, são oferecidos cursos de formação acadêmica e 

profissional em disciplinas diferentes, como idiomas e informática. Ao mesmo tempo 

são desenvolvidos cursos, atividades e oficinas de apoio ao educador, com ênfase 

em educação não formal. Também são organizadas atividades especificas para 

crianças e adolescentes, como acampamentos urbanos ou oficinas de animação e 
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de leitura. O objetivo da Casa Encendida com essas propostas é prestar um serviço 

acessível aos diferentes atores do sistema educativo. Existem ainda atividades 

pensadas para os espaços das bibliotecas e salas de trabalho. Para a área de 

Solidariedade, além do ponto de informação ao voluntário e da loja Solidária, o 

centro cultural oferece conteúdo especificamente direcionado a membros do terceiro 

setor, que se complementa com propostas de reflexão sobre mudanças sociais e 

são direcionadas ao público geral. 

Considerando que a Casa Encendida privilegia manifestações culturais 

contemporâneas, as quais envolvem um forte intercâmbio entre linguagens, 

significados e disciplinas, os espaços comuns do edifício são alterados 

constantemente. Desde espetáculos de dança, intervenções teatrais e exposições 

de arte, passando por instalações multimídia, performances artísticas e atividades 

artísticas híbridas, cada evento desenvolvido na Casa Encendida provoca o 

deslocamento da configuração original do prédio. Com o fomento de novos 

criadores, a instituição também estimula novas formas de relacionamento nas áreas 

de convivência, uma vez que essas áreas se configuram como plataforma para 

diferentes práticas e de cada visita ao local podem surgir novas possibilidades de 

percurso. Como consta em seus objetivos, a Casa Encendida tem como intenção 

funcionar como ponto de encontro entre pessoas interessadas em suas áreas de 

atuação: solidariedade, meio ambiente, cultura e educação. O perfil do público que 

frequenta a instituição é variado, ainda que conforme dito anteriormente cerca de 

50% dos visitantes são jovens. Entretanto, por causa da numerosa oferta de cursos 

e oficinas, uma média de 500 anuais, o local atrai desde turistas a imigrantes 

passando por moradores do bairro e intelectuais além do público específico de 

acontecimentos pontuais celebrados no espaço (LA CASA ENCENDIDA, 2011).  

Ao longo dos dez anos de funcionamento a Casa Encendida se consolidou 

como espaço para apresentação de propostas inovadoras. A programação é muitas 

vezes irregular, no sentido que não se repete. Mesmo os projetos da própria 

instituição sofrem certos desvios no processo de execução e podem não ocorrer 

periodicamente, entretanto, não se tem claro se isso ocorre devido à escassez de 

pessoal e acúmulo de trabalho ou por critérios internos de seleção de projetos 

considerados mais adequados à programação daquele momento.  Entretanto, o que 

se pode notar nas ações desenvolvidas pelo centro cultural é que além do caráter 
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estético das obras, as mesmas devem permitir um diálogo entre os campos 

temáticos trabalhados pela entidade. Não porque essa seja a linha da Obra Social 

Caja Madrid, de fato, nota-se que o centro cultural ao privilegiar projetos externos 

desenvolve suas ações com certa autonomia em relação às diretrizes institucionais 

do Banco Caja Madrid, mas principalmente porque assim a Casa Encedida se 

conecta a uma rede maior de temas e acontecimentos contemporâneos, no qual 

diferentes agentes se articulam na produção de eventos artísticos e culturais. E na 

relação com o entorno, o centro cultural se insere em um contexto mais amplo de um 

espaço desterritorializado, no qual convivem realidades contingentes de um 

ambiente multicultural que incorpora questões políticas, econômicas e sociais aos 

aspectos artísticos trabalhados pela instituição. 

Nesse sentido, as práticas contemporâneas apresentadas na Casa Encendida 

demonstram fluxos globais que atravessam a sociedade espanhola. Com isso, no 

espaço do centro cultural busca-se o estabelecimento de formas de convivência 

éticas em atividades culturais díspares, por meio de ações que englobam questões 

comuns a experiência compartilhada por muitos que habitam o bairro de Lavapiés, 

visitam a cidade de Madrid e produzem arte no contexto da contemporaneidade. A 

definição de Smith (2006) sobre a experiência da contemporaneidade contribui no 

esclarecimento sobre os processos subjacentes às ações desenvolvidas na 

instituição. Nas palavras do próprio autor:  

 

[...] contemporaneidade consiste precisamente na experiência constante de 
incoerências radicais de percepção, modos incompatíveis de ver e nomear o 
mesmo mundo, na coincidência no presente de temporalidades 
anacrônicas, no encontro contingente de várias culturas e multiplicidades 
sociais, tudo junto, de modo que somente aumenta a crescente 
desigualdade dentro e entre elas. Isto certamente se parece com o mundo 
como ele é agora (SMITH, 2006, p. 705, tradução nossa)

8
. 

 

É esse o cenário que a Casa Encendida se encontra na hora de executar 

seus projetos. As condições da contemporaneidade reverberam nas obras 

                                            

 
8
 Do original: “[...] contemporaneity consists precisely in the constant experience of radical 
disjuncture’s of perception, mismatching ways of seeing and calling the same world, in the actual 
coincidence of asynchronous temporalities, in the jostling contingency of various cultural and social 
multiplicities, all thrown together in ways that highlight the fast-growing inequalities within and 
between them. This certainly looks like the world as it is now”. 
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apresentadas na Casa Encendida, em sua programação e nas relações que o 

público estabelece dentro do centro cultural. Além de exposições, espetáculos de 

dança e teatro, a entidade promove conferências sobre ocupações urbanas, 

consumo consciente de água, debate em mercantilização da educação e questões 

da mulher no mundo atual e ainda, e mais, ações sobre imigração, linguagens 

multimídia e cooperação em tempos de crise. As obras apresentadas vão desde o 

conceitual às instalações hibridas com segmentação de linguagens e atividades 

multidisciplinares. E com isso, a Casa Encendida se insere no panorama de 

instituições que emergem da necessidade de construir novas práticas culturais 

capazes de demonstrar o estágio do debate sobre os caminhos da arte nas 

condições da contemporaneidade. A Obra Social Caja Madrid possui entidades 

culturais em toda a Espanha, e atualmente nota-se uma ampliação das ações 

desenvolvidas na Casa Encendida nos demais espaços da entidade. De acordo com 

entrevistas realizadas com representantes da GECESA (informação verbal), a 

otimização de algumas propostas é resultado em parte dos bons resultados obtidos 

ao longo dos dez anos de atuação do centro cultural. No entanto, a repercussão das 

atividades desenvolvidas tem pouco alcance no cenário europeu, mas isso se deve 

também pela situação da produção contemporânea espanhola. 

 

 

Alguns espaços da contemporaneidade espanhola 

 

 

Contextualização histórica  

 

 

As manifestações culturais produzidas na Espanha nos últimos anos estão 

inseridas em uma complexa dinâmica de fluxos globais da organização da cultura. O 

país atualmente se divide em dezenove territórios que possuem autonomia 

administrativa e legislativa e inclusive idiomas oficias diferentes do castelhano, 

como, o catalão e o eurasko. As tradições dessas regiões muitas vezes remontam a 

ancestralidade de povos que ocupam o território desde tempos imemoráveis. Com a 

pluralidade de povos e o reconhecimento de distintos idiomas oficiais, a situação da 
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administração pública tanto em relações de cooperação entre comunidades como 

nos assuntos referentes à administração geral do Estado é complexa e com alto 

nível de descentralização. Os acordos de colaboração entre a administração central 

e as administrações locais dependem da formação de comissões, delegações e 

outras instâncias responsáveis por promover o diálogo entre as distintas esferas de 

decisão do setor público espanhol.  

A análise da consolidação deste panorama não poderia deixar de considerar 

a ditadura militar do General Franco, período compreendido entre 1939 a 1975, 

cujas bases foram definidas pela unidade nacional espanhola e pelo catolicismo 

fervoroso. Durante o governo do ditador Franco o castelhano foi declarado idioma 

oficial de todo o país e todas as outras línguas faladas por povos da Espanha foram 

proibidas. Assim como as manifestações culturais permitidas eram somente aquelas 

que remetiam às tradições da Espanha Imperial, de origem romana. A diversidade 

cultural foi esmagada pela promoção de corridas de touro, partidas de futebol e 

outras ações culturais evasivas controladas pelo estado. Grande parte das 

convenções sobre autonomia das regiões foi desfeita durante a ditadura de Franco. 

Entretanto, a partir da década de 1960 o regime entrou em uma segunda fase, 

impulsionada pela intervenção econômica e militar dos Estados Unidos no contexto 

da guerra fria. A Espanha ocupava uma posição geopolítica importante para os 

Estados Unidos e a partir de acordos econômicos iniciou-se um processo de 

colaboração econômico-militar entre os dois países. Com isso, o regime de Franco 

passou por um processo de transição da ditadura nacionalista e anticapitalista para 

um modelo neoliberal e com tendências globalizadas. Segundo alguns estudiosos 

como Javier Tusell (2005) e Alvaro Soto Carmona (2005), o processo de transição 

democrática que durou cerca de duas décadas após a morte do general, dava 

indícios desde a década de 1960 com as mudanças em direção a uma economia 

aberta ao capital estrangeiro. A partir de então o Estado espanhol já articula 

medidas desenvolvimentistas e tecnocratas apoiadas na indústria cultural e do 

turismo como pilares de consolidação do processo de passagem a um modelo 

político capitalista. Esse processo culminou na criação do Ministério do Turismo e 

Informação, responsável por fomentar a imagem de um Estado de bem-estar social 

capitalista, com as raízes na liberdade de consumo e espetacularização da cultura. A 

partir de então foram criadas medidas de revitalização de territórios obliterados 
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durante o franquismo para que costumes e regiões oprimidas pudessem se constituir 

em destinos turísticos especiais.  

O resultado desse processo corresponde a duas questões importantes no 

panorama das políticas culturais espanholas. A primeira é a crescente 

descentralização das políticas públicas, nos anos subsequentes à morte de Franco, 

para a regulamentação de medidas administrativas e culturais possíveis de serem 

exploradas pela crescente indústria do turismo. E a segunda foi a renovação de um 

discurso político referente à necessidade de formar uma identidade nacional capaz 

de representar a Espanha no exterior. Essa condição contraditória marca o início de 

um longo trajeto de incongruências no desenvolvimento de políticas públicas para a 

promoção da cultura dentro e fora do país. 

No processo de transição democrática foram reconhecidas as diferentes 

línguas faladas na Espanha, valorizadas as manifestações artísticas tradicionais de 

diferentes regiões e delegada autonomia administrativa para a construção de 

bibliotecas, salas de concerto e outros espaços públicos de convivência e promoção 

da diversidade cultural. Atualmente, a distribuição dos poderes se divide em: estado, 

comunidades autônomas e conselhos municipais. Essa descentralização opera 

também níveis de competitividade entre as diferentes esferas governamentais que 

atuam na área da cultura. Em termos de ações, nota-se que cidades maiores como 

Madrid, Barcelona, Valladolid, Bilbao, Oviedo, Salamanca, La Coruña e Santiago de 

Compostela tem capacidade para captar mais recursos e desenvolver projetos 

maiores, enquanto que as cidades menores mantêm pequenos festivais, bibliotecas 

e feiras culturais para participar da competição cultural inter-regional. É possível 

classificar o processo de descentralização das políticas culturais espanholas em três 

fases: a primeira durou até final de 1988, na qual as estruturas administrativas foram 

estabelecidas; a segunda, impulsionada pelas grandes realizações dos anos 1990 

que demonstraremos a seguir; e a terceira é a que se encontra atualmente, 

momento com maiores restrições de verba.  

A partir dos anos 1980, mas mais consistentemente na década de 1990, 

muitas das medidas públicas na área da cultura consistiram no incentivo da criação 

de políticas culturais de preservação do patrimônio cultural e artístico, que havia sido 

deteriorado durante os tempos de ditadura. Para isso foram criados vários 

equipamentos culturais capazes de atrair atenção pública. Dentre elas, em 1986, 
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foram inaugurados o Museu de Nacional Centro de Arte Reina Sofia e o Museu de 

Arte Romana de Mérida; em 1988, a Sala de Concertos de Madrid; em 1889, o 

Instituto de Arte Moderna de Valência, e das Ilhas Canárias; 1991, o Festival da 

Cantabria; em 1993, o Centro de Arte Contemporânea da Galícia e a coleção de arte 

Thyssen-Bornemisza; o Museu de Arte Contemporânea de Barcelona e Museu 

Domus de La Coruña, em 1996. Somado a esses investimentos, uma série de 

eventos internacionais também ocorreram na Espanha nessa época, como as 

Olimpíadas de Barcelona, a Expo de Sevilla, o 50° Centenário do descobrimento da 

América. E a capital, Madrid foi eleita capital da cultura na Europa. Existia ainda uma 

alta produção de filmes e cursos de cinema e teatro, que promoviam a artes no País. 

Com isso, atraiu-se o interesse de países estrangeiros no âmbito da arte espanhola 

e sua cultura, o que culminou na criação do Instituto Cervantes, instituição de caráter 

internacional cuja função é promover a cultura e idioma espanhol.  

Os efeitos da combinação da política de descentralização com a recuperação 

do patrimônio histórico nacional causaram uma série de consequências que podem 

ser encontradas no âmbito das práticas artísticas contemporâneas. Por um lado, 

existe uma pressão institucional, iniciada na época do regime franquista de que a 

Espanha se insira no mercado global de produção cultural, e, portanto, uma 

crescente busca da condição universal da identidade espanhola. E por outro, uma 

condição inevitável da sociedade espanhola multicultural, poliglota, atravessada por 

diversas identidades e territórios. Esta ambiguidade revela a idiossincrasia das 

premissas que orientam o desenvolvimento das políticas culturais espanholas. Para 

o artista contemporâneo, o desafio de produzir na Espanha emerge do contexto de 

uma sociedade transpassada por processos de mestiçagem, hibridismos e 

desterritorialização e da necessidade de romper com a condição histórica de uma 

pretensa identidade nacional que diverge de conflitos sociais prementes desde antes 

do franquismo. O trecho seguinte foi retirado do livro crítico Hans Belting (2006), O 

Fim da História da Arte, e pode servir para elucidar o processo político cultural 

espanhol: “Uma sociedade que está em desacordo consigo mesma e que não pode 

resolver o dissenso com meios próprios não se indispõe com concepções artísticas, 

mas cada vez mais com temas artísticos”. 

A leitura desta passagem traz à tona a situação da política cultural espanhola 

na hora de articular produção contemporânea e sua inserção no mercado comum 
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das artes. As controvérsias sociais são renegadas em nome da mitificação de uma 

cultura espanhola capaz de compreender toda a sua diversidade. O trabalho do  

curador espanhol Jose Luiz Marzo (2005) publicado nos cadernos Desacuerdos9, 

pode complementar essa análise, porque demonstra que no campo das ações do 

governo espanhol no exterior, as atividades privilegiadas continuam sendo aquelas 

que se referem ao passado barroco tradicional da Espanha imperial. A pergunta 

elaborada por Marzo enuncia as dificuldades de conjugar cultura e sociedade no 

âmbito das políticas espanholas.  

 

Como a Espanha pode iluminar o mundo com suas letras, com suas armas, 
com seus barcos, quando a sociedade espanhola viveu e sobreviveu 
durante séculos em um estado de permanente catástrofe? Como erradicar 
essa perene perplexidade que assolou a políticos, intelectuais e artistas? A 
interiorização dessa contradição acabou sempre adotando a mesma via: 
resolvendo-se em sua internacionalização (MARZO, 2005, p. 70, tradução 
nossa)

10
. 

 

Ao longo de seu trabalho, Marzo demonstra o processo de suplantação dos 

conflitos sociais, religiosos e ideológicos, para enumerar apenas algumas situações 

inerentes à sociedade espanhola, em detrimento da formação de uma condição 

universal da cultura espanhola. Situação que tem como ápice o fato de que a maior 

parte dos recursos destinados à cultura na Espanha é administrada pelo Ministério 

dos Assuntos Exteriores e não pelo Ministério da Cultura. Ao distinguir essa 

tendência, o autor trata de percorrer os caminhos de legitimação dos discursos 

mistificadores da cultura espanhola, evidenciando-os, a partir da análise de textos 

publicados na ocasião de exposições atuais. E indica que o processo de valorização 

da arte a partir dos antecedentes históricos se dá também pela interpretação dos 

                                            

 
9
 Desacuerdos. Sobre arte, política y esfera publica en el Estado español é um projeto editorial de 
investigação que surgiu em 2003 fruto da colaboração ente quatro instituições culturais: Arteleku 
(Euskadi), Centro Jose Guerrero (Andalucía), Museu d’Art Contemporani de Barcelona (Catalunia) e 
Universidad Internacional de Andalucía ( UNIA), o qual se somou depois o Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofia (Madrid). Com o objetivo de rastrear as práticas, os modelos e os 
contramodelos culturais que não respondem ao tipo de estrutura, políticas e práticas dominantes 
que se impuseram desde a transição espanhola.  

10
 Do original: “¿Cómo pudo España alumbrar el mundo con sus letras, con sus armas, con sus 
barcos, cuando la sociedad española ha vivido y sobrevivido durante siglos en un estado de 
permanente catástrofe? ¿Cómo erradicar esa perenne perplejidad que ha asolado a políticos, 
intelectuales y artistas? La interiorización de esa contradicción ha acabado siempre adoptando la 
misma vía: resolviéndose en su internacionalización”. 
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curadores e críticos espanhóis, cujas apresentações apelam às características 

barrocas, românticas ou expressionistas da arte nacional. Esta situação se agrava 

pelo fato de que os mesmos jornalistas e críticos sejam intelectuais ativos no país, 

muitas vezes responsáveis também pelos principais museus, como no caso de 

Francisco Calvo Serraller, ex-diretor do Museo del Prado e colaborador habitual do 

jornal El Pais, ou de María Dolores Jiménez-Blanco, editora do primeiro guia oficial 

do Museo del Prado e jornalista do La Vanguardia de Barcelona e Fernando Castro, 

poeta espanhol conhecido por seu estilo “neobarroco” que além de crítico e 

comissário de arte, foi subdiretor tanto do Instituto de Arte Moderna de Valência 

como do Museo Reina Sofia em Madrid. Estes são somente alguns nomes, mas 

Marzo produziu uma lista extensa com nomes e comentários que denotam a 

condição barroca da análise sobre a produção recente artística, que além da 

nacional, enquadra outras manifestações contemporâneas que a “a luz de certos 

interesses culturais, políticos e mercantis advogam pela categorização da arte como 

portadora essencial de uma grande tradição ‘genialista’ e ‘excepcionalista’” (MARZO, 

2005, p.106, tradução nossa)11. 

Um dado significativo levantado pela pesquisa de Marzo é a presença do 

nome de Jose Guirao, diretor da Casa Encendida, no quadro dos assessores 

influentes no Ministério de Assuntos Exteriores. Entre 1994 e o ano 2000, Guirao foi 

diretor do Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia (MNCARS). Em sua gestão foi 

responsável pela remodelação da coleção do Reina Sofia, obra do arquiteto Jean 

Nouvel, e pela retirada do vidro de proteção do Guernica, de Picasso. Após ser 

destituído de seu cargo, Guirao foi convidado a coordenar o Programa de Arte 

Español para el Exterior (PAEE), como coordenador do programa ele organizou o 

pavilhão espanhol na Bienal de Veneza. Em 2002 o ex-diretor do Reina Sofia foi 

nomeado diretor da Casa Encendida, cargo que ocupa até o momento. Essa 

constatação servirá de referência na hora de analisar o quadro das práticas do 

centro cultural.  

Considerando a descentralização política do estado espanhol e as 

dificuldades mencionadas no estabelecimento de redes locais de produção artística 

                                            

 
11

 Do original: “luz de ciertos intereses culturales, políticos y mercantiles abogan por la categorización 
del arte como portador esencial de una larga tradición genialista y ‘excepcionalista’”. 
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vinculada ao Ministério da Cultura ou ao Ministério de Assuntos Exteriores, nota-se 

nas iniciativas privadas o importante papel das formas de colaboração e associação 

com o setor público. No estudo publicado pela fundação espanhola Real Instituto 

Elcano (2004, p. 32), o setor cultural espanhol é definido conforme abaixo:  

 

O setor cultural caracteriza-se por sua complexidade e pela dificuldade em 
definir claramente quais são os papéis que devem assumir os distintos 
operadores públicos, privados e associativos. Assim mesmo a realidade 
mutável e acelerada em que se vive obriga a definir de forma conjunta e 
consensual os objetivos das políticas culturais nos distintos níveis de 
intervenção. Por isso, se constata como tendência crescente a construção 
de espaços de encontro que permitam a definição de estratégias conjuntas 
entre agentes públicos e privados (tradução nossa)

12
.  

 

No caso do setor público, a Espanha possui leis reguladoras de impostos para 

investimentos em cultura direcionados tanto a agentes culturais como a atividades, 

produtos e bens culturais. Assim como no Brasil, existem leis que regulamentam 

deduções no imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas que investem no setor 

cultural. A Lei 49/2002 (ESPANHA, 2002), de Régimen Fiscal de las Entidades sin 

Fines Lucrativos e dos Incentivos Fiscales al Mecenazgo estabelece um extenso 

leque de isenções e deduções de impostos e tributos para o “terceiro setor”13 e no 

que se refere a patrocínio de atividades culturais prevê um regime especial de 

dedução do imposto de renda de pessoas físicas, sobre doações destinadas a 

artistas, ao terceiro setor, a institutos culturais, organismos autônomos, 

universidades públicas e universidades privadas, dentre outras instituições com 

finalidade similar em Comunidades Autônomas com idioma oficial . Para os agentes 

culturais, existe um mecanismo especial de legislação que estabelece imposto sobre 

a renda de pessoas físicas para os prêmios literários, artísticos ou científicos de 

especial relevância (Lei 40/1998 (ESPANHA, 1998), del Impuesto sobre la Renta de 

                                            

 
12

 Do original: “El sector cultural se caracteriza por su complejidad y por la dificultad de definir 
claramente cuáles son los papeles que deben asignarse a los distintos operadores públicos, 
privados, y asociativos. Asimismo la realidad cambiante y acelerada que se vive obliga a definir de 
forma conjunta y consensuada los objetivos de las políticas culturales en los distintos niveles de 
intervención. Por ello se constata como tendencia creciente la construcción de espacios de 
encuentro que permitan la definición de estrategias conjuntas entre agentes públicos y privados”. 

13
 De acordo com a legislação espanhola se enquadram na categoria de terceiro setor as fundações, 
associações de utilidade pública, organizações internacionais de cooperação para o 
desenvolvimento e outras entidades sem fins lucrativos.  
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las Personas Físicas y otras normas tributarias, art. 7 l, y Real Decreto 214/1999 

(ESPANHA, 2003) em que se aprova o Regulamento do Imposto de Renda de 

pessoas físicas art. 10). No setor empresarial e de indústrias culturais carece de uma 

ferramenta legal especifica a além da Lei 43/1995 (ESPANHA, 1995), de Impuesto 

sobre Sociedades, que prevê redução de impostos em caso de depreciação ou 

perda de valor de fundos editoriais, fonográficos e audiovisuais de empresas 

produtoras, uma vez transcorridos cinco anos no mercado. E por fim a lei de 

incentivo fiscal ao mecenato (49/2002) também contém algumas especificações com 

relação à entrega de bens e serviços culturais. Este mesmo imposto dispõem de 

uma redução de 4% no valor de livros, jornais e revistas e de 7% para importações e 

aquisições intracomunitárias de objetos de arte, antiguidades e artigos de 

colecionadores assim como entradas de teatro, cinema, circo, concertos, museus, 

parques, e atividades esportivas. Os demais serviços culturais (músicas e filmes) 

estão sujeitos a taxa normal de 16%. 

La Caja de Ahorros Madrid, de acordo com seu estatuto (CAJA DE 

AHORROS Y MONTE PIEDAD DE MADRID, 2003), é uma instituição privada de 

caráter social, na qualidade de Caja General de Ahorro Popular. Entre suas 

finalidades encontra-se a “criação, apoio e promoção de obras sociais”14. Ao longo 

de sua trajetória de cerca de trezentos anos, a entidade vem desenvolvendo 

atividades socioculturais em toda a Espanha. Vale destacar que as obras sociais de 

cajas de ahorro são um fenômeno exclusivamente espanhol e desempenham um 

papel importante no fomento da cultura do país. No caso da Caja Madrid, segundo o 

informe anual de 2010 (CAJA DE AHORROS Y MONTE PIEDAD DE MADRID, 

2010) foi investido 99.995 milhões de euros em atividades socioculturais, distribuídos 

entre atividades próprias e atividades de colaboração com outras entidades públicas 

e privadas da sociedade espanhola. No total, a Obra Social Caja Madrid possui 145 

centros socioculturais, destes, onze se dedicam à arte e cultura, categoria em que 

La Casa Encendida se destaca como o mais importante.  

A intenção aqui é ressaltar que dentro do panorama das políticas culturais 

apresentado anteriormente, esses fatores, juntamente com a consolidação da Obra 

                                            

 

14
 Do original: “[...] creación, sostenimiento y promoción de obras sociales”. 
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Social Caja Madrid no setor cultural representam um fator crucial à sua 

institucionalização. A vocação internacionalista da especulação criativa espanhola 

não oferece saída fácil. Durante o período de transição democrática ela 

desempenhou um importante papel na superação do discurso cultural obtuso da 

ditadura franquista. No entanto, atualmente os caminhos da internacionalização da 

arte espanhola se encontram atadas pela retórica institucional do marketing e da 

propaganda de uma suposta unidade nacional pautada por parâmetros de 

qualidade, estilo e tradição.  

 

 

Caminhos da contemporaneidade na Casa Encedida 

 

 

Para formar o que se denomina La Casa Encendida a instituição precede de 

uma série de atividades, programadas e executadas de forma coesa com seus os 

objetivos. Fomentar práticas contemporâneas e incentivar novos criadores, no 

contexto da produção artística espanhola é a principal expectativa da entidade. 

Entretanto, as consequências de proporcionar um espaço para acontecimentos que 

derivam das condições atuais extrapolam os limites de instituições de arte. Ao 

ampliar os debates sobre temas como solidariedade, meio ambiente, educação e 

cultura, a instituição se insere no contexto de espaços que permitem a experiência e 

situações que suscitam a reflexão sobre o que significa viver no presente. Ainda que 

no acervo de exposições da Casa Encendida constem artistas como Warhol, Tàpies 

e Artaud, a entidade não privilegia somente artistas consagrados e são os festivais 

de produção emergente e com conteúdos interdisciplinares que promovem a 

transversalidade dos eixos temáticos com manifestações culturais.  

Por contar com uma equipe reduzida, a entidade opera por meio de uma rede 

de colaboração entre organizações sociais e culturais, com a intenção de promover 

um lugar de encontro entre tendências e manifestações emergentes de diferentes 

aspectos da contemporaneidade. E com isso, integrar ao quadro de suas práticas 

distintos pontos de vista sobre os conflitos contemporâneos. Com relação às ações 

desenvolvidas nos outros casos citados, o Matadero e La Tabacalera, a Casa 

Encendida se destaca porque estabelece um ambiente propício para distintas 
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manifestações, apresentando obras que muitas vezes não são classificáveis nem 

como arte, nem como ação social. Ainda que os eixos temáticos orientem a 

programação, as propostas executadas incluem em seu repertório distintas 

linguagens e conceitos. E por isso não se encontram atadas pela primazia de 

valores estéticos, mas tampouco se definem somente por seu caráter social. A 

possibilidade de inovar nas propostas reside justamente na incapacidade atual de 

criar novas generalizações sobre manifestações artísticas atuais. E ao contrário das 

instituições de arte tradicionais que são marcadas pela conservação do acervo e 

exposições temáticas, a Casa Encendida serve como plataforma de acontecimentos 

que muitas vezes não são catalogados. O lugar que a arte ocupa na instituição é 

efêmero e oscilante. Por vezes predomina o conteúdo das ações, e em outras 

situações estabelece-se um canal de comunicação sobre os processos de 

deslocamento, subversão, hibridizações e realidades em diferentes partes do 

mundo.  

 O público ao qual a entidade se dirige também é novo e nesse sentido a 

instituição explora novos meios de comunicação na divulgação de suas atividades. 

No facebook a entidade já conta com mais de 50.000 fãs, em sua conta de twitter 

são mais de 20.000 seguidores. Em 2011 La Casa Encendida recebeu o prêmio 

IRedes, criado pelo Congresso Ibero Americano de Redes Sociais, premiação 

dedicada a entidades que apostam nas redes sociais como maneira de dialogar com 

o  público e se projetar nos âmbitos temáticos em que desenvolve trabalhos. Esse 

parece ser o meio mais eficaz para a ampliação das propostas desenvolvidas no 

centro cultural e um dos mais democráticos também, uma vez que as redes virtuais 

de relacionamento são um fenômeno consolidado no mundo todo. Ainda que os 

critérios de seleção de novos projetos não sejam divulgados, a quantidade de 

propostas diferentes executadas indica a capacidade institucional de influenciar um 

conjunto de práticas e ações que está relacionada com a formação de inúmeros 

atores no contexto das manifestações contemporâneas.  

A contemporaneidade, portanto, é o elemento essencial às ações 

desenvolvidas na Casa Encendida. Nos diferentes campos de atuação, as propostas 

levadas a cabo pela instituição compreendem hibridizações de linguagens, formação 

de redes de atuação, fluxos migratórios e outros temas que emergem das próprias 

condições contemporâneas. Afirmando a força da produção emergente com a 
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integração de temas ambientais, educativos e solidários, ressalta-se uma proposta 

cultural multidisciplinar capaz de agregar valores associados a práticas 

contemporâneas econômicas, sociais, políticas e estéticas.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

53 

 

 

CAPÍTULO 2 

CCBB - ITAÚ CULTURAL - SESC 

 

 

Neste capitulo serão apresentadas instituições significativas no contexto 

brasileiro que apresentam propostas de exposições e ações como mostras de teatro, 

festivais de música e cinema, que promovem debates sobre questões como 

convivência em grandes centros urbanos, linguagens tecnológicas, dentre outras 

práticas que compõe o panorama de instituição culturais vigentes no Brasil.  

A preocupação aqui é trazer a discussão para o cenário brasileiro e comparar 

algumas propostas e critérios que se assemelham ou se diferenciam da Casa 

Encendida, e problematizar como temas contemporâneos emergem a partir de 

práticas e ações elaboradas nestes espaços. As três instituições culturais escolhidas 

para a análise ficam na cidade de São Paulo. Duas delas são financiadas por 

bancos: o Centro Cultural Banco do Brasil, o Itaú Cultural e a terceira é o Serviço 

Social do Comércio (SESC), entidade privada de caráter social mantida pelos 

empresários do comércio de bens e serviços. Partindo dos critérios anteriormente 

descritos, o objetivo deste capítulo é eleger tendências e práticas que contribuem 

para a construção de um quadro teórico do que vem sido proposto em espaços 

culturais com forte acento no contemporâneo.  

A criação de espaços culturais que levam o nome de instituições bancárias é 

um fenômeno consolidado em diferentes propostas de espaços artísticos ao redor do 

mundo. O espaço ING em Bruxelas, do grupo financeiro holandês ING, o centro 

cultural Culturgest, da Caixa Geral de Deposito portuguesa, são exemplos desta 

prática em diferentes países. O mercado da arte cresceu na medida em que a 

economia expandiu seus negócios em âmbito global, e as obras assim como as 

ações culturais parecem ser um importante produto do comércio mundial. Assim, 

grandes corporações financeiras possuem em seu quadro institucional um setor, 

muitas vezes a área do marketing ou da comunicação, responsável por administrar 

centros culturais, galerias de arte e instituições congêneres relacionadas à produção 

artística. Esse tipo de ação faz com que haja um duplo ganho no marketing da 

empresa, pois além de vincular a marca a ações que extrapolam o mercado 

financeiro e atingir um público mais abrangente, os projetos culturais em si 
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movimentam grandes quantias de recursos e a manutenção destes espaços é em si 

“lucrativa” para as instituições que os financiam. 

Com a premissa de divulgar e promover o acesso à cultura, investidores 

entram em cena para financiar novos espaços, e, por sua vez, incrementar suas 

presenças no mercado, cativando clientes e implementando o nome de suas 

corporações, ao atribuir-lhes ações culturais no escopo de suas atividades. Esses 

investimentos podem ser realizados com verba da própria instituição financeira, por 

patrocínio direto, ou por meio de incentivo público, como no caso do Brasil. A Lei de 

Incentivo a Cultura (BRASIL, 1991), também conhecida como Lei Rouanet, permite 

que empresas e cidadãos apliquem parte do Imposto de Renda devido em ações 

culturais. De acordo com informações no site do Ministério da Cultura, o incentivo 

funciona da seguinte maneira: 

 

O proponente apresenta uma proposta cultural ao Ministério da Cultura 
(MinC) e, caso seja aprovada, é autorizado a captar recurso junto a pessoas 
físicas pagadoras de Imposto de Renda (IR) ou empresas tributadas com 
base no lucro real visando a execução do projeto. Os incentivadores que 
apoiarem o projeto poderão ter o total ou parte do valor desembolsado 
deduzido do imposto devido, dentro dos percentuais permitidos pela 
legislação tributária. Para empresas, até 4% do imposto devido; para 

pessoas físicas até 6% do imposto devido (PORTAL DA CULTURA, 2010).  
 

Ora, essa ferramenta legislativa possibilita que iniciativas de empresas com 

diferentes perfis invistam na área cultural. No entanto, cabe mencionar que grandes 

grupos financeiros que possuem uma verba maior costumam incentivar projetos 

culturais de grande porte a fim de se beneficiarem com estratégias de publicidade a 

partir do discurso de democratização do acesso a cultura, que conferem caráter 

social ao escopo de suas ações pelo envolvimento com as artes. Em vista disto, 

estas empresas, muitas vezes, delimitam as características de projetos que serão 

aprovados de acordo com seus objetivos e linhas de atuação. Por isso, procurou-se 

estudar instituições culturais importantes e significativas de São Paulo, o Centro 

Cultural Banco do Brasil e o Itaú Cultural, procedentes de dois bancos diferentes, 

com forte atuação na economia brasileira, cujos projetos são executados por meio 

da Lei Rouanet.  Espera-se que a análise das ações desenvolvidas nestes espaços 

possa dar alguma pista sobre o contexto da “contemporaneidade” em instituições 

brasileiras, lembrando-se de seus vínculos com as corporações que as sustentam. 
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 O SESC é o serviço social dos trabalhadores do comércio, resultado da 

reunião de entidades sindicais do comércio de bens e serviços que contribuem para 

a manutenção das atividades da instituição. Com atuação nas áreas da educação, 

saúde, lazer, cultura e assistência suas atividades atingem um público maior que os 

empregados do setor, possuindo sede nos 26 Estados do Brasil e na Capital 

Federal. Dadas as proporções da instituição, será mantido o foco nas ações 

desenvolvidas no SESC SP, de modo a situá-la no contexto das outras instituições  

analisadas no decorrer deste capítulo. Com isso, será a terceira entidade abordada, 

e, apesar de possuir outra configuração jurídica e social, têm suas propostas 

articuladas a partir de eixos temáticos e por isso optou-se por inserir o caso na 

elaboração do quadro de instituições congêneres a La Casa Encendida. 

O intuito é buscar o foco de atuação de cada instituição e com isso, 

posteriormente, demonstrar em que essas ações diferem entre si. É importante, para 

a proposta desta pesquisa, elencar algumas das “questões contemporâneas” 

presentes nestas instituições para desta forma também perceber vestígios de 

tradições modernas no escopo de suas ações. O termo moderno aqui se refere às 

instituições que se caracterizam pela elaboração de um discurso histórico da 

evolução da arte a partir da análise de movimentos, tendências e estilos presentes 

nas obras de seu acervo. Por conseguinte, é preciso situar as ações desenvolvidas 

nestes espaços dentro do quadro das práticas contemporâneas.   

Foram realizadas diversas entrevistas com funcionários dos centros culturais, 

profissionais da área de programação, da educação e do marketing e comunicação. 

Escolheu-se não reproduzir as entrevistas integralmente, mas os comentários e 

informações relevantes estão adjuntos às reflexões e análises realizadas no decorrer 

do texto e encontram-se nos registros escritos e orais de materiais analisados 

durante a pesquisa. 

 

 

2.1 Centro Cultural Banco do Brasil 

 

 

O Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB) é a instituição responsável por 

gerenciar as ações em segmentos artísticos patrocinados pelo Banco do Brasil (BB), 
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primeira instituição financeira do país, com mais de 200 anos atuação no mercado.  

Sua marca é uma das mais conhecidas em todo território brasileiro, possui mais de 4 

mil agências no Brasil e 40 mil caixas eletrônicos em quiosques, shoppings, 

aeroportos, rodoviárias etc. Assim como muitas outras instituições financeiras, o BB 

reinveste parte de seus benefícios em programas sociais, artísticos e educativos. De 

acordo com o Relatório Anual 2010 do Banco do Brasil (2010), seu lucro líquido em 

2010 foi R$ 11,7 bilhões e o total investido em cultura (repartido entre atividades dos 

centros culturais do Banco do Brasil e de iniciativas da Fundação Banco do Brasil) 

foi R$ 41,2 milhões neste ano. O orçamento oficial para o CCBB de São Paulo não é 

aberto ao público, entretanto, segundo Val (2011), além da quantia exposta acima, o 

BB investe cerca de R$ 40 milhões adicionais em infraestrutura dos centros 

culturais, ou seja, folhas de pagamento, contas e despesas de manutenção, mas os 

patrocínios de ações culturais estão condicionados ao investimento mediante 

isenção fiscal. 

Existem três centros culturais do Banco do Brasil no país, o maior, com 17 mil 

m², está localizado na cidade do Rio de Janeiro. É também o mais antigo e foi 

inaugurado em 12 de outubro de 1989. O centro cultural de Brasília abriu suas 

portas ao público dia 12 de outubro de 2000. E o da cidade de São Paulo, que 

completou 11 anos em 2011, começou suas atividades em 21 de abril de 2001. O 

quarto será o CCBB de Belo Horizonte, com previsão de inauguração para o 

segundo semestre de 2011.  

O Centro Cultural Banco do Brasil de São Paulo declara que tem como 

objetivo “injetar uma vitalidade ainda maior na cena paulistana” (BANCO DO 

BRASIL, 2011). A partir da programação e das ações do setor educativo, o CCBB 

afirma ainda, querer “transformar a relação entre o paulistano e centro da cidade”. 

Com essa declaração nota-se que no quadro de suas ações o público alvo é a 

população da metrópole paulistana.  

O centro da cidade, até a década de 1970, abrigava o centro financeiro de 

São Paulo, entretanto, com o desenvolvimento de novas áreas da cidade muitas 

empresas se mudaram para outros distritos da capital. Como consequência da 

mudança no eixo econômico, houve um movimento de moradores e comerciantes 

que abandonaram a região para estabelecer-se nos novos pólos econômicos da 

cidade. Esse intenso processo de esvaziamento gerou degradação e decadência da 



 

 

 

57 

 

 

área, com aumento de taxas de delinquência, economia informal e depredação do 

patrimônio histórico local, além da forte presença de prostitutas e consumo de 

drogas nos passeios públicos.  

No início da década de 1990 surgiram iniciativas da sociedade civil 

organizada com projetos como o Viva o Centro (2011), cujo presidente é Henrique 

Meirelles (ex-presidente do Banco Central do Brasil) e o Sampa Centro (2011), 

ambos visavam reverter o processo de degradação e requalificar a área. Além disso, 

autoridades municipais e estaduais elaboraram programas de recuperação de 

monumentos do centro, praças e edifícios públicos e na reabilitação de centros 

culturais como a Pinacoteca do Estado, a Sala São Paulo, e na criação de novos 

espaços como o Museu da Língua Portuguesa e o Museu Catavento, dentre outros.   

É esse o contexto adjacente à escolha do 

espaço que abriga o CCBB, localizado na zona 

central de São Paulo. O edifício que abriga o centro 

cultural, construído em 1901, é tombado pelo 

Conselho de Defesa do Patrimônio Arqueológico e 

Turístico de São Paulo (Condephaat) e pelo 

Departamento do Patrimônio Histórico/Conselho 

Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade 

de São Paulo (DPH/Conpresp). O prédio de cinco andares foi comprado em 1923 

pelo Banco do Brasil e em 1927, após reforma projetada pelo arquiteto Hippolyto 

Pujol, o prédio funcionou como agência Alvares Penteado até 1996.  Em outubro de 

1999 foi iniciada a restauração com o objetivo de abrigar o Centro Cultural do Banco 

do Brasil, no restauro os elementos originais foram preservados para manter as 

características da arquitetura do início do século XX.   

Segundo o CCBB (BANCO DO BRASIL, 2011), mais de um milhão de 

pessoas circulam diariamente pela região central da cidade. Por isso, o centro 

cultural busca propor ações que extrapolem as paredes do prédio, ocupando as ruas 

e chamando atenção para as propostas que elabora. Já que, com o esvaziamento 

dos edifícios comerciais do centro, e o êxodo dos moradores, a região depende cada 

vez mais do trânsito de pessoas da região, o centro cultural aproveita da intensa 

movimentação para atrair o público e se divulgar (ANELLI, 2005). A escolha do 

edifício no centro tem como objetivo criar:  

Figura 30: Salão principal CCBB SP 
Fonte: CCBB  
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[...] um ponto de convergência não apenas para a observação, mas também 
para a popularização, a disseminação e o debate sobre as principais 
questões culturais no mundo contemporâneo (BANCO DO BRASIL, 2011). 

 

Iniciativas como estas refletem uma tendência em grandes cidades de 

promover o turismo nas regiões centrais que abrigam parte importante do patrimônio 

histórico das cidades. Essas ações atraem turistas ao mesmo tempo em que 

promovem a revitalização de áreas abandonadas, uma vez que essas regiões não 

se configuram necessariamente como pólo econômico. A localização do espaço no 

centro de uma grande cidade é per se um assunto contemporâneo, não somente por 

ser discussão atual na agenda de movimentos sociais e de investimento dos setores 

públicos e privados, mas também porque está inserido em um debate mais amplo de 

convivência nas grandes metrópoles. De acordo com o professor Alfons Martinell 

(2003), diretor do curso da UNESCO de Políticas Públicas e Cooperação, da 

Universitat de Girona, no texto Cultura e Cidade: uma aliança para o 

desenvolvimento – A experiência da Espanha, a questão é que a cidade, no mundo 

globalizado, proporciona a interação entre identidade e sentimentos, em meio a 

intensos fluxos socioculturais. Nesse sentido, as políticas culturais, como as de 

revitalização do centro, possibilitam a convivência das mais diversas formas de 

expressão. Nas palavras do próprio autor: 

 

[...] as cidades são capazes de fazer emergir essa diversidade ali 
escondida, marginalizada, que muitas vezes não pode ser observada a 
partir de políticas mais distantes, centralizadas. Essas políticas vêm, 
ultimamente, voltando-se para os processos de exclusão e têm se ocupado 
da luta contra a pobreza e a violência e de problemas que afrontam a 
sociedade. [...] Algo cada vez mais importante no mundo globalizado é que 
as políticas culturais locais fomentam a recuperação das identidades 
culturais locais e territoriais. É preciso desenvolver em cada população a 
auto-estima, a valorização daquilo de que dispõem em termos de cultura 
(MARTINELL, 2003, p. 98). 

 

Nesse sentido, as práticas do CCBB estão inseridas em um contexto que 

emerge de deslocamentos territoriais inerentes às metrópoles. Sua programação 

deve entrever relações entre distintas realidades como a de moradores de rua, a dos 

pedestres que circulam pela região, do público especializado em arte e de grupos 

escolares que assistem às visitas guiadas. Mas também deve contemplar o interesse 
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de turistas e visitantes que percorrem o centro com interesse em conhecer o centro 

histórico de São Paulo. 

Algumas ações permanentes da instituição têm 

como objetivo estabelecer relação entre o lado de dentro 

e o lado de fora do centro cultural, assim como atrair 

público diversificado. As mesas e cadeiras da cafeteria 

do CCBB estão dispostas na calçada para que os 

visitantes espontâneos que após tomar um café, sintam-

se cômodos para entrar no espaço. E, por exemplo, são 

realizadas visitas teatralizadas em que músicos e atores 

vestidos com trajes típicos da época de construção do 

prédio, contam a história do edifício começando na parte 

externa do CCBB para atrair a atenção de transeuntes. O 

“Dia da Família”, também é uma programação regular 

(todos os domingos) na qual, são oferecidas atividades de teatro, cinema, dança 

etc., com oficinas de criatividade para o público infantil, com propostas educativas 

complementarias. Apesar de ser dentro do espaço, essa ação busca estimular que 

famílias visitem o lugar aos domingos, ocasião em que o centro da cidade tem baixa 

atividade comercial e os visitantes normalmente são turistas ou famílias, explorando 

a parte histórica da cidade.  

Ainda que essas ações não sejam cutting edge de processos tecnológicos, 

elas estabelecem estágios de relacionamento entre a instituição, o público, os 

artistas e a cidade, referindo-se às questões próprias da realidade e do entorno do 

CCBB, que, por sua vez, emergem das condições contemporâneas. 

O CCBB fica em uma área reservada para pedestres, para chegar ao local é 

necessário caminhar. Mas o acesso ao centro da cidade pode ser realizado por 

diversas linhas de ônibus, desde diferentes pontos da cidade, além de contar com 

duas estações de metrô próximas. Para receber grupos agendados, o espaço conta 

com dois ônibus de excursão que são disponibilizados gratuitamente às escolas que 

desejam visitar exposições ou em caso de não haver mostra em cartaz, o CCBB 

marca visitas guiadas ao edifício. Para recepcionar os visitantes, os educadores se 

deslocam às ruas com trânsito liberado para veículos, onde encontram com os 

alunos e os acompanham no trajeto até a instituição. Esta ação proporciona um 

Figura 31: Fachada CCBB SP 
Fonte: CCBB 
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encontro contingente entre estudantes, moradores de rua, comerciantes e pessoas 

que passam pelo local. Esse é um dos motivos pelo qual o CCBB afirma ter 

contribuído para mudar a relação do paulistano com o centro da cidade.  

De acordo com dados da instituição (BANCO DO BRASIL, 2011), o CCBB de 

São Paulo recebeu, em 10 anos de atuação, cerca de 7,2 milhões de visitantes.  A 

média de público diária é de aproximadamente 3,7 mil pessoas/dia. Sua 

programação contempla diferentes manifestações culturais nas áreas de artes 

plásticas, audiovisual, música, dança, teatro, palestras, debates e programas 

educativos. Os objetivos declarados pela instituição são: “formar novas plateias, 

democratizar o acesso à cultura e contribuir para sua promoção, divulgação e 

incentivo”. Existem atividades gratuitas e nas demais são cobradas preços 

populares: em eventos musicais (R$ 6,00 e R$ 3,00), teatrais (R$ 10,00 e R$ 5,00) e 

nas mostras de cinema (R$ 4,00 e R$ 2,00). Essa política de preços da instituição 

visa incentivar maior número de pessoas a participar da programação. 

 A programação do CCBB está dividida em: cinema e vídeo; artes cênicas; 

exposições; música; programa educativo; ideias. A seleção das exposições é feita 

por edital público, publicado no site: bb.com.br/cultura. De acordo com as 

informações recolhidas durante a entrevista com Camila Val (2011), programadora 

da área do cinema e vídeo, todos os anos o CCBB SP recebe cerca de 200 projetos 

para compor a programação da temporada seguinte. Tais projetos são analisados 

por um grupo de pareceristas contratatos anualmente, composto de curadores, 

professores, profissionais da área da cultura, que não executem ações dentro da 

instituição. As propostas são avaliadas de acordo com os critérios: inovação: 

originalidade e ineditismo da proposta; identidade institucional: afinidade com 

princípios e valores éticos, de transparência, respeito e compromisso com a 

comunidade e o país; viabilidade técnica: demonstração de capacidade de 

realização; adequação física: adaptabilidade aos espaços; adequação financeira: 

compatibilidade com preços praticados no mercado. A itinerância não é um requisito, 

mas se percebe na programação que quando possível, as grandes exposições são 

apresentadas nas três sedes.  

Os projetos são todos patrocinados pelo Banco do Brasil por meio da Lei de 

Incentivo Fiscal e a quantia investida é dividida entre os três centros culturais do 

Banco do Brasil. A equipe do CCBB está dividida em 3 setores principais: 
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programação, comunicação e administração, todos os funcionários do centro cultural 

são remanejados do Banco do Brasil, ou seja, não são profissionais com formação 

acadêmica para área. Dentro do CCBB esses funcionários atuam como analistas 

das diversas áreas de atuação, como: cinema, exposições, teatro etc.. Entretanto, 

cada projeto demanda a formação de uma equipe específica para a criação de cada 

exposição, cenografia, produção, montagem, enquanto a equipe de apoio técnico é 

terceirizada, para manter a segurança e conservação do edifício.  

Apesar de o edifício incorporar elementos barrocos e românticos, e sua 

construção ser exemplo da arquitetura eclética do século XX, com guirlandas de 

flores na fachada e uma imensa claraboia em vitral, a construção é versátil e tem 

capacidade para sustentar as montagens de arte contemporânea em seu interior.  

As produções visam neutralizar as 

influências tradicionais do espaço para 

execução de propostas contemporâneas. No 

entanto, o edifico apresenta limitações em 

relação ao tamanho de algumas obras que 

excedem o limite de altura das entradas do 

prédio. Dentro das salas, os projetos são 

elaborados com o conceito de site specific, ou 

seja, com a intenção de criar um ambiente 

próprio para montagens de obras elaboradas cuidadosamente para serem abrigadas 

no espaço expositivo. E, do lado de fora, as obras devem ser desenvolvidas tendo 

em mente que o edifício de cinco andares tem preservado características 

arquitetônicas do inicio do século passado. O prédio possui um teatro com ocupação 

máxima de 125 lugares; cinema com 70 assentos; auditório para 45 pessoas e 5 

áreas para exposição no subsolo.  

O CCBB atualmente não possui política de aquisição de obras, mas aceita 

doações de artistas que realizam trabalhos no centro cultural. Entretanto, o BB 

possui um acervo do CCBB no Rio de Janeiro, composto por aquarelas, gravuras, 

museu numismático e museu do próprio banco, o qual entra em exposições de 

circulação. Porque o CCBB funciona com investimento direto do Banco do Brasil, 

com grande parte dos recursos deduzidos de imposto público, ele não visa o lucro. 

Por isso, ele não produz materiais para comercialização, assim o CCBB tem restrita 

Figura 32: Vista interna CCBB SP  
Fonte: CCBB 
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a publicação de livros, não patrocina produção de cd e não produz filme. O dinheiro 

da bilheteria dos espetáculos, mostras, festivais etc, fica com os produtores, para 

pagar direitos autorais, custos operacionais, dentre outros requistos que viabilizam 

os projetos. A lojinha do CCBB é terceirizada e o espaço é administrado, durante um 

período de tempo determinado, por uma empresa especializada que viabiliza junto 

com a organização dos projetos executados a produção e comercialização de uma 

linha de produtos para cada exposição. Assim como a cafeteria do espaço, que 

também é administrada por uma empresa terceirizada, especialista em alimentação. 

 

 

Programação CCBB 

 

 

Para situar a instituição a partir da contemporaneidade, será analisada a 

programação do espaço, com a intenção de observar se seus métodos são 

coerentes com sua proposta de “disseminar o debate sobre as questões culturais do 

mundo contemporâneo”. É importante salientar que, apesar das atividades 

educativas, o CCBB atua na área cultural porque o Banco do Brasil possui a 

Fundação Banco do Brasil, direcionada a promover ações sociais nas áreas de 

geração de renda, solidariedade econômica e protagonismo social. Existe ainda a 

diretoria de responsabilidade socioambiental, responsável por medidas de 

conservação e preservação do meio ambiente.  

A agenda das atividades é publicada mensalmente em folders distribuídos no 

local, no site da instituição e divulgada nas redes sociais como Facebook e Twitter. 

Para dimensionar seu alcance nas redes sociais, o CCBB possui em sua página do 

Facebook 2.776 fãs. Já no Twitter, a página do CCBB possui 15.022 seguidores, ou 

seja, esse é o número de pessoas que recebem as informações publicadas no perfil 

do centro cultural.  

As exposições do CCBB contemplam mostras de artistas atuais que 

trabalham com instalações, fotografias, performances, grandes telões, jogos de luz e 

vídeos, e temas como design, poéticas de violências nos grandes centros urbanos, 

polaroides de celebridades, dentre outros. Mas, também mostras históricas sobre 

arte pré-colombiana, peças antigas da África, retrospectivas históricas de artistas 
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modernos. De todos os modos, de acordo com Val (2011), as exposições são o 

carro chefe do lugar, sendo responsável por atrair público e destaque na mídia.  

A exposição de inauguração do CCBB foi concebida pelo artista brasileiro 

Tunga para a ocasião e se tratava de grandes instalações cujos temas eram as 

relações entre o corpo humano e a metrópole. No decorrer dos dez anos de 

atuação, brasileiros e estrangeiros consagrados como artistas contemporâneos 

tiveram suas obras expostas no centro cultual, dentre eles: Alex Flemming, Lucio 

Fontana, Regina Silveira, Keith Hering, Antoni Tàpies, Andy Warhol, Vik Muniz, 

Anish Kapoor, Yoko Onu, Bispo do Rosário, dentre outros. E importantes exposições 

coletivas sobre história da África, sociedade pré-colombianas, produção artística 

russa do início do século XX, sobre o panorama da arte contemporânea brasileira no 

século XXI, coleções históricas de museus brasileiros, entre outras. Estas e demais 

ações do CCBB são fruto de parcerias com instituições culturais brasileiras e 

internacionais, museus como MASP, CACI Inhotim, a Cinemateca Brasileira, assim 

como Andy Warhol Foundation, Galerie Lelong, Museo Nacional de Bellas Artes de 

Havana, realizaram projetos em conjunto com o CCBB.  

Com o incremento das tecnologias de comunicação, as instituições de arte na 

contemporaneidade tem que se inserir no mercado global de divulgação e produção 

de manifestações culturais. Nos termos da historiadora de arte francesa Anne 

Cauquelin (2005, p. 58), a consequência inegável da tecnologia “se encarrega de 

dois princípios essenciais: o do progresso e o da identidade”. Com isso, nota-se uma 

grande oferta de exposições, cursos e seminários sobre arte contemporânea em 

instituições de arte ao redor do mundo, mas principalmente em países que durante 

muito tempo ocuparam posição periférica no sistema da arte tradicional, como o 

próprio Brasil, surgindo a necessidade de formar uma audiência local que seja capaz 

de reconhecer as mudanças no cenário internacional e acompanhar as alterações 

nas interpretações que a produção nacional sofreu ao longo do processo de criação 

de uma cultura global.  

A primeira exposição internacional produzida pelo CCBB será exibida esse 

ano no Museo Nacional de Bellas Artes do Chile. A partir da cooperação entre as 

duas instituições, a exposição Brasil Brasileiro levará à cidade de Santiago cerca de 

70 pinturas de diversos artistas e épocas, como Portinari, Lasar Segall, Volpi e 

Tarsila do Amaral. A iniciativa partiu da gerência geral do Banco do Brasil no Chile, 
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que solicitou ao CCBB uma exposição de arte brasileira, para ser apresentada na 

instituição chilena. A exposição já foi realizada nos CCBBs em 2008, quando foi 

selecionada pelo edital daquele ano. A curadoria foi do museólogo e professor 

proponente, Fabio Magalhães. Para a atual edição foram feitas algumas alterações 

em virtude da configuração do espaço de expositivo. De acordo com o representante 

entrevistado, essa exposição representa uma tendência de internacionalização das 

ações do CCBB. Com foco na visibilidade da arte brasileira no exterior, a intenção de 

criar novas parcerias institucionais que fomentem o intercâmbio cultural é um dos 

novos desafios para o CCBB. No entanto, como não possui acervo, a instituição  

trabalha em colaboração com artistas, galerias e entidades culturais nacionais para a 

realização de novas propostas internacionais. 

O apoio financeiro também deriva de parcerias entre a instituição e empresas 

brasileiras como a Oi Telecomunicações e Petrobras, patrocinadores recorrentes de 

projetos do CCBB. Ou seja, além de deduzir o imposto devido ao governo federal, 

existem projetos que contam com patrocínio de outras empresas que também 

investem parte de seus impostos em ações culturais. Esse tipo de ação tem como 

consequência, além reduzir os impostos devidos pelo lucro que a empresa obtém no 

ano, executar projetos mais caros que os recursos permitiriam, com parcerias 

externas e, com isso, promover sua marca mais amplamente. Uma ação duplamente 

lucrativa para os investidores. 

Na área teatral, o CCBB somente incentiva montagens inéditas, por isso os 

projetos de teatro são financiados desde a pesquisa até a inauguração. Além de 

fomentar peças novas, o centro cultural apresenta textos inéditos no Brasil de 

dramaturgos e companhias de teatro internacional. O incentivo à produção nacional 

é uma alternativa à restrição de publicar livros e produzir CDs. Ao elaborar obras 

novas para serem apresentadas no CCBB e depois saírem em turnê pelo resto do 

país, o centro cultural pode participar do processo de criar algo que se desdobre em 

ações fora do espaço físico do prédio e propague seu nome em outras instituições 

de arte. Além disso, de acordo com as informações fornecidas durante entrevistas 

com representantes do CCBB, o espaço do centro cultural é pequeno para atender 

São Paulo. Por isso, muitas ações são pensadas em parcerias com outras 

instituições culturais da cidade, para viabilizar atividades com alcance maior de 

público e duração mais longa, já que no CCBB as obras ficam expostas ou em 
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cartaz cerca de três meses, dinamismo que visa garantir visitação durante o ano 

todo.  

Outra área com muitas atividades no CCBB é o setor educativo. A elaboração 

do programa de atividades do educativo é feita por uma empresa contratada por dois 

anos para gerenciar o setor. O projeto pedagógico aprovado deverá abarcar ações 

para as exposições e outras programações do centro cultural, durante o período em 

que dirigem a área educativa, além de propor atividades que explicitem o valor do 

patrimônio cultural e dialoguem com o centro de São Paulo. O público previsto são 

os estudantes do ensino infantil, fundamental, médio e universitário, público do 

entorno, jovens em situação de risco, moradores do centro e trabalhadores da 

região, assim como turistas e público espontâneo das demais regiões do Estado e 

do País. Todo atendimento educativo é gratuito.  

A atual equipe do setor educativo se divide em frentes de trabalho e grupos 

responsáveis pelas respectivas áreas: artes visuais, que trata de criar ações para as 

exposições temporárias e oficinas de criatividade baseada nas analises das obras; 

artes cênicas, que propõem atividades e “contação” de histórias e investigação de 

ações criativas para práticas de teatro, dança e artes do corpo; pesquisa em música, 

que explora a expressão artística pela música e elabora ações interdisciplinares 

apoiado na linguagem musical; a área de patrimônio trabalha a partir da relevância 

do próprio edifício e propõe uma visita sensorial, na qual o público vendado explora 

o espaço do prédio com o tato (modelos em relevo, braile), o olfato (grãos de café) e 

a audição (músicas de época e outros sons); e por fim, o setor de acessibilidade, 

que acompanha as mudanças na programação, voltado para o público com 

deficiência visual, intelectual, motora, surdos, cadeirantes, mas também promove 

visitas com conteúdo para deficientes e não deficientes, na tentativa de conscientizar 

sobre a inserção social de pessoas nessa situação. A expectativa de atendimento do 

setor educativo entre julho e dezembro de 2011 é de 60.000 pessoas. 

As demais ações da programação do CCBB são de música e ideias. Na área 

musical o CCBB abriga concertos e performances musicais de artistas brasileiros e 

estrangeiros. E no setor de ideias, acontecem encontros e palestras sobre temas 

culturais, mas a partir da perspectiva de intelectuais e acadêmicos de diferentes 

disciplinas que integram o quadro dos convidados e palestrantes. Conforme 

mencionado anteriormente, esse é o espaço pelo qual a entidade tenta se conectar 
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com o debate atual das práticas artísticas. Entretanto, sua programação ainda se 

restringe a questões delimitadas pela própria programação do centro cultural, ao 

invés de proporcionar um ambiente de projeção das novas práticas desenvolvidas 

em locais de produção cultural. E por fim, as mostras de cinema e vídeo também são 

elaboradas tendo em conta a relevância dos diretores e o reaproveitamento de 

temas e assuntos que possam fazer parte da programação de debates do centro 

cultural. 

 

 

Alguns sentidos para o contemporâneo no CCBB  

 

 

A cidade é um campo denso de comunicação e o CCBB se encontra em meio 

a fortes conflitos sociais e culturais que se estabelecem no entorno. O encontro de 

múltiplas temporalidades e a diversidade cultural são temas ainda pouco explorados 

nas ações levadas a cabo na instituição, porém permeiam os objetivos da entidade.  

Nesse sentido, a difusão das práticas do CCBB não tem a pretensão de 

responder as demandas socioculturais de São Paulo, mas busca criar um espaço 

focado na experiência da diversidade cultural, uma vez que o CCBB mobiliza no 

escopo de suas ações, diferentes agentes culturais, público e visa suscitar 

discussões que extrapolem os limites físicos da instituição. 

Com foco no conflito contemporâneo de experiência de diversidade cultural e 

crescente desigualdade social, as práticas da instituição priorizam a democratização 

do acesso à cultura. A discussão que sobeja essa intenção é a de definir até que 

ponto no quadro de suas práticas a instituição atinge os objetivos aos quais se 

predispõem e quais os limites de promoção da imagem do Banco do Brasil nas 

ações levadas a cabo na instituição. Em seus pontos negativos, nota-se que espaço 

tem poucos lugares para convivência, o que impede a articulação entre público, 

artistas e instituição. O centro cultural também não conta com biblioteca ou centro de 

recursos para investigação. A participação, assim é limitada dentro dos processos da 

instituição e poucas práticas integram os frequentadores ao funcionamento do 

espaço. Ainda que a arquitetura do lugar seja patrimônio histórico da cidade e 

política de preços seja popular, a forma como o CCBB executa seus projetos limita o 
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diálogo com o público, porque não proporciona novas condições de encontros e 

relacionamentos. E ao privilegiar manifestações artísticas de ícones consagrados da 

arte contemporânea, a entidade não articula a noção do contemporâneo à ideia de 

presente, uma vez que não oferece espaço para novos artistas e com isso, suas 

ações tem pouca relevância na hora de compor a agenda das manifestações 

contemporâneas no Brasil. 

Discutir os temas da contemporaneidade dentro da instituição é importante, 

mas os caminhos que a instituição segue para lidar com esses desafios revelam 

antinomias apenas vislumbradas nos projetos executados pelo centro cultural. Para 

além de um sistema de apresentação de arte contemporânea, o CCBB deveria, caso 

seja a intenção do lugar tornar-se um ponto de encontro entre processos de 

comunicação e intercâmbio entre práticas artísticas e contemporaneidade, incorporar 

no escopo de suas ações medidas que articulem política, cidade e modos de ser 

com arte e cultura. Para com isso, romper com discursos elitizados sobre a situação 

da arte, compreender impulsos multitudinais e estabelecer estágios de 

relacionamentos entre processos, gerações e disciplinas.  

 

 

2.2 Itaú Cultural 

 

 

O Instituto Itaú Cultural (IC) é uma entidade privada voltada a pesquisa e 

produção de conteúdo cultural e difusão de expressões artísticas e intelectuais. A 

instituição pertence ao Banco Itaú que de acordo seu site (BANCO ITAÚ, 2011), está 

entre as 20 maiores instituições financeiras do mundo. De acordo com o Relatório 

Anual 2010 (BANCO ITAÚ, 2010), o banco possui 3.967 agências no Brasil. Sua 

atuação no Brasil teve início nos anos 1940, e devido sua rápida expansão e 

investimento em tecnologia, a instituição adquiriu seu primeiro computador IBM em 

1965. Hoje em dia, o grupo Itaú está presente em dezenove países diferentes. O 

valor econômico gerado e distribuído pela organização financeira é de R$ 39,01 

bilhões, conforme consta em seu relatório. O investimento feito pelo grupo no 

Instituto Itaú Cultural, por meio da Lei Rouanet, em 2010, foi de R$ 26,978 milhões, 
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recurso descontado do imposto de renda devido pela instituição à receita federal e 

R$ 17,836 milhões derivam de investimento direto, cujo valor é tributado.  

Desde 1969, o banco declarou sua intenção de 

compor patrimônio cultural e empreende a criação da 

coleção de arte Itaú. A primeira obra adquirida foi um 

quadro do pintor holandês Franz Post, que hoje integra a 

coleção Brasiliana, acervo de imagens e documentos 

históricos do Brasil. O Instituto Itaú Cultural, entretanto, 

foi criado em 23 de Fevereiro de 1987, por iniciativa do 

então presidente do grupo Olavo Egydio Setubal. Em 

decorrência da organização e manutenção de seu 

acervo, o instituto surge para abrigar o banco de dados 

informatizado que a instituição possuía. No módulo 

“pintura”, na época de sua criação, constava 500 imagens 

digitalizadas de obras de arte e informações sobre 800 artistas. Um dos pioneiros na 

digitalização de obras de arte, o instituto abriu as portas ao público em 05 de 

Outubro de 1989, em uma casa da Avenida Paulista. Neste mesmo ano foi adquirido 

o terreno para construção do espaço cultural, que em 1995, se tornou a sede da 

instituição, com a missão de:  “desenvolver e organizar processos e gerar 

conhecimento sobre as artes brasileiras, compreender as práticas culturais e, com 

base nelas, ampliar o acesso à cultura; e promover a participação social” 

(FUNDAÇÃO ITAÚ CULTURAL, 2011). O instituto promove exposições, mostras 

audiovisuais, espetáculos de dança, teatro, shows, seminários e cursos. Todos os 

eventos do centro cultural são gratuitos. Sua midiateca possui mais de 30 mil 

documentos sobre arte e cultura brasileira, filmes, livros, revistas, coleções de 

vídeos e DVDs, que podem ser consultados no local ou emprestados para os 

usuários cadastrados na instituição.   

O Itaú Cultural está localizado na Avenida Paulista, um dos principais centros 

financeiros de São Paulo, devido a grande aglomeração de bancos, hotéis, 

restaurantes, consulados, cinemas, livrarias, e importante ponto turístico da cidade. 

A avenida abriga o Museu da Cidade de São Paulo (MASP), o Centro Cultural FIESP 

– Ruth Cardoso, o Espaço Cultural City Bank, uma unidade (em reforma) do SESC e 

a Casa das Rosas, dentre outros institutos culturais, além de ser palco de grandes 

Figura 33: Fachada do Itaú Cultural.  
Fonte: Instituto Itaú cultural 
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eventos ao longo do ano. A avenida está no limite entre as regiões centro, sul e 

oeste e por isso um importante eixo da cidade, conectada a outras importantes 

avenidas de São Paulo. Por conseguinte, o Itaú Cultural se beneficia da localização 

privilegiada, já que é possível chegar ao local de carro por distintas vias de acesso, 

existem também alternativas de transporte público, como a estação Brigadeiro do 

metrô ao lado da instituição, bem como várias linhas de ônibus que passam na 

Avenida e suas imediações.  

A área da Paulista é caracterizada por concentrar arranha céus com estilo 

internacional, chamados de espigões. O prédio que abriga o Itaú Cultural foi 

inaugurado em 1995, o projeto é do arquiteto paulista Ernest Robert de Carvalho 

Mange, que foi diretor superintendente do instituto entre 1987 e 1997. O edifício tem 

fachada de vidro escuro com estruturas brancas de metal. Entretanto, do lado de 

dentro, o espaço é exíguo e remete à conformação de um espaço comercial mais do 

que um lugar de encontros e apresentação de arte contemporânea, com pé direito 

baixo e espaços reduzidos para abrigar o público. Em 2002, o prédio foi reformado e 

instalou-se o Ponto Digital, um espaço com acesso gratuito à internet e à 

programação audiovisual. Neste ano, o edifício passou por uma nova reforma. A 

iniciativa surgiu da própria equipe, que em parceria com arquitetos e designers, 

elaborou uma proposta e após uma série de ajustes, obteve a aprovação da diretoria 

para executar a obra. O objetivo destas mudanças era tornar o Itaú Cultural mais 

atrativo para o público, já que conforme dito anteriormente, os espaços do instituto 

são pouco adequados para a convivência e no panorama da arquitetura da Avenida 

Paulista, o prédio não apresenta nenhuma característica preponderante. Mas, 

considerando a localização privilegiada do instituto no centro econômico e cultural 

de São Paulo, nota-se que a proposta de remodelação do edifício subjaz ao 

interesse de incrementar o público da instituição. A relação com o entorno nesse 

sentido é pautada pelo intuito de comunicar às ações realizadas pela entidade. Para 

isso, eliminaram-se as interferências visuais da fachada, de forma a aproximá-la à 

rua. Foram instalados vidros nas laterais do edifício, para que as pessoas que 

caminham em qualquer direção na Avenida Paulista possam visualizar o que 

acontece dentro do local. A recepção e o balcão de informações foram colocados na 

lateral da porta de entrada, de maneira que quando o visitante entra, ele obtém uma 
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visão ampla do salão principal, do painel interativo que divulga a agenda do Itaú 

Cultural e da cafeteria. 

Entretanto, nota-se que no caso da 

arte contemporânea as relações entre 

instituições e arte exigem um engajamento 

mais profundo com o contexto social no qual 

estão inseridos, já que suas ações emergem 

de processos contingentes entre realidades, 

temporalidades e modos de ser que revelam 

“antinomias impossíveis de serem resolvidas” 

(SMITH, 2006, p. 698). E segundo o autor, 

nos espaços destinados a abrigar a arte produzida atualmente se conjugam 

encontros impertinentes entre realidades, temporalidades e culturas diferentes. 

Entretanto, no caso do Itaú Cultural, nota-se que a localização na Avenida Paulista 

corresponde à intenção subjacente do próprio Banco Itaú em dar visibilidades a seu 

instituto cultural. Seu público é formado majoritariamente por executivos, bancários e 

agentes culturais, e turistas, ainda que no caso de exposições, a entidade receba 

grupos escolares e de universitários das diferentes regiões da cidade. Vale apontar 

que a escolha do local para a construção do instituto revela uma intenção do Banco 

em se promover. E nesse sentido, o Itaú Cultural se adapta muito bem a região, já 

que suas ações se concentram no interior do espaço e a relação com o público é 

isenta de conflitos. Na instituição, o público é o espectador das atividades realizadas 

e nas atividades desenvolvidas no espaço.  

A arquitetura do edifício impede a aglomeração de pessoas em suas áreas 

comuns, limitando o espaço de convivência às salas de exposição, auditório ou 

biblioteca, reconhecidamente, lugares em que são prezados o silêncio e padrões de 

comportamento comedidos.  Ainda que a retirada dos ingressos de eventos gratuitos 

cause filas do lado de fora da instituição, ultrapassando os limites do prédio, o lugar 

do público é delimitado pelas paredes da entidade. Entretanto, por ocasião da última 

reforma, e pela primeira vez desde sua fundação, o centro cultural pretende 

extrapolar a fronteira entre o dentro e fora do prédio. A varanda externa do edifício 

foi adaptada para servir de palco para shows ao meio dia, de acordo com Paulo 

Figura 34: Vista dos andares que abrigam o Instituto 
Itaú Cultural 
Fonte: Instituto Itaú Cultural 
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Vicelli (2011), coordenador de comunicação e marketing, a intenção desta ação é 

justamente integrar a calçada ao espaço da instituição. 

O edifício, atualmente possui quatro andares expositivos: térreo, dois 

mezaninos, dois subsolos e espaços de atividades, salas para oficina, espaço arena.  

O primeiro e o segundo andar do edifício estão sendo reformados para abrigar a 

coleção Itaú numismático, cerca de 7 mil objetos entre moedas, medalhas e 

condecorações, a coleção Brasiliana, coleção de registros históricos do Brasil 

colônia até os dias de hoje, com gravuras, estudos de botânica, pinturas e livros 

raros. O banco possui um ainda acervo de arte moderna e contemporânea e, ao 

longo dos últimos anos vem adquirindo obras para montagem do acervo de arte e 

tecnologia.  

No Relatório Anual de Sustentabilidade 2010 do Banco Itaú (2010), consta 

que no ano, o instituto recebeu cerca de 250 mil visitantes e o setor educativo 

atendeu aproximadamente 16.660 estudantes de escolas públicas e particulares. De 

acordo com informações fornecidas pelo coordenador de comunicação e 

relacionamento do Itaú Cultural, a média de visitantes diários é de 1.2000 pessoas e 

200 usuários na biblioteca. A verba do Itaú Cultural, como dito anteriormente, é de 

aproximadamente R$ 45 milhões, da qual 60% procedem de incentivo fiscal e 40% 

de investimento direto do Banco Itaú, sem abatimento do Imposto de Renda. Cerca 

de 10 anos atrás o Itaú Cultural possuía sedes em Brasília, Penápolis, Belo 

Horizonte e Campinas, mas atualmente, não possui sedes fixas em outras cidades, 

além de São Paulo. 

 As parcerias, hoje em dia, são estabelecidas com instituições locais, a partir 

da aproximação entre projetos e perfil de entidades, ou seja, de acordo com as 

informações fornecidas pelo coordenador de marketing e comunicação, são 

privilegiadas sociedades com instituições que trabalhem com arte contemporânea, 

multidisciplinaridade e que não cobrem entrada. A ideia é acoplar-se à cena local, ao 

invés de transferir a programação da cidade de São Paulo a outras regiões do Brasil, 

buscando com isso, encontrar novos temas e eixos de programação. 

 Mas o alcance destas práticas e seus resultados nos locais onde acontece só 

podem ser avaliados se for levada em consideração a forte influência que o instituto 

possui no tipo de ação executada com as parcerias. No campo das artes visuais, 

conforme análises realizadas no conteúdo do site da entidade, nos últimos 10 anos 
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foram realizadas 62 exposições, sendo 8 da coleção Brasilianas, 25 mostras do 

Programa Rumos Itaú Cultural, 13 exposições individuais de artistas brasileiros e 16 

recortes de grandes mostras apresentadas na sede em São Paulo e divididas em 

exposições menores (INSTITUTO ITAÚ CULTURAL, 2011a). Com isso nota-se que 

o Itaú Cultural realiza um prolongamento de suas atividades no espaço de outras 

instituições, o que poderia acarretar na inibição da formação de novos modelos de 

gestão cultural a parte daquela estabelecida pela entidade. Os parceiros habituais 

no eixo sudeste são o Paço Imperial, na cidade do Rio de Janeiro, e o Palácio das 

Artes, em Belo Horizonte, instituições que comumente abrigam a programação do 

Itaú Cultural fora de São Paulo. 

Quanto às restrições, o instituto declara estar interessado em mapear a 

produção artística brasileira e por isso não realiza grandes mostras de artistas 

estrangeiros, a menos que interfiram diretamente na produção nacional. Percebe-se 

que o interesse subjacente a essa política de restrição é agir conforme o objetivo da 

instituição de investigar como a arte produzida no Brasil se insere no quadro de 

práticas contemporâneas. O interesse das ações do Itaú Cultural, conforme 

declarado por Paulo Vicelli (2011) é investigar como os artistas brasileiros se 

inserem na contemporaneidade no próprio país com relevância no contexto da 

cultura brasileira.  

A necessidade de investigar sobre manifestações artísticas de países como o 

Brasil pode ser enquadrado como um tema da própria contemporaneidade. Em 

decorrência da globalização, a crescente inserção da produção de países até então 

considerados periféricos no eixo da produção contemporânea implica no 

reconhecimento de artistas locais que contribuem para formação de um conceito de 

cultura contemporânea global. O historiador de arte alemão, Hans Belting (2003), 

refere-se à arte global como aquela que se desenvolve em lugares e condições que 

escapam do escopo teórico da história da arte ocidental. E em vista disso, muitas 

instituições de arte revisaram o discurso sobre cultura e sociedades do terceiro 

mundo. Por outro lado, as entidades culturais de antigas colônias e países 

subdesenvolvidos tiveram que buscar em sua própria produção local obras 

endereçadas ao imaginário global, que mais além das fronteiras geográficas, 

pudessem ultrapassar os limites ideológicos e etnográficos da modernidade para 

serem contextualizados na perspectiva de uma cultura global.  
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Ainda que persistam institutos vocacionados pela primazia dos valores 

tradicionais da arte, tais como, estilo, gosto e beleza, no caso da arte 

contemporânea, já que nenhuma tendência demonstrou ser tão importante a ponto 

de se tornar um estilo dominante, seus espaços de criação e divulgação tiveram que 

reinventar-se. Entretanto é preciso buscar no quadro de suas práticas se a tentativa 

de situar a produção nacional em um contexto mais amplo resulta positiva ou se é 

inibida pela crescente formação de conceitos sedimentados em enciclopédias e 

acervos digitais.   

Na sede do Itaú Cultural acontecem três grandes exposições por ano, com 

duração média de três meses cada, além de quatro a cinco projetos de menor escala 

e duração, chamados ocupações, realizados no piso térreo da instituição. São as 

grandes mostras que, muitas vezes, a partir de recorte curatorial, são divididas em 

três ou quatro propostas diferentes e apresentadas em instituições parceiras da 

instituição. Fora isso, o Itaú Cultural é responsável pela coleção privada do Banco 

Itaú, organizando mostras deste acervo no Brasil e no exterior. Na América Latina, a 

instituição atua principalmente no Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai, regiões que o 

grupo atua, com um modelo misto entre Itaú Cultural e Itaú Social, entidade do grupo 

Itaú responsável por desenvolver ações na área educacional e social. As ações de 

cada uma das instituições da América Latina têm um perfil diferente entre si. Na 

Argentina, por exemplo, existe um espaço expositivo para práticas artísticas 

emergentes locais, já no Uruguai as ações da fundação abarcam manifestações 

artísticas, assim como desenvolve um programa de capacitação específico em 

gestão cultural, enquanto que no Chile, o instituto fomenta o desenvolvimento de 

metodologias de aprendizagem em expressões artísticas. Neste ano, após haver 

sido procurado pelo Antiguo Colegio de San Ildefonso, o Itaú Cultural ampliará seu 

quadro de parcerias no exterior com a realização do Festival Fotoseptiembre, com 

fotografias brasileiras modernistas, da coleção de arte moderna do grupo Itaú.   

A equipe da instituição conta com cerca de 130 colaboradores fixos em sua 

sede e, uma ampla gama de profissionais da área da cultura é contratada de acordo 

com a necessidade da execução dos projetos. De um lado está a superintendência 

administrativa que compreende a equipe administrativa, financeira, jurídica e de 

complies, uma espécie de auditoria preventiva do Banco Itaú, responsável por 

avaliar os riscos envolvidos nas ações empreendidas pelo Instituto. E, do outro está 
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a superintendência cultural, com uma gerência específica para cada setor: música, 

artes cênicas (dança e teatro), literatura e audiovisual, setor educativo, produção, 

comunicação, enciclopédias, inovação tecnológica, pesquisa de linguagem e redes 

sociais e o centro de documentos e referências (biblioteca, observatório, pós-

graduação).  

Um ponto a ser destacado na gestão do Itaú Cultural é que todos os projetos 

são desenvolvidos pela equipe interna da instituição. Isso impede saber quais os 

critérios de seleção e os espaços de atuação dos artistas, curadores e outros 

agentes culturais que contribuem com o instituto. A falta de transparência nos 

processos de criação das propostas acentua a limitação da participação dentro da 

instituição, uma vez que mesmo que esteja aberto todos os dias, faltam informações 

sobre os mecanismos de funcionamento do instituto.   

Nota-se também que o forte apoio no eixo de arte e tecnologia coincide com a 

política do Banco de sempre oferecer o que há de mais tecnológico em seus 

serviços para satisfazer melhor os seus clientes. O Itaú Cultural possui uma 

ferramenta de divulgação e ampliação do debate sobre arte na internet. Na página 

da instituição encontram-se diversos materiais que subsidiam a investigação de arte 

brasileira, de gestão cultual e da programação do instituto. O site do Itaú Cultural 

oferece um espaço de propagação das ações do instituto na rede, disponível para 

que artistas, educadores, profissionais da área da cultura, estudantes e outros 

interessados acessem seu conteúdo. É importante reconhecer que as novas mídias 

desempenham papel importante no sistema de arte contemporânea.  

Entretanto, em termos de programação, além das exposições, a difusão das 

ações do Itaú Cultural ocorre principalmente por meio de dois eixos: o projeto de 

enciclopédias que opera em plataforma digitaliza e o programa Rumos de fomento a 

cultura com abrangência nacional.  

 

 

Enciclopédias 

 

 

Em decorrência da constante e crescente atualização da base de dados 

informatizada que deu origem ao instituto, surgiu o projeto Enciclopédias. 
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Atualmente encontram-se dispostas em seu site cinco enciclopédias em linguagens 

diferentes, são elas: Artes Visuais, com mais de 3 mil verbetes, incluindo biografias 

de artistas, obras digitalizadas, informações de museus e instituições culturais 

promotores da cultura brasileira, definições de conceitos, eventos no Brasil e no 

exterior em que participam artistas brasileiros. A enciclopédia de teatro constituída 

por cerca de 800 verbetes sobre personalidades, companhias e grupos teatrais, 

espetáculos e os conceitos relacionados ações teatrais em São Paulo, Rio de 

Janeiro, Minas Gerais e Pernambuco de 1938 a 2008. A enciclopédia da literatura, 

lançada em 2007, conta com uma seleção de audiovisual com entrevistas, 

depoimentos e leituras de obras realizadas por diversos escritores, tradutores e 

pensadores do cenário literário brasileiro. A Enciclopédia do Super-8 reúne os 

verbetes sobre a produção cinematográfica da década de 1970 no Brasil. E, por fim, 

a enciclopédia de arte e tecnologia que visa mapear a produção artística brasileira 

no campo da intersecção entre arte, ciência e tecnologia desde a década de 1950 

até o ano 2000.   

O projeto das enciclopédias constitui o maior eixo de trabalho midiático da 

instituição. Segundo Renata Bittencourt (2011), gerente de educação cultural do 

instituto, o projeto Enciclopédias é a principal atração do Itaú Cultural e seu acervo 

on-line representa o maior instrumento de pesquisa digital do setor no país. 

Atualmente esse é o recurso que mais atrai visitantes ao site, uma vez que, diversos 

indexadores de pesquisa na internet mostram em seus resultados as enciclopédias 

do IC. A internet é principal meio utilizado pela instituição para divulgar os resultados 

de suas pesquisas, exposições, dentre outras ações pontuais. Desde a criação de 

conteúdo em vídeo sobre a história da arte brasileira em fitas cassete até a criação 

do laboratório de mídias interativas, o Itaulab, a consolidação da instituição no 

ambiente virtual aparece como consequência de um processo desencadeado pelo 

próprio Banco Itaú, que conforme dito anteriormente, tem a tradição de inovar em 

soluções tecnológicas e oferecer uma ampla gama de serviços on-line.  

A construção do acervo digital on-line pode demonstrar certa inadequação de 

termos contemporâneos. Nesse sentido é importante salientar que, após analisar os 

objetivos da instituição, assim como sua missão, dá-se conta que em nenhum 

momento é declarado como parte do escopo de suas ações a discussão sobre 

temas da contemporaneidade, tampouco de privilegiar a arte contemporânea no 
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quadro de sua programação. Pelo contrário, ainda que o IC esteja voltado para 

temas da arte e tecnologia, o modo como são tratadas pela instituição, em mostras 

coletivas, bienais e categorias de projetos enciclopédicos, revela esforços 

institucionais de promoção da arte contemporânea como grande movimento artístico 

de nossa época. A própria ideia de escrever uma enciclopédia remete a criação das 

narrativas modernas que visavam delimitar as áreas do conhecimento em com a 

criação de conceitos homogêneos.  

Nesse sentido, o Itaú Cultural incorporou o pluralismo das linguagens 

contemporâneas, como instalações, performances, e mídias digitais, na medida em 

que as apresenta como expansão dos desafios impostos pelas vanguardas do 

século XX. Com isso, de acordo com aquilo que Terry Smith (2009, p. 36) define em 

seu livro como uma das tendências da contemporaneidade, o IC revela uma 

tentativa de “remodernização institucional”, ou seja, a instituição privilegia em suas 

propostas temas que foram categorizados pela agenda da modernidade e não da 

contemporaneidade. Ao explorar questões como suporte e materiais das obras, o 

Itaú Cultural deixa de lado práticas atuais que questionam a temporalidade das 

manifestações artísticas, os espaços da arte na contemporaneidade, porque 

apresentam maiores desafios na hora de serem catalogadas. A criação de dois 

andares para exposição permanente do acervo de arte moderna brasileira e coleção 

numismática do Banco Itaú também remete a familiaridade com instituições de arte 

moderna, já que organiza uma narrativa sobre determinados momentos da história 

da arte a partir da organização de sua coleção.  

A linha de atuação externa da instituição, por sua vez, é conduzida pela 

execução do Programa Rumos de fomento à cultura em âmbito nacional. Na medida 

em que se estende por diversas linguagens, o Rumos busca inserir artistas no 

sistema de arte brasileiro. Por meio de editais, bailarinos, músicos, jornalistas, 

cineastas, produtores culturais e estudantes podem participar dos projetos propostos 

periodicamente em diferentes instancias institucionais.  
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Programa Rumos 

 

 

Desde 1997, a ação desenvolve e promove trabalhos em nove áreas 

temáticas: artes cênicas, arte cibernética, artes visuais, cinema e vídeo, dança, 

jornalismo cultural, literatura, música e pesquisa em gestão cultural. Em 2010, de 

acordo com o Relatório Anual de Sustentabilidade (BANCO ITAÚ, 2010), o programa 

teve aproximadamente 4.100 mil inscritos. Durante o período de inscrição, o projeto 

Rumos desenvolve palestras e debates pelo Brasil, como estratégia de divulgação e 

estímulo a participação de artistas, críticos, produtores, curadores e outros agentes 

culturais. Cada uma das áreas possui ações específicas e quando selecionados e 

finalizados, os trabalhos são apresentados em mostras, shows e outros eventos em 

território nacional. Algumas obras resultam em produtos culturais (livros, CDs e 

DVDs) distribuídos gratuitamente em instituições culturais e educacionais, 

disponibilizados na internet e emissoras parceiras de TV e rádio. O  blog15 do Rumos 

disponibiliza informações atualizadas aos usuários sobre as atividades, propostas e 

resultados de cada edição.  

Com isso, o programa subsidia, por meio de remunerações, bolsas de estudo 

e financiamento à execução de projetos inéditos em colaboração com institutos 

culturais e educativos nacionais e internacionais. O programa realizou, em 14 anos 

de atuação, 729 trabalhos de diversas linguagens: artes visuais, cinema e vídeo, 

arte e tecnologia, dança, educação, pesquisa acadêmica, jornalismo cultural, 

literatura e música. Todos as ações executadas encontram-se disponíveis na base 

de dados virtual do Rumos, na qual podem ser acessadas informações sobre as 

sinopses dos trabalhos, ficha técnica, trechos e imagens das obras etc. Os editais 

podem contemplar mais de uma vertente dentro da área em que operam e geram 

produtos culturais da produção artística das diversas linguagens que subsidia ações.  

Ao analisar as ações do Rumos Itaú Cultural ao longo de sua trajetória, 

percebemos que existe um encontro entre diferentes agentes culturais, que por meio 

de uma rede se articulam na produção das mostras e apresentações dos projetos 

                                            

 
15

 Endereço na web: http://rumositaucultural.wordpress.com/  

http://rumositaucultural.wordpress.com/
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selecionados. Considerando os avanços da globalização, a descentralização dos 

processos de criação artística é beneficiada com o advento das novas mídias, assim 

como o alcance das práticas institucionais. Entretanto, a multiplicidade de 

manifestações artísticas contemporâneas requer uma gestão capaz de conceber as 

transformações nos processos de criação, comunicação e articulação dos estágios 

de relacionamento entre artistas, público, instituição, cidades e modos de criação. 

Mas também no caso da gestão deste projeto, a criação dos editais é determinada a 

partir da visão interna da instituição sobre que aspectos das linguagens atendidas 

pelo Rumos devem ser privilegiados e a continuidade das ações em outros espaços 

está comprometida pela presença da marca da instituição. O mapeamento da 

produção nacional emergente realizada pelo Rumos nas diferentes linguagens que 

opera, apresenta a possibilidade da instituição ampliar sua abrangência, entretanto, 

a entidade segue com a vocação de centralizar e organizar a informação em 

catálogos e publicações como se os fluxos das práticas culturais atuais estivessem 

compreendidos no tempo das ações desenvolvidas.  

 

 

Outras ações 

 

 

O Itaú cultural possui também uma Rádio virtual que vincula os projetos 

selecionados nos editais do Rumos música e programas com escritores brasileiros 

sobre histórias de suas vidas, principais influências, declamando poesias entre 

outras propostas. As peças podem ser ouvidas em streaming ou baixadas no 

computador. O instituto publica ainda a revista Continnun, com matérias sobre 

música, arte e temas do universo cultural, além da versão on-line é possível baixar o 

conteúdo das edições em Ipads e para smartphones com sistema operacional 

Android.  

Já foi mencionado que as propostas da instituição são concebidas 

internamente pela equipe de profissionais do Itaú Cultural, em parceria com 

consultores externos, como curadores, críticos, jornalistas e outros agentes culturais 

no momento de executar os projetos. De acordo com as conversas realizadas com 

representantes da instituição, os colaboradores injetam novas ideias no ambiente 
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institucional, entretanto é difícil perceber os limites e contribuições desta 

participação. O interesse do instituto é pautado pelos objetivos da entidade de 

“produzir e organizar processos e gerar conhecimento sobre as artes brasileiras” 

(INSTITUTO ITAÚ CULTURAL, 2011a). Com isso, as parecerias são concebidas a 

partir da ideia de que os profissionais do Itaú Cultural podem se beneficiar de 

encontros com agentes culturais de outras regiões do Brasil, na medida em que são 

agregados novos pontos de vista às propostas elaboradas pela equipe permanente. 

Cada gerência específica do setor cultural é responsável por elaborar projetos 

próprios e selecionar profissionais do mercado para trabalhar em parceria. A 

programação é pensada a partir dos eixos de artes visuais e audiovisual. Dentro 

destas duas vertentes estão incluídas exposições, mostra de cinema, teatro e dança, 

palestras, seminários, ações do Programa Rumos e atividades do setor educativo. 

Segundo Renata Bittencourt (2011), em um primeiro momento cada uma das 

gerências propõem ações dentro do seu campo e como consequência os demais 

setores desenvolvem propostas integradas, mas com um recorte de público 

segmentado. Ou seja, dentro da ampla programação do instituto, as atividades são 

articuladas a partir de ações especificas de cada área em que atua, como artes 

cênicas, dança, literatura, inovação tecnológica.  

 

 

Programação 

 

 

Algumas propostas de exposições são permanentes e outras ações pontuais. 

Com o objetivo de verificar se essas propostas são coerentes com a missão da 

entidade de: “valorizar a diversidade das experiências culturais, contribuir para a 

liberdade de expressão [...] e contribuir para a emergência de políticas culturais 

plurais” (INSTITUTO ITAÚ CULTURAL, 2011b), serão comentadas como as 

exposições se encaixam dentro do quadro de práticas contemporâneas destacadas 

até o momento. Em primeiro lugar serão analisados três festivais permanentes da 

instituição a Bienal Art.Ficial, a mostra GamePlay e o festival ON_OFF, cuja 

continuidade contribui para a consolidação da entidade no campo da arte e 
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tecnologia. E na sequencia serão analisadas ações pontuais que reflitam a 

consolidação da entidade no campo da arte e tecnologia.  

Desde 2002, o Instituto abriga a Bienal de Arte e Tecnologia: Emoção 

Art.Ficial. A exposição apresenta obras de artistas brasileiros e estrangeiros que 

trabalham com as relações entre arte e cultura digital, criação de redes e novos 

espaços de intervenção, perspectivas da mídia arte, inclusão digital, sociedade 

global, realidades emergentes, espaços virtuais imersivos, ciência da interface e 

disciplina cibernética. Artistas como Monika Fleischmann, Haruki Nishijima, Regina 

Silveira, Coco Fusco, Cícero Inácio da Silva, Marcello Mercado, Daniel Rozin, Will 

Wright, Leonel Moura, Karl Sims e Stelarc, tiveram suas obras expostas no decorrer 

das cinco edições da mostra. O evento comporta também um simpósio internacional 

com representantes do mundo todo de centros de pesquisas, universidades e 

centros de mídia que compõem mesas de discussões e palestras sobre os conceitos 

presentes nas obras expostas, como interface e cibernética, biologias artificiais, 

emergência e comportamento autônomos de máquinas. Emoção Art.Ficial é pioneira 

em expor arte e tecnologia no Brasil e se consolidou ao longo de suas cinco edições 

como espaço para discussão das relações entre homem e máquina.  

A exposição Game Play, em 2002, discutiu sobre a linguagem digital dos 

videogames, em sua apresentação no ano de 2009, entretanto, a segunda edição da 

exibição abordou temas como a interatividade nos jogos eletrônicos. A mostra 

contava com seis instalações e onze jogos interativos, desenvolvidos para 

dispositivos eletrônicos de diferentes marcas, com os quais os visitantes podiam 

manipular objetos, percorrer trajetórias, construir imagens e narrativas em ambientes 

virtuais em tempo real, realizar intervenções em jogos existentes no mercado, 

interagir objetos reais e imagens virtuais. Algumas das obras apresentadas haviam 

sido selecionadas de edições anteriores do programa Rumos de Arte Cibernética. A 

mostra deu origem a uma série de eventos paralelos, um simpósio internacional, o 

desafio para programadores brasileiros desenvolverem um game novo em 48 horas, 

o festival machinimas de curtas-metragens criados com motores de vídeo games e o 

gamemusic, festival de músicas sintetizadas por meio de chips de consoles de áudio 

originais de vídeo games.  

Com o festival ON_OFF – Experiências em Live Image que acontece no Itaú 

Cultural desde 2005, são apresentadas obras nas quais os recursos audiovisuais 
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são abordados desde uma perspectiva estética. Os trabalhos exibidos consistem, 

em sua maioria, de projeções simultâneas em uma ou mais telas, e na pluralidade 

de imagens e sons que se conjugam para criar uma narrativa estética, elaboradas a 

partir de combinações em tempo real. As obras se caracterizam pela justaposição de 

cenas, exibição de várias fontes geradas durante o espetáculo, transmissão em 

tempo real em sincronia com material pré-gravado, performances coreografadas 

associadas às projeções, dentre outras. A cada edição o festival propõe workshops 

com artistas convidados, palestras, debates e entrevistas com criadores, artistas e 

cientistas participantes da mostra. O evento conta com uma página no facebook e 

um catálogo virtual, disponível para download em seu site.  

As exposições temporárias do Itaú Cultural são, em sua maioria, mostras 

coletivas de artistas consagrados no cenário das artes visuais brasileira, cuja 

produção se concentra nos últimos 40 anos. Desde 2001, artistas como Abraham 

Palatnik, Adriana Varejão, Ernesto Neto, Luiz Braga,  Leonilson, Lygia Clark, Lygia 

Pape, Adriana Boff, Marcelo Cidade, Nuno Ramos, Regina Silveira  Artur Barrio, 

Luise Weiss, Denise Mattar, Guto Lacaz, Hélio Oiticica,  Lia Chaia, Mariana 

Manhães, Martinho Patrício, Nelson Leirner, Paulo Bruscky, Paulo Vivacqua, tiveram 

obras expostas no instituto. Os projetos de mostras individuais tem menor duração e 

são chamados de “ocupações”, no piso térreo do edifício. Dentre os participantes 

deste projeto encontram-se nomes como Paulo Leminski, Chico Science, Rogério 

Sganzerla, Nelson Leirner, Zé Celso, Cildo Meireles. Para grande parte das 

exposições são desenvolvidos hotsites, pequenas páginas na internet que divulgam 

as ações específicas de cada exposição. 

Nos últimos 10 anos, a instituição realizou em média três grandes exposições 

em sua sede. Ao analisar essas propostas percebe-se que a cada ano a instituição 

promove mostras coletivas que podem ser divididas em três eixos. O primeiro na 

área da arte e tecnologia, o segundo abarca o campo das poéticas visuais do corpo, 

da cidade, das relações entre indivíduo e sociedade e o terceiro tende a ser sobre 

manifestações artísticas contemporâneas nacionais. As informações sobre as 

exibições no Itaú Cultural podem ser acessadas diretamente no link de eventos 

anteriores do site do Itaú Cultural.  
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Observatório Itaú Cultural 

 

 

A instituição criou em 2006 o Observatório do Itaú Cultural, com o objetivo de 

refletir sobre a cultura e subsidiar a elaboração de políticas públicas para o setor. A 

missão do Observatório, segundo consta é: “elaborar, organizar e difundir 

estatísticas da cultura; estudar as práticas culturais; promover análises e identificar 

gargalos no funcionamento do setor no Brasil” (INSTITUTO ITAÚ CULTURAL, 

2011a). 

O observatório propõe atividades especificas sobre temas de políticas e 

gestão cultural, por meio de encontros, seminários, publicação de livros, artigos e 

estudos acadêmicos em parceria com outras organizações. Promove um curso de 

especialização em gestão cultural, em parceria com a Universidade de Girona na 

Espanha, por meio da cátedra da UNESCO em Gestão Cultural e com apoio da 

Organização dos Estados Ibero Americanos, que combina aulas presenciais com 

sessões na sede do Itaú Cultural com aulas de formação à distância, pela internet. A 

especialização destina-se aos profissionais da área e suas atividades são orientadas 

em três eixos: conhecimento, inovação e sustentabilidade, manifestados 

respectivamente na consolidação de referencial teórico da área, na intenção 

declarada de criar novas maneiras de abordar o tema e garantir a perpetuação das 

práticas culturais. A coordenadoria do curso é dividida entre o professor Teixeira 

Coelho, consultor do Observatório do Itaú Cultural e atual curador do MASP SP e o 

professor espanhol, Alfons Martinell, diretor da cátedra da UNESCO em Políticas 

Culturais e Cooperação e professor titular da Universidade de Girona.  

Na área do site do Itaú Cultual destinada ao Observatório é possível ter 

acesso aos estudos publicados sobre aspectos socioeconômicos, metodológicos e 

estatísticos do setor cultural, cerca de sete páginas com fontes e links a trabalhos e 

instituições atuantes. No acervo on-line encontram-se revistas, artigos e livros 

publicados pelo Instituto em parceria com outras organizações. O Observatório 

publica trimestralmente sua própria revista, com artigos, ensaios e matérias sobre o 

campo da cultura no Brasil e no mundo. No site do Itaú Cultural são divulgadas as 

aulas, palestras, seminários, cursos, dentre outras atividades, em diferentes regiões 

e instituições do Brasil, que o Observatório promove. E publicadas informações 
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sobre observatórios nacionais e internacionais, com uma lista de instituições que 

oferecem cursos de especialização nos temas relacionados à cultura, em diferentes 

estados do Brasil.  

 

 

Redes  

 

 

Diante da apresentação do Programa Rumos e do Observatório do Itaú 

Cultural, sobeja o tema da articulação da instituição em redes operacionais. A 

proliferação de redes unidas pelo interesse em promover artistas, eventos e divulgar 

práticas atuais é uma das características da própria contemporaneidade. Com o 

advento das novas mídias, artistas e coletivos se organizam em grupos 

independentes e espontâneos para realizar ações que ultrapassam os limites das 

instituições de arte. Essa descentralização cultural é agravada pela crescente 

globalização cultural, ou pelo menos, pelas condições que advêm da formação de 

grupos independentes que trabalham temas heterogêneos. E por isso, o horizonte 

de busca por novas manifestações artísticas por parte da instituição deve contemplar 

estratégias que integrem propostas hibridas, ou seja, nas quais diversos aspectos 

sociais, estéticos e políticos se interpenetram ao diálogo com diferentes esferas da 

cultura.  

Por um lado, o Rumos estabelece vínculos entre instituições, artistas e 

agentes culturais de diferentes regiões do Brasil ao passo que organiza os fluxos de 

intercâmbios entre esses atores culturais, mas a medida em que executa suas 

ações, o programa centraliza a difusão dessas manifestações em seus canais de 

comunicação, espaços físicos e relação com o público. E assim, os desdobramentos 

das ações premiadas pelo Rumos se mantém atreladas a imagem institucional do 

Itaú Cultural. No caso do Observatório Cultural, o IC se posiciona como mediador do 

diálogo entre instituições culturais, entidades públicas, universidades e outros 

agentes que influenciam o cenário das políticas culturais brasileiras e internacionais. 

Entretanto, percebe-se que em ambas as ações o Itaú Cultural privilegia o contato 

com curadores e gestores culturais e não com os artistas, o que demonstra que os 

eventos são o foco das ações do instituto em detrimento da autoria. Ainda que 
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muitas das ações realizadas pelo Rumos, por exemplo, derivem de um processo de 

investigação e observação da trajetória de cada artista, a palavra final que define as 

exposições é a dos curadores convidados, eles são os responsáveis por estabelecer 

ou não a interlocução entre público, artistas e instituições.  

Nas redes sociais o IC possui um perfil no facebook com cerca de 14.000 fãs. 

Na sua conta do twitter, o espaço possui cerca de 29.000 seguidores, pessoas que 

recebem diariamente as notícias postadas pela instituição em suas próprias contas 

do site. A entidade possui um canal de vídeos no Youtube, no qual é possível 

assistir os registros das atividades que acontecem dentro do espaço. Uma conta no 

Myspace, para divulgação dos eventos musicais e arquivos de áudio das ações 

levadas a cabo pela instituição e galeria de fotos no Flickr, para publicar as imagens 

e fotos dos espetáculos e acontecimentos promovidos pelo centro cultural.  

O educativo do Itaú Cultural é pensado na ocasião de cada exposição que 

acontece em sua sede. A equipe permanente desenvolve ações específicas para o 

conteúdo das mostras e contrata um grupo, geralmente formado por estudantes de 

belas artes e artes plásticas, para realizar visitas guiadas com grupos escolares, 

visitantes espontâneos e pessoas com necessidades especiais, com duração média 

de 2 horas. Para cada equipe são desenvolvidas atividades de capacitação que 

envolve conversas com artistas, grupos de estudos e consulta a materiais fornecidos 

pela instituição.  

No setor educativo da instituição figuram as palestras, seminários, 

conferências e simpósios, organizados pela equipe da entidade em conjunto com as 

gerencias responsáveis pelo desenvolvimento de projetos que integram as 

propostas educativas no escopo de suas práticas. Há um desdobramento das ações 

do setor educativo em programas como o Rumos e o Observatório do Itaú Cultural, 

além das visitas educativas com escolas e na esfera formal do curso de 

especialização oferecido pela instituição em parceria com a Universitat de Girona. 

Na instituição existe um importante centro de documentos e referências sobre os 

movimentos da arte brasileira que podem ser consultados por usuários cadastrados. 

Em seu site, o Itaú cultural possui um espaço especial para aprendizagem on-line. O 

link de “percursos educativos” permite o acesso a uma série de propostas educativas 

interativas sobre diversos movimentos da arte brasileira. Desde o academismo do 

século XIX até as inquietações acerca do que é arte contemporânea, os jogos 



 

 

 

85 

 

 

disponíveis apresentam propostas de atividades lúdicas de aprendizagem on-line. 

Ainda no site do Itaú Cultural é possível explorar o conteúdo do Programa Helio 

Oiticica, que disponibiliza ao público uma parte dos documentos do artista, 

arquivados na sede do Projeto HO do Rio de Janeiro. Os documentos foram 

catalogados e digitalizados em versão fac-similar, totalizando mais de 5000 páginas.  

 

 

Desencontros entre o contemporâneo e o tecnológico no Itaú Cultural 

 

 

O Itaú Cultural desenvolve ações em diferentes linguagens das artes visuais, 

e no decorrer de sua trajetória a entidade vem se aproximando da arte 

contemporânea na medida em que essa se aproxima da arte tecnológica. 

Entretanto, o forte acento tecnológico nos suportes e temas das exposições 

realizadas tem como respaldo a tradição na digitalização de obras e a criação do 

banco de dados sobre arte brasileira e não na intenção de compreender os debates 

que surgem no contexto da produção artística atual. Já o espaço virtual do instituto é 

uma espécie de desdobramento das ações que acontecem na instituição e um canal 

de divulgação das práticas desenvolvidas nas entidades parceiras. Mais que isso, o 

site do Itaú Cultural também realiza, com certa dose de autonomia, parte da missão 

do instituto de ampliar o acesso à cultura e gerar conhecimento sobre a arte 

brasileira. Entretanto, no espaço físico do centro cultural, a dinâmica das relações 

entre público, instituição e artistas é limitada pela segmentação das ações 

propostas. Ou seja, ainda que as ações sejam gratuitas, seu alcance de público é 

limitado pela política de direcionamento a públicos específicos e pouco abrangente 

em termos de diversidade tanto social como cultural. A maioria das propostas é 

pensada a partir do recorte de público ao qual se pretende atingir, por exemplo, 

ações na área da educação são direcionadas para professores, espetáculos de 

dança e música contemporânea para músicos e bailarinos e seminários e palestras 

para estudantes e agentes culturais. Com isso, perde-se muito em termos de 

aproveitamento de encontros interdisciplinares e eliminam-se encontros transversais 

que auxiliariam na compreensão das complexas linguagens e conceitos envolvidos 

nas manifestações artísticas contemporâneas.  
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O edifício possui poucos espaços de convivência e com isso os 

acontecimentos dentro da instituição mantêm-se dentro daqueles pensados pela 

própria entidade. Em consequência disto, o espaço precede de propostas capazes 

de integrar a multiculturalidade e perspectivas distintas sobre práticas culturais 

contemporâneas. Por isso, ainda que apresente ações e mostras de arte 

contemporânea, o quadro de suas atividades está direcionado àqueles 

familiarizados com o discurso da arte, mas com pouco apelo às questões da 

dinâmica da cidade, seus fluxos de migrações e a convivência entre distintas 

realidades. 

Já que a Avenida Paulista concentra um grande número de espaços culturais, 

restaurantes e outras atrações turísticas, possibilitaria maior abrangência das ações 

desenvolvidas. Todavia, a inexistência de ações coordenadas entre as instituições e 

a administração pública da cidade para promoção do “passeio cultural” de São Paulo 

resulta no desperdício do potencial cultural da área. De acordo com as entrevistas 

realizadas com profissionais do Itaú Cultural, percebe-se que existe diálogo entre as 

entidades culturais da região, no sentido que estas reconhecem características 

principais de cada uma, perfil de públicos, tipo de serviços oferecidos, exposições 

em cartaz e atividades propostas por entidades congêneres da vizinhança. No 

entanto, não existe nenhuma estratégia de integração de suas ações que promova o 

intercâmbio entre público ou implique na articulação de propostas em conjunto. E 

com isso, conclui-se que a falta de articulação entre as entidades culturais que se 

concentram na região constituiu um entrave ao seu potencial cultural, já que não 

acontece interlocução entre as propostas culturais da região.  

Visto que todos os projetos executados no Itaú Cultural são pautados pela 

vocação estética do instituto de trabalhar arte brasileira no contexto da arte 

tecnológica, percebe-se que na execução de projetos na sede da instituição 

predominam mostras de artistas consagrados, enquanto que as ações externas, ou 

seja, aquelas realizadas nos editais do Rumos em parceiras com outras instituições, 

privilegiam a participação de novos artistas em sua agenda. Suas propostas seguem 

padrões de instituições legitimadas em outras instâncias, como bienais, grandes 

exposições, mas a emergência de reflexão sobre o que significa estar vivendo no 

presente, em época de crises institucionais, políticas e sociais não são exploradas 

pelo instituto. Ainda que o Itaú Cultural se dedique ao universo da arte tecnológica, a 
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constante prática de catalogar, mapear e avaliar as manifestações artísticas atuais 

revela que, no quadro de suas ações, as propostas levadas a cabo pela instituição 

são marcadas pelo objetivo da entidade de “criar conhecimento sobre as artes 

brasileiras”. Reservando-se da intenção de produzir novas manifestações culturais e 

promover o encontro entre diferentes temas da contemporaneidade, a instituição se 

exime de abrigar a eclosão de conflitos na agenda das práticas contemporâneas. 

Também, a necessidade de integrar diferentes pontos de vista no processo de 

produção, interpretação e divulgação da arte nos dias atuais, aparece como desafio 

a ser superado pela instituição no caminho de se tornar um espaço no qual 

emergem dinâmicas da própria contemporaneidade. E assim, nota-se que as ações 

levadas a cabo pelo Itaú Cultural, nem sempre estabelecem diálogo com as 

circunstâncias que dão origem à complexidade das manifestações culturais. O eixo 

tecnológico no qual o instituto apoia suas práticas corresponde em certo sentido, às 

condições da produção contemporânea, mas longe de definir uma tendência, como 

em instituições modernas, no caso de entidades voltadas para manifestações atuais, 

essa é apenas umas das incomensuráveis partículas que compõe o debate sobre 

arte contemporânea.  

 

 

2.3 SESC – Serviço do Servidor do Comércio  

 

 

O SESC (Serviço Social do Comércio) é uma entidade de caráter privado, 

sem fins lucrativos e de âmbito nacional. Suas ações são direcionadas às áreas da 

saúde, educação, lazer, cultura e assistência social. A instituição surgiu em 1946 por 

iniciativa de empresários brasileiros de bens de comércio e serviço. Um dos 

idealizadores do SESC, João Daudt d’Oliveira (SESC, 2010), definiu a ação do 

serviço social como um “agente de transformação social”. São princípios básicos da 

instituição conforme descrito em seu site:  

 

Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores no 
comércio e seus dependentes; contribuir, no âmbito de suas áreas de ação, 
para o desenvolvimento econômico e social, participando do esforço coletivo 
para assegurar melhores condições de vida para todos (SESC, 2010). 
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A instituição surgiu no momento de transição entre o fim da Era Vargas e a 

redemocratização da política brasileira, seguido do pós-guerra, com o objetivo de 

atender as necessidades sociais urgentes dos trabalhadores do comércio. Com a 

crescente industrialização do país, novos postos de trabalhos foram criados em 

diferentes setores da economia brasileira. O adensamento urbano proveniente dos 

fluxos migratórios da época alterou a configuração das cidades significativamente e 

com isso surgiram novas demandas de atendimento educacional, de saúde e de 

formação profissional. Nesse contexto, líderes sindicais e empresários do comércio, 

da indústria e da agricultura se associaram durante a Primeira Conferência das 

Classes Produtoras – I CONCLAP, elaborando o documento chamado Carta da Paz 

Social, que propunha um modelo de desenvolvimento social e democrático. Da 

elaboração desse texto, surgiu o pressuposto que deu forma ao conceito de um 

serviço social financiado pelas classes produtoras. 

A clientela prioritária do SESC são os empregados do comércio de bens e 

serviços, seus familiares e dependentes, cuja demanda por espaços de lazer e 

cultura cresceram com o desenvolvimento econômico do País. É considerado 

comerciário o empregado que estiver exercendo atividades em empresas ou 

entidades enquadradas nos planos da Confederação do Comércio que sejam 

contribuintes do SESC. Entretanto, o público atingido pelas ações do SESC 

atualmente é muito maior. De acordo com os dados da campanha nacional da 

Federação do Comércio de bens, serviços e turismo do Estado de São Paulo – 

FECOMERCIO (2010) – na última década a frequência anual de visitantes do SESC 

é de 14 milhões de pessoas. Os números divulgados no site do SESC SP (2011) 

revelam que dos 1.579.956 de matriculados na rede SESC nacional, 1.452.22 são 

comerciários e 127.734 são usuários sem vínculo empregatício no comércio. Existe 

ainda um público espontâneo que frequenta o SESC esporadicamente, mas que não 

é nem funcionário do comércio nem sócio da instituição e que não está contabilizado 

nos dados divulgados pela instituição.  

O SESC é mantido até os dias de hoje pelo empresariado do comércio por 

meio do pagamento do tributo mensal de 1,5% sobre o montante da remuneração 

paga aos empregados de suas companhias. Sua receita total, entre contribuição, 

serviços e outras fontes é de R$ 675.001.224,90 milhões, sendo que a principal 

origem de recursos deriva do pagamento compulsório do tributo cobrado das 
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empresas contribuintes. A tabela de preços das atividades, cursos e espetáculos 

oferecidos, varia de acordo com o tipo de vínculo que o usuário possui com a 

instituição, atualmente, existem duas modalidades: comerciários e aposentados no 

setor e usuários. É preciso estar matriculado para obter descontos e ter prioridade 

em algumas atividades do SESC, a matrícula é gratuita, respectivamente, para a 

primeira categoria e para a segunda é cobrada uma taxa anual de R$ 20,00. A 

política de preços da instituição estabelece diferentes valores ao público. Os 

matriculados do comércio pagam mais barato e têm prioridade em algumas 

atividades, os usuários comuns pagam mais caro que os comerciários e o público 

eventual paga mais caro que qualquer uma das categorias. Entretanto, os valores 

das ações empreendidas pelo SESC são populares, de acordo com Danilo Miranda 

(2011), diretor regional do SESC SP, os valores são elaborados de maneira que 

possam promover o acesso à cultura à classe trabalhadora, idosos, jovens 

estudantes e crianças.  

Ao longo de sua trajetória o SESC se consolidou como centro cultural 

socioeducativo. Na medida em que o Brasil desenvolvia políticas públicas de ordem 

assistencialista na área da saúde e de capacitação profissional, a instituição passou 

a ampliar sua atuação em práticas de educação não formal e difusão de expressões 

artísticas. Por meio do incremento gradual de propostas culturais em sua 

programação, a instituição começou a promover espetáculos artísticos, cursos, 

vivências e oficinas de estímulo à criatividade, atividades de lazer e recreação e 

outras ações que contemplam diferentes linguagens artísticas e culturais. Com isso, 

ampliou o alcance de suas ações, atendendo, atualmente, um público diversificado, 

que além dos comerciários, inclui pessoas provenientes de diferentes estratos 

sociais e faixas etárias. A difusão de expressões artísticas variadas, em diferentes 

linguagens e suportes e o programa de ações educativas da instituição oferecem 

atividades de artes plásticas, arte mídia, cinema, dança, literatura, música, teatro e 

circo. De acordo com os dados revelados pela instituição (SESC, 2011), o SESC 

possui cerca de 200 salas de espetáculos e aproximadamente 194 bibliotecas em 

seus centros de atividades e 65 salas de leitura.  

Atualmente, o SESC está presente em todas as capitais do País e em cidades 

de pequeno e médio porte, sua estrutura física é constituída de centros de atividades 

e de unidades operacionais especializadas, como colônias de férias, hotéis, teatros, 
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cinemas, balneários, escolas e áreas de Proteção Ambiental. Conforme citado 

acima, o SESC desenvolve programas em cultura, educação, saúde, lazer e 

assistência. A organização em eixos temáticos permite que a instituição elabore 

ações que articulem a transversalidade de temas e com isso promover a integração 

entre público, instituição e disciplinas. Em entrevista realizada com o atual diretor do 

SESC SP, Danilo Miranda (2011), ele declarou que a missão da entidade é integrar 

e inserir pessoas e grupos de diferentes idades e estratos sociais ao universo 

cultural, entendido de forma ampla, isto é, relacionado às expressões da arte, 

esporte, turismo, educação e saúde. 

Com efeito, a transversalidade de áreas aplica-se também a convivência nos 

espaços do SESC. Segundo Miranda (2011), nos últimos 10 anos, a instituição criou 

de maneira mais intensa espaços de convivência. De acordo com ele, percebeu-se 

que as pessoas frequentam a instituição para fazer coisas, assistir espetáculos, 

comer etc, mas também porque o público é atraído pela dinâmica dos encontros nos 

espaços de convivência. Foram desenvolvidas estratégias para integrar as áreas de 

atuação da entidade por meio de atividades ao ar livre, intervenções artísticas, 

concertos musicais e a ampliação das áreas de lazer integradas aos demais 

espaços da instituição. As áreas comuns são flexíveis para a construção e exibição 

de exposições e a convivência com expressões artísticas nas áreas de circulação. 

Em consequência disso, aumentou-se a adesão, por parte do frequentador, a 

diferentes tipos de atividades, já que a sociabilidade nos espaços de convivência e a 

integração de práticas artísticas no cotidiano da programação suscita o diálogo entre 

expressões artísticas e o público do SESC. Percebe-se ainda que a 

multidisciplinaridade do espaço nas unidades do SESC, que incluem piscinas, 

quadras poliesportivas, lanchonetes, biblioteca e galpões de exposição, dentre 

outros aparelhos, representa uma negação por parte da instituição em impor uma 

suposta hierarquia entre esporte, lazer e cultura.  

A política institucional do SESC visa estimular autonomia dos departamentos 

regionais. A entidade possui administração nacional e conselhos para ações comuns 

aos departamentos regionais. E com uma logística complexa, executa ações 

culturais pontuais conectadas ao longo de uma rede que envolve comunidades, 

outras instituições e empresários em diferentes regiões do país. As ações de diretriz 

nacional são itinerantes e norteiam alguns projetos dos departamentos regionais. 



 

 

 

91 

 

 

Alguns exemplos de programa nacionais da rede SESC são: Programa Mesa Brasil 

SESC contra o desperdício de comida e a insegurança alimentar, aplicado em todos 

restaurantes e lanchonetes da rede SESC; o Cinesesc promove mostras de cinema 

nacional e internacional em todo o País; o Odontosesc realiza atendimentos 

odontológicos aos comerciários matriculados; o Palco Giratório fomenta o 

desenvolvimento das artes cênicas no Brasil; o Dia do Desafio propõe que na última 

quarta-feira de maio as pessoas interrompam sua rotina e realizem uma atividade 

física; o Prêmio SESC de Literatura premia e publica obras brasileiras inéditas; o 

Projeto Artesesc propõe mostras itinerantes por todo o Brasil; e a Programadora 

Brasil Cooperação Técnica SESC Ministério da Cultura que visa disponibilizar o 

acervo da produção nacional de cinema em todas as unidades do SESC. 

No Estado de São Paulo, o SESC possui mais de 30 unidades operativas. 

Dezesseis estão localizadas na capital e grande São Paulo. As principais ações 

regionais do SESC SP são: o SESC Verão, com o objetivo de sensibilizar a 

população para a importância da atividade física; a Copa SESC do Comércio e 

Serviço com torneios e competições entre empresas e comerciários; o Circuito 

SESC de Corridas, com calendário único de corridas em todas as unidades regionais 

de São Paulo; O Recreio nas Férias, projeto realizado em parceria com a Secretaria 

da Educação da cidade para receber crianças e adolescentes nas unidades durante 

o período de férias escolares que desenvolve programação especial para o período; 

o Festival Sesc´n Blues, com vinte anos de trajetória, é o primeiro evento 

internacional de blues do País; o Festival Esportivo e Cultural de Alunos Surdos da 

Rede Municipal de Ensino, que acontece nas instalações do SESC São Paulo; a 

Virada Esportiva, evento da Prefeitura de São Paulo com atividades nas unidades do 

SESC; nas comemorações do Dia Mundial sem Carro, da Caminhada, o Dia Mundial 

da Saúde, do Meio Ambiente, do Turismo, da Alimentação e na Semana da 

Consciência Negra, o SESC SP realiza intervenções urbanas, debates e outras 

atividades. 

A programação abrangente do SESC SP atrai um público de diferentes 

lugares e classes sociais e em suas unidades acontecem encontros entre pessoas, 

linguagens, gerações e classes sociais. Cabe aqui fazer uma breve referência a 
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atual configuração do público que frequenta a entidade16. Além dos funcionários do 

comércio que caracterizam o entorno de muitas unidades do SESC e moradores da 

região onde são instaladas as sedes, categoria que engloba todas as faixas etárias e 

distintos setores sociais, existe um “público específico” proveniente de diferentes 

regiões da cidade que frequenta a instituição, atraídos pela programação. 

Normalmente esses indivíduos possuem um nível de educação superior e vivem em 

bairros diferentes das unidades que frequentam. Entretanto, não é intenção 

segmentar o público a partir das atividades que assistem. Basta para os objetivos 

desta pesquisa, a constatação de que nos espaços da instituição convivem usuários 

que dominam linguagens mais especificas das manifestações artísticas e usuários 

que atraídos por atividades esportivas e outras programações de lazer, entram em 

contato com o universo de práticas contemporâneas. Assim como os espaços da 

instituição são dispostos de modo a propiciar fluxos de pessoas e conhecimento, sua 

programação também visa estabelecer diálogos interdisciplinares entre os eixos de 

atuação. 

Desde o surgimento das novas mídias até a evolução da arte contemporânea 

como manifestação artística consolidada, o SESC teve que se adaptar às condições 

próprias da contemporaneidade, na medida em que estas se apresentavam. E 

ainda, como a instituição opera em nível nacional, em suas ações coexistem 

múltiplas temporalidades de regiões desiguais com modos de ser contingentes e 

contraditórios. No âmbito de suas práticas estão envolvidos públicos, lugares, 

urbanidades, política, hibridizações, sociabilidades, espaços, dentre outras coisas. A 

contemporaneidade é, nesse sentido, a condição que moldou a instituição nos 

últimos 40 anos. Entretanto como o conceito de contemporâneo não é algo fácil de 

ser definido, resta analisar como essas situações emergem no quadro das ações do 

SESC. Mantendo o foco no SESC SP encontram-se algumas tendências nas 

práticas institucionais que manifestam as respostas que a entidade vem dando a 

emergência da globalização cultural e outros efeitos da contemporaneidade.  

                                            

 
16

 A abordagem desse tema aqui se dá de maneira generalizada, como instrumento metodológico da 
pesquisa busca selecionar características superficiais da frequência ás atividades. Os dados 
precisos sobre as estatísticas de frequentadores do SESC SP encontram-se disponíveis em sua 
pagina na internet no endereço: <http://www.sescsp.org.br/sesc/quem_somos/index. 
cfm?forget=14&inslog=16>. 
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Reforçando a importância que o contexto político e social desempenha na 

instituição, notam-se mudanças no eixo da programação que correspondem a 

demandas culturais mais amplas. Se no início de sua trajetória eram priorizadas 

ações de cunho assistencialista, a partir da análise de documentos históricos da 

instituição percebe-se que desde os anos 1960 as atividades de lazer passam a 

assumir papel importante no escopo das ações do SESC. É importante salientar que 

na época, as possibilidades das ações institucionais encontravam-se no âmbito da 

ditadura militar. Posteriormente, pode-se identificar no início dos anos 1980, uma 

reorientação institucional, com atribuição à importância da cultura em sua 

programação. Que coincide com o fim da ditadura, e também com a mudança na 

presidência e diretoria do SESC SP. Nesse sentido, a inauguração do SESC 

Pompéia, projetado por Lina Bo Bardi, marca o início dessa nova fase, uma vez que 

essa pode ser considerada a primeira unidade propriamente cultural pensada pela 

instituição. 

Em entrevista para a revista Projeto Design (MENDELEZ, 2004), 

especializada em arquitetura, Danilo Miranda, afirma que a relação entre o SESC SP 

e a arquitetura é solida e profunda. Nos últimos 10 anos foram construídas cinco 

novas unidades do SESC SP e outras três foram reformadas, todas as obras foram 

executadas em parceria com arquitetos brasileiros consagrados nacional e 

internacionalmente. Conforme foi sublinhado, na década de 1970 quando o SESC 

tomou a iniciativa de reformar um conglomerado fabril abandonado para abrigar uma 

unidade e contratou a arquiteta Lina Bo Bardi para restaurar o edifício, foi instaurado 

um marco na relação da entidade com arquitetura. Atualmente a instituição opera 

uma base mista de recuperação e construção de novos espaços. De acordo com 

Miranda (MENDELEZ, 2004), para cada projeto são convidados arquitetos 

diferentes, para com isso, evitar a construção de espaços padronizados.  

O processo de construir um novo SESC depende de uma série de fatores, 

dentre eles cabe ressaltar concentração de comércio e comerciários (principal 

público do SESC), fácil acesso por transporte público, aparelhos culturais na região 

e a disponibilidade de um terreno que se encaixe nas condições físicas preliminares. 

De acordo com o diretor regional, a instituição representa um aglomerado de 

atividades que ocupa no mínimo 5.000m² e que atende uma média de público diário 

de 3.000 pessoas, por isso, as construções devem privilegiar o fácil acesso por 
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transporte público e a circulação de pessoas no espaço interno. É cada vez mais 

difícil encontrar em centros urbanos como São Paulo, terrenos capazes de abrigar 

construções horizontais do porte do SESC por isso, nota-se que nos últimos anos 

predominaram construções verticais capazes de abrigar os equipamentos de lazer, 

cultura e saúde da rede SESC. 

Ao analisar as informações disponíveis na página do SESC sobre as novas 

unidades de São Paulo, percebe-se como se concretizam as áreas de convivência 

referidas anteriormente. Muitas vezes praças, espaços de leitura, “comedorias” e 

galpões para exposições são os elementos orientadores do desenvolvimento de 

todo o complexo arquitetônico. As áreas comuns estão integradas em grandes salas 

sem paredes ou com grandes muros de vidros que facilitam a visualização das 

atividades que acontecem nas unidades como um todo. A programação pensada 

para os espaços comuns contemplam desde a disposição de livros e revistas (que 

variam desde revistas e jornais livros de arte), CD para serem escutados com fone 

de ouvido, tabuleiros de jogos e computadores, cursos de computação e internet, 

pequenos shows, atividades ligadas à literatura e intervenções artísticas. Nesse 

sentido, essas estratégias fazem com que os usuários possam se apropriar da 

programação sem compromisso e resulta que assim o SESC diminui a distância 

entre públicos segmentados. Em vista disso, amplia-se o acesso a diferentes 

linguagens, uma vez que a convivência com manifestações artísticas e culturais 

abrangentes acabam por reduzir possíveis estranhamentos relacionados à falta de 

conhecimento e tem como efeito a familiarização dos frequentadores com diferentes 

propostas da programação.  

Cada unidade do SESC SP tem autonomia para definir sua linha de atuação, 

mas nota-se que nas novas unidades prepondera uma programação com teor 

conceitual e de complexidade maior. Um dos motivos pode ser aferido ao fato de 

que os equipamentos e desenhos das novas unidades são mais modernos e 

acompanham tendências atuais. Outra possível razão derivaria da já referida 

mudança ocorrida na década de 80, época em que foram incorporadas novas 

tendências nas diferentes áreas de atuação da entidade, que ainda podem estar em 

processo nas unidades diferentes, principalmente nas mais antigas.  

Considerando o grande número de unidades na cidade de São Paulo, é 

inviável analisar a programação do SESC de forma especifica, com isso, serão 
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elencadas linhas gerais da programação. A princípio nota-se a relação entre as 

dimensões das ações propostas estão relacionadas à própria razão de ser da 

instituição de promover o bem-estar social e a melhoria da qualidade de vida. Fato 

que se demonstra pela oferta de serviços na área da saúde, educação, alimentação 

e lazer. A programação abrange uma enorme gama de estilos e gêneros, passando 

das manifestações mais tradicionais às mais experimentais. Desde a década de 90 a 

instituição conta com a presença de grandes atrações internacionais em sua 

programação, recebendo artistas como Merce Cunnigham, La Fura dels Baus, 

Trisha Brown, Olafur Eliasson. Mas, de acordo com as informações fornecidas pelo 

diretor regional do SESC SP, Danilo Miranda (2011), a instituição está ganhando 

uma dimensão forte no plano internacional, na medida em que a imagem do Brasil 

no exterior também está melhorando. Em parte o aumento da visibilidade da 

instituição fora do país é motivado pela produção cultural do mundo inteiro, ou seja, 

pela ampliação do mercado cultural em termos globais, mas esse fator é 

potencializado no momento pela afluência de boas noticias sobre o Brasil no 

exterior. Com isso, nota-se que existe uma demanda por exemplos de instituições 

culturais brasileiras capazes de demonstrar os caminhos que a produção nacional 

está percorrendo para interessados no campo internacional, e ao mesmo tempo 

indicarem as soluções desenvolvidas internamente para lidar com as condições 

contemporâneas de produção cultural.  

Outro fator recentemente incorporado às ações desenvolvidas pelo SESC é a 

forte presença de novas tecnologias em diferentes aspectos da programação. A 

instituição vem intensificando ações na área de arte e mídia por meio da realização 

de eventos que aproximem a produção artística contemporânea a atividades 

educativas com uso de novas mídias. Desde a construção de salas de informática 

com instrutores encarregados de propor conteúdos e procedimentos para o uso de 

novas tecnologias, passando por propostas de exposições com conteúdo 

multimídias, nota-se a crescente presença de conteúdo tecnológico nas ações 

desenvolvidas pelo SESC. São convidados artistas, pensadores, vídeo makers, 

programadores, dentre outros profissionais do universo virtual e digital para a criação 

de propostas de oficinas, palestras, instalações artísticas audiovisuais. Outro reflexo 

da presença de novas tecnologias nas propostas da instituição pode ser observado 

na reforma da unidade da Avenida Paulista. Localizada ao lado da sede do Itaú 



 

 

 

96 

 

 

Cultural, será inaugurada uma unidade voltada para as artes visuais, corpo e 

tecnologia. No projeto, os arquitetos Gianfranco Vannucchi e Jorge Königsberger 

anunciam que o edifício está sendo redesenhado para se integrar ao “corredor 

cultural que vem se delineando na Avenida Paulista”. Ou seja, no SESC figura a 

preocupação em integrar-se à programação cultural da região, na medida em que 

esta concentra diversos espaços culturais. Entretanto, em oposição ao Itaú Cultural, 

que conforme exposto na sessão anterior, não vislumbra articular suas ações com 

as demais instituições da área, o SESC assume esse processo como um dos 

objetivos de seu programa. E ao escolher dedicar sua unidade na Avenida Paulista a 

manifestações artísticas relacionadas com arte e tecnologia, conclui-se que o SESC 

tem a intenção de aproximar-se à programação da instituição vizinha, uma vez essa 

é a principal linha de atuação do Itaú Cultural.  

O aspecto de funcionamento em rede do SESC apresenta outra característica 

própria da contemporaneidade. O sistema que opera a arte contemporânea funciona 

a partir da conexão entre diferentes atores, como críticos, artistas, público e 

instituições, e é marcado por diferenças políticas, sociais e econômicas também no 

contexto da criação e exibição da arte. A complexa configuração da rede do SESC 

envolve fluxos de acontecimentos simultâneos, conectados por um conjunto de 

práticas culturais dinâmicas. Além dos centros de atividades do SESC e de suas 

unidades operacionais, a instituição estabelece parcerias com entidades públicas e 

privadas, com atuação no campo sociocultural e educativo. Dentre os muitos 

parceiros da instituição encontram-se também universidades públicas e privadas, 

consulados e embaixadas, organizações, fundações culturais e sociais, empresas 

privadas, instituições educacionais, de saúde e assistências, estabelecimentos 

comerciais, conselhos, sindicatos, dentre outros. Nesse processo são estabelecidas 

relações entre produtores, artistas e políticas públicas para o setor que, em conjunto 

com a rede SESC, vem desenvolvendo projetos que envolvem a 

multidisciplinaridade dos eixos temáticos que norteiam as ações da instituição O 

conceito de rede apresentado pelo sociólogo espanhol Manuel Castells (2010) em 

seu livro A Sociedade em Rede pode contribuir na compreensão do funcionamento 

do SESC. Nas palavras do próprio autor: 
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Rede é um conjunto de nós interconectados. [...] São estruturas abertas 
capazes de expandir de forma ilimitada, integrando novos nós desde que 
consigam comunicar-se dentro da rede, ou seja, desde que compartilhem os 
mesmos códigos de comunicação (CASTELLS, 2010, p. 567). 

 

É importante ressaltar que ainda que não sejam analisados os critérios 

institucionais determinantes para a formação das sociedades com organizações 

externas, o próprio esquema de funcionamento do SESC, enquanto entidade de 

âmbito nacional se define pela “interconexão” de práticas institucionais que 

configuram sua estrutura. Ainda que cada unidade se adapte às dinâmicas do 

espaço em que se encontram, a identidade da instituição é afirmada em cada ação 

desenvolvida com o nome da entidade. Mas também nota-se que na relação com o 

entorno, em cada estado, cidades ou bairro onde se instala uma unidade do SESC, 

surgem nuances de relações de integração entre a instituição e o lugar. Pela 

especificidade de linguagens, códigos e componentes conceituais das obras 

contemporâneas, deve-se considerar que a adesão do público a essas propostas 

requer a criação de ferramentas capazes de garantir que os frequentadores da 

instituição se apropriem de linguagens mais complexas envolvidas nas 

manifestações da cultura contemporânea. E a estratégia adotada pelo SESC de 

apresentar propostas multidisciplinares em espaços que permitem a integração de 

conteúdos específicos resulta bastante positiva para a apropriação, por parte dos 

usuários, de ambientes e práticas mais complexas.  

Buscando manter o foco nas ações que mais se integram aos conceitos da 

arte contemporânea, pode-se ressaltar o Festival VídeoBrasil. Consolidado 

internacionalmente como festival de arte eletrônica, desde o ano 2000 a 

programação é norteada por eixos temáticos que derivam de tendências e 

observações contemporâneas, a exemplo de Deslocamentos (2003) e Performances 

(2005). Em 2011, o festival amplia sua abrangência e passa a incluir vídeos, 

instalações, performances, objetos impressos e outras experiências artísticas em 

sua mostra competitiva, que agora se chama Festival Internacional de Arte 

Contemporânea. Ao longo de mais de vinte edições o festival foi responsável por 

trazer a São Paulo artistas como Bill Viola, Gary Hill e Coco Fusco (EUA), Peter 

Greenaway (Grã-Bretanha), Marcel Odenbach (Alemanha), Akram Zaatari (Líbano), 

Fabrizio Plessi (Itália), Robert Cahen (França), Eder Santos, Chelpa Ferro, Waly 

Salomão, Olafur Eliasson (Dinamarca).  
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Mas as ações que dialogam com a arte contemporânea não se limitam 

somente às exposições e permeiam diferentes propostas da instituição como 

práticas mais complexas de ginástica, por exemplo, a ginástica multifuncional – 

método desenvolvido pela equipe técnica da Gerência de Desenvolvimento Físico e 

Esportivo (GDFE), fruto da combinação de técnicas de pilates, yoga e treinamento 

funcional. Ações na área de práticas alimentares também introduzem conceitos 

contemporâneos sobre estudos da antropologia da alimentação e a prevenção dos 

problemas nutricionais do contexto atual de produção, preservação e consumos de 

alimentos. De todos os modos, o que se destaca na programação multidisciplinar do 

SESC é que o foco no contemporâneo atravessa todos os campos de atuação 

institucional, desde as ações artísticas, incluindo a ocupação do espaço físico, com 

os desafios que a contemporaneidade impõe na construção de práticas culturais que 

operam em diferentes dimensões, como a social, a política, como também na área 

da saúde e do turismo.  

 

 

Alguns desdobramentos do contemporâneo no SESC  

 

 

O que se pretendeu com a apresentação do SESC foi demonstrar os 

caminhos percorridos pela instituição ao longo de sua trajetória e consolidação como 

centro sociocultural referência no Brasil, para com isso delimitar algumas práticas 

culturais que se aproximassem daquelas desenvolvidas pelas demais entidades 

analisadas no decorrer desse capítulo. Uma análise mais extensa sobre a complexa 

configuração dos serviços e funções do SESC seria tema de um trabalho exclusivo, 

intenção que foge dos objetivos propostos nesse trabalho.  

Em consonância com as demais instituições apresentadas ao longo deste 

trabalho, o SESC figura como espaço de socialização, formação e práticas culturais. 

A complexidade de funcionamento e seu tamanho impede classificá-lo unicamente 

com centro cultural, uma vez que a dimensão de suas ações incluem propostas de 

práticas educativas, atendimentos de saúde, viagens de turismo e atividades físicas 

e lazer. Entretanto, ao notar como todas as propostas estão permeadas pela 

intersecção da cultura e linguagens artísticas, é possível realizar um recorte 
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metodológico para delimitar questões contemporâneas de sua configuração e 

funcionamento.  

Os diferentes temas de sua programação determinam as diferenças nos tipos 

de uso que os frequentadores fazem dos equipamentos dispostos nas unidades do 

SESC. Com ações em diferentes áreas, a programação permite que esportistas, 

cinéfilos, pacientes de consulta odontológicas e idosos frequentem a instituição ao 

mesmo tempo. Nesse sentido, pensado como espaço de encontro, as propostas 

culturais desenvolvidas no SESC são mais facilmente percebidas pelos usuários, 

uma vez que é comum encontrar exposições, intervenções e outras ações artísticas 

acontecendo diariamente nas áreas de convivência. Disso, resulta que um número 

maior de pessoas pode frequentar diferentes atividades. A rede de serviços 

oferecidos pela entidade é norteada pelos mesmos princípios da época de sua 

fundação, de promoção do bem-estar social e melhoria da qualidade de vida. 

Entretanto, como alguns direcionamentos institucionais foram moldados a partir das 

transformações no próprio sentido da contemporaneidade, atualmente o SESC 

declara estar voltado justamente para essas questões. A atual importância da 

arquitetura na configuração dos novos espaços, a inserção das novas mídias na 

programação da entidade e a crescente importância que a convivência vem 

assumindo no escopo das ações desenvolvidas são exemplos da apropriação de 

temas atuais nas propostas da instituição.  

Outra questão que pode ser apontada com pertencente ao universo de 

práticas contemporâneas é que a instituição figura como espaço para acontecimento 

de práticas culturais distintas e o público aflui nas unidades da rede em busca de 

novidades. Com isso, a educação assume papel fundamental na elaboração de 

qualquer atividade. Considerando a pluralidade de ações desenvolvidas pelo SESC, 

e a interdisciplinaridade dos eixos temáticos, a instituição investe na formação do 

público com atividades especificas da área educacional em todos os eixos em que 

atua. Com isso, busca-se atingir maior abrangência das ações desenvolvidas tanto 

em termos de público como de propostas, porque com o intercâmbio de profissionais 

acaba-se por aproximar diferentes disciplinas na execução de projetos comuns. A 

forte presença de artistas, produtores culturais e outros agentes interessados na 

área da cultura é outra característica presente na instituição. Isso não significa que 

os processos de elaboração e execução das ações do SESC sejam acessíveis ao 
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público. Os projetos são desenvolvidos pela equipe interna do SESC, selecionada 

por concurso público, mas sua complexa configuração impede o discernimento 

quanto aos critérios e métodos de elaboração de propostas. As ações aparecem 

prontas e o modo pelo qual são desenvolvidas não transparece no processo.  

Entretanto o que parece ser o componente mais significativo das práticas 

contemporâneas da instituição é aquilo que emerge do tratamento que o 

contemporâneo recebe no âmbito das ações desenvolvidas. O encontro entre 

diferentes públicos, a intersecção de temas como saúde, lazer, turismo, cultura e 

educação nos espaços do SESC proporcionam uma experiência significativa sobre o 

que significa viver no presente, no sentido de que, aquilo que emerge dessas 

condições é o que lhe atribui sua verdadeira contemporaneidade. 
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CAPÍTULO 3 

SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS 

 

 

A contemporaneidade e a arte 

 

 

Desde os anos 1980, autores como Jean-François Lyotrad, Guy Debord, 

Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Felix Guatarri, Toni Negri e Michael Hardt 

conclamam desde diferentes âmbitos de produção intelectual o embuste da pretensa 

universalidade reivindicada pela modernidade, denunciando que em seu caráter 

eurocêntrico jamais esteve voltada para a ampliação global. As transformações 

culturais, políticas e sociais desde então são caracterizadas não pela narratividade 

histórica senão por sua fragmentação, não pela coesão gramatical, mas sim por 

suas fissuras, pela espetacularização da cultura e expansão global do capital 

financeiro. É preciso levar em conta que esse foi também o momento de abertura 

democrática da Espanha. O fim do Estado espanhol unificado, monolíngue e católico 

coincide com o início de uma nova ordem mundial na qual o capitalismo entra em um 

novo ciclo de expansão global, descentralizada e tecnológica. Inclusive no campo 

das artes, a dispersão dos lugares da cultura, a heterogeneidade dos conceitos e 

materiais presentes nas obras, o crescente número de revistas, jornais, exposições e 

instituições voltadas para abrigar novas manifestações artísticas parece inviabilizar 

qualquer tipo de generalização a respeito do que é a arte contemporânea. Ela não 

pode ser definida exclusivamente como continuação dos debates que deram início 

as revoluções e vanguardas modernas, tampouco parece caber no estrito sentido do 

termo – arte do nosso tempo. Apesar disso como demonstra Foster (2003), arte 

contemporânea se tornou, mais fortemente nos últimos dez anos, “o objeto 

institucional” do mundo acadêmico, devido ao crescente número de museus e 

centros de arte dedicados exclusivamente ao assunto. No entanto, este fenômeno 

global tende a se concentrar em manifestações atuais, não apenas naquelas que 

derivam do pós-guerra. Disto surgem desafios de delimitar o que é arte 
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contemporânea. Para Smith (2006), essa dificuldade emerge das próprias 

“condições da contemporaneidade”. Segundo ele: 

 

O que constitui a verdadeira a arte contemporânea: aquela que emerge das 
condições da contemporaneidade, incluindo as reminiscências da cultura da 
modernidade e pós-modernidade, mas que projeta a si mesma  através e ao 
redor dessas, como uma arte que realmente está no mundo, sobre o que é 
estar no mundo e sobre o que está porvir (SMITH, 2006, p. 693, tradução 
nossa)

17
. 

 

Como reitera Cauquelin (2005), a simultaneidade com o presente exige uma 

elaboração acerca de critérios e distinções capazes de isolar o conjunto chamado 

“contemporâneo”. E atualmente autores como Donald Kuspit, Anne Cauquelin, 

Giogio Agamben e Hal Foster, dentre outros, parecem ser consensuais sobre os 

desafios de empreender tal tarefa. Ainda que “a contemporaneidade seja a condição 

fundamental de nossa época” (SMITH, 2009, p. 255), o seu sentido depende de um 

fluxo global de pessoas, poder, mercados e linguagens conectados em uma rede 

interessada em determinar seu significado. Artistas, intelectuais, colecionadores, 

instituições e público são alguns dos atores que operam este sistema de relações e 

acontecimentos. Na medida em que o pluralismo tomou conta de propostas artísticas 

em diferentes partes do globo, foi ficando cada vez mais difícil justificá-las em 

categorias sucessivas de “neo”, “pós” ou “trans” dentro das teorias artísticas já 

existentes, pois desde os anos 1980 a arte deslocou-se para além de categorias pré-

estabelecidas. Tanto os artistas como os formadores de opinião do universo da arte 

tiveram que lidar com o fato de que desde então nenhuma tendência foi tão 

importante ao ponto de se tornar um estilo dominante.  

E ainda que algumas generalizações persistam, parece que a ideia de um 

movimento contemporâneo é impossível diante da expansão da indústria cultural em 

nível global (escolas de arte, museus, galerias, casas de leilão, editoras) e da 

diversidade de mídias, conteúdos e lugares envolvidos em manifestações artísticas 

atuais. O historiador Donald Kuspit (2005), em seu texto The Contemporaneity and 

                                            

 
17

 Do original: “[...] what constitutes truly contemporary art: that which emerges from within the 
conditions of contemporaneity, including the remnants of the cultures of modernity and 
postmodernity, but which projects itself through and around these, as an art of that which actually is 
in the world, of what it is to be in the world, and of that which is to come”. 
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the Historical reúne vários fatores que determinam a impossibilidade de escrever a 

história da arte contemporânea. De acordo com Kuspit (2005): 

 

Sempre existiu mais arte contemporânea do que histórica – ou, para ser 
mais abrangente, sempre houve mais contemporaneidade do que 
historicidade – mas esse fato só se tornou enfaticamente explícito na 
modernidade. A tentativa da história da arte de controlar a 
contemporaneidade – e com isso o fluxo temporal dos eventos da arte – 
ao despojar certos eventos da arte de sua idiossincrasia e acidentalidade 
em nome de algum sistema absoluto de valores, foi esgotado pela 
abundancia de evidências da arte contemporânea que propunham 
alternativas e geralmente ideias de valores radicalmente contrários 
(tradução nossa)

18
. 

 

Escrever a história da arte contemporânea, portanto, parece ser uma 

contradição. Mas o autor destaca como um dos efeitos da heterogenia da arte, a 

crescente importância que instituições, curadores e críticos assumem na hora de 

escolher aquilo que será considerado como representativo ou importante em meio à 

produção efêmera que se perde no cotidiano. Segundo Kuspit (2005), distinguir 

obras e artistas específicos em meio a práticas heterogêneas é a maneira pela qual 

estes agentes garantem sua própria sobrevivência. Ou seja, se mantêm no 

contemporary play, e com isso defendem seus próprios interesses para se inserir no 

mercado das artes. É a interseção destes interesses que constitui o sistema da arte 

atualmente. Considerando a abundância de obras que propõem ideias 

completamente opostas em valores, as instituições de arte privilegiam manifestações 

que estejam na agenda do mercado e da comunicação sobre arte contemporânea. A 

partir desta constatação pode-se avançar em mais um aspecto da 

contemporaneidade, sua efemeridade.  

Com o fim das metanarrativas históricas e ideológicas típicas da 

modernidade, as certezas do futuro e grandes méritos do passado passaram a ser 

questionados. A necessidade de enfrentar os desafios de viver em uma época cujo 

                                            

 
18

 Do original: “There has always been more contemporary than historical art -- or, to put it more 
broadly, there has always been more contemporaneity than historicity -- but this fact only became 
emphatically explicit in modernity.  Art history's attempt to control contemporaneity -- and with that 
the temporal flow of art events -- by stripping certain art events of their idiosyncrasy and 
incidentalness in the name of some absolute system of value, was overwhelmed by the abundance 
of contemporary art evidence that proposed alternative and often radically contrary ideas of value”.  
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poder está centrado no presente atribui um caráter emergencial e efêmero a arte 

contemporânea. De acordo com Kuspit (2005): 

 

O poder da contemporaneidade vem da insegurança de ser efêmera ao 
invés de construir algum fundamento histórico ilusório – uma permanência 
hipotética, mas sempre desagregadora - ao invés daquela que dará um 
sentido automático e valor durador.  “Nenhuma arte é historicamente 
importante para sempre: a importância histórica do passado depende das 
necessidades criativas contemporâneas – na necessidade contemporânea 
emocional e cognitiva (tradução nossa)

19
. 

 

O comentário de Kuspit demonstra que um dos efeitos da contemporaneidade 

na história da arte é a ruptura da ideia de arte como símbolo de permanência. A 

impossibilidade de qualificar as obras contemporâneas em um sistema único de 

interpretação é aquilo que garante sua contemporaneidade. Nesse sentido, uma vez 

mais, as exposições de arte desempenham um papel importante na delimitação da 

atual situação. Elas são resultado de diálogos desenvolvidos entre “artistas, 

instituições, disciplinas, gêneros, gerações, processos, formas, mídias, atividades” 

(SMITH, 2006, p. 695, tradução nossa)20. A crescente proliferação de bienais, feiras 

de arte, centros de exposição e galerias de artistas demonstram as formas como as 

instituições de arte se adaptam a um acervo que nem sempre é passível de ser 

colecionado porque as obras não são elaboradas com materiais que possam ser 

armazenados e exibidos permanentemente, mas que assim mesmo movimenta um 

mercado exorbitante de transações financeiras.  

Smith (2009, p. 2), a partir do encontro com artistas, discussões de 

planejamento de novos museus e visitas a novas exposições, designa o momento 

atual da arte como uma “interrogação dentro da ontologia do presente" (tradução 

nossa)21. Segundo Smith (2009, p. 1): “talvez nunca antes a arte tenha sido feita 

dentro uma noção tão ampla de que o dinheiro e contingência sejam tudo o que 

                                            

 
19

 Do original: “The power of the contemporary comes from the insecurity of being ephemeral rather 
than from building on some illusory historical foundation – a hypothetical but always crumbling 
permanence – as though that will make ones automatically meaningful and of enduring value. No art 
is historically important forever: the historical staying power of past art depends on contemporary 
creative needs – on contemporary emotional and cognitive necessity”. 

20
 Do original: “artists, institutions, disciplines, genres, generations, processes, forms, media, 
activities”. 

21
 Do original: “interrogation into the ontology of the present”. 
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existe no mundo, tudo o que pode ter existido” (tradução nossa)22. Inclusive 

“universalismos recentes“ como globalização e fundamentalismo parecem não dar 

mais conta de suas próprias consequências. Para Smith (2009) a falta de garantias 

históricas e o alcance extremamente amplo da arte atualmente têm como 

consequência a efemeridade de propostas que não podem ser mais que provisórias 

em relação às expectativas por respostas sobre as condições da própria 

contemporaneidade. Deste modo, a arte assume forma de: “ensaios provocativos, 

atos de duplo sentido, objetos equivocados, projeções provisórias, propostas 

modestas ou expectativas esperançosas” (SMITH, 2009, p. 2, tradução nossa)23. 

Além dos constantes atritos entre antinomias tão intensas que resistem a 

generalizações, a arte contemporânea emerge de temporalidades contingentes, 

experiências individuais complexas e múltiplas transformações nas formas de 

relacionamentos entre pessoas, lugares e tempo. 

Entretanto, se a cultura da modernidade pode ter chegado ao seu fim, isso 

não significa, como demonstra Belting (2006) em O Fim da História da Arte, que 

deixaremos de conviver com as velhas tarefas e tradições que certa vez possuiu a 

modernidade. Como foi apontado no caso da Espanha, por exemplo, que mantém o 

discurso sobre os fundamentos da criatividade artística nacional com base na 

perpetuação de conceitos que caracterizavam o período barroco. Tal esforço 

constitui uma corrente de instituições, artistas, críticos e curadores insistentes em 

disseminar os impactos da contemporaneidade na arte dentro dos modelos da 

vanguarda moderna. Smith (2009, p. 265) afirma que essas correntes se manifestam 

em obras de arte, em exibições, em redes de trabalhos, ações e conversas e conclui 

que:  

 

A adoção de recompensas e prejuízos da economia neoliberal, capital 
globalizante, e políticas neoconservadoras, seguidas durante os anos 1980 
e desde então repete as estratégias da vanguarda do início do século XX, 
ainda que sem sua utopia política e seu radicalismo teórico […] Ainda 
assim, estas esperanças são amenizadas pelo reconhecimento de que, 
hoje, tais valores sejam confrontados com elementos do presente, com 

                                            

 
22

 Do original: “perhaps never before has art been made within such a widespread sense that currency 
and contingency is all that there is in the world, all that there may ever been”. 

23
 Do original: “provocative testers, doubt-filled gestures, equivocal objects, tentative projections, 
diffident propositions, or hopeful expectations”. 
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poucas esperanças de que os tempos mudem favoravelmente, ou que a 
arte possa fazer muito para garantir as mudanças desejadas (tradução 
nossa)

24
. 

 

Ainda que alguns destes pontos condicionem as práticas contemporâneas no 

universo da arte e das instituições, ao analisar seus desdobramentos nos espaços 

estudados no decorrer deste trabalho percebe-se que a combinação dos diferentes 

aspectos da cultura contemporânea como a globalização, as novas mídias e o 

público, com os desenvolvimentos de práticas culturais são apenas alguns dos 

aspectos que fazem parte do debate sobre os espaços da arte na 

contemporaneidade. Entretanto, questões típicas de instituições modernas que 

visavam homogeneizar os processos artísticos a partir dos conceitos da história da 

arte, ainda permeiam muitas das práticas levadas a cabo por entidades que se 

dedicam à arte contemporânea. Com isso nota-se que ainda que a arte seja 

contemporânea nem sempre as instituições o são.  

 

 

La Casa Encendida, o CCBB, o Itaú Cultural e o SESC: espaços da arte na 

contemporaneidade 

 

 

Ao longo das sessões deste trabalho acompanhamos o desenvolvimento de 

práticas contemporâneas em instituições de arte em Madrid e em São Paulo. O 

objetivo de tal incursão, obviamente, não foi determinar a qualidade das obras 

apresentadas, ou mesmo situá-las em um possível ranking de exibições 

consagradas. Nosso enfoque, a partir da análise das práticas desenvolvidas por 

cada centro cultural, foi a composição de uma perspectiva, um campo de ação 

comum, voltada para aspectos da contemporaneidade. Tal perspectiva se encontra, 

sobretudo, na convergência de seus objetivos, forma de organização, ações e 

                                            

 
24

 Do original: “The embrace of the rewards and downsides of neoliberal economics, globalizing 
capital, and neoconservative politics, pursued during the 1980s and since through repeats of earlier-
twentieth-century-avant-garde strategies, yet lacking their political utopianism and their theoretic 
radicalism […]. Yet this hopes are tempered by the realization that, today, such values are being 
held against the grain of the present, with little hope that the times will change favorably, or that art 
can do much to effect desirable changes”. 
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propostas que cada uma destas instituições adota e no modo como essas 

concepções se articulam à ideia de contemporaneidade. Dessa forma evitamos as 

prescrições teóricas sobre arte, cultura e políticas públicas, tarefa que se situa além 

de nossa proposta. 

A Casa Encendida é uma instituição que nasce no momento da consolidação 

da arte contemporânea como manifestação artística da nossa época. Pensado como 

um centro sociocultural, a entidade não possui acervo de obras, seus espaços são 

ocupados por ações temporárias e acontecimentos efêmeros. Esse é um aspecto 

em que a entidade espanhola diverge das demais analisadas neste trabalho. Tanto o 

CCBB quanto o IC e o SESC são instituições que possuem coleções próprias e 

promovem exposições itinerantes destas obras. Tomando o tempo de existência das 

entidades pode-se enfatizar a tradição como ponto de entrada para essa discussão. 

O SESC tem mais de sessenta anos de atuação e o Itaú Cultural cerca de vinte. 

Entretanto, atualmente ambas seguem com política de aquisição, no caso do IC 

principalmente de arte contemporânea. Já o CCBB não adquire obras novas, mas 

aceita doações de artistas que tem seus trabalhos expostos no centro cultural. Com 

o qual se pode afirmar que nas instituições brasileiras convivem práticas de 

instituições modernas, nas quais objetos específicos são elevados à categoria de 

arte e cujas práticas se distanciam do campo do acontecimento e do efêmero. 

Na ocasião do I Foro Internacional de Espazos para a Cultura, que aconteceu 

em Santiago de Compostela em novembro de 2011, Jose Guirao reconheceu que a 

política institucional espanhola privilegia por meio de um sistema “opulento” a 

artistas consagrados espanhóis consagrados internacionalmente. Por isso, um dos 

objetivos declarados por ele na hora de pensar o âmbito das ações da Casa 

Encendida, era criar um espaço para arte emergente. Conforme mencionado 

anteriormente, Guirao foi diretor do Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia 

antes de assumir a direção da Casa Encendida. Mas, na hora de formar a equipe 

para trabalhar no centro cultural, ele assume que selecionou jovens profissionais 

com excelente formação acadêmica, mas com pouca ou nenhuma experiência 

profissional. Na hora de tomar as decisões, o processo se dá a partir de debates 

abertos entre toda a equipe, mas com respeito pela opinião dos responsáveis de 

cada setor. Esse processo remete a forma de contratação do SESC SP, que 

contrata novos profissionais por concurso público por meio de provas de 
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conhecimento geral e especifico para cada área. Já no caso do CCBB, os 

funcionários são remanejados do Banco do Brasil, sem formação na área da gestão 

cultural ou artes, por isso, todo o processo de curadoria e produção é externo. E no 

Itaú Cultural não foram informados os critérios de seleção de funcionários, mas o 

processo se dá pela análise de currículo.  

Nesse sentido é possível fazer uma aproximação entre a figura de Jose 

Guirao e a de Danilo Miranda, diretor regional do SESC SP. Ambas são 

personalidades importantes no setor cultural em seus respectivos países. Miranda 

está na direção do SESC SP há 26 anos, mas acumula funções em outras 

instituições internacionais e de São Paulo. Atuando como conselheiro do Museu de 

Arte Moderna de São Paulo (MAM), da Fundação Itaú Cultural, do Museu de Arte de 

São Paulo (MASP), do Art of the World, entidade suíça responsável por organizar 

exposições com artistas de diferentes países. O que interessa ressaltar é que tanto 

Guirao como Miranda são personalidades carismáticas tanto dentro da instituição 

como fora dela e possuem boas relações tanto com a mídia como no campo da 

cultura. Uma possível articulação entre a proximidade dos dois diretores seria o 

apreço pela arquitetura e a forma que essa disciplina assume tanto na Casa 

Encendida como no SESC SP. É comum ouvir declarações de ambos que ressaltem 

a importância da arquitetura na concepção de projetos culturais. Segundo as 

entrevistas realizadas com Danilo Miranda (2011), nas unidades do SESC, a 

arquitetura cumpre a função de proporcionar encontros, cada nova unidade é 

pensada a partir do modelo das antigas praças públicas, nas quais as pessoas 

podem se encontrar e conviver sem compromisso.  

No caso da Casa Encendida, pode-se estabelecer um paralelo com seu 

nome. Conforme dito anteriormente, ele deriva de um poema homônimo de Luis 

Rosales, poeta andaluz que no decorrer de sua vida se estabeleceu em Madrid. O 

termo casa encendida remete ao modo típico da Andaluzia de dizer que as pessoas 

estão em casa. Ou seja, quando perguntam por alguém, as pessoas dizem que a 

casa está encendida, ou seja, que esta pessoa deve estar lá. E segundo Guirao, 

essa era a intenção do centro cultural, oferecer um espaço que os usuários se 

sentissem em casa, para desenvolver projetos, visitar e frequentar 

descompromissadamente. Além disso, no que se refere à arquitetura propriamente 

dita, o lugar apresenta um déficit de circulação, podendo ser difícil situar-se no 



 

 

 

109 

 

 

interior do espaço, isso se deve ao acondicionamento da construção original. Mas o 

pátio interno, assim como as bibliotecas e salas de aulas, são espaços pensados 

para promoção da convivência e ócio. E ainda, o diretor afirma que a casa está 

aberta para abrigar projetos e programas de ONGs e coletivos artísticos, justamente 

porque está pensada como casa para atender iniciativas ambientais, sociais e 

artísticas daqueles grupos que não possuem espaço próprio e nem podem arcar 

com os custos de alugar um. 

A imagem da arquitetura é um tema presente no CCBB, mas no que diz 

respeito à recuperação do patrimônio histórico da cidade, porque conforme foi 

demonstrado, o prédio carece de espaços de convivência e de estratégias de 

integração entre o público e a demanda por ações com moradores de rua e a 

população que circula pela região durante o dia. No caso do Itaú Cultural, como se 

pode observar, o edifício se encaixa no padrão da arquitetura da Avenida Paulista e 

somente na última reforma executada pela equipe do instituto é que foram feitas 

algumas áreas para que as pessoas possam sentar enquanto esperam o início de 

atividades da programação. Mas de modo geral o lugar não dispõe de espaços de 

convivência, exceto pela sala de leitura na biblioteca. Em nenhum destes casos 

existe a figura de um diretor ou curador próprio, além de contratarem muitos 

profissionais externos, a imagem vinculada nas ações realizadas pelo CCBB é a do 

Banco do Brasil, assim como no caso do IC é a do Banco Itaú. 

É interessante retomar a questão da arquitetura também na relação que os 

centros culturais estabelecem com o entorno, uma vez que ele manifesta o contexto 

social no qual a instituição se insere. De fato, cabe situar a importância do encontro 

entre as condições contemporâneas, a arte atual e as instituições de arte que se 

dedicam a explorar os temas da contemporaneidade a partir das relações que se 

estabelecem entre esses fatores. Segundo Smith (2009), a arquitetura manifesta os 

princípios das instituições de arte, no sentido que desde o modo como as obras são 

expostas, o arranjo das áreas de circulação e demais modos de animar o edifico são 

pensados em função da configuração física dos locais de exposição. Seguindo esse 

raciocínio, Smith (2009, p. 48) alerta a respeito dos possíveis perigos do emprego da 

arquitetura em instituições de arte:  
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A arte contemporânea estabelece o encontro das condições da 
contemporaneidade, e traz àqueles que a vêm ao lugar substituto daquele 
encontro, ou será que, tendo registrado essas condições no horizonte, 
oferece a sublimação de sua presença mundial, um desvio apresentado 
como uma rota de fuga? (tradução nossa)

25
. 

 

O Itaú Cultural parece ser o que menos dispõem de estratégias para integrar 

o público, o lugar e a instituição, ainda que o acesso seja facilmente realizado por 

transporte público e a Avenida Paulista seja uma importante referência turística e 

econômica da cidade. Mesmo com relação à alta concentração de aparelhos 

culturais na região, as propostas de integração entre público, espaço e práticas 

culturais aparecem de forma tão indeterminada quanto à própria ideia de 

convivência, ou seja, de forma insuficiente. No caso do CCBB, apesar da intenção 

de estabelecer um diálogo entre as questões inerentes ao centro da cidade como, 

prostituição, moradores de rua e consumo de drogas com a programação do centro 

cultural, nota-se um déficit de ações que efetivamente proponham alternativas para a 

convivência entre a instituição, o público e o entorno. A deficiência de práticas que 

garantam o engajamento destas entidades com o contexto social no qual estão 

inseridos deriva, por um lado, da própria arquitetura do CCBB e do IC que carece de 

espaços de convivência, e por outro pela falta de transversalidade entre as 

propostas e o público. Considera-se a contemporaneidade como a soma de 

diferentes fatores, dentre eles a convivência entre pessoas diferentes, com visões de 

mundo distintas e que compartilham experiências nas cidades em que vivem, então 

a promoção de encontros éticos em espaços comuns deveria ser um dos grandes 

desafios enfrentados por instituições que se dedicam a cultura contemporânea.  

As unidades do SESC SP estabelecem uma relação dinâmica com o entorno. 

A diversidade de propostas e a possibilidade de frequentar a entidade sem 

compromisso de assistir a alguma atividade programada, cria um ambiente propício 

para o encontro e a convivência entre pessoas de diferentes classes sociais, idades 

e com interesses diversificados. E a instalação de uma unidade SESC proporciona 

ao público a oportunidade de realização de esportes, práticas culturais e a 

                                            

 
25

 Do original: “Does contemporary art set out to encounter the conditions of contemporaneity, and to 
bring those who view it to the surrogate site of that encounter, or does it, having registered these 
conditions on a horizon, offer a sublimation of their worldly presence, a detour signposted as an 
escape route?” 
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atendimentos na área da saúde em um só lugar. A abrangência da programação 

possibilita ainda o desdobramento deste público que já é amplo em parcelas 

menores e especializadas, mas que de todos os modos confluem simultaneamente 

nas unidades na ocasião das atividades programadas. 

A Casa Encendida, por sua vez, se insere em um bairro multicultural, de 

imigrantes latinos, asiáticos, africanos, com problemas de moradia precária, alta 

concentração de população idosa. Além disso, a localização central atrai muitos 

jovens e um grande número de turistas. Nesse sentido, as estratégias de integração 

com o bairro se deram em primeiro lugar pelo oferecimento de aulas de espanhol 

gratuitas em dois níveis, um para imigrantes recém-chegados sem nenhum 

conhecimento do idioma espanhol e o segundo nível se dirigia às pessoas com 

conhecimento básico. Entretanto, por ser grátis, o curso atrai muitos estudantes 

estrangeiros que fazem intercâmbio na cidade e atualmente as aulas do segundo 

nível são dirigidas a universitários e imigrantes. Deste encontro em sala de aula 

surgem projetos de colaboração entre estudantes e imigrantes, no sentido de 

viabilizar a legalização ou recebimento de benefícios sociais públicos. Para os 

idosos do bairro a entidade oferece poucas atividades, uma vez que o público 

preferencial são os jovens, entretanto, por fazer parte da história da região desde o 

início do século XX, o prédio integra o imaginário local e acaba por atrair pessoas da 

terceira idade para os cursos de informática e jardinaria sustentável. Essas 

iniciativas se desdobram na transversalidade dos eixos trabalhados pela Casa 

Encendida. Ao unir atividades da área da cultura com o campo do meio ambiente, ou 

da educação com a solidariedade, permite-se atingir um público mais amplo. A 

constatação de que atualmente o público que frequenta a instituição possui 

interesses sociais, ambientais e culturais permite a criação de propostas que 

abarquem diferentes aspectos destes temas. Neste sentido, a acesso a internet e 

meios de comunicação globalizados acabam por favorecer a inserção do público nas 

ações realizadas pelo centro cultural, independente da classe social, da 

nacionalidade e da idade. 

Diante da complexa formação do público tanto da Casa Encendida como dos 

CCBB, IC e do SESC é preciso reconhecer o importante papel das redes sociais na 

difusão e implementação dos programas de cada centro cultural. O desafio primeiro 

consiste em valorar a audiência em rede. Para dar conta das produções 
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contemporâneas é preciso que existam espaços diferentes dotados de condições 

diversas e em escala e procedimentos distintos. Entretanto, muitas vezes no caso de 

instituições voltadas ao contemporâneo o número de visitantes virtuais excede o 

número de frequentadores no local. Assim como salienta Kuspit (2005), no caso da 

arte contemporânea: “quanto mais comunicação sobre e interpretação disto, mais 

contemporâneo parece ser, ou seja, quanto mais vivo no presente, como ele foi, e 

assim com menor ou nenhuma necessidade de permanência.” (tradução nossa)26. 

Ou seja, a sensação de que algo existe no presente e faz parte da realidade confere 

um caráter especial a este acontecimento e a possibilidade de comunicá-lo, oferece 

a chance de multiplicá-lo em ações diferentes conferindo à efemeridade da arte 

contemporânea uma possível permanência, nesse caso, no ambiente social da web. 

Todas as entidades analisadas nesse trabalho possuem ampla divulgação em 

redes sociais on-line. De acordo com uma pesquisa realizada pelo portal cultural 

espanhol Dosdoce (2011), sobre as conexões entre museus nas redes sociais, a 

Casa Encendida é a instituição espanhola que mais gera conversas em seu mural do 

facebook, a entidade vem seguida no ranking pela Tabacalera de Lavapiés. No caso 

do SESC SP, apesar de a instituição atender mais de 15 milhões de pessoas em 

todo o Brasil, a página do SESC SP no facebook possui cerca de 25 mil fãs. O Itaú 

Cultural conta com uma média de 15 mil e o CCBB possui cerca de três mil fãs. 

Entretanto, a audiência em rede é muito difícil de ser contabilizada e tampouco é 

nossa intenção. O objetivo aqui é demonstrar como o ambiente virtual se transforma 

em um prolongamento das ações levadas a cabo nas instituições culturais e como 

ele articula ações comuns aos centros culturais em questão. E o que se pode 

associar entre os espaços virtuais de cada entidade é a divulgação de atividades da 

programação, divulgação de noticias e imagens sobre as ações desenvolvidas, além 

da postagem de material audiovisual das conferências, mostras e seminários que 

acontecem nos centros culturais. Entretanto, não se pode dizer que este seja um 

modelo contemporâneo de ação na web, uma vez que existe pouco espaço para 

                                            

 

26
 Do original: “the more communication about and interpretation of it, the more contemporary it 
seems, that is, the more alive in the present, as it were, and thus in less and even no need of 
permanence” 
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propostas e interação com o público e o ambiente virtual não é capaz de integrar as 

práticas levadas a cabo no espaço das instituições.  

Com relação às manifestações artísticas todas as entidades concentram-se 

principalmente em práticas contemporâneas. As ações englobam desde arte 

conceitual, instalações, performances, exposições de audiovisual, propondo ações 

com linguagens híbridas e conteúdo multidisciplinar. Mas essa analogia não se faz 

em termos de conteúdo, mas sim na forma de apresentação da arte contemporânea. 

Pois, estas instituições nem sempre se caracterizam por uma relação específica com 

a contemporaneidade, mas se encontram no horizonte de promover um debate 

sobre o contemporâneo na arte. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Diante dos desafios epistemológicos que a inovação tecnológica e a 

globalização apresentam na história da arte e da convergência de diferentes áreas 

do conhecimento em manifestações da arte contemporânea, este trabalho buscou 

abordar as práticas culturais de instituições que permitissem a construção de um 

quadro pertinente às condições da contemporaneidade. Espera-se que tal reunião 

de elementos, brevemente retomada a seguir, possa ser acrescida, em demais 

investigações, de uma reflexão que contribua mais e mais à construção de uma 

perspectiva da cultura contemporânea.  

Em decorrência da própria natureza heterogênea da arte contemporânea, as 

instituições de arte ampliaram os limites de suas atividades, estabelecendo novos 

diálogos entre pessoas, sociedade e política. A cultura contemporânea é 

interpretada por uma rede composta por artistas, intelectuais, críticos, educadores e 

historiadores de arte, preocupados em difundir os sentidos da arte nos dias de hoje. 

É impossível analisar essa produção com uma única prerrogativa teórica, porque tais 

práticas estão baseadas em sistemas de conhecimento diferentes. Por isso, as 

generalizações sobre novas formas de interação cultural e ideológica na 

contemporaneidade se demonstram inadequadas.   

É importante chamar a atenção para o fato de que esta pesquisa teve o intuito 

de analisar algumas propostas de instituições de arte contemporânea que lidam com 

as mudanças nas ações e práticas artísticas atuais. Assim, a pesquisa visa também 

analisar as tendências de atuação destes espaços como plataforma de divulgação 

de acontecimentos artísticos que não serão classificados em coleções permanentes; 

como promoção de propostas educativas multidisciplinares para promover 

integração da comunidade ao redor; como concatenação de uma série de exibições 

temporárias, ao invés de apresentar e criar uma coleção de obras permanentes. Por 

isso, neste trabalho foram analisadas instituições que a partir de suas ações 

compõem o panorama da cultura contemporânea. A pergunta feita por Hal Foster na 

ocasião do Questionnaire on The Contemporary (2009), instala a discussão sobre 

como lidar com o termo arte contemporânea. Foster convoca artistas, curadores, 

críticos e historiadores da arte a apresentar suas opiniões sobre os desdobramentos 
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da arte contemporânea em instituições culturais. É importante salientar que as 

questões foram propostas somente para críticos, curadores e artistas que atuam nos 

Estados Unidos e na Europa. No entanto nem espanhóis nem brasileiros foram 

selecionados para responder ao questionário.  

 

 É esse devaneio real ou imaginário? Uma mera percepção local? Um 
simples efeito do fim das grandes narrativas? Se é real, como podemos 
especificar algumas de suas causas principais, ou seja, além de referências 
generalizadas ao “mercado” e “globalização”? Ou é realmente o resultado 
direto da economia neoliberal, uma que, além do mais, agora está em crise? 
Quais são algumas de suas consequências salientes para artistas, críticos, 
curadores e historiadores, - para formação deles e suas praticas também? 
Existem efeitos colaterais em outros efeitos na historia da arte? Existem 
analogias instrutivas para serem tiradas da situação em outras artes e 
disciplinas? Finalmente, existem benefícios para essa leveza do ser 
(FOSTER, 2009, p. 1, tradução nossa)

27
. 

 

Preocupações quanto às consequências daquilo que vem sendo chamado até 

então de contemporaneidade na arte são encontradas em grande parte das 

instituições que se dedicam à cultura. Num contexto como o brasileiro identificamos 

que o aumento dos investimentos em cultura em troca de isenção fiscal, resulta em 

alguns aspectos que causam dissonância entre discursos e práticas. No caso do IC 

e do CCBB, existem proximidades no modelo de gestão que ultrapassam as 

diferenças entre o conteúdo das ações. A começar pela lógica de visibilidade que 

movimenta o conjunto de atividades oferecidas ao público e que está em 

consonância com a engrenagem do marketing cultural das empresas patrocinadoras 

no Brasil. Em relação ao conjunto de objetivos estabelecidos por ambas nota-se que 

estão calçados no conceito de democratização do acesso à cultura no país, 

entretanto essa democratização se limita a afluência do público no espaço expositivo 

das entidades. Ainda que o CCBB selecione projetos por meio de edital público, a 

predominância de exposições de artistas consagrados levanta a questão acerca da 

                                            

 
27

 Do original: “Is this floating-free real or imagined? A merely local perception? A simple effect of the 
end-of-grand-narratives? If it is real, how can we specify some of its principal causes, that is, beyond 
general reference to “the market” and “globalization”? Or is it indeed a direct outcome of a neoliberal 
economy, one that, moreover, is now in crisis? What are some of its salient consequences for 
artists, critics, curators, and historians—for their formation and their practice alike? Are there 
collateral effects in other fields of art history? Are there instructive analogies to be drawn from the 
situation in other arts and disciplines? Finally, are there benefits to this apparent lightness of 
being?”. 
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democracia de acesso na composição da grade da programação. O IC, entretanto, 

não revela os procedimentos de escolha da programação e ainda que o 

departamento de relacionamentos esteja autorizado a receber projetos externos 

para encaminhá-los às áreas competentes, não consta em nenhum lugar a 

informação sobre quais projetos são aceitos por meio desse recurso. Com isso fica 

claro o distanciamento imposto pelas instituições apesar do discurso democrático 

amplamente divulgado pelos seus gestores.  

No caso do SESC SP, a discussão a respeito do papel da instituição no 

contexto da contemporaneidade extrapola em muitos sentidos os objetivos e 

modelos estabelecidos pelo CCBB e IC. Maior tanto em orçamento como em 

atividades, o SESC desempenha uma função sociocultural muito importante no país 

já que concentra atividades de saúde, educação, lazer e cultura em um mesmo lugar 

e suas propostas atraem milhares de pessoas anualmente às unidades espalhadas 

pelo Brasil. Em relação especificamente às manifestações contemporâneas no 

quadro de suas funções, a entidade foi sendo moldada a partir das condições da 

própria contemporaneidade e sua programação corresponde à multiplicidade da 

sociedade.  

Já a Casa Encendida que se dedica exclusivamente a produção artística 

contemporânea é atravessada pelas questões levantadas por Foster (2009) e a 

conformação de suas práticas e seus modelos de funcionamento envolve 

necessariamente o enfrentamento com os desafios de lidar com os diferentes 

estágios de relacionamentos estabelecidos entre artistas, instituições, disciplinas, 

mídias, processos etc. E da articulação desses diálogos são inseridas novas 

dimensões ao sentido que a arte contemporânea assume no centro cultural. 

Percebe-se com isso que o que garante as condições para a criação contemporânea 

na Casa Encendida é justamente o caráter efêmero e incerto da própria 

contemporaneidade. Pensado como plataforma para acontecimentos que conjuguem 

temas cotidianos, práticas artísticas emergentes e público multicultural, este centro 

cultural possibilita muitos enfoques sobre os desdobramentos da cultura 

contemporânea.  

Retomemos aqui uma abordagem comum aos centros culturais brasileiros 

analisados ao longo deste trabalho. No processo de sua institucionalização, os três 

casos estudados dependem de uma série de fatores externos. No âmbito das 
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políticas culturais, nota-se que com o advento das leis de incentivo fiscal a maioria 

das empresas privadas no país opta por investir em cultura mediante o beneficio. 

Entretanto o caso brasileiro é escasso de documentações e análises sobre o 

desenvolvimento destas ações no escopo das propostas levadas a cabo por meio da 

cooperação entre o setor privado e público. Este fato dificultou a investigação sobre 

o contexto histórico social do desenvolvimento destes espaços no cenário brasileiro. 

Ao contrário do caso espanhol, não existe um estudo completo, fruto da cooperação 

entre instituições culturais, universidades e o setor privado, que seja capaz de 

avaliar os desdobramentos da arte na contemporaneidade. É cada vez mais urgente 

a necessidade de estabelecer um diálogo entre os interessados em promover a arte 

no país e no exterior, que não seja apenas pautado pela competitividade de 

mercado, mas também capaz de refletir as condições da contemporaneidade e seus 

efeitos na cultura brasileira. 

Entretanto, por considerar como um dos efeitos próprios da 

contemporaneidade o fato de que as fronteiras geopolíticas não estancam as 

manifestações artísticas e nem as práticas culturais, buscou-se com essa pesquisa 

apontar algumas questões da nossa própria realidade de modo a aprimorar nossas 

próprias ações. Mas, temos em mente que estas instituições são lugares que mais 

que oferecer respostas constroem dúvidas, diálogos e conflitos sobre os espaços da 

arte na contemporaneidade. 
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ANEXO 

 

 

ROTEIRO DAS ENTREVISTAS COM REPRESENTANTES DOS CENTROS 

CULTURAIS. (PASSÍVEL DE VARIAÇÕES) 

1. Vamos começar pelo prédio. Ele é novo? Foi desenhado para abrigar o centro 

cultural? O edifício aceita as condições para as diferentes práticas 

contemporâneas? Ele é versátil? Tem algum elemento preponderante que 

impede ou impediu a montagem ou execução de alguma ação. 

2. O prédio passou por uma remodelação em 2001, qual foi a principal mudança 

naquela época? E se fosse ser realizada uma nova reforma, o que precisaria ser 

mudado? 

3. Meu foco na investigação é o campo das artes visuais contemporânea. E vocês 

desenvolvem trabalhos na área do cinema, do teatro, de exposição e literatura. 

Daria para definir uma área como a principal? 

4. Quem seleciona as exposições? Tem uma equipe curatorial permanente? É 

edital? Comissariado?  Quais são os critérios de seleção?  

5. Tem um roteiro das exposições para que eu possa analisar posteriormente? 

6. Quantos projetos recebem em média? Quantos executam? 

7. Existe alguma restrição de qualquer ordem? Quais? 

8. A instituição possui acervo? Pode comprar obras, aceita doação como funciona? 

9. Quem são os parceiros da entidade? Como funcionam as parcerias? Quem pode 

investir?  

10. Pode vender catálogo? Gerar receita?  

11. Qual o orçamento anual? Houve crescimento anual nos últimos 10 anos? É 

possível ter acesso a essa informação oficialmente? 

12. Os funcionários permanentes do centro cultural são profissionais da área da 

cultura? Ou funcionários remanejados? Qual é o quadro de funcionários do 

instituto?  

13. Como é a equipe? Cada eixo de atuação tem um grupo responsável, ou todo 

mundo coopera, as áreas são multidisciplinares e as atividades são pensadas de 

maneira transversal?  
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14. Falando de público, qual a média de visitantes? Quem é o público? Qual 

atividade atrai mais público?  

15. O que as pessoas que circulam por aqui falam do espaço?  

16. Como se dá a interação entre público, instituição na web? Ou seja, quais os 

desdobramentos das ações concretizadas no espaço?  

17. Qual a importância do centro cultural no debate destas questões no contexto da 

arte produzida globalmente? Ele tem um foco no contexto brasileiro da produção 

cultural contemporânea? Está inserido no debate internacional sobre as ações 

contemporâneas no universo da arte? Quais são os temas da 

contemporaneidade tratados aqui? De que maneira podemos observar isso? 


