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RESUMO 
Este artigo apresenta estudo sobre a I Bienal Amazônica de Artes Visuais, promovida em 
Belém pelo Governo do Estado do Pará em 1972. Tal evento é tomado como ponto de 
partida para discutir a história da arte contemporânea brasileira. A bienal é analisada por 
meio de notícias em jornais da época, buscando seus pormenores históricos locais e suas 
relações com o campo cultural e artístico mais amplo, considerando que a arte 
contemporânea deve ser estudada partindo das conexões entre seus vários circuitos. 
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ABSTRACT 
This article presents study on I Bienal Amazônica de Artes Visuais, organized in Belém by 
Pará State Government in 1972. Such an event is taken as a starting point to discuss the 
history of contemporary brazilian art. The biennial is analyzed by news in newspapers of the 
time, looking for their local historical details and its relationship to the broader cultural and 
artistic field, considering that contemporary art should be studied starting the connections 
between its various circuits. 
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Considerações iniciais: contemporaneidade artística e história da arte 

A história da arte contemporânea é um campo de estudos que tem tomado forma 

nas últimas duas ou três décadas, debruçando-se sobre a produção artística que em 

geral se estabeleceu a partir dos anos 1960, marcando algumas rupturas com a 

narrativa da arte moderna/modernista. No Brasil, tal campo já possui uma 

historiografia vasta que, entretanto, possui muitas lacunas. A produção artística de 

cidades brasileiras menos “centrais” (no sentido político e econômico, mais que no 

sentido cultural) é, até o momento, pouco estudada, ou estudada sob o ponto de 

vista das relações centro/periferia, sem partir de uma necessária contextualização 

social das cidades, e simplificando as relações de conexão que os circuitos de 

cidades diferentes possuíam entre si. 

Parto da exigência de um relativismo comprometido para a história da arte 

contemporânea (SMITH, 2012, p. 316), que considere, por um lado, as 

particularidades dos campos em que cada produção artística surge e se desenvolve 

e, por outro, as conexões, filiações e vínculos (ou sua ausência) entre tais campos e 

outros circuitos nacionais e estrangeiros. Neste artigo, investigo um estudo de caso 

até hoje pouco estudado – a I Bienal Amazônica de Artes Visuais (Belém/PA, 1972). 

Creio ser necessário construir, a partir de cada lugar específico, uma noção de 

contemporaneidade artística capaz de possibilitar a leitura adequada dos 

desenvolvimentos históricos nesses contextos – em vez de uma acolhida irrestrita 

das noções enunciadas a partir de outros lugares. 

Se as condições de formação, circulação e consumo artísticos foram e são 

radicalmente diferentes nos circuitos artísticos ao redor do mundo, a partir da 

segunda metade do século XX a multiplicidade de relações entre o ser e o tempo 

(SMITH, 2012, p. 19) parecer ser a condição que os nivela, sem os homogeneizar. 

Logo, buscar a contemporaneidade artística sob um enfoque histórico é buscar 

entender de que maneira essa multiplicidade de relações foi e é experimentada em 

cada campo artístico particular, e como essa experiência é percebida e discutida por 

meio da produção artística – sem a adoção prévia de modelos e conjuntos de 

características que definiriam a arte contemporânea, especialmente a partir do que 

já está legitimado pelos circuitos norte-americano-europeus. 
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Dito de maneira mais clara: considero que, em Belém, a contemporaneidade 

artística deve ser procurada não somente nas formas visuais empregadas nos 

objetos artísticos, mas principalmente nos modos como tais objetos (e processos) 

artísticos articulam e discutem as multiplicidades próprias de cada contexto. Tais 

multiplicidades de tempos, lugares, mediações e afetos (SMITH, 2012, p. 279) estão 

cada vez mais postas em contato e conflito no agora. Para além da realização de 

uma história da arte contemporânea em determinado contexto (em Nova Iorque, 

Paris, Tóquio, São Paulo ou Belém), é necessário pensá-la a partir de determinado 

contexto – é o que busco realizar assumindo a perspectiva uma história da arte 

contemporânea a partir da cidade de Belém. 

A produção cultural e artística no Brasil dos anos 1970 

A década de 1970 traz um Brasil sob a repressão intensa do governo militar, 

naqueles que ficaram conhecidos como os “anos de chumbo”. Após um período de 

efervescência cultural e artística em várias áreas, a censura e a repressão político-

ideológica levaram o país a um “vazio cultural”. Esta é apenas uma das versões da 

história. No campo das artes visuais, por exemplo, o recrudescimento do governo 

militar parece ter levado a produção artística a outro patamar criativo: artistas 

buscando conciliar engajamento político com inovação artística, usando de novos 

meios, materiais e circuitos para a realização de suas práticas. 

Lembremo-nos que o período foi de grandes acontecimentos em vários níveis: 

mudanças comportamentais, agitações políticas, revoluções tecnológicas etc. No 

Brasil, 1968 foi também um ano intenso para os movimentos estudantis, seguido por 

grande repressão política e pela censura à produção cultural, gerando insatisfações 

por todo o país. Em Belém, os grandes projetos nacionais e internacionais para 

ocupação e exploração da Amazônia davam o tom do período: modernização 

intensa, voltada à acumulação de capital, seguida por conflitos sociais de todo tipo. 

Na zona rural do Pará ocorreram inúmeras violações de direitos de povos indígenas 

e de camponeses, além do episódio conhecido como Guerrilha do Araguaia. Belém 

estava em franca expansão econômica e cultural. É neste pano de fundo turbulento 

que se desenrola a Bienal Amazônica de Artes Visuais, objeto deste estudo. 
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Não se pode deixar de mencionar algumas das realizações artísticas anteriores, 

possivelmente responsáveis pela “atualização” artística da cidade e por fomentar 

nos artistas a busca por uma arte nova: o Salão de Artes Plásticas da UFPA (1963 e 

1965); a criação da Escola de Arquitetura da UFPA, em 1964, que promoveu a 

formação de vários artistas atuantes nos anos 1970; a I Cultural de Belém em 1968, 

que trouxe obras e comunicações de artistas e críticos atuantes no sudeste do país; 

a realização da Pré-Bienal Nacional de São Paulo, em 1970 em Belém, 

selecionando artistas que participaram da Bienal Nacional de São Paulo no mesmo 

ano, dois deles (Branco de Melo e Waldir Sarubbi) também selecionados para a 

Bienal Internacional de São Paulo em 1971 (RIBEIRO, 2011). 

Bienal Amazônica de Artes Visuais 

Foi oficialmente inaugurada, ontem à noite [02 de outubro de 1972], 
no Teatro da Paz, a Primeira Bienal Amazônica de Artes Visuais, 
realização do Governo do Estado, sob o patrocínio da Fundação 
Cultural do Estado e do Conselho Estadual de Cultura. Autoridades 
civis e militares, artistas, figuras de destaque dos meios intelectuais e 
sociais paraenses acorreram a nossa principal casa de espetáculos 
para prestigiar o acontecimento integrante das comemorações do 
Sesquicentenário da Independência do Brasil.1 

Este foi, sem dúvida, mais um concurso artístico em Belém que contribuiu para a 

consolidação de princípios da arte contemporânea no circuito local. O tom oficial da 

mostra, cuja abertura esteve povoada pela elite política local (dentre os quais 

Fernando Guilhon, Governador do Pará naquele momento), indica que os elementos 

da contemporaneidade artística passavam a ser aceitos e inclusive a ser 

estimulados com premiações, pois de alguma forma representavam atualização da 

produção artística. Apesar da falta de continuidade da proposta (não houve outras 

bienais posteriores), o evento pode ser encarado como uma iniciativa importante, já 

que fomentou um espaço de visibilidade e incentivo para esta produção, somado à 

legitimidade de um empreendimento governamental. 

Conforme nos indica o convite divulgado nos jornais da época, a Bienal Amazônica 

de Artes Visuais foi realizada no Foyer do Teatro da Paz e promovida pelo governo 

estadual, por meio da Fundação Cultural do Estado do Pará e da Secretaria Geral 

da 1ª Bienal Amazônica de Artes Visuais.2 A Fundação Cultural do Estado do Pará 

havia sido instituída oficialmente em agosto de 1971, substituindo o Departamento 
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de Cultura da Secretaria de Educação do Estado do Pará, 3 estando desde seu início 

sob a direção do Superintendente Augusto Meira Filho (1915–1980), historiador e 

figura pública da cidade, naquele momento exercendo mandato como vereador em 

Belém, ocupando a presidência da Câmara de Vereadores. 

A iniciativa de realização da Bienal Amazônica de Artes Visuais partiu do artista 

Benedicto Mello,4 então Assessor Geral de Relações Públicas do Governo do 

Estado do Pará. É necessário entender o contexto dessa iniciativa: por um lado, 

Benedicto Mello já havia vivenciado realizações institucionais locais como o Salão 

Oficial de Belas Artes (promovido pelo Governo do Estado do Pará nas décadas de 

1940 e 1950) e o Salão de Artes Plásticas da UFPA (1963 e 1965). Por outro lado, 

no Brasil a Bienal Internacional de São Paulo (criada em 1951) ganhava cada vez 

maior relevância, se desdobrando naquela década de eventos descentralizadores 

(pré-bienais e bienais nacionais). Benedicto Mello inclusive havia intermediado a 

realização da Pré-Bienal Nacional de São Paulo em Belém, em 1970, que é 

apontada como a causadora da Bienal Amazônica de Artes Visuais.5 

A Bienal de Veneza (Itália, criada em 1895) e a quinquenal Documenta de Kassel 

(Alemanha, criada em 1955) eram talvez os exemplares internacionais mais 

representativos deste tipo de evento, que proliferou em todas as regiões do mundo 

na segunda metade do século 20, tendo como possíveis ancestrais diretos as 

exposições “internacionais” ou “universais”, realizadas a partir da segunda metade 

do século 19 em grandes cidades europeias, com algumas exceções em outros 

continentes. Realizar uma Bienal Amazônica de Artes Visuais em Belém foi, 

certamente, um projeto politicamente ousado, que buscava “representar a integração 

artística da região ao país”.6 

O nome escolhido para o evento também nos sugere que a ideia de Amazônia 

ganhava cada vez mais força na sociedade como um todo, e não apenas no âmbito 

de geógrafos e economistas. A afirmação de uma “identidade amazônica” por meio 

das artes visuais será, aliás, uma constante nos circuitos locais desde a primeira 

metade do século 20, ganhando novos contornos críticos a partir da década de 1970 

(CASTRO, 2011). Quero me ater, aqui, aos signos de contemporaneidade artística 

que podem ser rastreados nos registros da I Bienal Amazônica de Artes Visuais, e 
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tentar identificar sua recepção naquele primeiro momento, especialmente a partir de 

comentários nos jornais, e em anos posteriores. 

A bienal teve jurados locais (Jorge Derenji, Paolo Ricci) e jurados externos: Mário 

Barata (1921–2007) e Quirino Campofiorito (1902–1993), que eram reconhecidos 

críticos de arte atuantes no Rio de Janeiro, ambos professores da Escola Nacional 

de Belas Artes (UFRJ) aposentados compulsoriamente após o Ato Institucional n.º 

5.7 Ambos também possuíam ligações prévias com Belém – Campofiorito nasceu na 

cidade e Mário Barata veio de uma árvore genealógica com personalidades 

importantes para o estado, tendo inclusive recebido o título de Cidadão de Belém em 

1975, concedido pela Câmara Municipal. Mário Barata e Quirino Campofiorito, além 

da participação no júri, também proferiram palestras na programação da bienal, 

respectivamente na noite de 04 e 05 de outubro de 1972, e o registro que se fez das 

mesmas pode nos fornecer indícios sobre o teor das discussões. 

Quirino Campofiorito falou sobre o “aspecto de libertação total na atividade criadora 

[que] é de fundamental interesse para a arte em busca de seu próprio caminho” ou, 

em outras palavras, “mostrou as diferenças existentes entre processos estruturais da 

antiga e da nova metodologia artística – sobretudo no que se refere aos recursos 

artesanais”.8 Apesar de ser uma pequena nota jornalística (e partindo da hipótese de 

que a mesma corresponde a uma síntese geral da fala de Campofiorito), este trecho 

nos mostra que a crítica de arte brasileira já estava atenta à ruptura entre aquilo que 

hoje se chama de modernismo e pós-modernismo, ou entre arte moderna e arte 

contemporânea. Talvez a ideia de uma “nova metodologia artística” tenha orientado 

Campofiorito e os demais membros do júri durante o processo de seleção e 

premiação da Bienal Amazônica de Artes Visuais. 

Mário Barata trouxe como tema “Tendências Contemporâneas nas Artes Visuais”.9 

Para discutir o tema, o crítico usou como exemplos a “recente exposição de Kassel, 

na Alemanha, e a de Paris 62/72”. A respeito dos debates, no jornal são 

mencionados os nomes do professor Francisco Paulo Mendes e dos artistas Ruy 

Meira e Benedicto Mello, mas não se diz muito sobre os assuntos tratados, se 

informa apenas que “foi discutida a posição da arte no momento atual e as suas 

tendências para o futuro”. A produção local também é comentada pelo crítico. 
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Primeiro ponto: quais as exposições citadas na palestra? Provavelmente a alemã é a 

Documenta 5, realizada em Kassel, em 1972, sob a organização do influente 

curador suíço Harald Szeemann (1933–2005), e vista como uma das mais influentes 

exposições de arte contemporânea no século 20. Já a exposição francesa parece 

mais difícil de identificar: é possível que tenha se referido à VII Bienal de Paris, 

realizada em 1971. Porém, também é possível que Mário Barata tenha mencionado 

a exposição coletiva Les chroniques de l'Oeil-de-Boeuf, 62/72, realizada na Galeria 

L’Oeil-de-Boeuf em Paris, em 1972, iniciativa da brasileira Ceres Franco – que, entre 

outras coisas, organizou a influente exposição Opinião 65 (Museu de Arte Moderna 

do Rio de Janeiro, 1965) com Jean Boghici. 

Descartemos a exposição francesa, menos documentada e menos comentada, e 

tomemos a Documenta 5 como ponto de apoio para investigar a palestra de Mário 

Barata. Sob a curadoria de Harald Szeemann, a Documenta 5 marcou época no 

cenário artístico internacional, sendo até hoje estudada como uma das principais 

exposições de arte contemporânea. Szeemann remodelou a estrutura organizacional 

da mostra, fazendo com que a figura do curador se destacasse como autor. Além 

disso, suas opções privilegiaram a participação do público e o caráter processual 

das práticas artísticas que passaram a ser experimentadas desde os anos 1960. 

Não à toa, o subtítulo original das edições anteriores, “Museu de 100 dias” (alusivo à 

duração da Documenta), foi substituído por “Evento de 100 dias”. Entre os 

participantes do evento estiveram vários artistas conceituais e/ou performáticos, 

como o alemão Joseph Beuys (1921–1986), o italiano Vito Acconci (1940) e a dupla 

inglesa Gilbert & George (1943 e 1942, respectivamente). A mostra foi permeada por 

ideias como a de mitologias individuais e mundos visuais paralelos, de um “retorno 

do real” em detrimento da “abstração pura”, de uma arte conceitual e processual, 

“desmaterializada”, que ganhou força no fim dos anos 1960.10 

Mas, como veremos, algumas das tendências contemporâneas presentes na 

Documenta 5 estavam também presentes na Bienal Amazônica de Artes Visuais – 

em versões mais ou menos mimetizadas, ou mesmo caricaturais. O que pensava o 

crítico de arte a esse respeito? 

Atendendo solicitação de um grupo de jovens a falar sobre a arte 
local o professor Mário Barata afirmou estar o Pará perfeitamente 
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integrado nos progressos contemporâneos das artes. Acentuou que 
os trabalhos expostos na Bienal podem figurar em centros mais 
adiantados como Rio, São Paulo, Londres etc.11 

Comecemos pelo princípio: os jovens a que a matéria se refere provavelmente 

devem ser oriundos da Escola de Arquitetura da UFPA, alguns deles inclusive 

premiados no concurso (Antonio Lamarão Correia, Nestor Bastos, Osmar Pinheiro, 

as seis componentes da Equipe Asterix e os quatro componentes da equipe Bunds 

& Flags, por exemplo). Há posições radicais como a de Osmar Pinheiro (com 22 

anos na época), que propõe 

[...] uma mostra aberta a tudo, sem júri de espécie alguma, e em 
caráter permanente, para permitir uma visão constante do que 
acontece em termos de arte, com possibilidades de confronto. Queria 
uma Bienal reformulada totalmente, com uma grande abertura: 
“Desaparecendo as mini-igrejinhas e as homenagens a pessoas que 
já ‘labutaram muito em prol da arte’, têm um passado glorioso e 
honram a Bienal com sua presença”.12 

Outras entrevistas a jornais revelam posições mais neutras, como a de Antonio 

Correia e Nestor Bastos (com 24 e 22 anos, respectivamente), que concordaram 

com as escolhas do júri, mas lamentaram a falta de diálogo com os jurados: 

[...] eles gostariam de um sistema de julgamento e crítica que se 
inclinasse mais para o esclarecimento, com o júri funcionando para 
dar pareceres sobre a obra ao espectador e ao próprio artista: “O 
pessoal vem aqui, vai embora e nem bate um papo com a gente, diz 
o que achou, onde precisa melhorar e tal. Era melhor se a produção 
e a crítica tivessem um maior entrosamento. E que tivéssemos no júri 
pessoas novas e abertas. Olha que esse novas aí é no sentido de 
mentalidade, e não de faixa etária”.13 

Temos, então, a “juventude” e, mais que isso, a juventude que gira em torno da 

Escola de Arquitetura da UFPA – uma fração de classe, um grupo cultural 

(WILLIAMS, 2011, p. 201–230) – adotando novos comportamentos nos circuitos 

artísticos e forçando o diálogo com a crítica de arte externa. Conforme o jornal, qual 

a avaliação de Mário Barata? O Pará está completamente integrado nos progressos 

artísticos contemporâneos. Resposta decepcionante, mas devemos crer que a 

posição de Barata é inacessível para nós, já que um texto jornalístico de três 

parágrafos sem dúvida não seria suficiente para traduzir a densidade de 

pensamento daquele crítico – que pode ser encontrada em suas obras, por exemplo. 



 

906 CONTEMPORANEIDADE ARTÍSTICA EM BELÉM E A BIENAL AMAZÔNICA DE ARTES VISUAIS (1972) 
Gil Vieira Costa / UNIFESSPA 
Comitê de História, Teoria e Crítica de Arte 

  

Afinal, o que significaria estar “perfeitamente integrado nos progressos 

contemporâneos das artes”? Assimilar determinadas técnicas e procedimentos 

emitidos a partir de circuitos artísticos europeus e norte-americanos? Ao menos é 

essa a ideia que parece implícita no uso do termo “centros mais adiantados”. A 

produção artística realizada no Pará pode figurar nestes centros, pois assimilou e se 

submeteu às regras do jogo, esboçadas a partir de outros lugares. 

Aliás, podemos comparar a posição de Mário Barata com outro texto seu, em que 

investiga a contemporaneidade, publicado dez anos depois (BARATA, 2014). Nele, o 

crítico afirma que não se deve “confundir todos os aspectos de uma criação artística 

periférica com a situação de dependência colonizador-colonizado”, e defende a ideia 

de que a “arte e a cultura passam por variados canais e fluxos de importação e 

assimilação, independentemente de regimes coloniais.” Justifica seu pensamento 

indicando nações europeias que “importaram” modelos artísticos de outras nações 

europeias em outras épocas, sem estarem na condição de colônias ou de países 

subalternizados. Isso não o impede de indicar que “a produção artística no Brasil é 

geralmente de cópia parcial e superficial de experiências estrangeiras”. 

O que existe de entristecedor no Brasil não é a importação de 
padrões culturais europeus, mas sim o fato de estar “condenado”, 
sobretudo em vários de seus ciclos autoritários, a fazê-lo sem testar 
realisticamente as conveniências e formas de adequação e de lento 
desenvolvimento de germens ou estruturas de atividade e suas 
possibilidades de enraizamento sem prejuízo da continuidade 
pluralística da criatividade artística da “economia” dos valores 
estéticos e de criadores e técnicos agindo em torno de/com estes. 
(BARATA, 2014, p. 130–131) 

Parece ficar mais clara a posição de Barata – é claro, apenas se nós pudermos 

considerar que entre 1972 e 1982 ele manteve suas opiniões a esse respeito. Por 

um lado, a assimilação ou mesmo importação de tendências artísticas estrangeiras 

aparece como processo corriqueiro e não necessariamente negativo; por outro, tal 

processo se dá de maneira negativa no Brasil, pois a assimilação tem feições de 

imposição, acarretando prejuízos à pluralidade de manifestações artísticas locais. 

É interessante perceber que não há consenso a respeito da produção cultural em 

Belém no início dos anos 1970. Para alguns, olhando retrospectivamente, apesar 

dos pesares a época foi de grande efervescência cultural.14 Em 1972, por outro lado, 
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para alguns dos artistas premiados na Bienal Amazônica de Artes Visuais a cidade 

experimentava um cenário de isolamento cultural. O polonês Bohdan Bujnowski, que 

chegou a Belém integrando a leva de professores vindos do Rio Grande do Sul para 

lecionar na Escola de Arquitetura da UFPA, esclareceu em entrevista a um jornal:  

Não no sentido de estar fazendo alguma coisa sozinho, não é isso, 
porque aqui há muitos grupos de pessoas que criam, que são 
informadas. Mas elas também sofrem esse isolamento. Não têm 
onde ir e o que ver. De vez em quando alguém expõe na [Galeria] 
Ângelus e fim. (...) Depois de trabalhar, a gente só pode ver TV, ir ao 
cinema, ou então à casa de amigos bater um papo.15 

A dançarina carioca Raquel Levi, premiada em Artesanato com uma série de 

tapetes, em entrevista no mesmo jornal também concordou com o isolamento 

comentado por Bohdan Bujnowski: 

Nunca se sentiu tão isolada, desabafa [Raquel Levi], nem mesmo na 
Alemanha, onde era uma estrangeira que não sabia falar alemão, 
mas onde havia pontos de encontro para pessoal de arte, o que aqui 
não existe de forma nenhuma, nem na mesa de um bar onde as 
pessoas se reúnem para tomar um chope e trocar informações sobre 
seus trabalhos.16 

As impressões de isolamento cultural desses dois artistas talvez decorram das 

experiências por eles partilhadas: além de premiados na bienal, Bohdan Bujnowski e 

Raquel Levi tiveram contato com o cenário cultural de outras cidades no Brasil e na 

Europa. É bastante plausível que tais experiências tenham fornecido os parâmetros 

por meio dos quais ambos se sentiam em um isolamento cultural. Talvez esse 

isolamento seja um dado importante para investigar a contemporaneidade artística 

em Belém. Poderíamos dizer que a contemporaneidade artística estaria nas práticas 

que buscaram romper com esse isolamento, inscrevendo a produção local no 

circuito internacional? Talvez esta posição considere a produção artística de maneira 

um tanto exógena; mas não seria esta a visão de Mário Barata ao falar de uma 

Belém “perfeitamente integrada nos progressos contemporâneos das artes”? 

Também parece ser a opção de Bohdan Bujnowski que, na entrevista citada acima, 

menciona uma espécie de vanguarda cultural nas artes plásticas da cidade girando 

em torno da Escola de Arquitetura da UFPA. Cita nominalmente Helber Duarte, 

Nestor Bastos, Osmar Pinheiro, Paulo Chaves Fernandes e Waldir Sarubbi, e 

indicando haver muitos outros “integrantes dessa vanguarda”17, o que nos remete 
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novamente à ideia de grupo cultural. Dos artistas mencionados, Osmar Pinheiro e 

Sarubbi alcançariam grande projeção nacional nos anos posteriores. 

Signos da contemporaneidade artística na bienal 

Este artigo é insuficiente para fazer uma análise minuciosa das obras expostas. 

Assim, apenas citaremos algumas das obras e artistas que interessam à 

exemplificação das ideias aqui esboçadas. Podemos falar de contemporaneidade 

artística, na bienal, relacionando-a à experimentação formal e/ou conceitual e 

levando gêneros e categorias artísticas aos seus limites: a busca de novos suportes, 

materialidades, repertórios estéticos e visuais, alinhavados com a nova metodologia 

artística de que falou Quirino Campofiorito. O trecho de uma matéria jornalística nos 

informa sobre a multiplicidade experimental da mostra: 

Um objeto para se andar em cima de passarelas. Balões inflados de 
ar e cheios de água em estranhas formas criadas por Ruy Meira, um 
veterano da pintura que pesquisa o objeto. O regionalismo 
figurativista de Ararê em cenas caboclas e indígenas. Imagens 
sacras esculpidas ao lado de imagens de guerra que empunham 
armas, em ferragens retorcidas. Um artesanato típico, ingênuo e 
delicado. Um urubu-águia tropicalista muito colorido tem legenda “Eu 
Rei?”. Projetos arquitetônicos do teatro e de Palácio.18 

O objeto “para se andar em cima de passarelas” é, provavelmente, a obra Nossa 

vida, nossos pés, de Branco de Melo, instalação de grandes dimensões, talvez a 

primeira do tipo a ser apresentada em Belém.19 Como Ruy Meira, Branco de Melo 

era também essencialmente um pintor veterano se aventurando no campo do objeto 

e da instalação, posteriormente retornando à pintura. Ruy Meira foi o grande 

premiado do evento20, com Forma e movimento, escultura em ferro, de teor abstrato. 

Seus objetos criados com balões, como na instalação de Branco de Melo, 

convidavam ao manuseio e à participação do público. 

Outros, como Ararê, estavam ainda empenhados em investigações bidimensionais, 

mas distanciados de uma matriz clássica. Ararê naquele momento produzia pinturas 

e xilogravuras baseadas em suas experiências em aldeias indígenas e em vilarejos 

no interior do Pará, coletando mitos e registrando populações nativas.21 Bohdan 

Bujnowski apresentou variação da técnica da monotipia. Raquel Levi apresentou 

tapeçarias de visualidade construtivista. Há ainda aqueles que investigaram práticas 
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mais conceituais, como Osmar Pinheiro, que na obra Liquidação parte para o objeto, 

recebendo incompreensão do público.22 

Além de uma contemporaneidade artística formal e/ou conceitual, também podemos 

falar de uma contemporaneidade artística nas experiências e ações da classe 

artística, voltada à criação não só de novas práticas estéticas, mas de novos 

circuitos, discursos e posturas. É necessário investigar que experiências podem ser 

consideradas contemporâneas. O grupo de jovens que se organizava em torno da 

Escola de Arquitetura da UFPA constituiu um exemplo sintomático de novas 

posturas no meio artístico, começando pelas práticas artísticas que desenvolveram. 

Posturas que foram além do uso de “roupas anticonvencionais – pelo menos em 

termos de Belém – e coloridas, entre os trajes mais sérios das autoridades 

convidadas,”23 se configurando também nas questões levantadas, por exemplo, por 

Antonio Correa e Nestor Bastos ao serem premiados na bienal. Colocaram na pauta 

das discussões a ausência de um mercado de arte consolidado, por um lado, e a 

necessidade de educação de base para as artes, por outro. Propuseram que se 

aumentasse a quantidade de exposições locais e se realizasse intercâmbios com 

artistas de outros circuitos; também apontaram a necessidade de maior contato 

entre o júri (ou a crítica) e os artistas, ultrapassando a simples seleção de trabalhos. 

Há aqueles que não integravam o grupo da Escola de Arquitetura da UFPA, que não 

partilhavam de seus valores, mas que nem por isso deixavam de demonstrar 

indícios de contemporaneidade artística. Como Ararê, por exemplo, que em 1971 

militava, com outros artistas, pelo estabelecimento de uma feira de arte semanal, 

espaço de visibilidade e venda de obras de arte na Praça da República, no centro de 

Belém – enfrentando o preconceito enraizado que via as manhãs de domingo na 

praça como espaço de artesanato e hippies, e não de artes plásticas. Ararê buscava 

fomentar novos circuitos artísticos e novas relações de mercado, popularizando os 

preços de suas obras e democratizando o acesso às mesmas.24 Suas 

preocupações, no início dos anos 1970, ainda estão na ordem do dia para a arte 

contemporânea do século 21, assumindo outras roupagens. A criação do curso de 

graduação em Educação Artística / Artes Plásticas, em 1974 na UFPA, o surgimento 

da COART, da Galeria Um (1979 e 1980), o reconhecimento nacional de artistas 
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proveniente de Belém (como Osmar Pinheiro, Ruy Meira e Waldir Sarubbi), todos 

são desdobramentos dessa contemporaneidade artística que se desenhava no início 

dos anos 1970, na busca por novas práticas no meio artístico de Belém. 

Repercussões da bienal e considerações finais 

A Bienal Amazônica de Artes Visuais foi apontada por Ruy Meira ainda em 1972 

como o evento mais importante no Pará naquele ano, no tocante às artes plásticas 

(MEIRA, 2008, p. 127). Tendo sido o grande premiado da mostra, sua opinião talvez 

não seja a mais isenta. Vejamos então dois comentários de colunistas do jornal A 

Província do Pará a respeito. 

O primeiro deles foi publicado na coluna assinada por Nilo Franco (c. 1907–1973), 

que em 1972 completava cinquenta anos de atividades jornalísticas.25 Não é de 

surpreender, portanto, que suas palavras a respeito da bienal pareçam um tanto 

anacrônicas e pomposas. Há de se considerar, é claro, que sua opinião foi emitida 

mais como um convite do que como uma análise da mostra, já que a mesma ainda 

não havia sido inaugurada no momento da publicação do trecho que segue: 

Valores os mais expressivos e brilhantes da terra lá estarão, com o 
fruto de sua inspiração, de seu trabalho, expondo para a admiração e 
os aplausos de nosso público, um público que haverá de repletar 
diariamente a exposição, que há entre ele, a justiça se lhe faça, a 
preocupação superior do culto à Beleza.26 

A ideia de que uma exposição de arte esteja comprometida com o “culto à Beleza” 

parece pouco afinada com a década de 1970, e chega mesmo a conflitar com a 

contemporaneidade artística que parece ter dado o tom da mostra. Outro colunista 

publicou comentários completamente diferentes nas páginas do mesmo jornal. 

Mais uma bienal pro pessoal ver, se interessar e nunca mais se 
importar. As que já foram realizadas por aqui, de que adiantaram? 
Os jovens artistas premiados têm carradas de razões, mas taí uma 
coisa que não pode se conter nos limites do verbalismo (corro o risco 
de soltar um bumerang, mas vamos lá). A arte, especialmente essa 
que custa caro, é privilégio de uma elitizíssima casta. Que não tem 
sensibilidade, não vai acrescentar nada em matéria de evolução 
artística, mas compra. E se consome esse bocadão de “kitches” 
despejados às toneladas em cima do mau gosto e das flácidas 
banhas do “nouveau riche”, um pouco de corda – acompanhada de 
algum aparato publicitário – acaba levando esses burocratas à 
condição de mecenas. [...] Quanto aos artistas, bom: bienal taí como 
um bom cemitério, cheio de glórias e de coroas (sic) de flores.27 
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O autor destas palavras ácidas é Lúcio Flávio Pinto (1949), que posteriormente se 

tornaria um dos mais premiados jornalistas paraenses. As questões levantadas nos 

remetem à noção de contemporaneidade artística no campo comportamental: mais 

do que novas práticas de criação de objetos, são requeridas novas práticas sociais 

em torno da arte. Talvez pudéssemos chamá-las de descolonização artística. A frase 

que inicia a citação também é profética: de fato, foi uma bienal “para nunca mais se 

importar”. A repercussão da mesma na historiografia da arte local ainda é quase 

inexistente. Os poucos textos em que localizei menção à Bienal Amazônica de Artes 

Visuais o fazem de maneira pontual, sem aprofundamentos. 

Em texto de Marisa Mokarzel sobre a história da pintura no Pará, a bienal é citada 

uma única vez, com a única finalidade de que sua falta de continuidade sirva de 

contraste à duradoura iniciativa do Salão Arte Pará, realizado anualmente em Belém 

desde 1982.28 Na tese de Edison Farias (2003, p. 113) o uso também é semelhante, 

sendo mencionada a bienal apenas como fruto da experiência dos Salões de Artes 

Plásticas da UFPA, realizados em 1963 e 1965. No livro de Rosana Bitar (1991, p. 

83) sobre Ruy Meira, a bienal não passa de uma pequena nota na cronologia 

biográfica do artista. Na dissertação de Maria Angélica Meira (2007, p. 128–129) a 

bienal é mencionada de maneira ligeiramente mais atenciosa, mas com foco 

também apenas em Ruy Meira (e apenas em uma de suas obras expostas). 

É preciso uma investigação mais minuciosa da I Bienal Amazônica de Artes Visuais, 

que possibilite analisar a instauração de práticas da contemporaneidade artística em 

Belém, e situar o cenário da cidade em relação ao circuito brasileiro e internacional. 

 

                                                             
Notas 
1 “Bienal abre ao público com música”, A Província do Pará, 03/10/1972, 1º cad., p. 3. 
2 Conforme convite divulgado nos jornais da época. Conferir a capa de A Província do Pará, 01 e 02/10/1972. 
3 “Meira vai presidir Fundação Cultural do Pará”, A Província do Pará, 17/08/1971, 1º cad., p. 3. A matéria nos 
informa ainda que a FCP “foi criada pelo decreto lei 7644, com o objetivo de promover o desenvolvimento e o 
aprimoramento da Cultura nas suas diferentes manifestações [...].” 
4 “Bienal Amazônica de Artes Visuais”, A Província do Pará, 26/02/1972, 2º cad., p. 3. 
5 Idem. 
6 Como nos indica o título de matéria publicada em A Província do Pará, 28/09/1972, 1º cad., p. 2. 
7 Conferir o Diário Oficial da União, edição n.º 78, de 28/04/1969, p. 3598. 
8 Ambos os trechos estão em “Campofiorito analisa aspectos intrínsecos na produção artística”, A Província do 
Pará, 06/10/1972, 1º cad., p. 7. 
9 As informações deste parágrafo constam na matéria “Pará integrado no progresso das artes”, A Província do 
Pará, 05/10/1972, 1º cad., p. 3. 
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10 Conferir o site oficial da Documenta. Disponível em <http://www.documenta.de/es/retrospective/documenta_5> 
Acessado em 01 de maio de 2016. 
11 “Pará integrado no progresso das artes”, A Província do Pará, 05/10/1972, 1º cad., p. 3. 
12 “Por uma bienal aberta para permitir a visão constante do que acontece...”, A Província do Pará, 06/10/1972, 
1º cad., p. 8. 
13 “Bienal – Estimula. Ou divulga, um pouco”, A Província do Pará, 01 e 02/10/1972, 1º cad., p. 8. 
14 Conferir por exemplo as posições de Sérgio Palmquist (MACHADO, 1972: 168) e Lúcio Flávio Pinto 
(MACHADO, 1972: 172). 
15 “Uma técnica original no 1º Prêmio de Desenho”, A Província do Pará, 11/10/1972, 1º cad., p. 5. 
16 “Tapeçaria sem mestre ganha a Bienal”, A Província do Pará, 18/10/1972, 1º cad., p. 8. 
17 “Uma técnica original no 1º Prêmio de Desenho”, A Província do Pará, 11/10/1972, 1º cad., p. 5. 
18 “Bienal de Artes Visuais representa integração artística regional ao país”, A Província do Pará, 28/09/1972, 1º 
cad., p. 2. 
19 Branco de Melo: 60 anos de arte (catálogo de exposição), Belém: Museu de Arte de Belém, 2002. 
20 Cabe lembrar que seu irmão era Augusto Meira Filho, o presidente da FCP que promovia o evento, e que tinha 
também relações de amizade com Mário Barata e Quirino Campofiorito, os dois críticos cariocas que 
participaram do júri (MEIRA, 2008: 121-125). Essa rede de sociabilidade não indica, de modo algum, que a 
premiação de Ruy Meira tenha sido injusta. Antes nos informa sobre os interlocutores do artista a respeito de sua 
produção, e talvez apresente uma das causas pelas quais um pintor com cerca de cinquenta anos foi capaz de 
empreender experimentações artísticas sob o signo da contemporaneidade, chegando a ter uma trajetória longa, 
plural, densa e nacionalmente reconhecida. 
21 “Ararê expõe no USIS”, A Província do Pará, 19/11/1971, 1º cad., p. 2. 
22 “Por uma bienal aberta para permitir a visão constante do que acontece...”, A Província do Pará, 06/10/1972, 
1º cad., p. 8. 
23 “Bienal – Estimula. Ou divulga, um pouco”, A Província do Pará, 01 e 02/10/1972, 1º cad., p. 8. 
24 “Essa feira de arte é feita para alegrar o seu domingo”, A Província do Pará, 24 e 25/01/1971, 1º cad., p. 8. 
25 “Ainda felicitações a Nilo”, A Província do Pará, 08/08/1972, 2º cad., p. 4. 
26 Nilo Franco, “A Crônica” (coluna), A Província do Pará, 01 e 02/10/1972, 2º cad., p. 4. 
27 Lúcio Flávio Pinto, “Quark” (coluna), A Província do Pará, 03/10/1972, 2º cad., p. 3. 
28 Panorama da pintura no Pará: exposição de acervo (catálogo de exposição), Belém: SECULT/SIM, 2000: 11. 
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