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“Sistema de explicação do 
fenômeno artístico que envolve 
as instâncias artista/emissor, 
obra/canal e público/receptor. 

 
                      O artista: em seu entorno. 
 

A obra: como concreção a partir 
de imagens de objetos 
cotidianos que, por modificação 
de certas variáveis, adquirem 
uma outra significação. 

 
O público receptor dessas 
imagens nas estatísticas: a 
maioria das pessoas vira as 
costas, algumas demonstram 
algum interesse, outras se 
mostram céticas por suas 
próprias limitações e, no final, há 
um destinatário válido”. (Victor 
Grippo – texto de apresentação 
da exposição Investigación 
sobre el proceso de creación, 
Buenos Aires, Galeria Vignes, 
1966). 

 



                                                     RESUMO   
 
      Esta pesquisa destina-se a apresentar um estudo relativo à presença de obras 

de arte contemporânea e as dimensões que estas assumem em  espaços 

expositivos de característica multidisciplinar, espaços portanto desvinculados da 

neutralidade do cubo branco – termo que denomina o espaço específico para 

exposições de arte. 

  

      Para tanto, a pesquisa tem como subsídio de seu desenvolvimento, os 

procedimentos e iniciativas realizados para exposição de obras em tais espaços, 

procurando esclarecer os aspectos relacionais que fundamentaram a ação curatorial 

bem como as poéticas artísticas que passaram a integrar um acervo institucional.  

 

      Neste sentido, é investigada a função que uma instituição pode exercer como 

espaço mediador da arte bem como as circunstâncias que relevam o 

posicionamento e o viés curatorial e crítico na seleção de obras, permeando  as 

instâncias que articulam o sistema de arte: produção/comunicação/recepção. 

Apresenta-se como reflexão da atividade em curadoria que envolveu poéticas 

artísticas formuladas com relação imediata aos espaços multidisciplinares de três 

unidades operacionais do SESC na capital de São Paulo, as quais iniciaram suas 

atividades entre 2010 e 2011, inserindo obras de arte brasileira nos múltiplos 

ambientes que abrigam suas ações socioculturais. Tem como proposição acentuar o 

objeto artístico como fator de interação, de conhecimento e o papel institucional na 

formação de público para a arte contemporânea. 

 

 
PALAVRAS CHAVE: arte contemporânea; curadoria; relação arte e espaço; bens 

culturais; acervo; multi e interdisciplinaridade. 

 
 

 
 
 
 
 



                                     ABSTRACT 
 
      This research project is aimed at delivering the outcomes of a study on the 

presence of contemporary works of art in multidisciplinary art exhibition spaces, and 

the dimensions assumed by them there.  These places are unrelated to the neutrality 

of the white cube – a term used to name spaces which are specifically set to host art 

exhibitions. 

 

      In order to attain this goal, the development of this research paper is supported 

by the procedures and initiatives taken to make art exhibitions possible in the spaces 

previously mentioned, attempting to clarify the relational aspects that have grounded 

the curatorial actions as well as the artistic poetics which turned out to be part of the 

institutional collection.  

 

      In this sense, the function that an institution can fulfill as a mediator space for art 

is investigated, and the circumstances where the curatorial critical position and bias 

adopted to select the works of art are made relevant, permeating the instances which 

articulate the art system: production, communication, reception. The research project 

is presented as a reflection on the curatorial activity that has involved artistic poetics 

entirely formulated in relation to multidisciplinary spaces belonging to three SESC’s 

branches in São Paulo city, which started operating between 2010 and 2011 and 

have been inserting Brazilian contemporary works of art in several places which 

house its social cultural actions. Its purpose is to assess the art object as a factor of 

interaction and knowledge, as well as the institution’s role in educating the audience 

on contemporary art. 

 

Key-words: contemporary art; curator; art-space relationship; cultural property; 

collection; multi and interdisciplinary.  
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                                                CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

      O objeto do estudo aqui apresentado é a análise do campo configurado por obras 

de arte contemporânea brasileira especialmente selecionadas e adquiridas para a 

composição de novos espaços institucionais SESC em São Paulo, cuja arquitetura é 

concebida para o desenvolvimento de práticas culturais, atividades esportivas e de 

lazer, simultaneamente. Para tanto, a pesquisa parte da observação e dos 

questionamentos referentes às relações entre o espaço institucional - sua missão e as 

prerrogativas que contemplam tais espaços - com a exposição de obras 

contemporâneas em seus ambientes, no sentido de oferecer a um público eclético a 

experiência estética por meio do contato direto com o objeto artístico.  A característica 

proeminente de tal experiência se dá pelo fato de um conjunto de obras de arte 

brasileira, em diversas linguagens, se apresentar ao espectador num contexto, onde 

de forma permanente ou temporária, são expostas em espaços onde não há “a 

neutralidade do cubo branco, onde se acolhe sem quaisquer interferências, a pureza 

formal das obras de arte”1
. 

 

      Assim a partir da constituição, no ano de 2010, de um grupo de profissionais  

pertencentes ao corpo técnico da instituição com experiência ou formação em artes 

visuais e com atuação na capital de São Paulo, foi determinado como missão 

selecionar obras de arte produzidas no país cujas poéticas estabelecessem diálogos 

comunicacionais com os espaços funcionais que constituem as unidades operacionais 

SESC Belenzinho, SESC Bom Retiro e SESC Santo Amaro, todas situadas na capital 

de São Paulo e que tiveram suas aberturas para o público entre dezembro de 2010  e 

novembro de 2011. Como integrante deste grupo tive a oportunidade de buscar 

respostas aos questionamentos inerentes a esta iniciativa, as quais propiciaram as 

investigações que embasam este estudo e que lançaram desafios no que concerne 

ao papel que assume uma instituição, de caráter privado, ao pretender expandir seu 

acervo dando-lhe uma dimensão pública, exibindo-o em suas dependências e assim 

difundir a arte contemporânea brasileira. 
_____________________ 
1 COCCHIARALE, Fernando. O espaço da Arte Contemporânea. In: CANTON, Kátia &   
PESSOA, Fernando(orgs). Sentidos e Arte Contemporânea. Vitória: Vale, 2007. p.12. 
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       Dentre as premissas que originam este estudo está pensar a função que pode 

ainda exercer as instituições tradicionalmente responsáveis pela difusão da arte, 

como galerias e museus para chegar ao intuito de situar a investigação em espaços 

não convencionais que objetivam a exibição do objeto artístico com vistas à 

formação de público para a arte contemporânea. 

 

      Entre as teorias estudadas, foram relevadas algumas das reflexões do artista e 

pensador da arte Brian O’Doherty  onde é possível legitimar a relação da arquitetura 

e a presença da obra em ambientes multidisciplinares ou heterogêneos ao 

considerarmos que, na contemporaneidade – o que converge num dos eixos 

desenvolvidos nesta pesquisa-, não é imperante a condição essencialmente 

religiosa do cubo branco onde “não se fala no tom normal da voz; não se ri; não se 

come, não se bebe, não se deita nem se dorme; não se fica doente, não se canta, 

não se dança”2. 
 

      Esta afirmação, relativa a instauração do cubo branco como ambiente 

esterilizado para a experiência do contato com a arte, confronta-se  às principais 

características dos espaços institucionais do SESC, uma vez que a fisiologia destes 

é concebida em consonância com sua linhas de ação, locais por excelência onde se 

fala no tom normal de voz, se ri, se come, se bebe, se deita ou se dorme, se canta, 

se dança. 

 

      No tocante às abordagens sobre o lugar da arte contemporânea, a pesquisa traz 

casos pontuados das relações de co-pertencimento entre a obra de arte e seu locus, 

no caso, a arquitetura de espaços multidisciplinares e de convivência, construídos 

para as ações de três novas unidades de operação do SESC na capital de São 

Paulo.  

 

________________ 
2 McEVILLEY, Thomas (introdução).In: O’DOHERTY, Brian. No interior do Cubo Branco. São 
Paulo: Martins Fontes, 2002. 
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         Neste sentido, serviram como base de fundamentações analíticas, teorias que  

apresentam, discutem e explanam os deslocamentos dos espaços destinados à 

exposição de obras de arte (especialmente os conceitos que justificam o desvio do 

cubo branco  como espaço normativo para a exposição de arte). 

 

      Para esclarecimento dos aspectos relacionais que envolveram a curadoria bem 

como as problemáticas que permeiam as convergências entre 

obra/espaço/comunicação/recepção, foram considerados os estudos de Nicolas 

Borriaud nos quais o crítico e curador francês expõe as conexões entre espaço, 

tempo e espectador no que se refere à contemporaneidade em arte, como 

plataformas que formulam os intrínsecos relacionamentos que embasam a produção 

artística. Borriaud, ao afirmar que “a arte sempre foi relacional em diferentes graus, ou 

seja, fator de socialidade e fundadora de diálogo”3 abrem caminhos para as reflexões 

que propiciam relevar que na atualidade os intercâmbios sociais são agentes que 

engendram a criação artística. 

 

      O estudo permeia as requisições de ordem conceitual e prática empregadas para 

a expansão do acervo da entidade - o qual vem se constituindo ao longo dos anos de 

sua existência, concomitante a implantação de novas unidades de operação - e para 

tanto se desdobram as ações aplicadas para este fim, no trabalho realizado para as 

Unidades SESC Belenzinho, Bom Retiro e Santo Amaro. Assim, em virtude das 

reflexões pertinentes ao local onde as referidas unidades foram construídas, são 

apresentadas, no Primeiro Capítulo, primeiramente as motivações que engendraram a 

formação do SESC e, posteriormente, os aspectos da formação dos bairros onde 

estas se situam tendo em vista dar luz às características que os configuram no 

contexto sócio, histórico e urbano, relevando-se que alguns destes aspectos - em 

menor ou maior grau – serviram como índice para algumas das escolhas que 

nortearam os procedimentos curatoriais.  

 

________________ 
3 BORRIAUD, Nicolas. Estética Relacional. São Paulo: Martins Fontes, 2009. p.21. 
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      A cidade, como macro espaço, é considerada no primeiro capítulo deste estudo 

baseando-se ainda em Bourriaud que salienta em sua tese que todas as ações 

advém do universo das relações e que “a cidade permite e generaliza a experiência 

da proximidade: ela é o símbolo tangível e o quadro histórico do estado de sociedade, 

esse estado de encontro fortuito imposto aos homens”4. 

 

      São desenvolvidas no Capítulo 2 as reflexões que explanam a pertinência da 

formação de um acervo e sua representação num contexto social e institucional,  

como ação que pretende democratizar o acesso aos bens culturais pertencentes ao 

campo das artes visuais em contraponto às habitualmente exibidas em segmentos 

específicos que atendem a uma lógica de mercado que exclui a inserção do grande 

público, distanciando-o da produção contemporânea.  

 

      Para tanto são aí diferenciadas as proposições que fomentam a formação de um 

acervo corporativo que, conforme analisado neste estudo, pretende a conversão de 

capital cultural em econômico em contrapartida à formação de um acervo em 

construção, como o do SESC, que pretende converter um capital econômico em 

capital cultural permanente e exposto publicamente de forma ininterrupta em suas 

dependências físicas, constituídas por uma rede de unidades espalhadas em várias 

cidades do estado de São Paulo. 

 

      São apresentadas no Capítulo 3, problemáticas relacionadas à linguagem e 

expressões da arte contemporânea, as quais motivaram questionamentos que 

levaram o grupo curatorial ao conjunto de obras que passou a compor os espaços das 

Unidades mencionadas. São aí explanadas as inter-relações que justificam a reunião 

de trabalhos que formou cada um desses conjuntos, tornando assim visíveis decisões 

intrínsecas e extrínsecas ao processo de seleção e exposição das obras.   

 

_______________ 
4 BORRIAUD, Nicolas. Estética Relacional. São Paulo: Martins Fontes, 2009. p.21. 
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      Entendendo que o que integra uma exposição é consumido como cultura o que 

“significa que se torna parte do discurso cultural...”5 e no contexto institucional e 

arquitetônico onde são apresentadas sejam discutidas “de modo cultural, mesmo que 

se um possível resultado disso seja que tais obras não satisfaçam a todas as 

necessidades individuais”6 prevalece aí a intenção de que a obra artística provoque 

discursos de âmbito cultural, colocando a instituição em seu papel de democratizar e 

legitimar o consumo de cultura visual. 

 

      Obras situadas na contemporaneidade como produto condicionado à logica 

específica de mercado torna sua visibilidade restrita a pequenos grupos. Cabe aqui 

ressaltar a ideia de democratização cultural, conforme aponta o pesquisador Newton 

Cunha7 que a explana como:  

 
                     [...] um processo que tenha por objetivo tornar acessível a toda 

população as obras simbólicas consideradas exemplares da 
humanidade, tanto quanto o conhecimento canônico, artístico e 
científico, da história passada e da história presente. [...] Uma tal 
finalidade exige além da educação formal e de base continuada, 
experiências polivalentes, ecléticas, interdisciplinares e 
intercomplementares”(CUNHA, 2010, p.66). 

 
 

      Diante da perspectiva de oferecer práticas culturais que tornem possível a 

formação de público para a arte irrompem as questões norteadoras desta 

investigação: em que medida a obra pode ser contemplada e assimilada num espaço 

com múltiplas vocações, distanciadas das formas convencionais de exposição?  Qual 

a legimitidade de um acervo formado em parte por obras destinadas a se conjugarem 

com as características peculiares destes espaços múltiplos funcionais? 

 
_________________________ 
5 CLADDERS, Johannes. Em entrevista concedida a Hans Ulrich-Obrist no livro Uma Breve 
História da Curadoria. São Paulo: BEI Comunicação, 2010. p.86. 
 
6 Idem. Ibidem. p.86. 
 
7  CUNHA, Newton. Cultura e Ação Cultural: uma contribuição a sua história e seus conceitos. 
São Paulo: Edições SESC SP, 2010. A publicação é um esclarecedor documento em torno 
das significações de cultura sob pontos de vista que abrangem a sociologia, a filosofia e a 
história.  
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      Ao expor-se o objeto artístico em espaços com tais características, ou seja, onde 

a obra não se encontra completamente isolada, há efetivamente “uma comunicação 

com um público mais amplo e a possibilidade do artista (por meio de sua obra) 

participar de um ambiente coletivo, conquistando interlocutores e, em consequência, 

sentir-se mais participante de seu tempo” 8? 

 

      Ainda no referido capítulo são estudados os critérios de prospecção de curadoria 

e as convergências entre as construções poéticas de diversas naturezas, sendo que 

algumas delas tiveram sua configuração baseada nos espaços em que foram 

instaladas. 
  
      Neste ponto da pesquisa são investigadas as questões de linguagem exploradas 

nos trabalhos de seis artistas: Paulo Climachauska e Lucia Koch (que tiveram obras 

instaladas no SESC Belenzinho), Rodrigo Andrade e Daniel Acosta (com obras no 

SESC Bom Retiro); Eduardo Coimbra e Efrain Almeida (SESC Santo Amaro).  

 

      São aí evidenciadas as experiências relacionais em torno das imagéticas, 

materialidades e respectivos processos de criação na implantação de obras que 

tiveram relação com os espaços onde foram instaladas: uma ação de co 

pertencimento entre obra e lugar. Como fomento para a curadoria bem como para o 

método de estudos, foram consultados inúmeros catálogos de exposições e de 

artistas que permitem, além da observação minuciosa de imagens, a leitura de 

importantes textos críticos inseridos nessas publicações os quais propiciam diversas 

reflexões de e em torno da interdisciplinariedade que a atividade crítica implica. 

 

      A condução para este trabalho nasceu da plataforma do Grupo de Pesquisa Arte e 

Linguagens Contemporâneas – CNPQ, que propõe estudar a interdisciplinaridade 

presente nas manifestações artísticas dos séculos XX e XXI, cuja ênfase aqui 

abordada situa-se na  linha de estudos sobre Curadoria. 

 
___________________ 
 

8 AMARAL. Arte para que? Uma preocupação social na arte brasileira, 1930-1970: subsídios 
para uma história social da arte no Brasil. 2a edição rev. São Paulo: Nobel, 1987. p.25. 
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CAPÍTULO 1: UMA INICIATIVA INÉDITA E O ABRIGO DE SUAS AÇÕES 
 
      Instituição de âmbito nacional, o Serviço Social do Comércio (SESC) surgiu no 

período imediato ao término da Segunda Guerra Mundial, quando iniciativas de 

várias ordens buscavam restabelecer a ordem social. Neste período, o quadro 

político social do país é marcado pela industrialização e êxodo rural que provocam a 

expansão dos grandes centros urbanos, passando estes a receber expressivo 

número de migrantes de norte a sul do Brasil, aumentando assim as demandas 

pelos serviços de educação, saúde, saneamento e transportes. Tal cenário provoca 

a expansão de comércio e serviços diante da nova ordem que divide o mundo entre 

o bloco ocidental capitalista e os países alinhados ao socialismo. 

 
1.1 O SURGIMENTO DO SESC  

 

      Diante dessa realidade, a classe empresarial da época é incitada a exercer papel 

de agente na participação rumo às transformações que clamava a sociedade 

brasileira e com vistas a propiciar o crescimento econômico. Em 1945, ainda sob a 

ditadura Vargas, um grupo de empresários participantes da Conferência das Classes 

Produtoras (realizada em Teresópolis entre os dias 01 e 06 de maio) propõe uma 

série de recomendações para a melhoria das condições gerais de vida da população 

brasileira.  

 

      O documento, que recebeu o nome de Carta da Paz Social, reflete as 

inquietações e preocupações de lideranças empresariais que buscavam “contribuir 

para harmonizar e pacificar o capital e o trabalho [...] num plano superior de 

entendimento recíproco” 9 e com ele declaravam a intenção de criar ”um organismo 

sem similar em parte alguma”10 mantido com a contribuição patronal e dedicado 

especificamente ao serviço social em benefício do trabalhador. 

________________________ 
9 Fragmentos da carta original citados na publicação Uma ideia original – SESC São Paulo 
50 anos. São Paulo: Serviço Social do Comércio, 1997, p.27. 
 
10 Ibidem, p.29. 
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      Com base nas recomendações contidas na carta criou-se o SESC através de um 

Decreto Lei, assinado pelo então presidente da República General Eurico Gaspar 

Dutra no dia 13 de setembro de 1946 e publicado três dias depois no Diário Oficial 

da União. Passa atuar em todo o país por meio de grupos denominados Conselhos 

Regionais, representativos de cada Estado, integrados por membros pertencentes a 

setores da sociedade e dirigentes sindicais, estabelecendo metas por meio de ações 

nas áreas de assistência médica, odontológica, sanitária, hospitalar e jurídica. 

 

      Criada como entidade paraestatal de interesse público assim como as demais 

instituições que hoje compõem o Sistema S: Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial (SENAC), Serviço Social da Indústria (SESI) e Serviço Nacional da 

Indústria (SENAI); a partir da década de 1990 passam a incluir o sistema o Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Serviço Social do 

Transporte (SEST), Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT) e 

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) é mantida pelas contribuições 

compulsórias dos empregadores do comércio, calculadas sobre a folha de 

pagamento dos empregados. Definidas suas áreas de ação social, os serviços eram 

prestados em sedes conhecidas como Centros Sociais. Na capital de São Paulo e 

algumas cidades do interior (a partir de 30 de outubro de 1946), essas unidades 

instalam-se em casarões que eram considerados o eixo da organização e centros 

irradiadores da promoção do bem estar social. 

 

      Até o final da década de 1940, as ações do Serviço Social do Comércio tem um 

cunho notadamente médico assistencial, contribuindo assim com as demandas em 

saúde pública; porém, entendendo que o desenvolvimento deve se calcar na 

formação do cidadão em todos os níveis e no sentido de implementar sua atuação 

para além de seus espaços físicos, são criadas, em 1966 em São Paulo - 

por ocasião do  20 º aniversário de fundação da instituição - as Unidades Móveis de 

Orientação Social (UNIMOS). Essas unidades móveis eram veículos equipados com 

livros, discos e materiais esportivos utilizados para a promoção de atividades 

comunitárias e que fomentavam, pelas rotas onde circulavam a formação de grupos 

de voluntários com interesse cultural em diversas áreas como teatro, cinema e 

fotografia. 
  26 



      São assim experienciadas iniciativas que levam a instituição a introduzir ações 

no campo cultural no sentido de “criar ou organizar condições para que as pessoas 

inventem seus próprios fins e se tornem assim sujeitos – sujeitos da cultura e não 

seus objetos” 11. 

 

      A ampliação de seu campo físico e ideológico de atuação provoca 

transformações no sentido de que as ações não se restringissem ao campo 

assistencialista, mas também a garantir os direitos reservados a todas as classes, 

entre eles o direito ao lazer e a cultura. Concomitante a uma nova amplitude de 

objetivos, ocorre a materialização da ideia de novos espaços que abriguem 

instalações adequadas à realização de atividades culturais e desportivas. 

 

      Assim, em 1967 inaugurava-se na capital de São Paulo, o Centro Cultural e 

Desportivo da Rua Dr. Vila Nova, hoje SESC Consolação que se tratou de um marco 

na concepção arquitetônica e no planejamento de novos equipamentos. Era na 

verdade “uma nova concepção de equipamento que refletia fisicamente a nova 

maneira da entidade cumprir os seus objetivos sociais”12. 

 

      A instituição passa então a ter uma ligação mais íntima com a arquitetura no 

sentido de atender as demandas necessárias a seu crescimento, com a adequação 

dos projetos de edificação aos programas e estabelecendo uma interlocução 

permanente com arquitetos convidados, no sentido de criar um espaço de acordo 

com a cidade, o terreno, a clientela, o que resulta em diferenciações entre os 

projetos a serem realizados para cada unidade de operação.   

 

 
_________________________________ 
11 COELHO, Teixeira. O que é ação cultural. São Paulo: Brasiliense, 2001. p.14. 
12 Uma ideia original – SESC São Paulo 50 anos. São Paulo: Serviço Social do Comércio, 
1997. p.8. 
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      Ao consideramos nesta pesquisa, como recorte, a cidade de São Paulo:  
 

O fato de as questões relacionadas à dinâmica urbana da cidade tem 
peso considerável no planejamento e nas ações do SESC, no âmbito 
institucional. Isso se reflete de um lado – no que diz respeito ao 
espaço externo (entorno) - nas decisões sobre as localidades e as 
instalações que sediarão as novas unidades [...] no que diz respeito 
ao espaço interno, isso se reflete na arquitetura (OLIVEIRA, 2009, 
p.47). 
 

              
      A expansão de sua rede física na capital e interior de São Paulo - que passa a 

gerir construções baseadas nas especificidades de seus objetivos - gera novas 

relações entre cada ambiente onde são atendidas suas ofertas de programação 

sociocultural e as simbioses provenientes da vivência que cada frequentador 

estabelece com tais espaços, uma vez que a simultaneidade de funções respectivas 

a cada um deles o leva, compulsória ou esponteamente, a experienciar práticas 

diferenciadas em uma única área edificada: 

 
É importante destacar que essa mudança para uma concepção de 
espaço multidisciplinar, que dispõe as atividades de forma mais 
integrada, compõe uma etapa de consolidação da visão ampla de 
cultura [...] associada à multidisciplinariedade do espaço podemos 
identificar uma negação, por parte da instituição, de uma suposta 
hierarquia entre esportes, atividades de lazer e manifestações 
artísticas (OLIVEIRA, 2009, p.69). 

 
 
      Na capital e grande São Paulo, o SESC conta com uma rede de 17 unidades, 

em sua maioria centros culturais e desportivos. Dentre suas premissas, está a 

difusão da arte produzida na contemporaneidade, não só por meio de uma 

expressiva oferta de eventos nesse campo, como também integrar aos seus 

espaços, de veemente característica multidisciplinar, obras em artes plásticas 

visando proporcionar ao público frequentador o acesso à produção contemporânea 

de arte brasileira e a ampliação de seu acervo. Diante do desafio de inserir obras de 

arte em tais espaços, surgiram os objetos desta pesquisa: a relação da obra com o 

espaço que a recebe e as possibilidades efetivas de comunicação entre obra e 

espectador em ambientes não dedicados exclusivamente para a exibição de arte. 
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1.2 ORIGENS DOS BAIRROS BELENZINHO, BOM RETIRO E SANTO AMARO 

 
      Entendendo o urbanismo como disciplina que tem como substância programar e 

projetar a conformação da cidade, serão discorridas no capítulo que aqui se abre as 

configurações que deram origem aos bairros que sediam as três unidades do SESC 

na capital de São Paulo, cenários das ações focadas neste estudo. Tal reflexão se 

dá com o objetivo de abordar de maneira sucinta o complexo de dados históricos, 

sociológicos, políticos e econômicos que estruturaram os bairros Belenzinho, Bom 

Retiro e Santo Amaro na capital de São Paulo os quais permitem ampliar a 

compreensão de suas atuais características. 

 
1.2.1 BELENZINHO: A FORMAÇÃO DE COMPLEXOS INDUSTRIAIS  

 
       A área onde hoje se situa o bairro veio a ser conhecida pelos paulistanos por 

volta de 1880 devido ao ar reconhecidamente puro e aos vastos pomares cultivados 

em chácaras pertencentes à elite paulistana, que tornaram o local uma estação 

climática. O nome Belém advém da construção da paróquia São José do Belém em 

1897. A criação do distrito Belenzinho se dá a partir do desmembramento da área da 

região mais abrangente denominada Brás, por meio da Lei nº 623 de 26 de junho de 

1899. 

 

      Conforme relato de Jacó Penteado em seu livro “Belenzinho 1910” ao analisar o 

artigo 2º da referida lei, observa-se que a área que compreendia o novo distrito era 

bastante extensa abrangendo desde “a Rua Bresser até quase à Ladeira da Penha, 

e do Tietê ao alto da Mooca e Tamanduateí. Mais tarde, porém, com a criação do 

distrito do Tatuapé, ficaria bem reduzida” 13. 

 
______________________ 
13 Dentre a bibliografia específica sobre as origens deste bairro, o livro Belenzinho, 1910: 
Retrato de uma época de Jacó Penteado, é dos raros que abordam alguns aspectos 
referentes ao surgimento do local. Escrito como livro de memórias, ressalta de forma 
autobiográfica fatos da vivência do autor no bairro. 
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      Em planta geral da capital paulista datada de 1897, poucas ruas existiam no 

traçado onde se situava o Belenzinho, muitas delas sem denominação. Dentre as 

denominadas, encontra-se a Avenida Álvaro Ramos, então conhecida pela alcunha 

de “rua do pedregulho” em função da extração de areia e pedras que ocorria no 

local. A Rua Padre Adelino (onde se situa o SESC Belenzinho) tem seu nome em 

referência ao padre Adelino Jorge Montenegro, proprietário de extensa chácara no 

local e que além do sacerdócio exercia a função de advogado, atuando entre a 

capital e a cidade de Santos.  
 

      Por volta de 1910, com o crescente processo de industrialização da cidade, 

instalam-se na região as primeiras indústrias destinadas a fabricação de vidro, 

chamadas então de cristalerias, sendo a pioneira delas  a “Germania” de 

propriedade do imigrante de origem alemã  Guilherme Klimburger, seguida de outras  

como a Barone, Progresso e Venturelli. 

 

      Eram em sua maioria pertencentes a imigrantes italianos, portugueses ou 

espanhóis e supriam as demandas de fabricação de copos e de garrafas para 

envasamento de bebidas como cerveja e licores. Com elas abrem-se opções de 

emprego, o consequente povoamento e o crescimento comercial da região com a 

implantação de indústrias de segmentos diversificados, notadamente as de 

produção têxtil, ampliando o mapa da área numa grande área fabril. 

     

      No final do século XIX os domínios das chácaras situadas na zona leste da 

capital paulista  foram se transformando em bairros operários. Pioneiro no parque 

industrial da época era o setor têxtil. Conforme aponta Suely Rolnik “tanto no censo 

de 1907 como no de 1920, aparece claramente que o único ramo realmente fabril, 

possuindo maior grau de mecanização, de concentração de operários e utilização de 

energia elétrica, era o setor têxtil. Os bairros do Brás, Belém e Moóca aí 

concentravam o maior número de estabelecimentos fabris, onde trabalhavam cerca 

de 2.500 operários, metade deles dedicando-se às tecelagens” (ROLNIK apud 

VASQUES, 2005, p.78). 
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      Na atualidade, os complexos industriais que se instalaram no bairro Belenzinho a 

partir do início do século XX deram lugar à expansão imobiliária na forma de 

condomínios verticais. Exceção feita ao local onde hoje se instala a Administração 

Central do SESC São Paulo e o SESC Belenzinho, área onde originalmente se 

ergueu a Sociedade Anônima Moinho Santista Indústrias Gerais. 

 

      Surgida em Santos (SP) em 1905, a Sociedade Anônima Moinho Santista tinha 

como foco de suas atividades a compra e moagem de trigo e outros cereais, 

nacionais e estrangeiros, como também a comercialização de farinhas e farelos para 

a fabricação de massas e congêneres. Foi no ano de 1907 que os gerentes João 

Ugliengo (um jovem italiano especializado na arte moageira) e Oscar Lins Ribeiro 

convenceram o então presidente e sócio majoritário da empresa, José Puglisi 

Carboni, a armar uma infraestrutura que possibilitasse a produção dos tecidos para 

a sacaria. Por cálculos, constataram e demonstraram ao proprietário as vantagens 

em fabricar as embalagens para a farinha, frente aos ônus obtidos mediante à 

compra do produto pronto para o uso. Tal proposta deu início às atividades têxteis 

da companhia que, mais tarde, um tornou-se o maior complexo têxtil da América 

Latina. 

 

      A crescente expansão dos negócios no ramo leva a Sociedade Moinho Santista 

a instituir a Fiação Santista ou Fabrica Belenzinho, mais conhecida como Lanifício 

Santista, onde se produziriam fios para malharia, tricô, crochê e tecidos para 

vestuário social masculino. Instalada na Avenida Álvaro Ramos, suas máquinas de 

fiação de lã começaram a funcionar oficialmente no dia 02 de janeiro de 1935; foi a 

primeira no país a produzir fios de lã em novelo de qualidade comparável aos 

principais fios franceses produzidos na época. 

 

      Pouco tempo depois, na década de 1940, em virtude das demandas, novas 

construções são acrescidas à fábrica. O plano de ampliação projetado pelos 

engenheiros Gandolfo e Locke previa a construção de um novo prédio de quatro 

andares, o que levaria a uma reorganização interna e estabeleceria uma nova 

paisagem no local. 
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      Construída em etapas, as ampliações do edifício são então constituídas por duas 

torres: a leste, mais antiga, com fachada voltada para a Rua Tobias Barreto, frente 

ao cemitério Quarta Parada; a oeste, mais nova com fachada direcionada à Avenida 

Álvaro Ramos. Juntas somavam 32 mil m2 de terreno e 55 mil m2 de área 

construída. A produção era integrada, da lavagem ao produto final. Entre as duas 

torres, um “grande galpão horizontal destinado às etapas de preparação dos fios e 

fiação”(VASQUES, 2005, p.127). 

 

      O crescimento obtido pela empresa fez com que, na década de 1970, novas 

fábricas fossem construídas, adquiridas e modernizadas para as necessidades da 

companhia, deslocando em parte a produção total do conglomerado empresarial.   

 

      Em 1988, com a aquisição de nova fábrica na cidade de Santa Isabel (SP), o 

Moinho Santista no Belenzinho torna-se insuficiente pelo esgotamento do espaço 

físico necessário aos processos de produção; além do mais, alguns insumos como a 

água utilizada para o tingimento passam a limitar a expansão produtiva, uma vez 

que era fornecida por poços artesianos próprios, projetados para a a capacidade 

exata de instalação original da fábrica. Assim, maquinários e funcionários foram 

gradualmente transferidos para Santa Isabel, iniciando a desativação do Lanifício 

Santista. As atividades das instalações da Av. Alvaro Ramos são definitivamente 

encerradas em 1994. O aspecto de abandono contribui para a desvalorização do 

entorno e enfraquece o comércio local, uma vez que quando na ativa, a produção 

era ininterrupta e preenchia a área com suas luzes e movimento. 

 

       É ainda na década de 1990 que o grupo Bunge, que incorporou a Santista, 

realiza a venda da propriedade para o SESC São Paulo. Em 1998, de forma 

provisória e com aproveitamento das instalações em sua configuração original, é 

lançado o SESC Belenzinho, que adequou os espaços disponíveis para atividades 

culturais em conformidade com as linhas de ação do SESC.  
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      Tais atividades se estenderam até o ano de 2005, dando lugar à construção da 

Administração Central do Regional SESC São Paulo e ao SESC Belenzinho a partir 

de novos projetos arquitetônicos. 

 

      Inaugurada em 04 de dezembro de 2010, a unidade SESC Belenzinho é  

estruturada num extenso complexo de lazer configurado num edifício horizontalizado 

composto por subsolo, térreo e 3 pavimentos inserido numa área de terreno que 

compreende 32 mil  m² e uma área construída de aproximadamente 38 mil m². O 

projeto é de autoria do arquiteto Ricardo Chahin e contempla um teatro; espaços 

para apresentações cênicas, conjunto aquático; áreas especiais para a prática de 

atividades esportivas; galpão cultural; clínica odontológica; comedoria; áreas para 

convivência e leitura, oficinas, espaço para cultura digital; espaço de exposições; 

lanchonete; loja e estacionamento. 

 

1.2.2 BOM RETIRO, LUGAR DE VÁRIOS POVOS 
 
      No século XIX, a região do Bom Retiro, localizada entre os rios Tietê e 

Tamanduateí, era formada por algumas chácaras e sítios, como a "Chácara do Bom 

Retiro" que nomeou o bairro. Estas propriedades eram usadas como retiros de fim 

de semana pela população abastada da cidade, como a família Souza Aranha, do 

Marquês de Três Rios, hoje nome de uma das ruas centrais do bairro.  

 

      Conforme anotações hoje pertencentes ao Arquivo Histórico de São Paulo, por 

volta de 1860 o lugar passa a contar com a primeira grande olaria da cidade que, 

para sua produção, utilizava as argilas da várzea dos rios que inundavam com 

frequência. A Olaria Manfred, de propriedade de Manfredo Meyer, adquiriu e loteou 

enorme área abrindo diversas ruas que deflagram o início da urbanização do bairro.  

 
      No entanto, o que marcaria profundamente seu desenvolvimento seria a 

instalação da Estrada de Ferro São Paulo Railway (hoje Santos-Jundiaí), conhecida 

como Estrada de Ferro "Inglesa". Após sua inauguração, em 1867, depósitos e 

indústrias começaram a se instalar na região assim como a primeira Hospedaria dos 

Imigrantes.                                                                                                          
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      Transferida em 1888 para o Brás, a hospedaria foi construída para atender a 

grande quantidade de imigrantes que chegava à cidade.  

 

      Muitos destes imigrantes acabaram por se instalar no próprio bairro, atraídos 

pela possibilidade de emprego gerada pela expansão industrial e comercial no 

entorno da linha férrea e pelos preços baixos dos terrenos recém-loteados. Destes, 

os italianos era maioria por suas notórias habilidades em manufatura. De acordo 

com os dados relatados por Hilário Dertônio na publicação O Bairro do Bom Retiro, 

com a execução da passagem inferior da Alameda Nothmann sob as linhas da 

ferrovia, o bairro expande-se às Ruas José Paulino e da Graça, posteriormente à 

Rua Barra do Tibagi, tornando-se artérias de intenso comércio. As atividades 

comerciais, concentradas na Rua José Paulino, não eram exercidas pelos italianos e 

sim, por imigrantes portugueses ou, em número menos expressivo, por 

representantes da comunidade árabe como turcos, sírios ou libaneses. 

 

      A partir dos anos 1920, muitos judeus começaram a chegar ao bairro. Vindos, 

sobretudo da Rússia, Lituânia e Polônia, se dedicam às atividades do comércio. Um 

número representativo deles aí se estabelece a partir de final dos 1930 em 

decorrência da 2a Guerra Mundial que assola a Europa, quando passam a ser 

maioria no local. Por eles são instaladas as primeiras sinagogas e escolas judaicas e 

implementam as oficinas de confecção têxtil.  

 
      É na década de 1960 que começam a chegar os sul-coreanos ao Bom Retiro. 

Estes imigrantes passaram a comprar as principais lojas implantadas pelos judeus 

no bairro, sobretudo nos anos 1980, quando se beneficiaram de uma lei de 1982, 

que anistiava imigrantes ilegais. A presença desta comunidade é notada 

especialmente pelo estabelecimento de templos religiosos, restaurantes e a grande 

maioria de confecção e comércio do ramo têxtil hoje existente no local. 
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      Bairro culturalmente diversificado o Bom Retiro ainda abriga gregos, lituanos e 

bolivianos entre seus os moradores. Na atualidade, é cenário de uma conflitante 

diversidade em relação aos aspectos sócio econômicos, que oscila entre áreas de 

intensa atividade comercial ou franca degradação. 

 
      Nessa ambiência está hoje instalado o SESC Bom Retiro, inaugurado em 26 de 

agosto de 2011. É uma edificação composto por subsolo, térreo e três pavimentos, 

inserida numa área de terreno que compreende em torno de 3.900m2 e uma área 

construída com aproximadamente 12.850 m2. 

 

      Localizado na Alameda Dino Bueno com Alameda Nothman, o projeto tem 

assinatura do arquiteto Leon Dikjstein e abriga em sua estrutura espaços criados de 

acordo com as demandas funcionais para a prática de lazer sócio cultural proposta 

pelo SESC. Situa-se numa área onde a cidade, no final do século XIX, viveu seu 

primeiro surto de especulação imobiliária originado do loteamento da antiga Chácara 

Charpe, pelos arquitetos alemães Frederico Glette e Victor Nothman, que hoje dão 

nome a ruas do bairro. 

 

1.2.3 SANTO AMARO: VILAREJO, CIDADE AUTÔNOMA, BAIRRO 
 

      Bairro originado de uma aldeia indígena à margem do rio Jurubatuba ou 

Jeribatiba, que em tupi significa muitos jerivás - um tipo de palmeira de porte médio 

comum na área hoje denominada Santo Amaro, situada ao sul da capital paulista. 

 

      O primeiro registro de doação de terras na região data de 12 de agosto de 1560: 

duas léguas de terras na margem esquerda do rio. Data dessa época a 

denominação Santo Amaro, homenagem dos jesuítas que trouxeram de Portugal 

uma imagem do santo. O padre José de Anchieta rezou ali uma missa e oficialmente 

a aldeia passa a ser conhecida como Santo Amaro (um santo dos primeiros anos do 

cristianismo, nascido em 513 D.C. na Itália). 
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      Como outras vilas, Santo Amaro passou décadas no esquecimento, até que em 

1609 se formou a sociedade para a Fábrica de Ferro Jeribatiba. E assim foi iniciada 

a exploração de minério de ferro nas margens do Jurubatuba. Nessa época o local 

foi chamado de Nossa Senhora da Assunção do Ibirapuera. No dia 15 de janeiro de 

1686, a capela de Ibirapuera foi elevada a Freguesia de Santo Amaro.  

 

       A forte presença de imigrantes alemães assentados na região a partir de 1827, 

onde implantam a agricultura (e uma variedade de serviços como serralheria, 

mecânica e sapataria) torna Santo Amaro o grande celeiro da Província. No dia 10 

de julho de 1832, por um decreto da Regência de Dom Pedro I, foi elevado a Vila de 

Santo Amaro. Em 4 de março de 1835 tomou posse o primeiro prefeito, Manuel José  

de Moraes. 

 

      Em 1866 inicia-se o funcionamento da Estrada Carris de Ferro, ligando São 

Paulo a Santo Amaro. Foi substituída pelos bondes em 1913, sendo o último bairro a 

vê-los em operação, em 1968. Conforme já mencionado, Santo Amaro passa a ser 

município em 1832 e como tal permaneceu por 103 anos até que, em 22 de 

fevereiro de 1935, o interventor Armando de Sales Oliveira resolveu anexá-lo à 

cidade de São Paulo. Muitos movimentos pela emancipação do bairro foram feitos 

ao longo dos anos, todos sem sucesso. 

 

      Na década de 1940, a expansão do parque industrial gera uma ocupação 

desordenada do espaço devido ao adensamento populacional de São Paulo, que 

então passa a receber um número expressivo de migrantes procedentes do Norte e 

Nordeste do país, afugentados das rigorosas secas destas regiões. Atraídos pela 

oferta de emprego na indústria e na construção civil, passam a ocupar à área de 

Santo Amaro provocando loteamentos clandestinos em áreas invadidas. 

Estabelecidos e economicamente desfavorecidos, os migrantes marcam seus traços 

culturais na região e geram a expansão do comércio informal de produtos populares.       
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      Hoje, o bairro é uma zona de contrastes socio econômicos e de problemas com 

infraestrutura. Em sua área possui simultaneamente condomínios de luxo, bolsões 

de pobreza e grandes centros empresariais, como o presente na Rua Amador Bueno, 

onde se situa a Unidade SESC Santo Amaro projetada pelo arquiteto Edson Elito e 

equipe,  e inaugurada em novembro de 2011.  

 

      O terreno onde se ergueu a referida Unidade SESC Santo Amaro era ocupado 

anteriormente por garagem de ônibus de linha que circulavam na capital e, a 

exemplo do procedimento adotado com as instalações originais da fábrica que foi 

adaptada para ocupação provisória do SESC Belenzinho, tiveram aí lugar às 

atividades do SESC Santo Amaro com programação sócio cultural no período de 

2001 a 2006, oferecida nas instalações da antiga garagem, de acordo com a 

capacidade de área útil da configuração original, sofrendo apenas algumas 

adequações em sua estrutura a fim de que fossem atendidas as demandas para sua 

ocupação temporária até o início da construção de suas instalações definitivas. 

 

      Inagurada em novembro de 2011, é hoje uma edificação composta por um 

pavimento inferior, térreo e dois pavimentos superiores, inserida numa área de 

terreno que compreende aproximadamente 7.500 m² e uma área construída coberta 

estimada em 17.300 m². O projeto arquitetônico de Edson Elito previu uma 

edificação predominatemente horizontal, buscando oferecer ao usuário a amplitude 

visual e sensorial dos ambientes bem como das atividades neles desenvolvidas. 

 

      Para tanto o arquiteto empregou o conceito de transparência com vidros e 

estruturas em concreto e aço, permeados por grandes vãos e extenso pé direito na 

área de convivência. 
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CAPÍTULO 2: A PRESENÇA DA ARTE EM ESPAÇOS DE SOCIALIZAÇÃO 

 

      Como característica determinante que culminou nas escolhas de obras de arte 

para os espaços do SESC aqui investigados está o fator de que tais espaços cujos 

ambientes abrigam as obras serem de natureza multidiscilplinar. Convergindo fluxos 

de objetivos de uso de espaços diferenciados, o espectador obtém a experiência 

estética proposta pelas obras por vezes de maneira compúlsória.  

 

      Os ambientes de uma Unidade SESC, determinados por sua função, são de 

forma geral, definidos por projetos arquitetônicos que se configuram - não só nas 

três Unidades foco da ação deste estudo, como também na maioria das unidades da 

rede - na seguinte disposição: 1- no andar térreo, uma ou mais áreas de convivência 

tendo, como grande área de recepção e convívio, uma praça com área de 

alimentação; 2- andares superiores que se subdividem por funções específicas 

como biblioteca, piscina, quadra esportiva, sala de espetáculos com foyer, 

consultórios odontológicos, área administrativa, sala(s) de ginástica, sala para 

atividades de cultura digital, sala(s) para oficinas. A inserção de obras na confluência 

destes diversos ambientes se distancia da experiência visual proposta numa sala 

específica para exposições? 

 

      A exibição de obras em espaço de múltiplas funções rompe com a “noção de 

‘grau zero’ de interferência no espaço - revelada no desejo de neutralidade, de 

transparência do cubo branco - que  implica a utopia da atemporalidade e a negação 

da contingência do presente” (GONÇALVES, 2004, p.54). 

   

      Cabe aqui procurar analogias entre espaços de exposição convencionais e os 

espaços multidisciplinares do SESC, que geram alguns dos questionamentos deste 

estudo. Entendemos aqui que ambas as naturezas destes locais são lugares de 

trocas, sendo então denominados como lugar social.  A diferença entre um local de 

apresentação que isole a obra de arte num ambiente que a distancie de uma 

realidade cotidiana e sua exibição num espaço “contaminado” pode ser tênue, ao 

relevarmos a  reflexão  de René Vinçon - autor do livro Artifices d’exposicion - pois 

para ele, a exibição de obras põe em atividade uma experiência ao mesmo tempo 
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      O espaço onde se expõe é, para esse autor, “um campo para a vivência do 

efeito estético e para a aproximação de um conhecimento sensível da realidade. 

Essa ativação implica, portanto, pôr em uso social a obra” (1999 apud 

GONÇALVES, 2004, p.30). 

 

      Ao considerarmos esta reflexão, as implicações de dimensão social e estética 

podem ser compartilhadas em situação de equivalência em ambientes específicos 

ou de natureza múltipla, sendo que o espectador ou frequentador interage 

visualmente com os signos que compõem aquela espacialidade, colocando-se frente 

a uma experiência que o leva a atribuir sentido ao trabalho artístico com o qual se 

depara, e como frequentador do SESC, por mais de uma vez.  

 

      Esta possibilidade de rever por múltiplas vezes os trabalhos posicionados nos 

ambientes não necessariamente implica extenuar fatores comunicantes. As 

percepções a se estabelecerem entre obra e espectador podem ser inesgotáveis, 

uma vez que o que legitima um trabalho de arte é a singularidade que a experiência 

de vê-lo propicia. 
 

      Desta maneira vem se formando um acervo que a princípio, timidamente, tinha 

como função compor os ambientes de trabalho. Concomitante a sua expansão, o 

SESC passa a adquirir obras que passam a ser expostas em seus espaços coletivos 

destinados a realização das ações socio culturais.  

 

      Ao nos remetermos à epoca em que a instituição foi fundada, constata-se uma 

lacuna no cenário artístico brasileiro  devido a escassez de espaços para exposições 

de arte. Coube à iniciativa privada – notadamente entre as cidades de São Paulo e 

Rio de Janeiro -  dar alguns passos no sentido de ativar a vida cultural no campo das 

artes visuais no sentido que foram adotadas  

 
                                  ações de um mecenato de origem empresarial ativo no pós-

guerra[...]dando origem a novos museus de arte na cidade de 
São Paulo[...] que foram por décadas espelho de um poder 
econômico que buscava colocar a vida cultural e artística da 
‘cidade que mais cresce no mundo’ em sintonia com o espírito 
desenvolvimentista (1995 apud MACHADO, 2009). 
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      Sabemos, pela explanação colocada no primeiro capítulo dessa pesquisa, que 

não constava dentre os campos de ação que originaram a fundação do SESC a 

difusão das artes visuais.    

 

      Porém, é importante colocar que a partir desse espírito calcado no 

desenvolvimento social é que suas bases conceituais e ideológicas foram se 

expandindo, passando a constituir espaços de maior amplitude e que hoje são 

complexos arquitetônicos de convívio que não poderiam deixar de incluir a 

experiência estética como elemento de formação. 

 

      Cabe ponderar alguns fatores que diferenciam o processo de expansão de 

acervo de uma instituição privada de emimente caráter social e sem fins lucrativos – 

caso do SESC – com ações neste sentido realizadas por corporações cujos fins se 

baseiam na expansão do capital econômico. Com maior frequência, a partir da 

década de 1980, no hemisfério norte, as empresas passam ativamente a incorporar 

a cultura contemporânea como valor corporativo adquirindo e organizando coleções 

próprias, muitas vezes motivadas por incentivos fiscais.  

 

      Esse exemplo foi seguido, de forma menos contundente, por algumas empresas 

no Brasil. No entanto, apesar de ativar segmentos importantes do sistema da arte 

como curadores e galerias, seu papel ainda é discutível, pois:  

 

Atentas à sua posição simbólica na mente das pessoas 
(consumidores), as empresas usam as artes, carregadas de 
implicações sociais, como mais uma forma de estratégia de 
propaganda ou de relações públicas, ou ainda, para usar o 
jargão da cultura corporativa, encontrar um ‘nicho de 
marketing’: uma forma de ganhar entrée num grupo social mais 
sofisticado pela identificação com seus gostos específicos 
(WU, 2006, p.32). 

 

      Expostos de forma reservada nos escritórios ou distribuídos em seus espaços 

privados, tais coleções mantém-se afastadas do grande público, salvo se 

esporadicamente expostas em um museu.  
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      Ainda citando o importante estudo realizado pela especialista em cultura 

contemporânea, a chinesa Chin-tao Wu em seu livro A Privatização da Cultura – 

onde realiza uma meticulosa pesquisa em torno do patrocínio empresarial e o 

envolvimento dos grupos econômicos no mundo das artes – há de se considerar, 

conforme mencionado na publicação que “poucas corporações podem ser obrigadas 

à prestação de contas sociais e políticas, nem mesmo solicitadas a serem 

culturalmente responsáveis [...] ninguém pode contestar as formas como as 

corporações decidem utilizar suas numerosas coleções de arte contemporânea, cujo 

acesso é restrito a um círculo pequeno de sócios em negócios e elites sociais e 

negados ao público em geral”14. 

 

      Diante dessas considerações vale aqui retomar as reflexões de Bourriaud em 

torno das intrínsecas questões relacionais que envolvem a arte que é, como afirma,  

“uma atividade humana baseada no comércio, sendo ao mesmo tempo objeto e 

sujeito de uma ética, tanto mais que, ao contrário de outras atividades sua única 

função é se expor à esse comércio” 15
 . Portanto a exposição de obras é um encontro 

fortuito carregado de significações que permite trocas com durações em ritmo 

contrário ao da vida cotidiana, propiciando um verdadeiro ”interstício social” 16
. 

 

      Assim cabe às instituições culturais despojadas de fins lucrativos serem o palco 

destas relações, ao dispor obras que atuam como dispositivos provocadores de 

trocas no campo social.  

 

_________________ 
14 WU, Chin Tao. A Privatização da Cultura: a intervenção corporativa nas artes desde os 
anos 80. São Paulo: Boitempo, 2006. p.328. 
 
15 BORRIAUD, Nicolas. Estética relacional. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p.25. 
 
16 Ibidem. p. 22. Borriaud utiliza o termo interstício baseado em Karl Marx, que o denominou 
para se referir às comunidades de troca que escapavam ao quadro da economia capitalista 
por não obedecerem às leis do lucro. No contexto abordado no livro, o autor o emprega para 
designar trocas possíveis numa exposição de arte, as quais favorecem um intercâmbio 
humano diferente dos que nos são impostos pelas formas mecanizadas de comunicação. 
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      Neste sentido, vale considerar algumas das reflexões da filósofa Anne 

Cauquellin em seu livro “Arte Contemporânea: uma introdução” onde procura 

distinguir os papéis atribuídos aos atores que atuam no sistema da arte 

contemporânea afirmando que: 
 

Sabendo-se que as instituições têm por função designar para o 
público o que é arte contemporânea, elas são atores 
importantes dentro da rede. Os conservadores ou diretores de 
instituições deste tipo entram no jogo com a vantagem de 
promover obras sem usufruir, em princípio, benefícios ligados à 
especulação (CAUQUELLIN, 2005, p.70). 

 
 

      Nesta conjetura, uma instituição que determina criar e realizar um projeto 

assume um compromisso ético e moral de aprovação e mérito de seu propósito, 

quanto mais quando se trata de conteúdos que permitem um enriquecimento da vida 

cotidiana. 

 

      Portanto, a comunicação estabelecida entre exposição e recepção de obras 

opera-se a partir de um “ponto de encontro de quem a promove – o museu, o centro 

cultural, a galeria, o curador, o artista – com o público, seu interlocutor. Implica, 

necessariamente, um discurso e uma recepção estética, situados numa ordem socio 

cultural, porque apoiados em valores presentes na conjuntura social”17. 

 

      O  aquecimento do mercado de arte que passa se notabilizar a partir do final dos 

anos 1990 permitiu a formação de consideráveis coleções particulares  e  a 

manifestação por parte de alguns colecionadores de dar uma dimensão pública às 

suas aquisições. No Brasil temos o exemplo do Instituto Inhotim, de propriedade do 

empresário Bernardo Paz, localizado na cidade de Brumadinho (MG), tido na 

atualidade como referência mundial em arte contemporânea ao reunir numa imensa 

área verde obras de artistas brasileiros e internacionais. 

 
___________________ 
 

17 GONÇALVES, Lisbeth. Entre Cenografias: O Museu e a Exposição de Arte no século XX. 
São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo/FAPESP, 2004.  p. 57. 
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      Na esteira desta iniciativa, outros colecionadores brasileiros apostam em abrir 

seus acervos: na cidade de São Paulo, a coleção de Oswaldo Correa da Costa pode 

ser vista com hora marcada num espaço expositivo nomeado “Coleção Particular” 

espaço este custeado pelo próprio empresário. Sem uso de leis de incentivo, 

reformou uma área de 130m2 com a inclusão de reserva técnica, passando no local 

a organizar exposições trimestrais que, segundo ele, são tentativas de compreender 

a própria coleção voltada à arte contemporânea. 

 

      Na cidade de Ribeirão Preto, a abertura em 2011 do Instituto Figueiredo Ferraz 

passa a tornar público o acesso a uma coleção que ultrapassa mil obras de arte. O 

proprietário, o paulistano João Carlos de Figueiredo Ferraz escolheu a cidade do 

interior paulista para viver e construir sua usina de açúcar nos anos 1980, época em 

que iniciou sua coleção de arte. Durante anos tentou enviar seu acervo por 

comodato para instituições da capital; sem êxito, decidiu construir seu próprio 

instituto. 

 

      Tais iniciativas amplificam os terrítórios para uma maior abrangência dos 

espaços de arte o que deveria aumentar numa mesma proporção a responsabilidade 

do sistema educacional no tocante à formação de público para a arte. 

 

      Alinhado ao compromisso com a educação informal, o SESC se propõem a 

alimentar esta cadeia que contribui para a formação de público, ao constituir-se 

como espaço social da arte. Para a composição do conjunto de obras a integrarem 

as unidades do SESC, em exibição em suas dependências, foram também 

levantadas obras que já compunham o seu acervo e passaram a ser exibidas nas 

unidades SESC que integram este estudo. Como fator de mediação, foram fixados 

junto às obras textos sintéticos em formato de etiqueta os quais apresentam cada 

artista e a proposição de sua obra.  
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CAPÍTULO 3: LINGUAGEM E COMUNICAÇÃO DA ARTE CONTEMPORÂNEA 
NUM CONTEXTO DE ESPAÇO MULTIDISCIPLINAR 
 
 
      Ao se dispor um variado conjunto de obras de arte em espaços concebidos com 

base na multidisciplinariedade, não poderia aqui deixar de refletir sobre tal conceito 

e as implicações que esta condição acarreta ao se instalar obras em espaços de 

diferentes naturezas. 

 

      Adoto aqui a multidisciplinaridade (ou pluridisciplinariedade) como conceito onde 

“várias disciplinas analisam um dado objeto, sem que haja ligação necessária entre 

essas abordagens disciplinares. O que se faz é pôr em paralelo diferentes maneiras 

de enfocar um tema, que são coordenadas com vistas ao conhecimento global de 

uma determinada matéria”18. 
 

      Numa analogia com os espaços SESC aqui investigados podemos sugerir que  

cada local dotado de função pode, no conjunto, proporcionar diferentes experiências 

passíveis de convergir em complementariedades por meio da combinação de áreas 

“propondo estimular ou tornar possíveis conhecimentos, experiências simbólicas, 

sociais e também sensitivas (corporais), e por tais meios instituir um sentido e um 

ideal de formação aprimorada e de hábito, tanto do ponto de vista individual quanto 

coletivo”19. 
 

 
 
_________________ 
 
18 Entre diversas definições de multidisciplinaridade adotamos aqui aquela formulada por  
José Luiz Fiorin, professor e pesquisador da área de linguística, que em suas investigações 
mostra que a interdisciplinaridade é da natureza dos estudos lingüísticos, por ser a 
linguagem multiforme e heterogênea. Apresenta as razões pelas quais hoje a 
interdisciplinaridade é um universal positivo do discurso e conceitua, com base na 
etimologia, os termos interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade e 
transdisciplinaridade.  
19

 CUNHA. Newton. “Cultura e Ação Cultural: uma contribuição a sua história e conceitos”. 
São Paulo: Edições SESC SP, 2010. p.62. 
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      Neste contexto, a presença da arte deve operar como dispositivo propositor na 

interlocução entre os dilemas da contemporaneidade inseridos nos conteúdos das 

obras formatadas em diferentes linguagens, pois, toda ampliação que permite ao 

indivíduo o domínio de diferentes códigos passa a lhe dar condições muito mais 

favoráveis de compreender e expressar o mundo:  

 
Se o mundo circundante tem para nós alguma realidade objetiva, é 
construída pela linguagem que utilizamos. Não podemos escapar a 
esse universo de linguagem. O que significa, entre outras coisas, que 
o desenvolvimento de linguagens artificiais e o uso cada vez mais 
generalizado delas alteram nossa visão da realidade. Constroem, 
pouco a pouco, outro mundo (CAUQUELIN, 2005, p.64).  

 

      Isto vem a significar que as indagações estéticas estimuladas pela observação 

do objeto artístico não são meros atos de consumo passivo, mas sim, uma ação 

dinâmica que faz com que as coisas não permaneçam imutáveis. Desta forma, a 

arte age não como o ponto final de um processo, mas como início e centro de uma 

contínua investigação do significado. Encontros permanentes com a arte 

contemporânea que propiciem este processo devem ser fomentados para que o 

indivíduo e consequentemente, a sociedade, tenha como exercício a confrontação 

reflexiva do mundo que o cerca. 

 

      Deparamo-nos talvez com o antigo debate que muitas vezes reforça a 

complexidade da arte contemporânea no se que se refere às dificuldades de 

decodificação de suas formas e conteúdos, sublimados (e muitas vezes, esvaziados) 

a tal ponto de ponto de não se efetuar o processo comunicativo. Cabe lembrar as 

palavras do crítico Agnaldo Farias ao mencionar que arte é frequentação. O olhar 

não é um ato passivo e o constante exercício da recepção estética amplia o domínio 

do conhecimento e do vocabulário visual: 

 
Talvez a função simbólica da arte aponte justamente para o que não 
se mostra imediatamente, e para isso, ela requer um engajamento  
interpretativo, uma disponibilidade interna e uma atenção empática e 
crítica específica, que mudam nossa relação com as coisas 
(OSÓRIO, 2005, p.55). 
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      Assim a análise de um espaço descaracterizado de neutralidade para 

apresentação de arte, leva-nos a uma noção de que cada trabalho exposto no 

contexto aqui investigado constitui seu espaço, estabelecendo relações dentro de 

um complexo espacial distanciado do conceito de isolamento da obra. “É nas 

relações com um campo social específico com instituições, atores e práticas 

correspondentes que se especula o valor de arte de uma obra, tanto material como 

simbólico”20. 
 
      Vemos então que o comportamento do artista e sua prática produtiva determina 

a relação que estabelece por meio de sua obra, independente do local onde esta se 

apresenta. Conforme Borriaud, em teoria onde afirma os diversos aspectos 

relacionais da arte, ”o que ele (o artista) produz, em primeiro lugar são relações 

entre as pessoas e o mundo por intermédio dos objetos estéticos”21. 

 

      Vale também salientar que as premissas arquitetônicas, ou seja, as condições 

do ambiente onde a obra se apresenta são também utilizados por artistas como 

forma de lidar com um contexto e por meio deste realizar a pretensão de questionar 

em que medida pode alterá-lo. Essa questão é mais amplamente desenvolvida no 

capítulo procedente a este, onde são explorados os processos de seis artistas 

escolhidos para trabalhos  específicos nas unidades SESC objetos deste estudo.  

      Os formatos imprecisos da arte contemporânea manifestados em diferentes 

experiências estéticas conduzem a uma problematização e questionamentos dos 

locais considerados próprios à arte - entendidos como lugares que carregam em si 

um longo processo histórico ligado ao projeto de modernidade, onde a ideia de 

espaço público tem papel central. Na contemporaneidade, esta ideia requer 

reelaborações diante das presentes realidades sociais que levam a produzir outras 

concepções de espaço, institucionalizados ou não. 

________________________ 
20

 ROCHA, Enrico e CESAR, Vítor. Arte e outros espaços. Texto integrante do catálogo da 
32º Panorama da Arte Brasileira. São Paulo: Museu de Arte Moderna, 2011. p.256. 
21 BORRIAUD, Nicolas. Estética Relacional. São Paulo: Martins Fontes, 2009. p.59. 
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      A multiplicidade e extensa diversificação das produções artísticas a partir dos 

anos 1980 - quando debates culturais e artísticos são fomentados pelo advento da 

cena pós-moderna - impulsiona certa competitividade das manifestações artísticas 

no cenário social, revelando novos meios para se fazer arte bem, como a exploração 

de espaços virtuais ou reais para expô-la. Surgem então iniciativas de investimentos 

para a construção de novos museus, eles mesmos obras de arte arquitetônicas 

como o Museu Guggenheim de Bilbao, a Nova Galeria de Sttutgart e a Tate Modern 

de Londres, obras expressivas que revelam novos conceitos empenhados na 

contemporaneidade para os espaços da arte. 

 

      Ao cotejarmos as reflexões de Anne Cauquellin diante do panorama 

contemporâneo da arte, podemos assim considerar que “essas transformações 

alcançam o domínio artístico em dois pontos: no registro da maneira como a arte 

circula, ou seja, do mercado, e no registro intra-artístico - ou conteúdo das obras” 

(CAUQUELLIN, 2005, p.65). 

 

      Para tanto espaços que promovem o encontro presencial com a arte, legitimam 

que “o embate direto diante da obra implica relações espaço-temporais, surgindo, 

pois, não apenas da experimentação perceptiva e intelectual do sujeito fruidor diante 

da obra, mas de uma totalidade advinda do entrelaçamento dessa experimentação 

com o espaço por ambos habitados” (SALCEDO, 2009, p.22). 
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3.1 PROCEDIMENTOS CURATORIAIS E RELAÇÕES ARTE E ESPAÇO 
 
      No tocante as questões que nortearam a linha curatorial, uma vez conhecido os 

espaços já configurados em construções ainda não finalizadas, foram realizados 

estudos e pesquisas que possibilitaram a seleção de poéticas que ampliassem 

como valor a existência de cada espaço a elas destinado no sentido de que cada 

obra o absorvesse, ao interagir com seus vocábulos formais nos ambientes de 

maneira que as acepções de seu conteúdo os dinamizassem em significações. 

 

      As pesquisas e leituras realizadas pelo grupo destacado para a curadoria 

resultaram, após questionamentos pertinentes à demanda que a tarefa exigia, em 

conjuntos de obras que tensionam relações e culminam, sim, em questões que 

relevam o gosto, mas que buscaram  “levar em conta as relações e correlações com 

a vida pública, que diz respeito a juízos ponderados e fundados em critérios que 

não antecedem os próprios trabalhos de arte, mas são fornecidos por eles”21. 

 

      Assim, como as obras foram selecionadas para espaços de naturezas 

funcionais diferentes, - não se colocando necessariamente uma ao lado da outra, 

como visto comumente em exposições temporárias – não se pode afirmar que 

foram ali reunidas por relações de concordância entre si, evitando-se assim um 

discurso que as unificasse ou as colocasse numa plataforma homogênea; ao se 

pensar sua presença no respectivo espaço que ocupa, nota-se a possibilidade de 

ampliação de sentidos do ambiente como um todo. 

 
 
 

_______________________________ 
21 ALVES, Cauê. A curadoria como historicidade viva. Ensaio originalmente publicado no 
livro Sobre o ofício do curador de Alexandre Dias Ramos (Org.). Porto Alegre: Editora Zouk, 
2010. p. 45. 
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      De forma desejável, o grupo curatorial aspirou que o maior número possível de  

linguagens plásticas fosse contemplado objetivando a seleção de artistas com 

posição estabelecida diante da crítica e do mercado de arte, com o intuito de  

propiciar aos usuários e frequentadores o exercício da fruição e da experiência 

estética por diversos meios ao considerar que tais experiências são indispensáveis 

na formação sensível de todo cidadão. 

 

      Além dessa experiência direta com a obra nos diversos ambientes que abrigam 

os programas e as linhas de ação da instituição, o objetivo é que tais obras 

estimulem a criação de atividades alinhadas com as proposições educativas do 

SESC, integrando ações culturais e pedagógicas que ofereçam a ampliação de 

conhecimento por meio da exploração dos conteúdos relacionados à estética, à 

história e à crítica de arte contidos na formulação das obras. Todas as questões 

provocadas para os trabalhos de curadoria reforçam o caráter interdisciplinar desta 

atividade ao requerer reflexões, noções conceituais, tomada de partido, relações 

com a arquitetura e produção. 

 

      Dentro deste contexto, o objetivo é propor para espectadores oriundos de 

diferenciados níveis socio econômicos e culturais o diálogo presencial entre obra, 

espaço e público e trazer para dentro da instituição trabalhos que acenem debates 

pertinentes à produção artística contemporânea.  

 

      Na atualidade são inúmeras as polêmicas que envolvem o que seria o 

verdadeiro papel de um curador e a sua importância dentro do que se conhece como 

sistema da arte. No contexto da ação proposta pelo SESC, no qual se embasam as 

investigações deste estudo, tomei a curadoria como o exercício de identificar 

produções do presente, agrupando informações e criando conexões numa tentativa 

de passar ao público as mesmas revelações provocadas ao me deparar com as 

obras de arte na fase de estudos para descobertas e pesquisas de produções 

artísticas.  
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      Procurou-se na ação curatorial construir-se um espaço de experiência que 

promovesse relações  interdisciplinares com outros campos das áreas  humanas  ao  

presumir que as obras, num contexto institucionalizado que visa à educação, atinjam 

uma dimensão pública onde não apenas se “comenta a sociedade em metáforas 

visuais , mas também se cria e performa uma relação social”22. 

 

      Tratou-se de uma tarefa distanciada e descomprometida da espetacularização e 

mais alinhada a criar ambientes que propiciam o exercício da observação de 

visualidades onde se articulam discursos, procurando para isso situar as obras de 

forma estratégica nos espaços. Por um ponto de vista, o processo curatorial afirmou-

se, como experiência, na base da proposta desenvolvida por Greenberg, Ferguson e 

Nairne no livro Thinking about exhibitions onde apontam que: 

 

As exposições são o principal espaço de troca na economia 
política da arte, onde o sentido é construído, mantido e, 
ocasionalmente, desconstruído. Em parte espetáculo, evento 
sócio-histórico, dispositivo de estruturação, as exposições - 
especialmente de arte contemporânea - estabelecem e 
administram os significados culturais da arte (1996 apud MOURA, 
2012). 

 

      Do ponto de vista etimológico o termo curadoria tem como definição: 

 

Em sua origem e cujo significado se mantém, é um termo jurídico 
aplicado a pessoa incumbida de zelar pelos bens e direitos dos 
que não o podem fazer por si mesmos, representando-o em 
instâncias legais (do latim curatore, aquele que cuida e administra 
em nome de outrem; tutor). No século XIX, no entanto, a palavra 
migrou para o terreno das artes, indicando inicialmente o 
responsável pela guarda legal, pela catalogação e exposição de 
coleção de artes plásticas particulares, bem como a de 
documentos e de obras literárias entregues a seus cuidados. 
 

_______________ 
22  HOFFMAN, Jens. Em palestra apresentada em 17 de março de 2003 na Escola de Artes 
Visuais do Parque Laje no Rio de Janeiro, por ocasião da inaguração da mostra “A 
exposição como trabalho de Arte“ por ele concebida. Publicado na Revista “Concinnitas”, 
ano 5, nº 6, julho de 2004, p.21.   
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Já no século XX, passou a concorrer e mesmo a substituir, 
sobretudo no âmbito de fundações públicas ou privadas, a 
denominação tradicional de conservador chefe de museus, ou 
seja, o dirigente encarregado de preservar, recuperar e promover 
exposições de acervos, sugerir e justificar novas aquisições e 
ainda divulgar pesquisas da instituição por meio de publicações e 
seminários. De maneira corrente, o curador tem sido o 
profissional incumbido de sugerir e orientar o conteúdo de 
eventos de artes plásticas modernistas e contemporâneas, 
conforme temas e critérios pessoais, e mesmo o de administrar, 
financeiramente as exposições “23”. 

 

      Na contemporaneidade, dentre as polêmicas surgidas pelas definições atribuídas 

a atividade curatorial, pode-se citar o ponto de vista defendido pelo curador inglês 

Jonathan Watkins, que ao basear-se no ensaio The critic as artist escrito por Oscar 

Wilde em 1890, afirma que a curadoria é uma forma de atividade artística, uma vez 

que ela implica, como uma espécie de ready made, numa ação criadora de 

deslocamento do objeto artístico. Para Watkins, esta ação “quebra uma hierarquia 

cultural centrada no autor e se encaminha para um discurso pós-produtivo, no qual a 

função da curadoria torna-se uma outra parte reconhecida do campo expandido da 

produção de arte”24. 

 

      Há ainda quem categorize formas de atuação do curador profissional. Caso do 

crítico e curador Olu Oguibe em seu artigo O Fardo do Curador onde define, a partir 

de reflexões em torno do mercado globalizado, “três tipos de curadores que surgem 

a partir de meados do século: o burocrata, o connaisser e o corretor cultural” (2010 

apud RUPP, p.37). 

 

____________ 
 

23 CUNHA, Newton. Dicionário SESC: a linguagem da cultura. São Paulo: Perspectiva: Sesc 
São Paulo, 2003. p. 206. 
 
24  O’ NEILL, Paul. In: Issues in curating contemporary art and performance. RUGG, Judith e  
SEDGWICK, Michèle. Bristol, UK: Intellect Books, 2007. p.21. 
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      Sem a intenção de debater a pertinência ou não das definições explanadas por 

Oguibe em seu artigo, aterei aqui à primeira denominação por ele dada que, 

acredito, seja mais alinhada à atuação do grupo que compôs os trabalhos curatoriais 

objetos desta pesquisa: aquela que reconhece o profissional que exerce uma 

atividade curatorial vinculado a uma instituição dedicando-se a ela e à arte devido a 

sua especialidade, cumprindo as obrigações básicas que lhe cabem.  

 

      Diante de outras definições que possam ser atribuídas a tal profissional há ainda 

a afirmação de David Strauss em artigo de sua autoria intitulado As tendências do 

mundo: curando após Szeeman e Hopps onde coloca que curadores que iniciaram 

suas carreiras sem terem uma experiência prolongada com uma instituição de arte e 

às questões pertencentes ao lugar, correm riscos de executar apenas meras 

repetições de atuações já feitas no passado. 

 

      Esta reflexão pode ser verificada após leituras, como as que revelam quebras de 

paradigmas no que concerne a conteúdos e formas de realizar exposições, 

notoriamente na Europa e Estados Unidos a partir da segunda metade do século 

XX. Muitas delas se tornaram marco e foram realizadas por profissionais que de 

alguma maneira tinham vínculos com instituições. Como exemplo, podem ser 

citados todos os curadores entrevistados por Hans Ulrich Obrist, crítico e curador 

suíço que reuniu o resultado destas entrevistas na publicação Uma breve história da 

curadoria, onde transcreve relatos de importantes trabalhos de profissionais que 

instituíram novas formas de pensar e expor arte. 

 

      No tocante às primeiras pesquisas focadas para o SESC Belenzinho – maior 

unidade em extensão das unidades aqui estudadas - foram primeiramente 

direcionados os estudos para seleção de trabalhos que contemplassem a área 

externa ao ar livre, local de confluência de todos os públicos, independente da 

atividade que os tenha levado até a esta unidade SESC. O entorno da área onde se 

situa a Unidade é marcado pela total ausência de outros equipamentos culturais, 

num perímetro em que - conforme explanado no primeiro capítulo - no decorrer de 

sua urbanização,  concentrou um considerável número de indústrias,  muitas delas  

hoje demolidas, dando lugar a condomínios verticais que vem alterando 

consideravelmente a demografia do local.       52 



      Para tanto, para a praça da unidade SESC Belenzinho, local de trocas e 

encontros, a seleção de esculturas e/ou instalações tiveram destaque ao relacionar-

se que tal categoria de espaço, destinada ao uso público em maior escala, ”só 

encontra seu espaço contextual no momento em que é flagrada numa seleção de 

usos que lhe atribui significados”25. 

 

      Para este local, Ana Tavares (Belo Horizonte/MG, 1958; vive e trabalha em São 

Paulo) criou a obra intitulada “Labirinto” (Fig.1), trabalho onde a artista recria formas 

inspiradas em equipamentos urbanos num espaço para grande fluxo de pessoas, e 

que se caracteriza como um trânsito entre a cenografia urbana, a criação escultórica 

e o design. Na obra interativa, o diálogo com o espaço arquitetural onde se insere é 

de fundamental importância ao colocar o observador/participante numa espécie de 

confronto ou jogo com o espaço que ocupa, uma vez que é levado a ter escolhas 

diante das diferentes passagens e caminhos que compõem a obra.   

   

 
Fig.1 - A obra “Labirinto” de Ana Tavares instalada na praça  do SESC Belenzinho. 
 
______________________ 
25 FERRARA Lucrécia D’Alessio. A Estratégia dos Signos. São Paulo: Perspectiva, 1989, 
p.120. 
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Fig. 2 - Vista parcial da obra “Labirinto” de Ana Tavares instalada na praça do SESC 
Belenzinho. As palavras referem-se a nomes científicos de pássaros brasileiros, cujos 
cantos gravados são ouvidos durante o percurso do espectador pela obra. 
 

 
Fig. 3 - Vista parcial da obra “Labirinto” de Ana Tavares. 
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      Na larga escadaria situada na entrada principal de acesso à Unidade e à grande 

praça, instalou-se a obra de Tatiana Blass (São Paulo/ SP, 1979. Vive e trabalha 

em São Paulo). A artista iniciou sua carreira com a pintura e, posteriormente, passa 

a projetá-la para fora da tela estabelecendo um desprendimento do plano rumo à 

experimentação tridimensional. A partir daí realiza instalações e intervenções no 

sentido de invadir ou desestabilizar o espaço do óbvio.        

 

      Intitulada “Páreo # 2” (Fig.5), a escultura em granito negro foi instalada nos 

degraus da escadaria e é composta por quatro pernas equinas destituídas do 

restante do corpo do animal, sugerindo ao espectador a complementação imaginária 

da integridade suprimida no jogo ilusório proposto pela artista.  

 

 
Fig. 4 - Escadaria de acesso ao SESC Belenzinho ainda em fase de construção, 
onde posteriormente foi instalada a obra de Tatiana Blass. 
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Figs. 5 e 6 - A obra “Páreo # 2”  de Tatiana Blass instalada no SESC Belenzinho. 
 

 
Fig. 6 
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      O artista Guto Lacaz (São Paulo/ SP, 1948; vive e trabalha em São Paulo) tem 

em sua carreira um livre trânsito entre os campos da arte e da ciência, com 

significativa produção que abrange desde a criação de esculturas e videoinstalações 

a projetos e construção de instrumentos científicos. 

 

      Em seu currículo constam obras que se situam ou envolvem o elemento água. 

Ainda para o espaço da praça o artista criou “Ondas d´água” (Fig.7) obra cuja 

inventividade e ironia refletem de maneira lúdica as mudanças geradas pela 

moderna sociedade industrial, levando-as para a esfera da arte. A obra, instalada 

numa estrutura semelhante às construídas para portarem chafarizes, é inspirada nos 

monjolos coloniais ainda presentes em fazendas no interior do país e representa um 

contraponto entre tecnologia atual e formas rudimentares de geração de energia. 

 

 

 
Fig. 7 - Instalação “Ondas d’água” de Guto Lacaz na praça do SESC Belenzinho. 
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Fig. 8 - Detalhe da instalação “Ondas d’água” de Guto Lacaz na praça do SESC Belenzinho. 
 

 
Fig. 9 - Instalação “Ondas d’água” de Guto Lacaz na praça do SESC Belenzinho. 
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      Deslocando-se para a área interna da Unidade o frequentador/espectador se 

depara com a área de atendimento e informações ao público, local de caráter mais  

intimista e, portanto, propenso a um outro grau de contemplação. Para este espaço 

a artista Vania Mignone (Campinas/SP, 1967, onde vive e trabalha) realizou uma 

pintura de grande extensão horizontal (Fig.10).  

 

      A caminho da visita que realizou ao local - em setembro de 2010, quando a 

unidade já se encontrava em finalização de sua construção - a artista observou em 

terreno próximo ao SESC a presença de uma tenda armada de circo (hoje uma rara 

presença na cidade de São Paulo), o que a levou a algumas observações em 

relação às funções e a estética da linguagem circense.  

 

       A pintura, sem título, com predominância de cores quentes e enquadramentos 

fechados, sem campo de profundidade, apresenta-se como spots de cenas de um 

espetáculo circense, porém - a exemplo do que ocorre comumente em sua pintura - 

há nela certa suspensão de um tempo corrente, pausado pela inserção de palavras 

que sintetizam a tensão da cena retratada. 

 
Fig.10 - Pintura da artista Vania Mignone criada para a Central de Atendimento do SESC 
Belenzinho.  
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Fig.11- Pintura da artista Vania Mignone criada para a Central de Atendimento do SESC 
Belenzinho.  
 

 

 
Fig.12 -  Detalhe da obra de Vania Mignone no SESC Belenzinho. 
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Fig.13 - Detalhe da obra de Vania Mignone no SESC Belenzinho  
 

    
Fig.14 - Detalhe da obra de Vania Mignone no SESC Belenzinho  
 

      Ao prosseguir para a área interna em direção aos locais que abrigam a maioria 

das atividades sócio culturais da Unidade, o caminho é amparado por uma extensa 

marquise onde se instalou a obra do artista Emmanuel Nassar (Capanema/PA, 

1949. Vive e trabalha em São Paulo/SP).  

 

      O artista é dos mais expressivos dentre o cenário brasileiro a transitar entre os 

elementos captados da estética popular e a produção contemporânea, em que a 

presença de materiais precários bem como gambiarras e o constante uso de cores 

em suas obras evidenciam o diálogo inspirado na imagética do universo popular.    
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      Para o local de fluxo e passagem constante de frequentadores e sujeito a 

intempéries climáticas, foi selecionada de sua autoria uma obra sem título (Fig. 15) 

formada de placas de metal originalmente usadas como painéis de propaganda 

(outdoors), que foram recolhidas pelo artista após o descarte, em diversas regiões 

no interior do país. A composição consiste na elaboração dos fragmentos das 

imagens desgastadas dos painéis, constituindo uma configuração que ressignifica o 

objeto, dando-lhe uma nova plasticidade, agora distanciada da comunicação visual e 

verbal  que lhe deu origem.  

 

 
Fig. 15 - Obra sem título de Emmanuel Nassar instalada na marquise do SESC Belenzinho.  
 

 

      A poética de Nassar é comumente revelada por obras abertas ao contato, que 

provocam debates e questões acerca das obras reconhecidas como artísticas ou 

não. Seu olhar se coloca atentamente sobre o mundo – especialmente nos artefatos 

e  arquitetura pertencentes ao estrato mais pobre da cidade de Belém do Pará – 

dele recolhendo a matéria de sua expressão. 
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Fig. 16  - Obra sem título de Emmanuel Nassar instalada na marquise do SESC Belenzinho.  
 

 

      Ao adentrar o espaço interno do térreo, próxima à biblioteca, existe uma 

escadaria que é contemplada por grande incidência de luz. Local que se mostrou 

apropriado para instalação da obra da artista Iole de Freitas (Belo Horizonte/MG, 

1945. Vive e trabalha no Rio de Janeiro/RJ). Construída em formas sinuosas de 

policarbonato transparente e aço (Fig. 17), sua configuração é transformada 

conforme a luz natural que recebe, provocando percepções e sensações diversas ao 

espectador. Possuidora de uma consolidada carreira no cenário das artes plásticas 

no âmbito nacional e internacional, Iole reúne em seu trabalho elementos diversos 

que desafiam e interagem com o espaço que o circunda. Em sua instalação, leveza 

e luminosidade dialogam entre si e o ambiente, em um movimento constante.  
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Figs. 17 e 18 - Obra de Iole de Freitas instalada no SESC Belenzinho, vista por diferentes 
ângulos. 
 

 
Fig. 18 
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Figs. 19 e 20 - Obra de Iole de Freitas instalada no SESC Belenzinho, vista por diferentes 
ângulos. 
 

 
Fig. 20 
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Fig. 21 - Croqui realizado por Iole de Freitas com especificações e esquema de montagem 
de sua obra no SESC Belenzinho. 
 
 
 
 
      Destinado a realização de exames médicos para acesso à piscina, o espaço 

onde foi instalado o trabalho de Laerte Ramos (São Paulo/SP, 1978. Vive e trabalha 

em São Paulo) é local de frequência de público de todas as idades. Posicionada na 

área de espera para a consulta, foi instalada a obra “Patrulha de Resgate”(Fig.22).  

 

      A obra é formada por um conjunto de peças tridimensionais em cerâmica que 

imitam de forma irônica uma operação de resgate. Com claras referências a uma 

situação de salvamento em meio a um conflito, a ação representada na obra é 

suavizada pela intenção lúdica presente em toda a produção realizada pelo artista. 

Grande parte do repertório de trabalhos criados por Laerte é contemplado com o 

emprego da cerâmica, técnica pouco presente no cenário da arte contemporânea 

brasileira. 
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Fig. 22 - Obra “Patrulha de Resgate “ de Laerte Ramos instalada na área de exame médico 
do SESC Belenzinho. 
 
 
      A obra de Paulo Climachauska (São Paulo/SP, 1962, onde vive e trabalha) se 

insere nas relações entre arte e arquitetura, e tem a escultura como um dos meios 

para sua expressão. Baseado numa construção que revela um sentido de ordem, o 

artista criou a série “Infinito Mensurável” - da qual um exemplar foi adquirido para 

exposição no espaço de reuniões do SESC Belenzinho (Figs. 23 e 24) - constituída 

por esculturas em latão em formato de régua de um metro, distorcida em sua forma. 

Com números decrescentes - que constituem o sistema de elaboração das obras de 

Climauchauska, conhecido pela prática de construir o objeto ou a forma artística por 

meio de operações de subtrações que culminam no zero - a régua possui um 

movimento sinuoso que cria uma topografia, sobre a qual os números se 

apresentam na ordem inversa de uma régua comum.  
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      O trabalho parece buscar um contraponto à ordem linear que encontramos nos 

sistemas reguladores do mundo.  

    
  Fig. 23 - “Infinito Mensurável”  de Paulo Climachauska, objeto em latão exposto no     

SESC Belenzinho. 
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Fig. 24 - “Infinito Mensurável” de Paulo Climachauska, objeto em latão exposto no SESC 
Belenzinho. 
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      A obra de Márcia Xavier (Belo Horizonte, 1967; vive e trabalha em São Paulo) é 

calcada na experimentação das possibilidades de expressão tridimensional da 

fotografia. Dentre o repertório de imagens explorado pela artista está presente um 

olhar voltado à investigação da visão fotográfica aérea das cidades, em imagens 

captadas e transformadas em instrumentos ópticos que criam distorções e 

distensões do olhar. 

 

      “Curva Francesa” (Figs. 24 e 25), obra de sua autoria que foi instalada no SESC 

Belenzinho, é uma cartografia poética da cidade de São Paulo em imagem de escala 

ampliada na forma da ferramenta gráfica curva francesa e se apresenta como uma 

metáfora visual do movimento e do fluxo urbano. 

 

 

 
 
Fig. 25 - Obra “Curva Francesa” de Márcia Xavier adquirida para exposição no SESC 
Belenzinho.  
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Fig. 26 - Obra “Curva Francesa” de Márcia Xavier exposta no SESC Belenzinho.  

 
      O artista Nelson Leirner (São Paulo/SP, 1932. Vive e trabalha no Rio de 

Janeiro), investiga o que provém das tradições - na arte ou na vida - como forma de 

subvertê-las ou reificá-las por meio de sua poética sarcástica e irreverente. Dentre o 

foco de suas provocações, consta sua posição crítica em relação ao sistema de arte 

e os mecanismos que envolvem tal sistema. Seus trabalhos revelam embates entre 

tradição e ruptura, chegando tal posicionamento a culminar em alguns escândalos 

em sua carreira. Dentre suas práticas artísticas26, a apropriação de objetos e 

referências à  história da arte têm lugar de destaque: caso da série de catálogos da 

casa de  leilões Sotheby’s onde Leirner opera  algumas interferências  sob as capas, 

nelas inserindo objetos ou imagens que desconstroem a grandeza das obras ilustres 

que as cobrem. Desta série de múltiplos, cinco exemplares foram adquiridos e 

exibidos no SESC Belenzinho (Figs. 27, 28,29, 30, 31 e 32). 

_____________ 
 

26 O próprio Nelson Leirner questiona-se se o que faz é arte ou não. “Do sublime ao sórdido, 
o artista apresenta o entrechoque entre diversas e requintadas tradições expressivas [...] 
operando subversões e deslocamentos no âmbito da linguagem visual e de seus suportes”, 
criando trabalhos híbridos ”situados na fronteira indecisa que separa a alta cultura do rol dos 
objetos e das expressões comuns”. In: FARIAS, Agnaldo. Arte Brasileira Hoje. São Paulo: 
Publifolha, 2002, p.63.   
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Fig.27 - Série de múltiplos “Sotheby’s” de Nelson Leirner exibidas em área de trabalho de 
técnicos do SESC Belenzinho.  

 

      
Fig. 28 - “Sotheby’s 1” de Nelson Leirner        Fig. 29 - “Sotheby’s 2” de Nelson Leirner 

  
 
 
 
            72 



   
Fig. 30 - “Sotheby’s 3” de Nelson Leirner             Fig.31 - “Sotheby’s 4” de Nelson Leirner 
 

                         
                        Fig. 32 - “Sotheby’s 5” de Nelson Leirner 
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      O artista Fabricio Lopez (Santos/SP 1977, onde vive e trabalha) tem uma  

expressiva trajetória em gravura, técnica pela qual desenvolve trabalhos onde a 

pesquisa de cor e a sobreposição pictórica são elementos estruturantes da obra. O 

início de sua formação foi dedicado à pintura e ao desenho e hoje são influentes 

nos métodos de reprodução gráfica que utiliza, especialmente na xilogravura 

realizada em matrizes de grande formato. A obra de sua autoria, “Estação” (Figs. 33 

e 34), selecionada para compor o acervo e exposta na área do foyer do teatro do 

SESC Belenzinho, é uma matriz xilográfica de grande dimensão que integrou a 

exposição individual Valongo na Estação Pinacoteca de São Paulo em 2009.   

 

      A obra tem como assunto a temática que definiu a referida mostra – o bairro 

Valongo em Santos, que foi um importante ponto de escoamento da produção 

cafeeira entre os séculos XIX e XX. 

 

 
Fig. 33 - “Estação” matriz xilográfica de Fabrício Lopez  exposta no SESC Belenzinho.  
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Fig.34 - “Estação” matriz xilográfica de Fabrício Lopez exposta no SESC Belenzinho.  

 
 
      Para a área de recepção da odontologia foi destinada a obra “Lembrando Yves 

Klein“ (Fig.35) do artista Miguel Rio Branco (Las Palmas de Gran 

Canária/Espanha, 1946. Vive e trabalha no Rio de Janeiro/RJ). Por meio de uma 

expressiva trajetória artística, Rio Branco dedica-se a captar cenas isoladas das 

cidades, o que inclui desde vilarejos a grandes metrópoles, mostrando os 

personagens que nestes locais habitam como protagonistas da cena social. Ele 

caminha com sua câmera por esses lugares, capturando os cenários do submundo 

onde se desenrolam os dramas, as paixões e os desejos de um grande contingente 

humano. A obra adquirida é um registro fotográfico captado de um espaço público, 

parte de uma alvenaria cujo enquadramento revela, dentre as diversas camadas de 

pintura desgastada em sua superfície, os resquícios de um azul intenso análogo ao 

tom empregado pelo artista francês Yves Klein (1928-1962) em suas pinturas e 

performances. 

 

            75 



 
Fig. 35 - “Lembrando Yves Klein”, fotografia de Miguel Rio Branco em exposição no SESC 
Belenzinho. 
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      Para a área de espera da odontologia e no sentido de contemplar o acervo da 

instituição com exemplares da Arte Popular, foram adquiridas e instaladas obras do 

artista Marinaldo dos Santos (Belém/PA, 1961, onde vive e trabalha) cuja poética 

ultrapassa os parâmetros relacionados à arte ingênua ou primitiva, sendo seus 

trabalhos dos mais destacados dentre a produção contemporânea do estado do 

Pará (Figs. 36 e 37). 

 

      Suas obras resultam de um imaginário construído com elementos da linguagem 

contemporânea ao empenhar materiais de diversas origens, organizando-os em 

colagens e misturas que oferecem outra dimensão aos objetos banalizados pelo uso 

cotidiano e que adquirem, pelas mãos do artista, qualidades artísticas peculiares. 

 

 

          
 
Fig. 36                                                          Fig. 37  
 
 
Figs.36 e Fig. 37 - Obras  “Caixa Prego” e “Ligações Clandestinas” de Marinaldo dos 
Santos. 
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      Ainda dentro da vertente Arte Popular e com o intutito de privilegiar a linguagem 

tridimensional foram adquiridas e instaladas próximas às áreas de acesso às salas 

de espetáculos, esculturas de artistas cuja produção tem se destacado no circuito 

comercial de arte em São Paulo: escultura em madeira (Fig. 38) de Aberaldo 
Santos (Ilha do Ferro/AL, 1960, onde vive e trabalha) e Véio (Cícero Alves dos 

Santos), natural da cidade de Nossa Senhora da Glória/SE em 1947, onde vive e 

trabalha, dono de expressiva produção calcada na artesania em madeira (Fig. 39). 

 

      A iniciativa de inserir a arte popular em exposição junto a obras do chamado 

sistema de arte contemporânea é um valor adotado pelo SESC, que tem como 

missão ser palco de todas as manifestações artísticas. Neste sentido, pode-se aqui 

citar o crítico Paulo Sergio Duarte, que a despeito das oposições entre tais vertentes 

de arte, afirma que “é preciso repensar não uma teoria de arte contemporânea, mas 

uma teoria contemporânea da arte que dê conta dos processos poéticos 

independente da origem das obras”27. 

 

      Dentre os artistas posicionados no campo da arte popular e do qual a instituição 

constitui significativa coleção, foram destacadas para a unidade Belenzinho, pinturas 

de Carlos Alberto de Oliveira (“Carnaval a cavalo”); Gerson Alves de Souza 

(“Gente no Trem”); Iracema Arditi (“Berço de Campeão”); José Alves de Olinda 

(“Exus”), objetos de parede em dimensões variáveis. 

 

 

 

 

 

 

_______________ 
27 DUARTE. Paulo Sérgio. Arte Brasileira: Além do Sistema. São Paulo: Galeria Estação, 
2010, p.6. 
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 Fig. 38 -  Obra  de  Aberaldo Santos                          Fig. 39 - Obra do artista Véio 
 
 
 
 
      Para o SESC Belenzinho foram ainda selecionadas do acervo já pertencente à 

instituição, obras de Rubens Gerchman como as serigrafias da série “A estética do 

Futebol” e que contemplou o espaço próximo às quadras de esportes; Geraldo de 
Barros – fotografias da série “Sobras” e “Fotoformas”; Ana Amélia Genioli – 

fotografias “Vitrine sobre a Paulista I, II e III”; Flávio de Carvalho, gravura em metal 

sem título; Georgia Kyriakakis com as “Mesmas e outras”, calcogravuras em 

grande dimensão executadas a partir de quatro matrizes que articuladas entre si, 

geram formas que remetem a ânforas, taças e outros recipientes que armazenam 

líquidos; Leya Mira Brander com gravuras onde transitam pessoas e cenas 

cotidianas dispostas como mosaicos.  
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      Para o SESC Bom Retiro algumas das escolhas de obras foram efetuadas 

após a descoberta de poéticas que, em seu contexto, tangenciavam ou sugeriam 

referências às características sócio econômicas da região onde a unidade se 

estabeleceu. Conforme explanado no primeiro capítulo, a área que compreende 

Campos Elísios e Bom Retiro possui um histórico de desenvolvimento urbano 

calcado na implantação de indústrias e expansão do comércio, o que atraiu para a 

o local imigrantes de várias procedências e hoje se caracteriza como zona de 

veementes traços culturais, mesclados à sedimentação de problemas sociais que 

originaram a deterioração de sua paisagem. 

 

      A praça central é também nesta unidade SESC o espaço de partida, de onde 

são visíveis todos os andares superiores bem como todos os elementos que o 

compõem. Tal configuração indicou que todas as obras a serem posicionadas em 

qualquer um desses andares poderiam ser suscetíveis a uma espécie de duelo 

visual, indicando que, expostas, travariam analogias ou contrapontos visuais.  

 

      A configuração predial em muitos pontos indicava uma vocação ou apelo para 

inserção de obras que ativassem visualmente alguns destes espaços, podendo 

criar uma simbiose com o ambiente. Neste sentido, foram também realizadas 

intervenções visuais específicas que evidenciam o campo espacial onde foram 

instaladas e que serão aqui posteriormente explanadas em suas propostas e 

processos.  

 

      Os trabalhos de pesquisa levaram à seleção de diferentes gerações de artistas 

brasileiros, com poéticas que permeiam reflexões relacionadas à urbanidade28 e ao 

coletivo, na intenção de inserir no interior da Unidade produções visuais 

correlacionadas à cidade e a dilemas políticos e sociais. 

_______________ 
28 Giulio Carlo Argan realizou importantes estudos que afirmam a história da arte como 
história da cidade. Seus escritos relacionam a identidade entre arte e cidade onde constata 
que “todas as pesquisas visuais deveriam ser organizadas como pesquisa urbanística [...] 
faz urbanismo quem quer que realize alguma coisa que, colocando-se como valor, entre, 
ainda que nas escalas dimensionais mínimas, no sistema de valores”. In: ARGAN, G.C. 
“História da Arte como História da Cidade”, São Paulo: Martins Fontes, 1993. p.224. 
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      Dentre as obras com mobilidade, foram levantados os históricos de obras de 

Rubens Gerchman (Rio de Janeiro, 1942; São Paulo, 2008), Claudio Tozzi (São 

Paulo/SP, 1944; vive e trabalha em São Paulo) e Nelson Leirner (São Paulo, 1932; 

vive e trabalha no Rio de Janeiro/RJ); Arthur Barrio (Porto/ Portugal, 1945; vive e 

trabalha no Rio de Janeiro) e Paulo Bruscky (Recife /PE 1949, onde vive e 

trabalha), buscando relacionar em suas poéticas as posições políticas e possíveis 

correlações que pudessem estabelecer analogias com aspectos sociais presentes 

na região em que se situa a unidade SESC Bom Retiro e arredores. 

 

      Entre as décadas de 1960 e 1970, alguns artistas tiveram uma atuação crítica 

em relação ao sistema por transporem em suas obras pontos de vista 

contestatórios relativo ao quadro político e social brasileiro do período. Os 

movimentos artísticos surgidos nos anos 1960 desafiaram “as concepções 

modernistas da arte, desafio que se expressou no reconhecimento de que o 

significado de uma obra de arte não se reduz à sua composição interna, como 

queria o modernismo, mas implica o contexto em que existe. Um contexto social e 

político em coexistência com os aspectos formais da obra. Por isso, as questões 

sobre política da arte e identidade cultural e pessoal viriam a se tornar centrais nas 

artes dos anos 1970”29. 

 

      Por entre as obras realizadas neste período, destaca-se a produção de Nelson 
Leirner que tem em si uma carga política cujo enfoque poético não tem como 

objetivo maior provocar debates sobre a ordem social ou política, mas sim e 

principalmente, uma atitude que opera politicamente em relação à própria arte, 

seus sistemas e mecanismos, posição também presente nas obras de Barrio e 

Bruscky. Para tanto foram escolhidas obras destes autores que apontassem 

questões que se relacionam ao estatuto da arte na sociedade.  

 

__________________ 

29 SANTAELLA, Lucia. Por que as comunicações a as artes estão convergindo? São Paulo: 
Paulus, 2005. p.38. 
 
 
            81 



 

      De Rubens Gerchman foram destacadas, para a composição do acervo a ser 

exposto no SESC Bom Retiro, três obras que, juntas, contemplam três fases 

exponenciais da trajetória do artista. Instalada na praça central, a obra “Lute” (Fig. 

40) – denominada pelo próprio artista como poema escultura – foi produzida 

originalmente em 1967 para uma intervenção na Avenida Rio Branco, na cidade do 

Rio de Janeiro, no mesmo ano de sua produção. 

 
Fig. 40 - Obra “Lute” de Rubens Gerchman  adquirida para o acervo SESC e em exposição 
no SESC Bom Retiro. 
 
 
      Refletia a inquietação frente às dificuldades relacionadas à liberdade de 

expressão nas artes e nas organizações da sociedade brasileira da época; no 

entanto, têm em si conotações poéticas que atravessam uma temporalidade 

definida e corresponde à proposição do artista de “se articular com seu entorno 

coletivo/urbano, sair de sua interioridade/ateliê, habituais em seu fazer artístico”30. 

___________________ 
 
30 AMARAL, Aracy. Arte Para Que? A preocupação social na arte brasileira, 1930-1970. São 
Paulo: Nobel, 1984, p. 32. 
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      A segunda obra de Gerchman adquirida e também posicionada na praça 

intitulada “O Homem do Carro Vermelho” (Fig.41), pertence à fase em que sua 

pintura é inspirada na crônica policial jornalística e nos conflitos da vida urbana, 

onde personagens anônimas da coletividade destacam-se permeadas por palavras 

ou frases isoladas; compõem a cena de um jogo articulado entre o real e a ficção, 

desvelando o olhar do artista diante de fatos da violência presente nos grandes 

centros urbanos .  
 
      A obra é inspirada pelo período em que Gerchman trabalhou como artista 

gráfico em publicações então denominadas fotonovelas, gênero visual literário 

extensamente consumido pelas classes populares entre as décadas de 1960 e 

1970, e de onde extraiu fontes para seu trabalho.  

 

 
Fig. 41 - Obra “Procurado pela morte do homem do carro vermelho” de Rubens Gerchman 
adquirida para exposição na Praça do SESC Bom Retiro. 
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Fig. 42 - Ao fundo à direita, a obra “Procurado pela morte do homem do carro vermelho”  
de Rubens Gerchman, em exposição na Praça do SESC Bom Retiro. 
 

      Como artista gráfico, Gerchman levou a modernidade às revistas brasileiras nos 

anos 1960, numa época em que as publicações apresentavam-se visualmente 

conservadoras e pouco criativas. Nesse mesmo período, a cena artística brasileira, 

no rastro da ebulição do movimento pop mundial, passa a representar a realidade 

urbana fazendo uso de cores fortes e materiais industriais para reproduzir imagens 

populares icônicas.  

 
      Realizando farta produção no período regido pela ditadura militar, Rubens 

Gerchman lança seu olhar às cenas da vida urbana e às implicações resultantes da 

política da época e passa a retratar sínteses do universo jornalístico e das 

adversidades sociais, com experimentações e apropriações de imagens em-

pregadas em pinturas, esculturas e assemblages. 

 

      Proveniente da derradeira fase de produção do artista, a obra “100% Negro, 

100% Malevitch” (Fig. 43) tem referências em duas importantes vertentes da arte 

do século XX - o suprematismo e a pop arte.  
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      Para a constituição da obra Gerchman faz uso de quatro camisetas populares 

estampadas com as inscrições 100% negro e 100% negra e sobre uma delas aplica 

com tinta a frase 100% Malevitch, referindo-se ao criador do Suprematismo, 

Kazimir Malevitch, artista que introduziu a abstração na arte no início do século XX, 

ato que rompeu totalmente com os cânones artísticos produzidos até então. 

 

 
Fig. 43 - Obra “100% Negro, 100% Malevitch” de Rubens Gerchman adquirida para 
exposição num dos corredores do SESC Bom Retiro. 
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      Do artista Claudio Tozzi a obra “Multidão” (Figs. 44 e 45) foi posicionada na 

unidade Bom Retiro na área de atendimento próxima à praça. Criada em 1968, tem 

sua formulação alinhada com a tendência figurativa presente na produção artística 

de então voltada à representação de questões sociais e do cotidiano urbano, 

empregando a linguagem plástica originada pela pop arte norte americana que 

despontou ao mundo no final da década de 1950, na busca da confluência entre as 

artes, a tecnologia e a cultura de massa.   

 

      A obra tem sua referência nos movimentos coletivos que buscavam a inserção 

da participação popular nos segmentos políticos da sociedade brasileira e a 

restauração da democracia no país. O tema abordado na obra “partia de uma 

preocupação com a objetividade, até então pouco comum na arte brasileira [...] 

onde o artista, e outros de sua geração, refletiam as discussões da sociedade, o 

que estava no jornal [...] o crítico Mario Schenberg denominou este mergulho na 

realidade com o termo Novo Realismo. Algumas vezes, a pintura de Tozzi chegou a 

ser panfletária sem perder a força estética ou negligenciar o tratamento plástico da 

imagem”31. 

    
Figs.44 e 45 - Obra “Multidão” de Claudio Tozzi  na área de atendimento ao público do 
SESC Bom Retiro. 
_______________ 
31 MAGALHÃES, Fábio. Claudio Tozzi. São Paulo: Lazuli Editora: Companhia Editora 
Nacional, 2007, p.8. 
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      Nelson Leirner nasceu no bairro do Bom Retiro em São Paulo, onde viveu 

parte de sua infância. Seu pai, Isay Leirner, era um imigrante polonês que se 

radicou no local em 1927 ali estabelecendo uma indústria têxtil e foi, juntamente 

com sua esposa, Felícia, grande incentivador das artes em São Paulo entre os 

anos 1950 e 1960. Leirner é hoje um dos maiores artistas plásticos em atividade no 

país e tem como uma das características de seu trabalho, a crítica ao sistema das 

artes e à sacralização das obras pelo mercado, pelos colecionadores e museus ao 

empregar em suas obras ironia, sarcasmo e irreverência.  

 

      Foram selecionadas três obras de sua produção para composição do acervo 

em exposição no SESC Bom Retiro. A primeira delas, adquirida e exibida no 

primeiro pavimento da unidade, é uma série de três peças que integrou a exposição 

intitulada “Tecnologia do Cotidiano” realizada na galeria Grupo B no Rio de Janeiro 

em 1971; para a exposição, Nelson realizou oito peças de roupas diferentes, 

algumas com edições. As obras “Paletó”, “Fraque” e “Calça” (Figs. 46,47 e 48) são 

constituídas de materiais industriais como feltros em enormes tamanhos e, na 

referida exposição, foram suspensas como estandartes que podiam ser 

manipulados pelo público.  

 

  
Fig. 46                                        Fig. 47                                         Fig.48 
 
Figs. 45, 46 e 47 - Obras  “Calça”, “Fraque” e “Paletó” de Nelson Leirner. 
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      A categoria de traje escolhido e a maneira com que foram dispostos é uma 

alusão à rigidez moral e de comportamento da época, atuando como um protesto 

sublimado contra a sociedade e ao regime então vigente no país. O mercado de 

arte passou a assimilar estas obras que foram envidraçadas e emolduradas anos 

depois por galerias, sem a permissão do artista. 

 

      A segunda obra, intitulada “Construtivismo Naval” (Figs. 49, 50 e 51), é um dos 

trabalhos recentes de Nelson onde revela, mais uma vez, sua posição crítica em 

relação ao sistema da arte.  

 

      Em “Construtivismo Naval”, também instalada no primeiro pavimento, o artista 

ordena e agrupa centenas de barcos confeccionados em madeira, cuja forma é 

baseada no mesmo modelo dos que são feitos a partir de dobras de uma folha de 

papel; pintados de maneira equivalente em preto e branco, juntos formam um 

campo de alto contraste. 

 

 
Fig. 49 - “Construtivismo Naval” uma das três obras de Nelson Leirner instalada no primeiro 
pavimento do SESC Bom Retiro. 
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Fig. 50 - “Construtivismo Naval” uma das três obras de Nelson Leirner instalada no 
corredor do primeiro pavimento do SESC Bom Retiro. 
 

 
Fig. 51 - Obra “Construtivismo Naval” (detalhe). 
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      A obra atrai o olhar, mas sua superfície repele o tato. O título da obra refere-se 

à tendência construtiva da arte brasileira (que tem sua expressão máxima na arte 

concreta paulista e neoconcreta carioca) e, por ela, Leirner ironiza e critica uma 

parcela do circuito artístico do país que pretende eternizar a arte construtiva como o 

principal momento da produção realizada no país no século XX em detrimento de 

outras formas de expressão artística. 

 

      Obras de artistas integrantes do Concretismo e Neo Concretismo foram  

parodiadas por Leirner em trabalhos realizados para exposição na Bienal de 

Veneza de 1999, onde apresentou a série “Construtivismo Rural”, dando origem a 

uma profícua série de “construtivismos”. Dentre as referências para a produção 

inicial desta série, constam obras de Luiz Sacilotto, Lygia Clark, Dionísio del Santo 

e Aloísio Carvão. 

 

      Ainda de autoria de Leirner, foi adquirida a obra “Construtivismo Musical” (Figs. 

52 e 53), um relevo de parede em forma de teclado de piano, impossível de ser 

tocado. Pertence também à série de trabalhos de sua recente produção. 

 

      Aparentemente receptiva à interação do público, por meio deste trabalho 

Leirner exerce uma metáfora crítica, em sentido irônico, com relação às obras que 

são criadas para serem interativas, porém inacessíveis ao espectador por conta 

dos altos valores que passam a representar no mercado, o que anula o sentido da 

obra em sua origem. A desmistificação do objeto artístico e a sua dessacralização é 

constante em seu percurso, onde procura formas de viabilizar a existência da 

própria arte por meio de alterações e referências satíricas a obras consideradas 

marcos da história da arte.  

 
Não pelo fato de terem fracassado, mas o início, apontado para essa busca do embate, para a constituição dos trabalhos junto ao 

outro,  
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Exise nauabra u embate evidente com a obra de Duchamp, principalmente no que se refere ao seu caráter dessacralizador, à sue dr à 

tra os mecanismos de construção das 
convenções que regem o mundo das art 
Figs. 52 e 53 - Obra “Construtivismo Musical” de Nelson Leirner exposta no segundo 
pavimento do SESC Bom Retiro. 
 

 
Fig. 53 
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       A arte de Arthur Barrio baseou-se por longo período nos conflitos gerados pela 

necessidade da liberdade de expressão e pela luta contra a desigualdade inerente 

ao sistema capitalista. Artista multimídia chega a renunciar em sua obra a 

objetualidade da arte, visando criticar suas condições de produção, circulação e 

consumo na sociedade contemporânea. Em sua trajetória realizou diversas ações, 

delas derivando situações documentadas em fotografias, cadernos de artista e 

filmes super oito 32
.  

 

       De caráter efêmero e experimental, tais ações questionavam o lugar da arte na 

sociedade, e para realizá-las, Barrio fazia uso de sobras e resíduos de diversas 

naturezas, afastando‑se assim da arte convencional. 

 

      No SESC Bom Retiro um exemplar de “Desenhos Heterodoxos” (Fig.54) de 

autoria de Barrio está exposto e foi adquirido dentre a série constituída por caixas 

compostas de diversos materiais e objetos de uso cotidiano, onde cada caixa 

apresenta pensamentos e criações que se referem a trabalhos anteriores 

produzidos em meados dos anos 1960/70, época em que o artista realizava 

instalações e performances com múltiplos elementos. 

 

      Sua poética tem como objetivo investigar a abertura de campos de pesquisa na 

arte e novas possibilidades de sua circulação. No entanto, a carga conceitual de 

seus trabalhos não abandona as questões da materialidade que envolve o objeto 

artístico.  

 

 
____________________________ 

32 Ao se relevar a intensa experimentação pertinente à produção artística do período 
compreendido entre os anos 1960/70, a tarefa de categorizar as obras de Barrio como obra 
de arte se mostrava controversa, uma vez que suas proposições se afastavam do 
tratamento imputado ao objeto pela arte pop que passa a influenciar as produções 
artísticas da época. 
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Fig. 55                                                             Fig. 56 
 
Fig. 55 - “Poema Linguístico” e “Ferrogravura” (Fig.56), obras de Paulo Bruscky expostas  no 
SESC Bom Retiro. 
 
  
      Também resultante de uma performance de Bruscky, foi adquirida a obra 

“Ferrogravura” (Fig.56), ação realizada no II Salão de Arte Global de Pernambuco 

em 1974, quando Bruscky gravou marcas de ferro de passar sobre papel, 

autografando e oferecendo ao público; o tempo da performance foi equivalente à 

durabilidade da resistência da mica do ferro de engomar no momento em que se 

desintegra pelo aquecimento contínuo. 

 

      Ao trabalhar com suportes dos mais inusitados, o artista afirma que “o uso de 

suportes para mim é ilimitado, dependendo, para isso, apenas da idéia e do conceito 

que pretendo transmitir em um dado momento ou trabalho” (BRUSCKY, 2009). Ao 

distanciar-se dos padrões convencionais atribuídos ao que chamamos obra de arte, 

a sua poética suscita temas pertinentes à confluência entre obra e documentação, 

como uma afirmação de que são indissolúveis as relações entre arte e vida. 
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      As questões em torno da urbanidade fomentaram discussões que conduziram às 

elaborações de Iran do Espírito Santo (Mococa/SP, 1962; vive e trabalha em São 

Paulo), artista conceitual que em sua obra explora questões relativas a nossa 

percepção da realidade, gerando a reflexão entre objetos do cotidiano e a 

representação de sua forma ideal. Em sua poética, o artista mantém diálogo com a 

arquitetura, o design, a fotografia e também com a arte pop, destacando‑se por 

questionar as relações da arte com o seu lugar por meio de intervenções na 

arquitetura e pela exploração das potencialidades estéticas de objetos e espaços. 

 

      A obra adquirida, “Street Pole” (Figs. 57 e 58), agora exposta na praça do SESC 

Bom Retiro,  foi concebida a partir de um bloco de granito que recebeu a forma de 

um poste e pertence à série de trabalhos onde o artista elabora simulacros de 

objetos que compõem o universo industrial e urbano. Esculpido a partir de um bloco 

único de pedra, sem acrescentar outro tipo de material e dando ‑ lhe rigoroso 

acabamento, Iran do Espírito Santo busca propositalmente uma redução matérica 

que supre um desejo de controle, o que lhe permite concentrar‑se nas propriedades 

do granito e elevar o objeto a uma distinção que o afasta da banalidade da sua 

função original. 

  
Fig. 57 - A obra “Street Pole” de Iran do Espírito Santo.                       95 



 
Fig. 58 - Obra “Street Pole” de Iran do Espírito Santo esculpida em granito, exposta na praça 
do SESC Bom Retiro. 
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      Reforçando ainda a ideia onde elementos pertinentes ao universo da urbanidade 

apontam as problemáticas da contemporaneidade, a obra “Coletivo” (Fig.59), 

fotografia de Cassio Vasconcellos (São Paulo/SP, 1965, onde vive e trabalha) foi 

adquirida e posicionada na praça central da unidade.  

 

      Observada à distância, a obra pode ser percebida como uma superfície 

pontilhada por milhares de pontos coloridos, mas na verdade resulta de um registro 

fotográfico obtido pelo artista a partir de um sobrevoo pela cidade de São Paulo. É 

um mosaico de grandes proporções composto por imagens aéreas de carros, 

caminhões, ônibus, ambulâncias e viaturas policiais, recortadas, colorizadas e 

dispostas lado a lado por manipulação digital, constituindo uma frota cuja ordenação 

reforça na obra seu caratér fictício. Atribui uma ordem imaginária e estetizada ao 

caos proveniente de um dos maiores dilemas das grandes cidades na vida 

contemporânea: a viabilidade do tráfego urbano. 

 

  
Fig. 59 - “Coletivo”, fotografia de Cassio Vasconcellos instalada na praça do SESC Bom  
Retiro. 
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      A publicidade, motor da vida contemporânea, é a questão sublimada na obra de 

Marcelo Silveira (Gravatá/PE, 1962; vive e trabalha em Recife). A obra “Rua da 

Usina” (Figs. 60, 61, 62, 63, 64 e 65) foi selecionada e instalada no corredor de 

acesso aos banheiros do teatro do SESC Bom Retiro.  

 

      Silveira costuma retirar de sua própria história de vida as referências para suas 

criações, expressando por elas o hibridismo da produção visual contemporânea. 

Tem como estratégia de construção de suas obras o acúmulo de materiais, 

direcionando sua produção em torno de várias linguagens. “Rua da Usina” remete 

ao local onde o artista viveu em Gravatá até a adolescência. As memórias referentes 

a este local foram reelaboradas pelo artista num conjunto de doze luminosos com 

lâmpadas incandescentes, cujos formatos variados aludem a placas de identificação 

de estabelecimentos comerciais e propagandas de rua. Apresentam-se destitutídos 

de qualquer informação verbal, o que provoca o efeito de subversão da 

comunicação publicitária para exaltar os aspectos formais de seu suporte.  

 

  
Fig. 60 - Espaço onde se inicia o percurso da obra “Rua da Usina” de Marcelo Silveira 
instalada num dos corredores do SESC Bom Retiro. 
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Fig. 61                                                                Fig.62 
 

                                    
                                      Fig. 63 
 
Figs. 61 62 e 63 - As imagens, em sentido horário, mostram o percurso da obra “Rua da 
Usina” de Marcelo Silveira instalada num dos corredores do SESC Bom Retiro. 
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Fig. 64 -  A imagem mostra as peças posicionadas no início da instalação da obra  
“Rua da Usina” de Marcelo Silveira, instalada num dos corredores do SESC Bom Retiro. 
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Fig. 65 - Vista parcial da obra “Rua da Usina” de Marcelo Silveira instalada num dos 
corredores do SESC Bom Retiro. 
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      Eduardo Coimbra (Rio de Janeiro/RJ, 1955, onde vive e trabalha) é um artista 

cuja obra tem como foco pensar a obra de arte no espaço físico ou real 

desenvolvendo trabalhos que estabelecem relações entre espaço, objeto, arquitetura 

e paisagem, principalmente a relação entre paisagem naturalista e paisagem 

imaginária. Com o intuito de incluir na unidade obras que tivessem em sua 

formulação questionamentos em torno da relação espaço/obra foi adquirida para 

esta unidade do SESC duas obras de autoria de Coimbra. 

 

      A obra “Escotilha” (Figs,66,67 e 68) é composta pela imagem fotográfica do 

interior de uma piscina emoldurada por uma escotilha de navio. Posicionada na 

parede de um corredor do andar térreo, a obra se apresenta como janela ou visor 

para outro ambiente espacial – o fundo de uma piscina.  A sequência retilínea das 

linhas convida a um deslocamento do eixo central da visão, intensificada pela luz 

artificial que emana do interior da peça.  A obra torna‑se uma membrana entre dois 

espaços – o espaço onde está instalado e o espaço indicado para além da superfície 

fotográfica.  

 
Fig. 66 - “Escotilha“ obra de Eduardo Coimbra que compõe o acervo exposto no SESC Bom 
Retiro.                       
                                                                   10 2

          



 
Figs. 67 e 68 - “Escotilha“ obra de Eduardo Coimbra que compõe o acervo exposto no 
SESC Bom Retiro. 
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      Propondo ainda o embate entre paisagem naturalista e paisagem imaginária, a 

obra “Luz Natural” também de autoria de Coimbra (Figs.68 e 69) e instalada na parte 

superior da bilblioteca, é um encontro simulado com a paisagem das nuvens 33. 

 

      A obra é formada por um alinhamento de cem lâmpadas fluorescentes 

recobertas de fragmentos de fotografia de nuvens dispostas sequencialmente às 

quais remetem à sensação ilusória de contínuo infinito. Paira, do ponto de vista 

formal, entre a condição de objeto e projeção.  

 

 
Fig.69 - Obra “Luz Natural” de Eduardo Coimbra instalada na biblioteca do SESC Bom 
Retiro. 
 
 
_________________________ 
33 Assim Eduardo Coimbra definiu sua obra ao se certificar que seria instalada no espaço da 
biblioteca: “uma presença autonôma do conjunto luminoso em relação ao espaço 
arquitetônico em que está inserido [...] Assim como é natural da luz tornar visíveis os limites 
da nossa visão, a imagem do céu é um abismo de ponta cabeça que nos inspira liberdade, 
leveza e tranquilidade diante do desconhecido”. Nota do artista quando do envio do projeto 
por e-mail em junho de 2011. 
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Fig. 70 - Obra “Luz Natural” de Eduardo Coimbra (detalhe) instalada na biblioteca do SESC 
Bom Retiro 
 

 

      Nas obras de Karen Kabbani (São Paulo/SP, 1968, onde vive e trabalha) a 

pintura, o desenho e a fotografia dialogam, ora juntos, ora em paralelo, trazendo à 

tona um discurso crítico às relações conflituosas do sistema produtivo capitalista.  

 

      No trabalho selecionado (Fig.71) para o espaço de espera da área do serviço de 

odontologia da unidade SESC Bom Retiro, o gesto pictórico é realizado em 

pinceladas verticais precisas entrecortadas por fragmentos de imagem fotográfica de 

costureiras chinesas em atividade numa indústria do ramo de confecção, um dos 

temas fotografados pela própria artista em viagem realizada à China. A obra sem 

título coloca a subjetividade do ato de pintar em contraponto à despersonalização 

resultante das operações que regem o mundo globalizado. 
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Figs. 71 e 72 - Obra de Karen Kabbani no SESC Bom Retiro: fotografia e esmalte alto brilho 
sobre placas de poliestireno 
 
 

 
Fig.72 
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      Dentre os espaços oferecidos pelo SESC, o espaço denominado como Espaço 

de Brincar é dos raros - dentre todo o complexo que forma a unidade - destinado a 

uma faixa etária específica, a saber, crianças, de 0 a 5 anos. Para este local foi 

escolhida a obra “Por um Fio” (Fig.73) de Anna Maria Maiolino (Scalea/Itália, vive e 

trabalha em São Paulo) artista brasileira de origem italiana possuidora de uma das 

mais expressivas trajetórias no campo das artes plásticas no país e no exterior.  

 

      "Por um Fio” pertence à série “Fotopoemação” iniciada em 1973, que se constitui 

da produção proveniente de seus poemas escritos e resultado também da seleção 

de imagens tiradas diretamente dos filmes super oito, dos vídeos e performances 

realizados pela artista. 

 

 

  
Fig. 73 - Obra “Por um Fio” de Anna Maria Maiolino, resultante de uma ação protagonizada 
pela mãe da artista, a própria artista e sua filha (da esquerda para a direita).  
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Fig. 74 -  Área lúdica do SESC Bom Retiro onde foi instalada a obra de Anna Maria Maiolino. 
 
 

 

      Procurando diversificar as linguagens de obras a serem apresentadas nesta 

unidade e ainda contemplar o propósito de oferecer discursos visuais que  

impliquem em reflexões em torno dos mecanismos e da complexidade que 

propulsiona a vida nas cidades, a série de trabalhos “Circuitos Impressos” (Figs. 74, 

75, 76, 77, 78 e 79) da dupla Gisela Motta e Leandro Lima (São Paulo/SP, 1976, 

onde vivem e trabalham) são compostos por mapas aéreos de grandes cidades do 

mundo, extraídos do google earth e retrabalhados pelos artistas à maneira de 

circuitos de placas eletrônicas. Para o SESC Bom Retiro foram adquiridos os 

traçados das metrópoles Cairo, Bogotá, Berlim, Jerusalém, Moscou, e Shenzen. O 

conjunto sugere um pensamento em torno da expansão dos sofisticados sistemas 

de registro e conhecimento do mundo por meio das tecnologias voltadas à 

apropriação e dominação do planeta. 
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Fig.75  -  Da série “Circuitos Impressos – Cairo” de Gisela Motta e Leandro Lima 
 
 

  
 Fig. 76  -  Da série “Circuitos Impressos – Bogotá ” de Gisela Motta e Leandro Lima 
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Fig. 77 - Da série “Circuitos Impressos – Berlim ” de Gisela Motta e Leandro Lima 
 

 
Fig. 78 - Da série “Circuitos Impressos – Moscou” de Gisela Motta e Leandro Lima 
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Fig. 79 - Da série “Circuitos Impressos – Shenzen ” de Gisela Motta e Leandro Lima 
 
 

 
Fig. 80 - Série “Circuitos Impressos” de Gisela Motta e Leandro Lima, exposta no hall de 
elevadores do primeiro pavimento do SESC Bom Retiro. 
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      A fim de que também os espaços posicionados fora das áreas que são palco das 

ações culturais e físico esportivas se integrassem visualmente ao todo, foram 

realizadas intervenções que tiveram como suporte a estrutura predial da unidade do 

SESC Bom Retiro. 

 

      Para tanto, as pesquisas apontaram para as proposições elaboradas por Ana 
Teixeira (Caçapava/SP, 1957; vive e trabalha em São Paulo), artista que além de 

realizar ações em arte relacional 34 
 tem o desenho como expressão de uma poética 

intimista que se desenvolve em narrativas visuais permeadas por imagens oníricas 

que descondicionam o olhar. No SESC Bom Retiro, a artista aplicou nos vidros das 

janelas a série de desenhos “Estamos todos bem” (Fig. 81). Delineadas em vinil 

autocolante, a intervenção é constituída de desenhos com situações onde pessoas e 

animais convivem numa relação improvável, com personagens deslocados da 

realidade envoltos em solidão e desconforto existencial. 

 

 
Fig. 82 - Detalhe da intervenção “Estamos todos bem” de Ana Teixeira, aplicada sobre 
vidros das janelas do SESC Bom Retiro, 
_________________________ 
 

34 Nicolas Borriaud definiu como estética relacional a produção artística que se apresenta 
como obra que busca a interação inter humana, no sentido de provocar diálogos que 
libertem as restrições ideológicas da comunicação de massa  e onde se elaborem 
socialidades alternativas, modelos críticos e momentos de convívio construído.       

       
                         112 



 
Fig. 83 - Detalhe da intervenção “Estamos todos bem” de Ana Teixeira, aplicada sobre  
 vidros de janelas do SESC Bom Retiro. 
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      Por ser constituída de apenas três andares, a unidade SESC Bom Retiro tem os 

dois blocos de escadas entre os pavimentos como local de constante fluxo de 

frequentadores, que por elas se deslocam para os diversos espaços de atividades. 

 

      Para tanto, o trabalho que Iara Freiberg (São Paulo/SP, 1977, onde vive e 

trabalha) desenvolve como foco de sua poética veio de encontro à necessidade de 

ocupar visualmente  os espaços  entre andares nas escadas.  A artista tem como  

elemento fundamental de sua obra a discussão em torno das formas de percepção 

do espaço e propõe a arte como meio de reflexão sobre o uso dos lugares que 

ocupamos e transitamos. Para isso, se baseia em conceitos ligados à arquitetura  de  

espaços públicos e privados.  

 

      No SESC Bom Retiro realizou a intervenção “Incisão” (Figs. 83,84,85,86,87 e 88) 

onde, por meio de sua visão ampliada e alheia às proposições arquitetônicas 

internas, pousa um olhar exterior ao local instalando sobre paredes e patamares  

uma lógica geométrica  que se impõe sobre as peculiaridades do espaço. Com essa 

operação, a obra gera forças de tensão que só se tornam evidentes ao se transitar 

pelas escadas entre os andares. A partir da definição de um eixo imaginário que 

perpassa cada uma das escadas (vertical ou horizontalmente) foram traçadas 

incisões espacias aplicadas em vinil auto adesivo negro  que “cortam” virtualmente 

todo o prédio. 

                              
Fig.83 - Planta baixa da intervenção                 Fig.84 - Perfil das escadas             Fig.85 - Perfil das escadas 
geral em uma das duas caixas                         que compreendem os três              que compreendem os três 
que comportam as escadas do                         andares do SESC Bom                  três andares do SESC Bom 
SESC Bom Retiro.                                             Retiro.                                             Retiro, com a intervenção.        
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Fig. 86 - Vista parcial do trabalho “Incisão” de Iara Freiberg realizado nas escadas  
e patamares do SESC Bom Retiro.  
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Fig. 87 - Vista parcial do trabalho de Iara Freiberg realizado nas escadas e patamares do 
SESC Bom Retiro.  
 

 
Fig. 88 - Vista parcial do trabalho de Iara Freiberg realizado nas escadas e patamares 
do SESC Bom Retiro  
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      Das obras já pertencentes ao acervo foram selecionadas para exposição nas 

dependências da unidade as obras de Antonio Henrique Amaral, gravura sem 

título derivada da série “Bananas” onde o artista elege a fruta como metáfora do 

comportamento político que vigorava na sociedade brasileira no período do governo 

militar; de Bernadete Amorim a obra “Pertences”; de Darel Valença, desenho sem 

título sobre papel; de Vera Helena Ferreira, obra sem título em óleo sobre tela.  

 

      Contemplando a vertente de obras alinhadas à Arte Popular foram selecionadas 

do acervo para exibição: “Coruja na Paisagem” de Descartes Gadelha, obra em 

acrílica sobre tela; “Forró no pé da serra”, xilogravura de Francisco Amaro; 

“Maracatu”, xilogravura de Givanildo; “Coco de roda” xilogravura de J.Borges; obra 

sem título em óleo sobre tela de Marcelo Ivanhez (prêmio revelação da Bienal Naifs 

do Brasil em 2000); série de obras sem título de Maria Lira, realizadas com 

pigmento e terra sobre papel e da artista Nena, a xilogravura ‘”Capoeira e 

Emboladores”. 

 

      Nas discussões promovidas em torno das possíveis propostas artísticas a serem 

expostas no SESC Santo Amaro, foram considerados aspectos peculiares da 

demografia onde se situa esta unidade e todo seu entorno, os quais deram luz à  

artistas originários da região nordeste do país.  Esse foi um dado não certamente 

considerado como único critério, mas sim, como intenção de ampliar referências e 

contemplar a produção contemporânea do país. Os espaços desta unidade, bem 

como as vocações e aspectos sócio culturais da região forneceram índices para a 

seleção de obras, buscando-se explorar todas as possíveis relações em que a 

justaposição de trabalhos promovesse articulações que dotassem de sentido as 

obras ali expostas.  

 

      Dentre as pesquisas foram levantadas as poéticas de atuantes artistas 

originários do nordeste brasileiro, no sentido de ressaltar a produção contemporânea 

proveniente desta região. 
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      Muitos deles, em sua produção, ultrapassam os cânones de referência 

condicionados à arte popular - produzida em maior escala em suas regiões de 

origem (regionalidade) - e buscam por meio de suas respectivas práxis artísticas 

expressarem ideias e pensamentos que concernem à linguagem da arte 

propriamente dita (universalidade). São artistas que dialogam com as correntes 

contemporâneas e apresentam  importantes aspectos de multiculturalidade e cujas 

produções contribuem significativamente na ampliação da escala de valores no 

campo da teoria e da crítica de arte brasileiras.  

 

      Para contemplar a exposição de obras cujas temáticas emergem 

genuinamente do universo do imaginário popular, foram selecionas obras desta 

categoria já pertencentes ao acervo SESC São Paulo como as xilogravuras de 

Givanildo, J. Borges, José Costa Leite, J. Miguel, Manassés José Borges, 

Nena e Stenio Diniz e também adquirida obra da recente produção do artista 

Véio. 

 

     Os locais ao ar livre demandam, por sua condição, obras formuladas com 

materiais resistentes. Buscou-se assim, dentre a produção brasileira em geral, 

artistas com trabalhos desta natureza os quais  não integrassem ainda o acervo da 

instituição no campo escultórico.  

 

      Dentre as pesquisas, dois artistas de relevância foram apontados para a 

ocupação de dois ambientes externos: Amílcar de Castro e Amélia Toledo.  

 

      Para a fachada, local de grande fluxo por onde transitam usuários e 

transeuntes da rua, foi destinada uma escultura (Fig. 89) do artista Amílcar de 
Castro (Paraisópolis/ MG, 1920; faleceu em Belo Horizonte em 2002).  

 

      Expressando-se em toda a sua carreira em várias linguagens, Amílcar é 

considerado um dos mais importantes escultores da arte brasileira. Por influência 

do artista e arquiteto suíço Max Bill, realiza em 1952 suas primeiras obras de 

caráter concreto, passando então a direcionar seu trabalho às questões da 

abstração geométrica e a realizar suas primeiras esculturas em ferro. 
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      Concebia suas obras a partir do desenho e, ao final da década de 1960, passa 

a utilizar em suas esculturas o aço corten35, material utilizado na engenharia naval 

e cujo minério do qual se constitui é fartamente explorado na região onde o artista 

viveu a maior parte de sua vida. Ao ampliar o alcance na aplicação dos cortes e 

dobras, dando novos ritmos com torções, levantamentos das chapas e tensões da 

superfície, sua obra caminhou na busca de uma expressão exata e definitiva, no 

sentido de captar o mundo numa síntese intuitiva e integrar de maneira absoluta 

tempo, espaço e forma.  

 
 

 
Fig. 89 - Escultura “CDR-13” de Amílcar de Castro, instalada na entrada principal do 
SESC Santo Amaro. 

 
 
__________________________ 
35 A ação do tempo é fator inerente à obra escultórica do artista Amílcar de Castro. O aço 
corten, semelhante ao ferro, se diferencia deste em função de sua composição; o teor dos 
elementos que compõem sua liga contribui para a formação de uma pátina que, embora 
sofra corrosão, com o passar do tempo se estabiliza, formando uma camada protetora com 
textura fina, aderente e de coloração avermelhada.  
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Fig. 90 - Escultura “CDR-13” de Amílcar de Castro, instalada na entrada principal do  
SESC Santo Amaro. 
 
 
      A segunda área externa a receber obra foi destinada ao trabalho de Amélia 
Toledo (São Paulo/SP, 1926, onde vive e trabalha). Um dos eixos centrais de sua 

investigação poética é o diálogo homem/natureza, onde se conjugam arte e ciência 

na intenção de refletir sobre o homem e seu estar no mundo, por meio da relação 

com a matéria. Seu interesse em desvendar cores e formas submersas no interior 

de todas as coisas levou-a a investigar a natureza das rochas. A partir da década 

de 1980 a artista passa a utilizar as pedras como matéria fundamental de sua obra. 
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      A obra “Travessia das Cores do Escuro” (Figs. 91, 92 e 93) é uma instalação 

com pedras de diversos tamanhos e colorações originárias do sertão brasileiro 

(calcita laranja, fucsita, hematita, quartzo branco e quartzo verde, quartzito azul, 

mármore, óxido de ferro, magnesita), emolduradas por duas placas de aço 

curvadas que oferecem um nicho de recolhimento, possibilitando diferentes 

estímulos e sensações.  

 

      A artista propõe uma experiência visual e tátil por meio do contato direto com a 

natureza dos minerais, ao sugerir percursos para o olhar através das imagens 

distorcidas projetadas nas chapas de aço polidas e curvas, devolvendo 

visualmente nessa superfície, a sua fluidez das rochas quando em condição 

original de magma em processo de fusão. Alguns dos blocos foram aparelhados 

para que os visitantes neles possam se sentar, oferecendo acolhimento, à maneira 

das antigas conversadeiras. As pedras sofreram polimento suficiente para que 

fossem revelados seus desenhos internos, não alterando sua aparência original e 

trazendo à tona formas armazenadas no subterrâneo. 

 
Fig. 91 - Obra “Travessia das cores no escuro” de Amélia Toledo instalada em área ao ar 
livre do SESC Santo Amaro.  
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Figs. 92 e 93 - Detalhes da obra “Travessia das cores no escuro” de Amélia Toledo. 
 

 
Fig. 93 
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      Para o andar térreo próximo à área de alimentação, o artista Marcelo Silveira 

(Gravatá/PE, 1962; vive e trabalha em Recife/PE) realizou obra baseada na série 

de trabalhos que denomina “Armazém”. Para suas criações, Silveira procura retirar 

vivências de sua própria história de vida. Usando o acúmulo de materiais como 

estratégia de construção  e direcionando sua produção para além dos limites que 

demarcam a pintura, o desenho ou a instalação, as formatações de suas obras 

desafiam as definições  relativas às vertentes artísticas consolidadas.  

 

      Silveira pretende, a partir dos procedimentos para suas construções, um 

agrupamento de peças para que o espectador conviva propositadamente com a 

desarrumação, distanciando-o assim de uma forma única que concentre um tipo de 

contemplação relacionado à escultura tradicional. 
 

      Para o SESC Santo Amaro criou a obra “Armazém São Paulo” (Figs. 93 e 94), 

trabalho composto a partir de portas compradas em material de demolição, vidros 

utilizados para o transporte de ácido, lâmpadas, espelhos, luminárias e vidros 

brancos em diversas composições e formas. Em seu aspecto formal, a obra 

remete aos antigos armazéns ainda existentes em regiões afastadas dos grandes 

centros; a ordenação dos vidros com luzes internas faz resplandecer todo o 

conjunto, evidenciando o interesse de Silveira em inserir em suas obras o 

rebatimento e a duplicidade de formas. 

 

      Para constituí-las, justapõe ou sobrepõe materiais ou objetos domésticos 

armazenados por ele como coleções, já desprovidos de qualquer utilidade, dando 

a eles  uma ordenação de forma a resignificá-los, configurando um  conjunto de 

intensa atração visual e impondo à obra uma disposição um tanto caótica “própria 

de barracas de feiras e armazéns”(SILVEIRA, sem data e sem numeração página). 
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Figs. 94 e 95 - Obra de Marcelo Silveira “Armazém São Paulo” criada para a área de 
convivência do SESC Santo Amaro. 
 

 
Fig. 95 
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      A obra do artista José Patrício (Recife/PE 1960, onde vive e trabalha) não se 

propõe a “revelar verdades essenciais sobre a matemática, mas ativá-la pela 

poética do número [...] agindo na híper relação de um jogo de jogos em busca de 

conceito"36. Conhecido por suas obras com dominós, José Patrício confecciona 

muitos de seus trabalhos utilizando materiais cotidianos - botões, guizos, dados ou 

peças de quebra-cabeças, explorando neles possibilidades construtivas.  

 

      Para o SESC Santo Amaro criou um díptico, um mosaico policromático 

composto por dois módulos: “15.624 acrílicos - Progressão cromática crescente” e 

“15.624 acrílicos - Progressão cromática decrescente” (Figs. 95 e 96) que 

funcionam em conjunto e se caracterizam pelo movimento, ritmo e cromatismo 

acentuado. A obra se constitui de dois quadrados justapostos e independentes que 

permitem perceber o sentido de estruturas opostas.  

 

 
Fig. 96 - Díptico “15.624 acrílicos - Progressão cromática crescente e 15.624 acrílicos - 
Progressão cromática decrescente” de José Patrício. Os números citados no título 
correspondem a quantidade de peças de acrílico empregadas no trabalho. 
 
________________ 
36 HERKENHOFF, Paulo. José Patrício: Cogitações sobre o Número. Rio de Janeiro: 
Cobogó, 2010. 
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      O movimento é pautado pelas cores dos pequenos quadrados de acrílico. Os 

aspectos formais, construtivos e conceituais, presentes no trabalho do artista se 

expressam, através de uma fórmula matemática onde números/cores são 

submetidos a uma ordenação precisa para a obtenção de sínteses cromáticas.   

 

   
Fig. 97 - Díptico “15.624 acrílicos - Progressão cromática crescente” e “15.624 acrílicos - 
Progressão cromática decrescente”. Os números citados nos títulos correspondem à 
quantidade de peças de acrílico empregadas no trabalho. 
 

      No espaço superior da quadra de esportes, posicionando-se em seu alto pé 

direito, o artista Luiz Hermano (Preacoca/CE, 1954; vive trabalha em São 

Paulo/SP) instalou a obra sem título, criada especialmente para o local. Hermano 

iniciou sua carreira realizando desenhos, passando-os posteriormente à gravura, 

quando então decide empregar chapas de metal como suporte para construção de 

suas esculturas a partir da década de 1990. 

 

      O universo popular é uma de suas referências, apropriando-se de miudezas de 

diversas naturezas como brinquedos de plástico e quinquilharias. Suas esculturas 

traçam redes irregulares de volumes compondo formas que manipulam a 

geometria, tornando-as flexíveis e táteis.   
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      Durante a visita que realizou ao SESC Santo Amaro ainda em obras, observou 

a grande quantidade de perfis de alumínio utilizados em vários locais do edifício. 

Ao decidir-se por explorar os formatos desses perfis, trabalhou-os não da maneira 

linear como são empregados originalmente na construção civil, mas como secção 

e corte, criando uma composição com vazios e vazados de formas (Figs. 97, 98 e 

99). 

 

   
Fig. 98 - Detalhe da obra de Luiz Hermano. 
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Figs. 99 e 100 - Obra sem título de Luiz Hermano criada para a área de esportes do SESC 
Santo Amaro.  
 

        
Fig. 100 
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      Da escultora, desenhista e gravadora Ester Grinspum (Recife/PE, 1955; vive 

e trabalha em São Paulo) passam a pertencer ao acervo SESC e expostas no 

foyer da sala de espetáculos do SESC Santo Amaro, as obras “Arma 02” e “Arma 

07” (Fig.100), relevos em ferro e pintura eletrostática que integraram a exposição 

individual “Armas e Delicadezas” realizada em São Paulo em 2011. São peças 

negras com recortes pontiagudos, signos de defesa que, na poética da artista, não 

se apresentam como armas de violência, mas sim como materialização de 

pensamentos que por sua contundência podem ter a força de uma arma e por 

meio da arte representam a ação e exercício da delicadeza.  

 

      No contexto criado pela artista, armas podem ser as estratégias e 

pensamentos necessários ao indivíduo para se colocar no mundo. As obras de 

Grinspum definem-se pela busca contínua de uma interioridade, elaborando-os a 

princípio como pensamentos que são transpostos à forma escrita e posteriormente 

transformados em elementos plásticos e visuais. 

 

 
Fig. 101 -  Da esquerda para a direita, “Arma 02” e “Arma 07” da artista Ester Grinspum 
em exposição no foyer do teatro do SESC Santo Amaro. 
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      Eduardo Coimbra, artista anteriormente mencionado neste estudo, tem em sua 

pesquisa a preocupação de refletir sobre a paisagem. Pensa sua obra numa relação 

direta com a arquitetura, realçando as qualidades do espaço, suas dimensões e os 

elementos que o constituem. Dentre sua produção destacam-se as maquetes que se 

apresentam como formas estratégicas que possam dar “visibilidade a intervenções 

na paisagem que de outro modo, em face da impossibilidade construtiva, são 

inviáveis”37. 

 

      Na obra “Estádio II” (Figs.102,103,104,105,106) adquirida para exposição 

próxima à área de atividades corporais e à quadra de esportes, a proposta do artista 

não é reproduzir um estádio existente, mas sim elaborar uma forma imaginária que 

sofre a interferência da realidade, baseada na invenção de um esporte que herda 

formas de outros jogos conhecidos, mas que na realidade não existe. 

 

 
Fig. 102 - Obra “Estádio II” de Eduardo Coimbra adquirida para exposição próxima à área de 
atividades esportivas do SESC Santo Amaro.  
 
_________________________________________ 
37 FARIAS, Agnaldo. Do conceito ao espaço. Texto de apresentação do catálogo da 
exposição de mesmo nome realizada no Instituto Tomie Ohtake em São Paulo em 2003. 
Sob a curadoria de Farias, a mostra reuniu maquetes de Regina Silveira e Eduardo 
Coimbra com a proposta de provocar um diálogo que evidenciasse os diferentes empregos 
deste objeto na poética de cada um desses artistas. 
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Figs. 103 e 104 - Detalhes da obra “Estádio II” de Eduardo Coimbra. 
 

 
Fig. 105 - Obra “Estádio II” de Eduardo Coimbra em exposição próxima área de atividades 
esportivas  do SESC Santo Amaro.  
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      O objeto, que simula uma projeção monumental, não tem a intenção de ser um 

protótipo de uma construção real, mas sim uma experiência arquitetônica de uma 

ideia absurda, que não visa o mundo prático e se dá apenas como possibilidade do 

olhar. 

 
Fig. 106 - Detalhe da obra “Estadio II” de Eduardo Coimbra. 
 

      Na área dedicada à biblioteca teve lugar a obra “Psico Gráficos” (Fig.107) de 

Alex Cerveny (São Paulo/SP,1963, onde vive e trabalha). Cerveny tem em sua 

produção imagens de mundos surreais, esotéricos, infantis e bucólicos expressos 

em desenhos e aquarelas, técnicas que, segundo o próprio artista, permitem o 

rápido registro das criações. A obra remete a um grande retábulo composto por 

personagens provenientes do imaginário do artista a partir da leitura do conto 

Psicofante de Primo Levi. 
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Fig.107 - “Psicográficos” (detalhe) de Alex Cerveny. Obra selecionada para exposição na 
área de leitura do SESC Santo Amaro. 
 

 

      Gisela Motta e Leandro Lima, também mencionados em capítulo anterior, 

atuam em parceria desde 1997 e exploram em seus trabalhos os recursos das 

tecnologias digitais elaborados em diferentes suportes como instalação, vídeo, 

fotografia e performances evidenciando a tensão proveniente entre o espaço físico 

e digital e vice versa. Para a sala de internet do SESC Santo Amaro foram 

adquiridas obras da série “Do Not” (Figs. 108, 109, 110, 111, 112, 113 e 114) 

composta de seis caixas contendo, cada uma, imagens em primeiro plano de 

mãos, todas captadas na internet e cujo gestual evidencia a rejeição por parte de 

personagens anônimos ao ato de ser fotografado.  
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Figs.108 e 109 -  Obras “Do Not # 21”  e  “Do Not # 22”  de  Gisela Motta e Leandro Lima 
 

    
Figs.110 e 111 -  Obras “Do Not # 23”  e   “Do Not # 24”  de  Gisela Motta e Leandro Lima 
 

     
Figs.112 e 113 -  Obras “Do Not # 25”  e   “Do Not # 26”  de  Gisela Motta e Leandro Lima 
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Fig. 114 -  Série “Do Not” de Gisela Motta e Leandro Lima  exposta no SESC Santo Amaro 
 
 

      O conjunto de obras destinado a esta unidade foi ainda contemplado com a 

exposição da pintura de João Câmara Filho (João Pessoa/ PB, 1944; vive e 

trabalha em Olinda /PE), já pertencente ao acervo da instituição. Sempre executada 

em amplas dimensões, a pintura figurativa de Câmara o faz um narrador visual que 

conjuga o simbólico e o alegórico, ao criar paisagens e personagens que parecem 

pertencer a uma temporalidade imaginária. A obra “Chegam os comediantes” reúne 

num cenário inusitado, personalidades emblemáticas da comédia e do drama 

moderno e passou a ser exposta  no foyer do teatro do SESC Santo Amaro. 

 

      Como intervenção, o artista Speto (São Paulo/SP, 1971, onde vive e trabalha) 

realizou um grafite em grande extensão de parede na garagem. Na obra “Maracatu 

Atômico”(Fig.114), mescla traços da xilogravura popular nordestina às sofisticadas 

texturas criadas em programas digitais. 

 

      Seu trabalho dialoga com as bases do hip-hop aliado à pesquisa em torno da 

cultura popular, especialmente a literatura de cordel, de onde retira características 

formais e as emprega em suas composições espalhadas pelos espaços urbanos. A 

incorporação da tecnologia às suas heranças culturais alcança uma figuração 

muito própria, atingindo uma significativa proximidade com o grande público. 
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Fig. 115 - Grafite “Maracatu Atômico“  de  Speto, realizado na garagem do SESC Santo 
Amaro. 
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3.2 SEIS POÉTICAS  E SEUS  PROCESSOS CRIATIVOS 
 
      São objetos deste capítulo as poéticas criadas cuja realização se deu direta e 

especialmente com relação específica ao espaço que ocuparam nas três diferentes  

unidades SESC enfocadas neste estudo. Para tanto serão enfatizados os processos 

de trabalho adotados por cada um dos seguintes artistas: Lucia Koch e Paulo 
Climachauska (SESC Belenzinho); Rodrigo Andrade e Daniel Acosta (SESC Bom 

Retiro); Eduardo Coimbra e Efrain Almeida(SESC Santo Amaro). 

 
      A ênfase aqui dada aos processos destes artistas e as relações que estes 

estabeleceram para suas criações pode ser justificada ao considerarmos que, o 

processo artístico “não é uma criatividade tão absoluta que deixe ao artista uma 

liberdade completa e incondicionada, como parece aos defensores da irresistível 

espontaneidade e da excepcional e tumultuosa fecundidade do gênio, nem uma 

obediência tão confiada que se reduza a um simples acompanhamento [...] é  

preciso dar-se conta de que a obra inclui em si o processo de sua formação no 

próprio ato que o conclui, e que o processo artístico consiste precisamente no 

acabar, no levar a termo, no fazer amadurecer”(PAREYSON, 1997, pags. 190-196). 

 
      Os processos criativos dos artistas supracitados possuem certa especificidade 

na medida em que foram criados tendo o espaço a cada um deles destinado como 

elemento para a formulação de suas proposições, onde suas poéticas inserem-se 

num nicho relacional bastante presentes na produção contemporânea e podem ser 

analisados sob a ótica de Adolfo Montejo Navas38 quando afirma que  

Já não há um regime estático da arte que aposte em lugares 
específicos, e sim em outras experiências espaço-temporais; 
em sintonia, aliás, com a vida cotidiana, com o curso de nosso 
cronos. Não é só o território do museu, como quase exclusivo 
container de obras e trabalhos de arte, o que garante a vida da 
arte contemporânea. Fruto dessa desterritorialização, as 
relações da arte multiplicam-se por meio de vinculações: 
arte/cidade, arte/natureza, arte/vida (NAVAS, 2009, p.60). 

 
_______________ 

38 Excerto extraído do artigo de Navas intitulado Obra e lugar: outras relações estéticas. In: 
Revista Dasartes, ano 01, nº 2, Rio de Janeiro: O Selo, fevereiro/2009. 
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      Poderemos observar no decorrer das exposições pertinentes aos processos 

criativos aqui enfocados que as concepções que consideram a relação espaço - 

lugar envolvem, assim como a própria dinâmica da linguagem arquitetônica, 

sintomas sociais.  

 

      No SESC Belenzinho  são investigadas neste capítulo as obras de Lucia Koch e 

Paulo Climachauska as quais se referem, respectivamente: Koch posiciona sua 

obra às questões relacionadas a formas de adornos empregados em moradias nas 

grandes cidades e as implicações econômicas e sociais implícitas em suas origens; 

tem  como proposição reinventar essas formas tanto em espaços convencionais de 

arte como não convencionais. O artista Paulo Climachauska opera as distinções 

entre natureza e cultura, ao gerar sua obra por meio da grafia de números que 

propõem um mundo construído por subtração, invertendo assim a lógica capitalista.  

 

      Tanto Koch como Climachauska relevam em suas poéticas questões relacionais 

pertinentes a sistemas sociais e, em suas proposições, consideraram de forma 

expressiva aspectos referentes ao ambiente e ao bairro do Belenzinho, lançando luz 

com suas formas de linguagem ao desafio de agir diretamente com o lugar. 

 
      O trabalho da artista Lucia Koch (Porto Alegre/RS, 1966. Vive e trabalha em 

São Paulo) tem como proposta estabelecer interações e relações entre arte e 

arquitetura em espaços institucionais ou domésticos. Participou do projeto coletivo 

Arte Construtora, entre 1992 e 1996, com o objetivo de ocupar casas, parques e 

uma ilha com projetos concebidos para os espaços construídos. 

 

      Nesse período realiza experiências determinantes para o curso de sua trajetória 

artística, que se destaca pela preocupação com uso dos espaços arquitetônicos que 

abrigam seus trabalhos e que definem o tipo de intervenção que realiza.  
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      Em constante relação com ambiente onde se insere seu trabalho, a artista 

“articula e enuncia, de forma clara, questões e procedimentos lentamente 

assentados em sua obra: reorganiza a compreensão visual do espaço, faz uso da 

luz para seu intento e estabelece um sentido público para o trabalho, seja pela 

negociação envolvida em seu processo, seja pelo efeito que o resultado causa”39. 

 

      O discurso visual proposto pela artista se dá a partir de questões relacionadas a 

ambiência das cidades e dos elementos que compõem ornamentos com a constante 

investigação de suas funções, conforme declara  em depoimento sobre as questões 

que motivam seu trabalho:  

 

      “O que eu faço com o meu trabalho é pesquisar os elementos vazados que 

podem ser encontrados em construções, do Recife até o sul do Brasil. Não posso 

dizer que todo o Brasil, pois eu não conheço todas as cidades brasileiras que 

gostaria. Mas o que eu procuro entender, observando esses eles elementos, é a 

decorrência deles nesses diferentes contextos, o que impulsinou a popularizacão 

deles, quais práticas sociais estão implicadas aí (que são a razão, de fato, que 

tornaram esses elementos popularizados); essas cadeias de influências, que vem 

desde a arquitetura mourisca ao modernismo brasileiro, até do uso desses 

elementos cerâmicos em casas populares e das classe média e alta brasileiras 

[...]penso se isso tem uma razão mais formal, ou se isso tem mais a função de 

aparato de comunicação entre a casa e a cidade, entre o dentro e o fora. É isso que 

eu procuro entender. 

 

      Daí compreende-se que há certa complementariedade entre essas 

possibilidades, que são essas coisas juntas. Que a forma é fundamental e que 
tem, sim, sua função ligada a práticas sociais bem específicas. O que tenho 

pesquisado são contextos bem específicos e o que me interessa é o que há de 

particular nesses contextos. 

______________________ 
39 ANJOS, Moacir dos. Trecho do texto originalmente publicado no catálago do Premio 
CNI/SESI Marcantonio Vilaça de Artes Visuais: Arte Ambientada. CNI/SESI, Brasília, DF, 
agosto de 2006. 
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      Quando pesquiso é para entender o que um sujeito sozinho pode fazer de único 

a partir de elementos que já são tão explorados, porque é justamente o que vou 

tentar fazer depois com o meu trabalho; eu vou operar como esse sujeito, que 

reinventa um uso para aquele elemento. Então o meu trabalho é a pratica de 

reinvenção do uso desses elementos arquitetônicos, é isso que me interessa” 40. 

 
 
      Desta forma suas pesquisas e proposições poéticas, onde a arquitetura e seus 

adereços são pensados como possibilidade para arte e vice versa, encontraram 

lugar no complexo da Unidade SESC Belenzinho. Partindo da percepção do espaço 

indicado para instalação de sua obra – um extenso corredor que liga salas de 

atividades corporais, edificadas e separadas por vidros transparentes - seu processo 

de criação, composto por um repertório de formas diferenciadas de elementos 

arquitetônicos, tem prosseguimento com uma caminhada pelo entorno da Unidade, 

tendo como foco a atenta observação de elementos que compõem e adornam 

fachadas de residências do bairro, buscando explorar as correlações das formas 

encontradas com as funções estéticas e arquitetônicas a elas atribuídas. “Eu gosto 

de espaços preparados para uma experiência” 41 
,
 declara a artista.  

 

      Conforme pode-se verificar na proposta específica para o SESC Belenzinho, 

ficam claras suas percepções em relação à multiplicidade das funções do espaço 

que sua obra ocupará e as relações que se estabelecem no local, interferindo 

diretamente com o sujeito que o habita. A obra assume uma dimensão vivencial e 

também política, na medida em que propõe situações de mudança de perspectiva 

sobre o mundo dentro da esfera cotidiana e repetitiva da vida nas grandes cidades. 

 
 
__________________ 
 
40 Depoimento da artista transcrito da série “Vídeo Guerrilha” que aborda poéticas de artistas 
brasileiros e veiculado na rede pelo Youtube. 
 
41 Declaração da artista em entrevista publicada no livro Lucia Koch de Moacyr dos Anjos, 
onde é possível conferir os direcionamentos da produção da artista e pelos quais se  
evidenciam aspectos da história social dos lugares que abrigam suas obras. 
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      Portanto sua capacidade de interferir num ambiente já estabelecido e 

concretizado não pode deixar de relevar o uso social deste espaço, onde propõe 

que, para alterá-lo é necessário entender sua lógica interna e o raciocínio que o 

organiza, empregando para isso elementos da linguagem arquitetônica para 

responder a ele. 

 
      A obra de autoria de Koch intitulada “Matemática Espontânea - Conjunto B / 

SESC Belenzinho”(Figs.115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125) foi proposta 

pela artista conforme a seguinte descrição e layouts: 
 
      “O piso que abriga as áreas de esportes, recreação e fitness têm várias salas 

definidas por paredes de vidro. A transparência total integra os espaços e faz com 

que o publico participe em alguma medida de todas as atividades, tornando o 

deslocamento entre os espaços mais uma atividade corporal. 

 

      A simultaneidade é um principio presente. Colando ao vidro superfícies refletivas 

e vazadas, a transparência completa será interrompida por padrões recortados em 

acrílico espelhado. Os planos de espelhos recortados ficam voltados um para o 

outro, provocando a multiplicação de efeitos e uma  certa confusão visual. 

 

 
 
Fig. 116 - Maquete Eletrônica do local com estudo  de Lucia Koch com a proposição da obra. 
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       E as pessoas passando experimentam mover-se refletidas nestes padrões ou 

através deles. O espelho tudo inclui, e também as janelas e a paisagem do bairro 

vista de uma delas são incorporadas a estas camadas visuais. 

 

      A interação do público se dá a principio involuntariamente, começando com o 

estranhamento e a surpresa - vendo-se recortado no espelho, multiplicado e 

fraccionado - até a especulação e a participação, mais intencional, dos corpos em 

movimentos físicos direcionadosnas salas de atividades. Uma experiência integrada 

de corpo e percepção, importante no ambiente  para  a expressão corporal proposto 

ali.  

 

      Os padrões desenhados e recortados, tem inspiração em elementos 

arquitetônicos como cobogós e azulejos - muito usados em arquitetura popular, e 

frequentes nas cidades brasileiras. Muitos dos trabalhos realizados nos últimos anos 

foram alimentados neste banco de imagens de pesquisa e, a cada projeto, há uma 

intenção de adequar materiais e padrões ao entorno e contexto especificos” (KOCH, 

2010). 

 
Fig. 117 - Simulação em maquete eletrônica. As texturas na transparência indicam o local 
onde são inseridos os elementos em acrílico espelhado.  
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Fig. 118 - Simulação em maquete eletrônica com vista de todos planos onde foram 
aplicados os elementos em acrílico espelhado. 
 
 

 
Fig.  119 - Simulação em maquete eletrônica com vista do corredor. As texturas indicam  
o local onde foram aplicados os elementos em acrílico espelhado.  
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      A composição instalada ainda cria um jogo entre transparência e a luz natural 

incidente, conferindo uma nova expressividade ao conjunto espacial a partir da 

projeção das formas em superfícies, como o piso e paredes do local. São 

fundamentais na composição do trabalho os índices presentes no espaço, sua 

especificidade e a resposta visual  formulada pela artista a partir destes. É neste 

sentido que podemos aqui considerar as reflexões relatadas por Cecília Almeida 

Salles 42 sobre o processo de criação: 

 
Podemos admitir a impossibilidade de se determinar com nitidez o 
instante primeiro que desencadeou o processo e o momento de seu 
ponto final. É um processo contínuo, em que regressão e progressão 
infinitas são inegáveis [... ] uma atividade ampla, que se caracteriza 
por uma sequência de gestos, que geram transformações múltiplas 
na busca pela formatação da matéria de uma determinada maneira, 
e com um determinado significado. Processo que envolve seleções, 
apropriações e combinações, gerando transformações e traduções 
(SALLES, 2009, p. 30). 

 
 

      Ainda ao focarmos as fundamentações criativas de Koch e as relações que estas 

estabelecem com o espaço de onde ou para onde a obra se coloca, há a percepção 

de que a realidade externa penetra o mundo e passa a pertencer a obra: 

 
                                     […] convivemos com o ambiente no qual aquele processo está 

inserido e que, naturalmente, o nutre e forja algumas de suas 
características. Relacionamo-nos assim com o solo onde o trabalho 
germina (SALLES, 2009, p.40). 

 
 
      As formas instaladas se apoderam da arquitetura do lugar, chegando a 

confundirem-se com ela, oferecendo uma experiência coletiva com o ambiente e 

alterá-lo, de forma a se tornarem perceptíveis suas qualidades estruturais e 

espaciais. Do embate entre os elementos que compõe o espaço cotidiano e as 

possibilidades de renovação deste, surgem as novas experiências estéticas que a 

obra da artista proporciona.  

________________________________ 
 

42 SALLES, Cecília Almeida. Gesto Inacabado: Processo de Criação Artística. 4a ed. São 
Paulo: FAPESP: Annablume, 2009. A publicação é um prolongamento das pesquisas da 
autora em torno do estudo dos processos de origem e gênese das obras de arte, onde 
busca revelar “a complexidade da metaformose” presente na criação artística. 
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Fig. 120 - Montagem da obra “Matemática Espontânea – Conjunto B/ SESC Belenzinho” na 
área de atividades físicas do SESC Belenzinho. Novembro de 2010. 
 

 
Fig. 121 - Obra “Matemática Espontânea - Conjunto B/ SESC Belenzinho” na área de 
atividades físicas do SESC Belenzinho. 
            145 



 
Fig. 122 - Obra “Matemática Espontânea – Conjunto B/ SESC Belenzinho” (detalhe) na área 
de atividades físicas do SESC Belenzinho. 
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Figs. 123 e 124 - Obra “Matemática Espontânea – Conjunto B/ SESC Belenzinho” na área de 
atividades físicas do SESC Belenzinho. 
 

 
Fig. 124 
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      O trabalho de Paulo Climachauska (São Paulo, 1962; onde vive e trabalha) tem 

como característica marcante o exercício pictórico e gráfico que consiste numa 

operação de repetições obsessivas de cálculos matemáticos, substituindo a linha 

pura por números grafados que estabelecem a constituição do traço, executado 

sobre superfícies completamente planas como fórmica, vidro ou paredes.  

 

      As linhas delineadas por operações matemáticas de subtração, sempre chegam 

ao número zero (recurso utilizado pelo artista desde 2000). As composições 

resultam numa fusão entre arte, natureza e arquitetura, formando representações de 

ambientes arquitetônicos tomados pela natureza. Sua investigação debruça-se 

sobre os processos construtivos em arte, e ao construir subtraindo, exerce uma 

crítica aos sistemas econômicos do capitalismo que operam sempre pela noção de 

soma. 

 

      Num processo dicotômico de exclusão que opera soma a formulação do trabalho 

de Climauchauska assim é definido pelo crítico e curador de arte Paulo Herkenhoff: 

 
Na exegese do projeto conceitual do artista, subtrair é excluir e 
retirar. Todas as operações de realização material do signo são 
econômicas. Na voz ativa, subtrair é soma (de valores gráficos 
agregados na percepção gestáltica como imagem), acúmulo (de 
números que faz a linha) e depósito (da imagem totalizadora) [...] 
Tomado sob uma ótica crítica, o zero de Climachauska será um 
número notavelmente negativo. A inscrição da crise social – o déficit 
por excesso de subtração – é sua metáfora para a imobilidade social, 
o atraso nas relações sociais e a má distribuição de renda 
(HERKENHOFF, 2005). 

 

      Para a criação do projeto específico para o SESC Belenzinho, o artista inspirou-

se na história do bairro Belenzinho, que em sua origem era uma espécie de estância 

climática dos paulistanos.  

 

      A obra intitulada “Raízes” (Fig. 127) tem como objetivo criar um contraponto na 

relação entre natureza e cultura ao propor uma espécie de suspensão da 

funcionalidade do espaço onde o trabalho se instala, remetendo o espectador à 

observação dos elementos da natureza pura representados na obra.              

      148 



 O artista assim expôs sua proposição em texto desenvolvido por ele quando da 

entrega do projeto: 

 

      “Esta série insere-se dentro do processo de construção dos meus trabalhos 

através de contas de subtração, que denomino ‘Construção por subtração’. Este 

processo se propõe a estabelecer uma inversão no processo construtivo de um 

trabalho de arte, que geralmente pode ser entendido como uma soma de materiais, 

uma soma de pensamentos e uma soma de ações sobre este. Neste caso  proponho 

inverter conceitualmente este processo, na medida em que quanto mais eu retiro, 

quanto mais subtraio, mais  construo meu trabalho. 

 

      Nesta direção  procuro discutir processos internos da construção em arte, 

mas, por outra via, a questão da subtração serve também para questionar as ordens 

lineares de construção dos sistemas econômicos, políticos e sociais. 

 

      No meu entender a ordem econômica que rege o mundo estabelece-se numa 

linearidade de valores e classificações cuja base seria a idéia de soma, e isto se 

estenderia para outros sistemas reguladores e legitimadores deste sistema 

economicista, tais como a política, as ordens sociais e por ultimo a História. Propor 

um mundo construído por subtração no lugar da soma é para mim desvendar a 

artificialidade deste sistema tido como natural, e propor outras formas de 

entendimento do mundo”. (CLIMACHAUSKA, 2010) 

 

      Diante da escala impressionante do edifício e de sua arquitetura de acento 

fortemente funcional, a ideia de Climachauska foi criar uma confrontação a este 

espaço através de um desenho que remeta à noção de Natureza, no caso o 

desenho da raiz de uma grande àrvore, uma paineira. E ao elaborar as co relações 

com o local, afirmou: ”Penso também, através desta escolha, em remeter à própria 

história do bairro onde este SESC está implantado, o Belenzinho, que na sua origem 

era conhecido pelos paulistanos como uma área de lazer, recheada de chácaras e 

pomares e, portanto, um local de comunhão com a natureza”.  
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Fig. 125 - Local destinado a inserção da obra (parede circular à direita) no SESC Belenzinho 
ainda em fase de construção em julho 2010. 

 
 
 

  
 Fig. 126 - Obra “Raízes” em estudo em guache, caneta  e nanquin sobre papel.  
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Fig. 127 - A obra “Raízes“, site specific de Paulo Climachauska, sendo executada em tinta 
acrílica e caneta marcadora sobre uma  parede do SESC Belenzinho.  
 

     
 Fig.128                                                       Fig. 129 
 
 
Fig. 128 - O artista Paulo Climauchauska realizando uma das estapas iniciais de construção de 
sua  obra em novembro de 2010. 
 
Fig. 129 - Etapa da construção do trabalho “Raízes” no SESC Belenzinho. 
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Figs. 130 e 131 - Obra “Raízes” de Paulo Climachauska concluída e instalada no SESC 
Belenzinho. Dezembro de 2010. 
 

 
Fig.131 
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      O trabalho de Rodrigo Andrade (São Paulo, 1962; vive e trabalha em São 

Paulo) foi revelado na década de 1980, período em que uma geração de jovens 

artistas radicados entre São Paulo e Rio de Janeiro expressou um novo interesse 

em torno das investigações pictóricas. Nesse período - juntamente com os artistas 

Nuno Ramos, Paulo Monteiro, Carlito Carvalhosa e Fabio Miguez - formou o grupo 

“Casa 7” que, a convite da curadora Aracy Amaral, participa da 18a Bienal 

Internacional de São Paulo. Sua pintura passa por experimentações e fases e em 

1999, ao abandonar o gesto e as imagens sempre presentes em sua produção, 

expõe telas nas quais apresenta formas monocromáticas retangulares ou circulares 

dispostas sobre superfícies neutras, reivindicando a pintura uma dimensão material, 

concreta e objetual. 

 

      Estas investigações do artista foram iniciadas com a aplicação de massa de tinta 

em blocos geométricos e monocromáticos sobre tela que, ao adquirirem autonomia, 

passam a ser instalados em espaços públicos elevando a pintura a uma dimensão 

ambiental onde o suporte da obra apresenta-se aberto e fisicamente ilimitado. A 

primeira experiência ambiental desta poética foi realizada em 2000, quando o artista 

foi convidado a participar do Projeto Parede no Museu de Arte Moderna de São 

Paulo. “Mesmo que sua pintura já não se restringisse aos limites da tela, realizá-la 

na parede trazia novas questões”43 
,
 como observa a pesquisadora Thaísa Palhares. 

 

      O espaço destinado ao projeto no Museu tem características singulares que se 

desviam completamentamente da proposição do cubo branco, por ser um local de 

passagem e com interferência de ruídos provenientes do café posicionado defronte 

ao local onde a obra foi realizada no MAM.  
 

 

 

____________________ 
43 ANDRADE, Rodrigo. Rodrigo Andrade (textos de Alberto Tassinari e Taísa Palhares). São 
Paulo: Cosac Naify, 2008. 
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      Assim, além da pertinente trajetória do artista, sempre voltada às questões 

pictóricas, é possível afirmar que essa experiência tem relação direta para o convite 

a fim de que ele realizasse uma proposição artística em espaço múltiplo como o 

oferecido pelos ambientes que abrigam as ações do SESC. Desta forma, Andrade 

criou uma intervenção pictórica concebida especialmente para o SESC Bom Retiro 

(Fig. 140) a qual se fundamenta no pensamento cromático, espacial e matérico que 

desenvolve a partir do final dos anos 1990. 

 

      Formada por um conjunto de pares cromáticos confeccionados com tinta a óleo 

aplicada diretamente sobre as paredes, a obra posiciona-se ativamente em relação 

ao espaço, acionando distâncias e relacionando-se com o prédio como um todo. O 

espectador obtém diferentes visões e relacionamentos com cor e espaço ao 

movimentar-se pelos ambientes da unidade. 

 

      O processo de criação da obra iniciou-se com a visita do artista à Unidade Bom 

Retiro, ainda em fase de finalização de construção, porém seus ambientes internos  

já se configuravam de forma a que os espaços fossem percebidos próximos de seu 

pronto uso. Andrade se desloca caminhando por todos os espaços, direcionando 

seu olhar de forma a estabelecer linhas imaginárias entre diferentes pontos da 

edificação em sua parte interna, e assim, processando visual e virtualmente as 

possibilidades de inserção de seus pares dialógicos de cor. 

   
Fig. 132 - O artista Rodrigo Andrade (ao fundo), em visita de conhecimento às instalações 
do SESC Bom Retiro, discute com o engenheiro responsável pela obra da Unidade os 
detalhes técnicos da edificação para elaboração do projeto de seu trabalho. Maio de 2011.        
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      Os princípios da pintura moderna ditados por Clement Greenberg, como a 

objetividade material, a especificidade do meio, a plena visualidade e a autonomia 

da obra podem ser considerados na reflexão relacionada à poética do artista.  

 

      A materialidade da pintura é fundante na formulação de seu trabalho ao aplicar 

grande quantidade de tinta (foram utilizados, para a realização da intervenção no 

SESC Bom Retiro, cerca de 500 quilos de tinta a óleo) diretamente sobre a 

superfície da parede, a qual se torna o suporte de sua proposição; a gestualidade - 

sempre presente em sua obra - resume-se agora a um movimento corporal que 

requer o emprego de força, equilíbrio e concentração que a operação de estiramento 

da tinta exige. O espaço em que a obra passa a existir e as dimensões que deve 

assumir para sua instauração no ambiente colocam a pintura como meio e como fim.   

 

      Ao conduzir sua pintura ao abandono de sua condição bidimensional Rodrigo 

“debruça-se, de fato, sobre a construção concreta, não ilusória, do espaço pictórico, 

isto é, sobre a determinação de uma verdadeira volumetria da cor”44 chegando a 

“realizar nas duas dimensões um espaço plástico integral, tão sólido e concreto 

quanto o da arquitetura”45. 

 

      Colocando-se de forma harmoniosa, os pares equilibrados parecem contaminar 

o ambiente, uma vez que não são percebidos isoladamente e resultam numa 

intervenção que reflete sobre a natureza da própria pintura, em formas idealizadas 

que  suprimem a condição bruta da matéria tinta.   

 

 

 

 

_______________ 
44 ARGAN. Giulio Carlo. Arte Moderna. São Paulo: Companhia das Letras, 1992, p. 615.  
 
45 Ibidem. p.615. 
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Fig.133 - Um dos assistentes de Rodrigo Andrade durante o preparo da grande massa de 
tinta marron que compõe um dos três pares da obra do artista, realizado a uma altura de 25 
metros em uma das paredes no SESC Bom Retiro em agosto de 2011. 
 

  
Fig. 134 - O artista Rodrigo Andrade executando a pintura sobre uma das 
três paredes que deram suporte à sua obra no SESC Bom Retiro.           
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Fig. 135 - O artista Rodrigo Andrade aplicando sua pintura em parede do SESC Bom Retiro 
em agosto de 2011. 

                                                 
                                
Fig. 136 - O artista Rodrigo Andrade (à direita) e assistente executam pintura em parede 
do SESC Bom Retiro.        
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      O caráter relacional da obra de Rodrigo, onde a visualidade proposta é obtida da 

convergência entre matéria pictórica, forma e espaço, formula um novo paradigma 

no que diz respeito ao suporte da pintura, aproximando-a de uma constituição 

objetual que permite estabelecer um paralelo à reflexão de John Dewey que se 

relaciona diretamente à proposição do artista:  

 
Visto que o material físico usado na produção de uma obra de 
arte não é um veículo por si só, não há como estabelecer 
regras a priori para seu uso adequado. Os limites de suas 
potencialidades estéticas só podem ser determinados 
experimentalmente e por meio do que os fazem dele na prática; 
essa é outra prova de que o veículo da expressão não é 
subjetivo nem objetivo, mas sim uma experiência em que 
ambos se integram em um novo objeto (DEWEY, 2010, p. 493). 
 

 

      A fim de que sejam explanadas em sua totalidade as intenções do artista e para 

que sejam captadas as reflexões por ele percorridas para seu processo criativo, é 

reproduzido abaixo seu projeto conceitual com a simulação visual por ele 

desenvolvida na proposta específica para o SESC Bom Retiro e reproduzida abaixo: 

 

“Sem título - Intervenção pictórica com tinta a óleo sobre alvenaria em dimensões 

variáveis, 2011. 

 

      Trata-se de uma obra concebida especialmente para o espaço arquitetônico do 

SESC Bom Retiro, sendo assim uma obra site specific, como se convencionou 

chamar no vocabulário da arte contemporânea. A proposta é que a obra faça parte 

do espaço e o espaço faça parte da obra. Consiste em três grandes pares de 

manchas/retângulos em diferentes cores, aplicadas em grossas camadas de tinta a 

óleo pura sobre três paredes do edifício. 

 

      A obra se funda enquanto realização de um pensamento cromático, espacial e 

matérico num espaço de caráter público, estabelecendo-se num registro fora do 

gênero mural ou painel decorativo, onde seus elementos não se impõem 

‘autoritariamente’ nem ao espaço do prédio nem aos espectadores/público, pois se 

acomodam de forma natural e até discreta. 
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      Meu trabalho se estrutura em pares para que haja uma relação entre os dois 

elementos de cada par. Um retângulo sozinho ficaria solto no espaço, existindo 

apenas como contraponto a este. Porém um par de elementos, como se fossem 

duas pinceladas, parece ser a unidade essencial de uma pintura, o mínimo 

necessário para que se obtenha uma obra de arte; meu trabalho procura mesmo 

esse fundamentalismo. O conjunto propõe uma intervenção pictórica que explora 

justamente as possibilidades que o espaço oferece, tanto em suas grandes 

dimensões quanto às características de espaços interligados.  

 

      O público poderá ter diferentes visões e novas relações de cor e espaço na 

medida em que se locomove pelos diferentes ambientes internos do edifício. O 

conjunto foi elaborado para estabelecer relações rigorosas entre os pares, 

expandindo para as grandes distâncias entre eles a tensão existente no interior de 

cada par. Isso a meu ver aciona o próprio espaço arquitetônico do edifício, que 

ganha unidade e visibilidade” (ANDRADE, 2011). 

 

 
Fig. 137 - Maquete eletrônica (parcial) do estudo proposto e enviado pelo artista Rodrigo 
Andrade para intervenção pictórica no SESC Bom Retiro. Junho de 2011. 
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Fig. 138 - Maquete eletrônica com vista parcial do estudo proposto e enviado pelo artista 
Rodrigo Andrade para intervenção pictórica no SESC Bom Retiro. 
 
 

 
Fig. 139 - Maquete eletrônica com vista parcial do estudo proposto e enviado pelo artista 
Rodrigo Andrade para intervenção pictórica no SESC Bom Retiro.  
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Figs. 140 e 141 - Par principal que compõe a obra de Rodrigo Andrade concluído no SESC 
Bom Retiro.  
 

 
Fig. 141 
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Fig. 142 - Um segundo par que compõe a obra de Rodrigo Andrade, já concluída, no SESC 
Bom Retiro. 
 

 
Fig. 143 - Terceiro dos três pares que compõem a obra de Rodrigo Andrade, já concluída, 
no SESC Bom Retiro. 
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      A identidade artística de Daniel Acosta (Rio Grande / RS, 1965; vive e trabalha 

em Pelotas) tem sua marca no começo dos anos 1990, quando ascende no circuito 

artístico utilizando materiais como gesso e compensado e conquista seu lugar no 

campo da produção tridimensional da arte brasileira. Seu trabalho estabelece 

relações que ampliam a própria definição de escultura, transitando nos limites entre 

a pintura, o relevo e o design, formulando-o a partir do espaço onde será exposto. 

 

      A obra de Acosta alinha-se a uma ambição inaugurada pelas proposições 

minimalistas, onde o intuito é modelar o trabalho escultórico numa estrutura exterior, 

ou seja, desvinculá-lo da esfera psicológica emanante da matéria a ser trabalhada e 

formulá-lo a partir de motivações exteriores a ela. Segundo o crítico e pesquisador  

Tadeu Chiarelli 46 : 

 
[...] sua produção teve como ambiência primeira o entorno pelotense, 
repleto de referências arquitetônicas construídas entre o final do 
século passado e o início deste. O que o cativou não foram 
propriamente os edifícios ecléticos e/ou art deco que tentam resistir 
ao desmantelamento criminoso da especulação imobiliária, mas os 
elementos ornamentais que adornam aquelas construções, e os 
tapumes que protegem da vista dos passantes, a destruição 
daqueles ícones de uma riqueza passada (CHIARELLI, 1995). 

 

      Ao formular objetos que fogem de uma subjetividade lírica ou passiva, Daniel 

estabelece como propósito em sua obra, segundo suas concepções “uma 

experiência que perpassa por uma individualidade, que é a minha como artista, mas 

que se dirige ao coletivo, que é de todos [...] mesmo as questões biográficas que 

podem estar contidas, tem como intuito tornarem-se algo universal. Adquiro uma 

espécie de distanciamento, um afastamento e trago para o trabalho algo que seja 

mais pronto. Até mesmo o modo de produção das obras:  ele é sempre muito 

planejado com projetos, maquetes e também desenvolvido por outras pessoas, que 

não eu. Assim há uma espécie de distanciamento que dá ao trabalho um caráter 

particular que me interessa” 47. 

_____________ 
46 CHIARELLI, Tadeu. In: “Daniel Acosta e o Realismo Pânico”. Texto publicado 
originalmente em 1995 por ocasião de exposição individual do artista na Galeria Casa 
Triângulo. 
47  Daniel Acosta  em depoimento divulagado no youtube sobre o seu trabalho exposto no 
evento “Primeira Pessoa”, promovido pelo Itaú Cultural entre novembro de 2006 e janeiro de 
2007.                                                163
  



                                        
                                                                                                                                
      É perceptível a dimensão social que seu trabalho assume quando passa a 

instalar suas obras em espaços públicos de intensa circulação de pessoas. Como 

exemplos, as que ele realizou na praia do Cassino em sua cidade, Rio Grande; 

também as obras “Cassinocosmocave” e “Kosmodron” na Praça da Alfândega em 

Porto Alegre, ambas em 2009. Tais características foram indicativas da 

potencialidade de sua obra para composição de um dos espaços de maior 

confluência de público no SESC Bom Retiro. O diálogo entre arte e arquitetura 48 nas 

proposições de Acosta é assim observado pelo crítico e curador de arte Agnaldo 

Farias: 
E o que dizer das construções proto-arquitetônicas – quiosques, 
cabines, banheiros portáteis, caixas rápidos etc -, formidável elenco 
de objetos indecisos entre escultura e arquitetura que invadem 
paisagens, cidades e até mesmo edifícios? São eles que estão na 
origem desses híbridos fabricados pelo artista e que ele instala 
dentro de prédios, no interior de museus e galerias, num processo de 
ocupação equivalente à dinâmica da vida urbana contemporânea, 
pautada na alta densidade de pessoas e construções, na 
coexistência entre termos contrários – arquitetura e paisagem – ou 
mesmo semelhantes – arquitetura dentro da arquitetura (FARIAS, 
2004). 

 

      Ao ser convidado, o artista desenvolveu projeto exclusivo para o espaço central 

de convivência do SESC Bom Retiro, uma praça interna com grande incidência de 

luz natural. Local onde, conforme declara o autor do projeto, o arquiteto Leon 

Dijkstein, ao redor dele se encaixa toda  a programação do SESC Bom Retiro. 

 

      Ela é o elemento em torno do qual todas as coisas acontecem. Assim é um 

espaço concêntrico e excêntrico, onde as pessoas permanecem ou circulam para as 

diversas atividades oferecidas dentro da programação cultural. Baseado nessas 

características, Acosta idealizou uma obra criada a partir das demandas de fluxos 

pertinentes à área que ocuparia. Tem como proposta apresentar uma ocupação 

visual que acondiciona o público em situações de permanência ou de 

transitoriedade. 

______________ 
48 Daniel Acosta  -  Inventor de Arquiteturas e Paisagens, é  um  texto de  autoria de Agnaldo 
Farias publicado originalmente em folder por ocasião da exposição individual do artista 
realizada no Museu de Arte Contemporânea de Goiás em 2004. 
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      Com dimensões acessíveis ao corpo, que pode se colocar em circunstância de 

descanso ou convivência, o trabalho foi produzido em função de seu deslocamento, 

projetado como uma espécie de protótipo desmontável, flexível e reversível.  
 

 
Fig. 144- Maquete eletrônica com vista geral da proposta de Daniel Acosta para a praça do 
SESC Bom Retiro. 
 

 

      Sua escala permite interação e proximidade com o público; suas dimensões são 

criadas de acordo com as proporções da área disponibilizada para sua instalação. 

 

      Em sua proposição, o artista elabora uma espécie de meta arquitetura, ou 

arquitetura portátil, criando e compondo de forma modular espaços que se integram 

e interagem com a funcionalidade estabelecida pela macro estrutura onde se instala. 

Na totalidade, o trabalho articula uma disponibilidade multifuncional para o público 

que, ao apropriar-se dele, experimenta vivências oferecidas pelos elementos que 

constituem suas formas, em consonância com a dinâmica do ambiente.  
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      Ao  tentar discorrer sobre uma definição do patamar onde se estabeleceria os 

objetos criados por Acosta, o crítico Tadeu Chiarelli arrisca dizer que “ assemelham-

se pela forma a objetos de design e/ou a elementos da arquitetura art deco que 

ainda habitam nosso entorno [...] parecem relevos, mas não são; esculturas, mas 

não são; móveis, mas não são, elementos arquitetônicos, mas também não são[...] 

insistem em tensionar também os nossos conceitos preestabelecidos do que deveria 

ser o objeto de arte, ou mesmo o objeto de arte contemporâneo”49 .
 

 
      A obra criada é composta por três módulos estruturados em madeira e 

acabamentos variados que formam um conjunto e oferece, cada um deles, um tipo 

de recepção por meio formas esculturais distintas. O módulo intitulado 

TOTALOUNGE tem referência num conceito de simultaneidade elaborado como 

espaço de descanso, espera ou conversação, e é formado por acentos contínuos 

que foram posicionados frontalmente à área destinada à Central de Atendimento. 

Denominada como escultura/mobiliário, tem múltiplas configurações e é articulada a 

partir do encaixe e montagem de elementos modulares hexagonais vazados com 

assentos em madeira (compensado revestido com lâmina de madeira).  

 

 
Fig. 145 - Maquete eletrônica da peça intitulada Totalounge, parte que compõe a obra 
“Multipraça” de Daniel Acosta para a praça do SESC Bom Retiro. 
 
__________________________ 

49 CHIARELLI, Tadeu. Trecho da matéria “Os relevos não relevos de Daniel Acosta”, 
originalmente publicada no Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Segundo Caderno, 2006. 
Extraído do catálogo A geração da virada. São Paulo: Instituto Tomie Othake, 2007, p.113. 
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      O interior dos hexágonos vazados serve como elemento lúdico onde crianças 

podem interagir em seu interior, enquanto a parte superior dos hexágonos serve 

como assento ou apoio. De montagem versátil, pode ser executada numa 

configuração mais fechada, proporcionando a aproximação de pessoas ou de forma 

linear, de modo a deixar livre o centro da praça para apresentações artísticas, 

servindo como assento ao espectador.  

 
 
      O módulo VEGETÁRIO explora a verticalidade e é um elemento multifuncional  

que assume o papel de divisória, elemento ornamental ou peça de apoio para 

consumo de refeições rápidas e deverá posicionar-se em frente a área de serviço da  

Comedoria. Nas suas laterais externas, pode portar plantas naturais em elementos 

estruturais pensados para a fixação dos vasos. Foi elaborado levando-se em 

consideração a grande incidência de luz natural no local, criando sombras e jogos 

cromáticos que se estendem em diversas direções da área, o que o torna uma 

espécie de dispositivo luminoso. 

 

 
Vegetário 
Fig. 146 - Maquete eletrônica da peça Vegetário, parte que compõe a obra “Multipraça” de 
Daniel Acosta para a praça do SESC Bom Retiro. 
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      O último módulo intitulado HYPERDECK constitui-se de um agrupamento de 

formas hexagonais elaboradas visando uma versatilidade que permita o uso tanto 

como palco para pequenas intervenções cênicas, como suporte para descanso ou 

espera, inclusive para acomodar espectadores que aguardam a liberação do acesso 

à platéia para os espetáculos do Teatro. 

 

      Suas múltiplas configurações podem ser obtidas a partir dos diferentes arranjos 

de um conjunto de nove elementos hexagonais em madeira (compensado revestido 

com lâmina de madeira), contendo na parte superior elementos retangulares de 

dimensões variadas, forrados externamente com espuma e curvin e, internamente, 

revestidos com pintura automotiva em diferentes cores. Os elementos hexagonais 

são usados como assento em qualquer situação. Os elementos retangulares 

funcionam como encosto onde o usuário pode optar por reclinar-se ou mesmo 

deitar-se.  

 

 
Fig. 147 - Maquete eletrônica da peça Hyperdeck, parte que compõe a obra “Multipraça” de 
Daniel Acosta para a praça do SESC Bom Retiro. 
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Figs. 148 e 149 - O artista Daniel Acosta durante montagem de sua obra criada para a praça 
interna do SESC Bom Retiro em agosto de 2011. 
 

 

 

 
Fig. 150 - Módulos do trabalho de Daniel Acosta em montagem na praça interna do SESC 
Bom Retiro em agosto de 2011. 
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Fig. 151 - Vista parcial da obra “Multipraça” de Daniel Acosta instalada na praça situada no 
andar térreo do SESC Bom Retiro. Agosto de 2011. 
 
 

 
Fig. 152 – Vista do módulo Vegetário, um dos três módulos que compõe a obra “Multipraça” 
de Daniel Acosta instalada na praça do SESC Bom Retiro.                                                                        
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Fig. 153 - Em primeiro plano, vista do módulo “Hyperdeck” criado por Daniel Acosta para o 
SESC Bom Retiro. Ao fundo, no centro, o módulo “Vegetário”. 
 

 
Fig. 154 - À direita, vista parcial do módulo “Totalounge”, tendo à frente o módulo 
“Vegetário”. 
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      Na obra de Eduardo Coimbra (Rio de Janeiro/RJ, 1955, onde vive e trabalha)  

as questões relacionais entre arte e espaço são intrinsicamente ligadas. O foco de 

sua pesquisa é pensar a obra de arte numa relação direta com a arquitetura, 

realçando as qualidades do espaço, suas dimensões e os elementos que o 

constituem, provocando diálogos com a percepção do espectador que o vivencia.  

 

      Seu objetivo é trabalhar com a arquitetura no sentido dela se constituir do 

pensamento do espaço como um projeto teórico. Em suas proposições as premissas 

conceituais são elaboradas a partir das relações entre espaço, objeto, arquitetura e 

paisagem. O espaço como objeto de experiência, a arquitetura como ferramenta 

para pensar o espaço e a paisagem como campo infinito das relações espaciais. 

Sua produção insere-se num plano onde, “a ideia de lugar para os artistas 

contemporâneos assume importância enquanto linguagem” (GONÇALVES, 2008, 

p.54). 

 

      Conforme depoimento dado pessoalmente pelo artista, seu envolvimento com a 

arte partiu primeiramente da feitura de protótipos que realizava para a indústria, 

ainda como engenheiro. A partir da década de 1990 começa a se aproximar da 

arquitetura, a criar diálogos com ela. Seu trabalho se relaciona com os espaços de 

maneira ampla, muitas vezes forçando os limites entre interior e exterior de espaços 

institucionais da arte. Afirma que seu interesse é provocar nas pessoas as 

percepções do espaço físico onde elas atuam, onde circulam e sua poética 

corrobora com a idéia de que  

 

[...] as premissas arquitetônicas nos sugerem uma espécie de 
contraponto, que os artistas utilizam para lidar com o contexto e 
por meio do qual parecem querer questionar em que medida a 
obra pode alterá-lo (SALCEDO, 2009, p.173). 

 

      Coimbra explora de diversas maneiras questões da paisagem e da criação de 

estruturas arquitetônicas que possibilitam experimentações diferenciadas do espaço 

real, propondo que o olhar atue como experiência de imersão. 
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      Seus trabalhos estabelecem uma relação entre o real e a representação onde a 

paisagem atua como interface entre espaço objetivo e subjetivo, num jogo entre 

pensamento e imagem que converge em seu processo criativo, como ele mesmo 

explana: 

 

  Eu trabalho a partir de uma ideia, não em cima de materiais, 

especificamente [...] em meu processo artístico, uma ideia cria uma 

relação conjunta entre pensamento e visualidade, promovendo uma 

junção que provoque um atrito, também em cima da percepção. Quer 

dizer, o processo pelo qual tecnicamente o trabalho vai ser executado já 

vem desde a ideia de como aquele trabalho vai aparecer. Isto requer 

que a percepção junte visualidade e pensamento em uma imediatez 

imagética” (COIMBRA, 2003). 

 

      Para o SESC Santo Amaro o artista realizou uma obra específica que estreita 

significativa relação com o espaço onde foi instalada. Após concluir uma visita à 

unidade ainda em fase de finalização de sua construção para a percepção dos 

espaços que a compõem, Coimbra idealizou a obra “Piscina com dois caminhos” 

(Figs. 155 e 157), a qual se relaciona diretamente com os fluxos e os espaços onde 

se instala, ou seja, o corredor de interligação entre a piscina e os vestiários.  

 

      Ao propor a obra o artista comentou que Piscina com dois caminhos “é uma 

obra pensada e criada a partir de minha visita ao SESC Santo Amaro ainda em fase 

de construção. Para mim, piscina é um objeto-espaço. Por sua própria constituição a 

piscina é um espaço dimensionado pela grade de azulejos de seu interior. Na 

formação desse espaço-objeto o desenho formado pelas linhas determina sua 

dimensão e profundidade [...] colocado na parede, esse objeto se oferece à visão 

frontal e a profundidade ilusória criada pelo mosaico de azulejos e cimento; torna-se 

imagem dentro da superfície transparente azulada. O espaço sugerido para além da 

parede mantém-se preso ao objeto através da borda de azulejos, assegurando sua 

presença no espaço real” (COIMBRA, 2011). 
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Fig. 155 - Maquete eletrônica realizada como projeto da obra “Piscina com dois caminhos” 
de Eduardo Coimbra para o SESC Santo Amaro. Junho de 2011. 
 

 
Fig. 156 - Piscina do SESC Santo Amaro, um dos espaços explorados por Eduardo Coimbra 
para a criação da obra “Piscina com dois caminhos”.  
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Fig. 157 - Obra “Piscina com Dois Caminhos” de Eduardo Coimbra criada especificamente 
pra o SESC Santo Amaro. 
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      Especialmente projetada para o local, a obra se relaciona com os fluxos e com 

as tensões espaciais onde se insere. Construída em azulejo e rejunte, o trabalho 

segue a orientação vertical dada pelas portas e vãos das esquadrias presentes no 

espaço real de seu entorno, posicionando-se vertiginosamente com o todo ao 

oferecer uma visão em perspectiva aérea, sugerindo que o olhar se lance a um 

megulho no espaço interno da piscina. As raias remetem à piscina real do SESC 

Santo Amaro e as passagens presentes no desenho estabelecem uma interligação 

com a arquitetura e com as áreas adjacentes de circulação de usuários do espaço. 

 

      Para a criação de seus objetos, assim como em intervenções em espaços 

arquitetônicos, a ideia do artista é aliar materialidade às propostas espaciais, 

procedimento sempre presente na concepção de suas obras e afirma que elas são 

situações espaciais, mas o material de que são feitas é parte substantiva de sua 

presença no mundo:  

  

                                  Coimbra defende a ideia de que tanto é tangível a paisagem 
exterior, aquela pela qual se passeia ao mesmo tempo em que 
se a vai colhendo com os olhos, quanto as representações da 
paisagem. Mais do que isso, trata-se de dois termos 
indissociáveis. Isto porque a pele do mundo é igualmente 
constituída pelas ideias e imagens que lhe são extraídas. 
(FARIAS, 2003, p.8) 

 

      A obra de Coimbra nos leva a pensar o espaço da arte como lugar físico e 

simbólico, buscando com ela “o entrelaçamento entre as questões e as 

necessidades da produção artística e as características espaciais da arquitetura nas 

quais é exibida”50. 

 

_________________ 
50 COCCHIARALE, Fernando. O espaço da Arte Contemporânea. In: CANTON, Kátia & PESSOA, 
Fernando(orgs). Sentidos e Arte Contemporânea. Vitória: Vale, 2007. 
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      O artista Efrain Almeida (Boa Viagem/CE, 1962. Vive e trabalha no Rio de 

Janeiro/RJ) atribui sua iniciação artística à frequência aos rituais religiosos católicos, 

onde as imagens sacras formaram seu vocabulário iconográfico. Dentre as imagens 

que estimulavam seu olhar, o artista buscava a percepção de um sentido que 

transcendia a denotação religiosa das peças votivas posicionadas no interior da 

igreja que frequentava em sua cidade natal, localizada no agreste cearense.  

 

      Conforme relato do artista, as imagens depositadas dos ex-votos e sua carga 

simbólica repleta de significados alimentam sua práxis artística e são elementos 

vitais de seu repertório visual.  De forte carga autobiográfica, seu trabalho reverencia 

o ambiente onde cresceu, acrescentando a seu imaginário a experimentação 

pertinente às práticas e vivências da contemporaneidade. O resultado é uma rica 

fusão de significações entre arte popular e arte contemporânea. 

 
      A obra de Efrain vai de encontro à intenção de habitar espaços da unidade 

SESC Santo Amaro com propostas visuais de artistas oriundos do nordeste do país, 

cujas poéticas transcendem as fronteiras e referências regionais, expressando ideias 

e pensamentos ligados a temas universais que ultrapassam questões de localidade. 

Como declara o próprio artista 51 , em seu processo de trabalho:  

 

                                   “Constituir imagens e histórias de minha memória, refeitas da minha maneira, com 

a liberdade de fazê-las e refazê-las como artista, pois acho que a memória é uma 

coisa torta e meu trabalho reconstitui o que está se apagando. Acredito que nisso 

consiste a contemporaneidade do meu trabalho. O discurso contemporâneo está 

exatamente na maneira como eu apresento o trabalho, pois ele é, muitas vezes, 

formulado considerando o espaço onde será apresentado, nas relações que crio 

dele com o espaço. Normalmente ele é feito de acordo com o espaço arquitetônico. 

A arquitetura é determinante na maneira como se estabelecerá o trabalho; é do 

entrecruzamento destas questões que se baseia a minha obra”. 
 

____________________ 
51 Depoimento do artista sobre sua obra, transcrito do vídeo “Primeira Pessoa”, nome do 
evento promovido pelo Itaú Cultural entre novembro de 2006 a janeiro de 2007. 
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      Cabe aqui algumas reflexões que ressaltam em que medida a inter-relação 

obra/espaço está presente nas concepções artísticas contemporâneas. Na poética 

de Efrain Almeida, o espaço realiza uma sinergia com a criação, pois, para ele “todo 

lugar tem uma história e gosto de pensar a relação que a obra passa a ter nesse 

contexto, neste espaço. Nessa relação evito a autoridade que um possa ter sobre o 

outro, ou seja, não há imposição do espaço na obra e vice-versa”52. 

 

      Desta forma, podemos afirmar que a ideia de lugar incorpora-se na concepção 

da obra como manifestação relacional percebida dentre muitas produções 

contemporâneas, e sua importância enquanto linguagem parece querer, nesse 

momento, “dizer que a arte assume a vocação de explorar a construção do espaço e 

como sintaxe, básica da criação artística, utiliza-se da dimensão espacial” 

(GONÇALVES, 2004, p.54). 

 

      Assim após observação e estudos em torno do referido local, Almeida 

apresentou uma proposta (Figs. 158, 160, 161 e 162) onde é relevado o espaço, 

objetivando inverter a escala da obra em relação à grande dimensão vertical onde o 

trabalho se instalaria. A obra, sem título, é composta de quarenta pequenos beija 

flores esculpidos por ele em madeira umburana, árvore característica do agreste 

cearense onde nasceu. 

 

      Nela remete-se a vivências de sua infância quando, ainda menino, provocava 

imensas revoadas de aves pousadas nos juazeiros; numa analogia a essa visão, o 

artista encrustou os pequenos pássaros esculpidos em diversas posições por toda a 

extensão do concreto da caixa do elevador e trata-se até o presente momento da 

obra instalada em maior extensão dentre suas produções. 

_____________________ 
52 Depoimento do artista ocorrido em 11/10/2011 durante a montagem de sua obra no SESC 

Santo Amaro. 
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      É importante ressaltar a peculiar simbiose entre forma, espaço e memória que 

constituem a produção do artista onde: 

 

Por meio do uso contido de procedimentos construtivos e de um 
repertório restrito de imagens que se repetem e se reforçam 
mutuamente em espaços de exposição [...] não há em seus 
trabalhos, o sentido da sublimação de perdas ou a ambição rasa 
de exibir testemunhos: dando tessitura visual a fragmentos 
lembrados de vida, o artista transforma suas memórias em 
passagens para que se ativem as lembranças daqueles que as 
contemplam, estreitando, desse modo, os limites entre o que é 
próprio apenas do indivíduo (artista) e o que pertence ao 
ambiente social em que esse está inscrito (ANJOS, 2010, p.15). 

 

      As peças diminutas provocam uma propositada inversão de sua escala em 

relação à extensão e totalidade do espaço onde foram montadas. Não são 

posicionadas na mesma altura e também de forma a não estarem em proximidade 

imediata com a visão do espectador. O artista cria o percurso da revoada a partir de 

estudos e ao montá-las, considera de forma meticulosa o ponto de contato da peça 

com a parede, a sua superfície e a relação de cada uma das esculturas com o 

ambiente como um todo, nada sendo gratutito em qualquer um de seus 

procedimentos. 

 

      Efrain é um artista que transita entre uma concepção geral de cultura e os 

aspectos de sua própria individualidade, conquistados numa trajetória que direciona 

sua arte a um campo culturalmente híbrido e fartamente simbólico.   
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Fig. 160   
          
Figs. 160 e 161 - O artista Efrain Almeida durante montagem de sua obra no SESC Santo 
Amaro. Outubro de 2011. 

 

                                            
                                          Fig. 161                   
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Fig. 162 - Um dos quarenta passáros esculpidos em madeira umburana que compõe o trabalho  
de Efrain Almeida para o SESC Santo Amaro. 

 
 

                 
Figs. 163 e 164 - Obra de Efrain Almeida em finalização de montagem sob parede de concreto 
do SESC Santo Amaro. 
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Fig. 165 - Obra de Efrain Almeida instalada sob parede de concreto do SESC Santo Amaro. 
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  Fig. 166 
 
Figs. 166 e 167 - Detalhes da obra de Efrain Almeida instalada sobre parede  
de concreto do SESC Santo Amaro 
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                                        CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

      O propósito deste estudo é que exerça um papel de agente em torno do 

pensamento e das reflexões sobre arte contemporânea, da desterritorialização de 

espaços para sua exibição e a posição que pode ocupar a atividade curatorial no 

campo artístico.  

 

      Como vimos, tal atividade vem se colocando, especialmente a partir dos anos 

1980, como ação mobilizadora na difusão das artes visuais e reforçando, através 

dos tempos, o caráter interdisciplinar que lhe é inerente; consolida-se, e este estudo 

tem como missão elucidar esta questão, como um campo inesgotável para o 

prosseguimento de novas investigações que problematizem e abordem questões 

que levem a contextualizar sobre a possível função da arte na vida e na sociedade 

contemporâneas. 

 

     Neste sentido é importante enfatizar que o mecanismo produção/comunicação/ 

recepção de arte deve ser relevado, pelo contexto aqui abordado, na posição que  

instituições culturais podem exercer tendo em vista adotar como meta a formação de 

público, e - como as ações nesta investigação enfocadas - cativar o frequentador de 

centros socio culturais como o SESC para que o público se torne cúmplice das 

especulações dos artistas. Vale frisar que uma instituição que estabelece estratégias 

para a formação põe a obra em papel de destaque, oferecendo condições 

necessárias para sua fruição e propiciando a aproximação desta com o espectador. 

 

      Assim a experiência curatorial que fundamenta esta pesquisa pretendeu pensar 

a inserção da arte não de um modo utilitarista, como produto a ser consumido e 

descartado, mas como ação que coloque a produção contemporânea, de maneira 

não efêmera, a estabelecer formas de trocas simbólicas por meio de formulações 

artísticas de diversas naturezas e dotá-las de sentido, no desejo de colocar o 

processo de absorção de arte no campo de interesses culturais de uma parcela de 

cidadãos. 
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      Por meio dos seis processos criativos abordados neste estudo no capítulo 

intitulado “Seis poéticas e seus processos criativos”, pôde-se verificar que o 

artista ao conceber sua obra tem em mente um horizonte de fruição a ser 

decodificado por um público, estágio que consolida em sua totalidade, a cadeia da 

arte. 

 

      O enfoque nestes processos deu luz aos embates estabelecidos por cada um 

dos artistas na busca da legitimação de suas proposições diante do desafio de 

posicioná-las em ambientes heterogêneos, distanciados de uma atmosfera 

cerimoniosa e neutralizada para a arte, apresentando-as, portanto, de forma mais 

direta a um público qualificado como leigo. Esta prática concede à sua obra um 

papel efetivo na experiência relacional do objeto artístico com uma determinada 

situação histórica e social, consolidando o sentido de pertencimento entre obra e 

público. O artista Cildo Meireles ao ser questionado sobre sua relação com o 

público, definiu que este está sempre presente em suas obras, é algo que não pode 

ser dissociado de sua prática artística, sendo para ele a idéia de público uma 

finalidade. 

      Esta concepção não afasta a ideia de que a recepção da arte contemporânea 

requer um exercício e um esforço interpretativo que deve culminar no que Duchamp 

denominou como coeficiente artístico, ou seja, a soma entre aquilo que o artista quis 

fazer e não conseguiu e aquilo que ele não quis e surgiu quando da experiência 

direta da obra com o espectador.  

      No sentido de esclarecer estas relações, este estudo tentou explanar de maneira 

mais concisa os elementos que subsidiaram os processos e ações curatoriais. Para 

as obras específicas, construídas em relação direta com os espaços previamente 

estudados nos complexos SESC aqui estudados no capítulo supracitado, foram 

pesquisados artistas cujas trajetórias fossem consolidadas e já detentores de um 

amadurecimento que provesse, de forma assertiva, o estabelecimento e criação das 

relações que sua obra pudesse inventar ou reinventar no espaço a ela destinado. 
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      Neste ponto é importante colocar que o fato de serem artistas reconhecidos pela 

crítica os coloca como artistas inseridos no chamado sistema da arte. Tem aí a 

crítica importante papel como literatura que elucida e orienta no entendimento da 

lógica interna de uma obra, decifrando ou reconstruindo o discurso cultural que o 

trabalho artístico provoca e, assim, ao desempenhar uma função mediadora, 

promove a aproximação com a arte ao associá-la a outras atividades e inserí-la no 

sistema geral da cultura.  

      Importante material para registro e que permitiu a elucidação de processos 

criativos  e a construção dos discursos propostos pelos artistas são os seus estudos, 

desenhos ou projetos que documentaram a formalização pretendida para as obras 

criadas e permitiram a análise de alguns dos fundamentos de suas criações, 

colaborando para o aprofundamento da pesquisa. 

      As experiências relatadas apontam o papel da curadoria como um conjunto de 

exercícios teóricos e práticos que vem se valorizando à medida que o mundo da arte 

passa a se configurar de forma mais significativa na composição dos diversos 

agentes culturais que integram o campo artístico. É possível perceber que o estatuto 

incerto da arte é acompanhado por mutações bastante expressivas na atividade 

curatorial, que passa a indicar uma desintegração da tríade atelier - galeria - museu 

por meio da ampliação dos espaços e situações para a inscrição do trabalho 

artístico. Esse panorama mutante gera a criação de espaços distintos para 

exposição e transformações nas características das instituições. Essas mudanças 

expandem as possibilidades de relações dos diversos aspectos das artes visuais 

com as diferentes áreas do conhecimento, pondo em evidencia o suporte 

interdisciplinar que a ação curatorial requer. 

      Para tanto, o trabalho científico de pesquisa em  arte deve se mostrar  cada vez 

mais presente em virtude do  campo infindável de questionamentos pertinentes às 

mutações que incorrem na atividade artística em sua estrutura de produção, 

comunicação, circulação e interpretação. 
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