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RESUMO 
Este artigo investiga o embate entre artistas, críticos de arte e a Bienal de São Paulo nos 
anos que antecederam o boicote de 1969, para mostrar que o debate em torno dos 
acontecimentos políticos veio acompanhado de questionamentos sobre o sentido da “obra 
de arte”, o papel da instituição e o formato da mostra, pressionando a Fundação Bienal a 
rever seu funcionamento para abrir-se às novas experiências artísticas. A certa altura dos 
acontecimentos, após várias tentativas de se estabelecer um diálogo com a instituição, já 
não havia mais a ilusão, para aqueles que apoiaram o protesto, de que seria possível 
salvaguardar o espaço da Bienal para o livre exercício da arte e da crítica, e desse modo, 
para a livre comunicação com o público.  
 
PALAVRAS-CHAVE 
Bienal de São Paulo; boicote; arte contemporânea.  
 
 
ABSTRACT 
This article investigates the clash between artists, art critics and the Bienal de São Paulo in 
the years before the 1969 boycott, to show that the debate on political events was 
accompanied by questions about the meaning of "work of art" the institution's role and the 
exhibition format, pressing the Biennial Foundation to review its operation to open up to new 
artistic experiences. At one point in time, after several attempts to establish a dialogue with 
the institution, there was no longer the illusion, to those who supported the protest, it would 
be possible to safeguard the Biennale space for the free exercise of art and criticism and 
thus, to open communication with the public. 
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A X Bienal de São Paulo, de 1969, se realizou em um momento de grande tensão 

política, em que convergem de maneira explosiva uma arte – e uma atitude – de 

vanguarda, conectada com a realidade, e uma política ditatorial cada vez mais 

brutal. O Ato-Institucional no5, que permitiu a radicalização das forças repressoras 

do regime militar, foi promulgado em dezembro de 1968.  No ano seguinte, em julho, 

a Operação Bandeirante (Oban) foi instaurada em São Paulo para atuar como órgão 

especializado na repressão de grupos de esquerda. A partir de então, a tortura se 

torna prática rotineira em interrogatórios. No mesmo ano, em outubro, o general 

Emílio Garrastazu Médici assumiu o poder, dando início aos chamados “anos de 

chumbo” da ditadura militar. Em 1970, organismos de repressão, nos moldes da 

Oban, são implantados em outras capitais do país, instituindo o DOI-CODI.1 

Nesse período de endurecimento da ditadura, exposições foram fechadas, obras 

apreendidas, artistas e intelectuais ameaçados e presos. A possibilidade de se 

manifestar de forma coletiva e organizada ia aos poucos se exaurindo. É nesse 

clima que o boicote à X Bienal se configura, com a tomada de consciência de que 

somente com gestos radicais seria possível combater uma política autoritária e 

repressora. Antes disso, porém, foram várias as tentativas de salvaguardar o espaço 

da Bienal para o livre exercício da arte e da crítica e, desse modo, para a livre 

comunicação com o público. Nos anos que antecederam o protesto, o debate em 

torno dos acontecimentos políticos veio acompanhado de questionamentos sobre o 

sentido da “obra de arte”, o papel da instituição e o formato da mostra, pressionando 

a Fundação Bienal a rever seu funcionamento para abrir-se às novas experiências 

artísticas. 

Esse embate de artistas e críticos de arte com a instituição se deve também ao 

caráter “oficial” da mostra, que vinha se configurando desde a sua primeira edição. 

Na medida em que crescia, a Bienal se tornava cada vez mais dependente de 

investimento público: “as três primeiras mostras tiveram a metade dos custos 

coberta pelo governo; a V Bienal teve dois terços da verba governamental, e a partir 

da sexta edição as Bienais tiveram cerca de quatro quintos das despesas pagos 

pelos três níveis de governo” (ARTIGAS; FARIAS, 2001, p. 66). O aumento do 

investimento público coincide com o desmembramento da Bienal do Museu de Arte 

Moderna de São Paulo (MAM-SP), em 1961, quando Francisco Matarazzo Sobrinho 
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decide criar uma Fundação (FBSP) para gerir a mostra. Com essa mudança, revela 

Mário Pedrosa, o Museu “acabou sendo sumariamente dissolvido, o seu acervo 

expedido em troca de favores e títulos para a Universidade de São Paulo, e suas 

instalações museográficas apropriadas para servir de fundo à Fundação Bienal de 

São Paulo, entidade privada e autônoma”. (PEDROSA; AMARAL, 2007, p. 252) A VI 

Bienal (1961), sob a direção-geral de Pedrosa, foi a última realizada com o apoio do 

MAM-SP.  

Com o aumento da arrecadação das verbas públicas, mesmo que fosse uma 

entidade autônoma, a Fundação Bienal estreitava os laços com o Estado 

fortalecendo seu caráter oficial. Com o golpe militar, em 1964, a instituição ficaria 

vinculada a um regime político autoritário e repressor. A partir de então, ao lado das 

manifestações contrárias ao regime político, artistas e críticos de arte passaram a 

reivindicar também mais participação na Fundação. Durante as cerimônias de 

abertura da VIII Bienal, em 1965, Castelo Branco foi surpreendido com uma carta, 

entregue por Maria Bonomi e Sérgio Camargo, pedindo a revogação da prisão de 

intelectuais, entre eles Mário Schenberg, membro do júri de seleção dos 

participantes brasileiros. No mesmo ano, Ciccillo recebeu uma comissão composta 

por Maria Bonomi, Fernando Lemos, Maria Eugênia Franco e Salvador Candia, que 

se comprometia em avaliar os problemas e propor sugestões para a reformulação da 

Fundação. Para o grupo, havia chegado o momento de a Bienal assumir o papel de 

uma verdadeira entidade cultural: 

[…] arrancando-a do individualismo (e dos individualismos que 
naturalmente à sua volta se criam) para lhe dar uma fisionomia mais 
acentuada; ou teria de ficar, mais cedo ou mais tarde, à mercê de 
interesses mais mesquinhos de quem a viesse patrocinar valendo-se 
dessa estrutura sem definição tal como atualmente se apresenta. 
(BONOMI, 1966, s/n) 

Outras questões foram também levantadas, como a presença de galerias na mostra 

e a procedência controversa das premiações. 

Após meses de estudos sobre a Bienal, o grupo interrompe suas atividades, ao 

constatar que as medidas sugeridas não seriam devidamente aplicadas. O Conselho 

da Fundação, além de rejeitar a proposta de admitir novos membros, deixava de 

atender uma reivindicação considerada essencial: a eleição de um coordenador 
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artístico com o mesmo poder de voto de um diretor. Segundo a Comissão, “essa 

questão foi se agravando nas duas últimas Bienais, pois a ausência de um 

responsável nesse setor fez aumentar a agonia e foi dando aos improvisadores e 

irresponsáveis as suas melhores oportunidades” (BONOMI, 1966, s/n). Também a 

tentativa de instituir uma conversação de caráter intelectual com a Bienal de Veneza, 

que não ficasse apenas nos termos administrativos, foi inviabilizada.  

No relatório publicado com o resultado da pesquisa,2 um dos tópicos pedia mais 

atenção à representação brasileira, pois não havia uma regulamentação clara dos 

processos de seleção dos artistas, nem mesmo estímulo para a crítica ou interesse 

no estudo das novas tendências artísticas: “são nossos artistas apresentados com 

um caráter restrito a uma visão local, o que diminui o valor efetivo de suas 

contribuições individuais, aos olhos da crítica especializada estrangeira e, até 

mesmo, da nacional” (BONOMI, 1966, s/n). O documento versava ainda sobre a 

falta de padrões museológicos de iluminação, de exibição e identidade visual – 

deficiências que, segundo o estudo, afetavam a qualidade técnica da mostra. Por 

fim, o grupo lamentava a “total passividade” da Fundação após a inauguração de 

cada Bienal, e, com mais gravidade, a completa indiferença com que os 

organizadores recebiam as colaborações propostas ao longo dos anos, visto que a 

diretoria geral, cujas funções deveriam ser apenas burocráticas, vinha acumulando 

poderes desde a VII Bienal. Segundo o relatório, essa centralização de poder 

desvirtuava o exercício intelectual de uma diretoria cultural, das assessorias 

especializadas e de um coordenador artístico, que eram indispensáveis. 

As mesmas reivindicações se repetiram nos anos seguintes, por diversos grupos de 

artistas e críticos. No decorrer da IX Bienal, em 1967, Luiz Rodrigues Alves, diretor-

secretário, e Radha Abramo, secretária-geral, pediram demissão do Conselho da 

Fundação. Em entrevista a Walmir Ayala, no Jornal do Brasil, Radha Abramo relatou 

sobre a crise na instituição e pediu o redirecionamento das prioridades:  

[...] na hierarquia dos acordos úteis para o país, os culturais têm 
primazia, depois é que vêm os comerciais e militares. É importante 
que se tome consciência de sua significação e se coloque dentro da 
Bienal gente capaz de criar uma plataforma de trabalho à altura. 
(AYALA, 1968, s/n) 
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Para tanto, Abramo requisitava a presença de profissionais do campo da arte no 

quadro de funcionários da Fundação Bienal, que possibilitassem montagens e 

seleções criteriosas, com o intuito de “mostrar o que é mais importante em matéria 

de pesquisa” (AYALA,1968, s/n). 

No mesmo artigo do Jornal do Brasil foi publicada uma segunda carta, endereçada 

ao novo diretor-secretário da Fundação, José Humberto Affonseca, e assinada por 

um grupo de artistas do Rio de Janeiro.3  Nela, os artistas ressaltavam a importância 

das Bienais como instrumento do estímulo e divulgação da arte brasileira e 

destacavam o patrocínio do Governo, em suas diversas instâncias, que “têm arcado 

praticamente com a totalidade das despesas do certame”. (AYALA,1968, s/n) Com 

essa evidência do caráter público da Bienal, os artistas consideravam inaceitável 

que ela funcionasse como entidade privada, sem dar satisfações à sociedade. 

Frente a essa realidade, o grupo exigia maior abertura por parte da instituição, “de 

modo a permitir a participação efetiva por indicação democrática em sua direção de 

pessoas e entidades representativas das atividades artísticas e culturais do País” 

(AYALA,1968, s/n). 

Enquanto declarações públicas pediam maior participação na Fundação, Ciccillo 

encerrava a IX Bienal reafirmando os laços com o poder político e prometendo uma 

exposição memorável para 1969:  

Pretendo fazer da X Bienal, em 1969, algo que marque uma época 
nas artes e no intercâmbio cultural entre nações, acima de partidos e 
ideologias. Por isso, conto com a compreensão e apoio de nosso 
Governador, do nosso Prefeito e dos nossos homens públicos (DOIS 
ANOS..., 1968, s/n). 

Ainda assim, no início do ano, a Associação Brasileira de Críticos de Arte (ABCA) e 

a Associação Internacional de Artistas Plásticos (AIAP) se uniram para propor a 

Ciccillo a instauração de uma Comissão de Artes Plásticas, com o objetivo de 

auxiliar na organização da mostra. Após negociações, a diretoria da Fundação 

admitiu uma comissão mista: 

De uma lista de oito nomes fornecida em conjunto pela Associação 
Brasileira de Críticos de Arte (ABCA) e Associação Internacional de 
Artistas Plásticos (AIAP), a Diretoria Executiva da Fundação Bienal 
de São Paulo escolheu os críticos de arte Edyla Mangabeira Unger e 
Aracy Amaral, e o artista Waldemar Cordeiro. Para completar a 
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Comissão, foram convidados pela Fundação os críticos Mário Barata 
e Wolfgang Pfeiffer, e o artista Frederico Nasser. (ATA DA 1ª 
REUNIÃO, 1969, s/n) 

Desde o início do trabalho, o grupo advertia que na eventualidade de obstáculos 

intransponíveis, os representantes das duas entidades pediriam demissão (ATA DA 

1ª REUNIÃO, 1969, s/n). Não seria admitido, portanto, intervenções externas nas 

decisões tomadas pelo grupo. Em resposta, o vice-presidente da Fundação, 

Armando de Abreu Sodré, garantia que a Comissão teria “plena independência para 

suas resoluções”. 

Estabelecidos os termos de trabalho, os integrantes da Comissão passaram a se 

encontrar regularmente, procurando se inteirar dos procedimentos já em andamento, 

para propor as medidas necessárias. Quanto à participação das delegações 

estrangeiras, a Comissão pretendia “estabelecer contatos diretos e mais estreitos 

com os órgãos encarregados das escolhas das salas de seus respectivos países, a 

fim de assegurar ou conseguir participações mais valiosas para a apresentação da 

arte atual na X Bienal” (ATA DA 2ª REUNIÃO, 1969, s/n). Assumir o controle das 

intermediações entre a Fundação e as representações estrangeiras significava 

interferir no papel da diretoria, que vinha exercendo junto ao Itamaraty essa função. 

Ciccilo fazia os primeiros contatos e o Ministério das Relações Exteriores 

determinavam as transações.4 Com o regime militar intervindo cada vez mais no 

campo da arte, censurando, confiscando obras, fechando exposições, restringindo a 

ação de artistas e intelectuais, a Comissão pressionava a diretoria da Fundação 

para que esta garantisse a presença de artistas internacionais relevantes na mostra: 

Considerando que, na conjuntura atual, vários artistas de alto nível 
podem ser excluídos das representações oficiais, sugerimos que a 
Fundação Bienal procure, por todos os meios ao seu alcance, tomar 
a iniciativa junto aos países participantes para que sejam incluídos 
nas suas seleções vários artistas altamente representativos, cuja 
ausência reduziriam, consideravelmente, o nível artístico 
internacional da X Bienal. (ATA DA 2ª REUNIÃO, 1969, s/n) 

Quanto à representação brasileira, A Comissão estabeleceu um critério duplo na 

escolha dos participantes: 25 seriam convidados e outros 25 seriam selecionados 

por inscrição espontânea.5 Dessa forma, reduzia-se o número de participantes em 

relação à IX Bienal.6 Segundo Waldemar Cordeiro, dava-se assim oportunidade aos 

artistas jovens e, ao lado disso, garantia-se também a presença de artistas 
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brasileiros já reconhecidos. O critério estabelecido para selecionar os artistas seria o 

da “máxima contemporaneidade”. Outras questões foram ainda revistas: “às salas 

nacionais foi atribuído o mesmo valor documentário, didático, de significação 

histórica ou atual, nas mesmas bases estabelecidas para as salas especiais 

estrangeiras” (ATA DA 2ª REUNIÃO, 1969, s/n). Este tópico sugeria uma mudança 

importante no processo seletivo dos artistas participantes, pois o julgamento estético 

estaria pautado no caráter experimental dos trabalhos. Por isso mesmo, não fazia 

sentido continuar organizando a mostra dentro das categorias tradicionais da arte. A 

Comissão decide então eliminar da ficha de inscrição este item, sendo que a partir 

de então não haveria mais a obrigatoriedade de classificar o trabalho nesses termos 

(ATA DA 9ª REUNIÃO, 1969, s/n). Essa era uma reivindicação antiga da classe 

artística, pois com essa norma, a instituição deixava de reconhecer toda uma arte de 

vanguarda que rompia com essa estrutura convencional.  

Durante a década de 1960, a Fundação Bienal manteve uma relação ambígua com 

esses trabalhos. Lygia Clark, por exemplo, foi premiada na VI Bienal de São Paulo 

(1961) apresentando objetos manipuláveis, “os bichos”, porém dentro de uma 

categoria específica, a escultura. Ferreira Gullar, na época, escreveu sobre esse 

fato, abordando a teoria do não-objeto. Segundo Mário Pedrosa, o prêmio recebido 

pela artista representava  

[...] uma ruptura com os cânones tradicionais da arte moderna. Ela 
traz à apreciação internacional a invenção revolucionária dos 
“bichos”, ou uma construção de planos articulados no espaço por 
dobradiças e que se armam e se combinam pela ação do 
espectador. (PEDROSA; AMARAL, 2007, p. 295)  

Hélio Oiticica não conseguiu apresentar, com participação coletiva, os seus 

parangolés na abertura da VIII Bienal, em 1965. Para o artista, estava claro que a 

proposta de “antiarte” era oposta aos conceitos que regiam o sentido de Bienal e ao 

mesmo tempo era também a sua salvação: “elas, as Bienais, ou vão para propostas 

de ordem ampla, coletiva, ou cairão num academicismo universal, uma espécie de 

ONU das artes, o que seria lamentável e já começa a acontecer” (OITICICA; 

OITICICA FILHO et al., 2009, p. 49). 

A Comissão de Artes Plásticas da X Bienal almejava extinguir por completo a 

classificação da arte por categorias, empreendendo uma reformulação profunda no 
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formato da mostra. Em acordo com a AIAP, que reivindicava a “abolição dos 

gêneros tradicionais do ponto de vista da montagem, classificação e premiação”, 

Waldemar Cordeiro apontou a “necessidade da exposição de ter características 

interdisciplinares”, para comportar as experiências artísticas mais atuais (ATA DA 9ª 

REUNIÃO, 1969, s/n). Os prêmios que antes eram específicos para cada categoria, 

passariam a prestigiar a arte na sua concepção genérica e multidisciplinar. Além 

disso, a montagem da exposição não adotaria mais a classificação por técnicas. Por 

esse motivo, a Comissão propôs algumas mudanças na conformação do espaço: o 

artista selecionado ficaria livre para estabelecer o número de obras que desejaria 

apresentar (considerando o número máximo de cinco), ao lado disso, a área 

determinada para cada artista seria ampliada para 15 metros lineares de parede ou 

25m2 de área, independente da técnica utilizada.7  

A Comissão procurou também valorizar a representação brasileira dentro do espaço 

da Bienal, atribuindo às salas nacionais o mesmo cuidado técnico e a mesma 

significação das estabelecidas para as salas estrangeiras. Enquanto Aracy Amaral e 

Waldemar Cordeiro defendiam uma sala com o que havia de mais recente e 

inovador na produção artística brasileira, Mário Barata, representante da FBSP na 

Comissão, almeja uma mostra histórica, comemorativa dos 20 anos da Bienal (ATA 

DA 10ª REUNIÃO, 1969, s/n). Na mesma reunião, o grupo procurou definir os 

integrantes do júri de seleção e premiação da mostra. Mário Schenberg, físico, 

crítico de arte e membro do partido comunista, foi escolhido, por meio de votação, 

para compor a comissão de premiação internacional, porém não obteve a aprovação 

de Ciccillo. Em justificativa, o diretor da Fundação Bienal ressaltou o vínculo da 

instituição com o poder público, advertindo sobre a “atual situação política”. Mário 

Barata, em apoio ao diretor, lembrou o fato de que que a votação do nome de Mário 

Schenberg havia acontecido em abril, “antes das medidas do governo” – ele se 

referia ao decreto, com base no AI-5, que anunciou a aposentadoria de professores 

universitários considerados perigosos para a segurança nacional. Barata alertava 

ainda que “se houver a interferência militar com o membro, será de responsabilidade 

da AIAP” (ATA DA 10ª REUNIÃO, 1969, s/n). Apesar do veto, Schenberg se 

manteve na Bienal assumindo outras responsabilidades, como a seleção dos artistas 

brasileiros.8 Esse impasse aconteceu na última reunião do grupo, em maio de 1969. 
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Em seguida, alguns integrantes pediram demissão, e a Comissão, aos poucos, se 

desfez.9 

Mais uma vez, a tentativa de se exercer uma assessoria especializada e qualitativa 

dentro da FBSP havia fracassado. Somados aos sucessivos conflitos internos, 

indícios de restrições dentro da Bienal de São Paulo aumentaram ainda mais a crise 

com a instituição. A imprensa havia noticiado sobre uma circular, de suposta autoria 

de um membro da Fundação, recomendando a exclusão de motivos eróticos e 

políticos das obras a serem enviadas à X Bienal.10 A nota teria sido divulgada, nos 

mesmos termos, no Brasil e no exterior. A Fundação Bienal, por sua vez, negou a 

autoria da carta e defendeu-se publicamente afirmando que: “não fez e não faz 

restrições ao pensamento e à criatividade dos artistas, uma vez que de outra forma, 

fugiria ao seu objetivo de estimular, como sempre fez e continuará fazendo, o 

aprimoramento e a permanente renovação da arte”. (BIENAL..., 1969, s/n) E 

continua: 

A Fundação Bienal de São Paulo não distribuiu nenhuma circular 
formulando recomendações quanto a motivos eróticos, políticos ou 
ideológicos. 

Informação idêntica circulou no exterior, obviamente, com o objetivo 
de criar um clima de desistência e não comparecimento à X Bienal. 
Não existe, no entanto, a referida circular, a menos que falsa, forjada, 
como meio de envolver a Bienal que é apolítica, numa contestação 
de natureza política ou ideológica. 

Para continuar como força estimuladora das artes e da cultura, o que 
reconhecido nacional e internacionalmente, a Bienal de São Paulo 
está decidida a manter-se nessa posição, de acordo com os seus 
estatutos. 

Só assim a Bienal de São Paulo, que é hoje uma das maiores 
assembleias de arte do mundo inteiro, cumprirá sua missão, que é de 
dimensão universal. (BIENAL..., 1969, s/n) 

Paralelamente aos conflitos internos, no cenário macropolítico se intensificavam os 

casos de repressão e censura às artes. A dissolução da Comissão de Artes 

Plásticas, seguida da divulgação do novo regulamento à imprensa e do 

aparecimento de uma suposta carta em tom de censura em nome da Bienal, 

coincidiu com a suspensão da exposição dos artistas que representariam o Brasil na 

VI Bienal de Jovens em Paris, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM-
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RJ), momentos antes da abertura, em 30 de maio. Niomar Moniz Sodré Bittencourt, 

diretora do MAM-RJ, que havia participado da seleção dos artistas, relatou 

posteriormente a coesão do grupo escolhido para participar da Bienal francesa: 

“tenho consciência de que constituíam uma bela e homogênea equipe, unida por um 

forte acento brasileiro que, por isso mesmo, iria marcar sua presença naquela 

renovadora mostra cosmopolita da juventude artística do mundo” (FUNDADORA..., 

1969, s/n). 

Segundo Aracy Amaral, Mário Pedrosa, na ocasião, “aconselhou seus associados (a 

ABCA é um ramo da AICA) a se recusarem a tomar parte no julgamento de 

concursos promovidos pelo governo, devido às atitudes coercitivas desse último”. 

(AMARAL, 1981, p. 155) Essa recomendação foi decisiva para a efetivação do 

boicote. Segundo Pedrosa, também o veto do Itamaraty ao crítico francês Jacques 

Lassaigne, convidado por Ciccillo para participar da mostra, pesou para esta 

decisão. O crítico e diretor da Bienal de Paris havia assinado manifesto contra a 

prisão de Niomar Muniz Sodré Bittencourt, então diretora do Museu de Arte Moderna 

do Rio de Janeiro. Ao lado disso, a intervenção do Estado nas Universidades causou 

indignação, como a aposentadoria punitiva dos críticos Mário Barata, Quirino 

Campofiorito, Mário Schenberg, do desenhista Abelardo Zaluar, dos arquitetos 

Vilanova Artigas e Paulo Mendes da Rocha – para citar alguns. 

Diante deste quadro, no dia 16 de junho de 1969, artistas e críticos de arte se 

reuniram no Museu de Arte Moderna, na França, para discutir a situação restritiva no 

Brasil. Alguns dias antes desse encontro, Oiticica havia enviado uma carta ao comitê 

da representação francesa que estaria se organizando para participar da X Bienal, 

advertindo os artistas de que enviar seus trabalhos ao Brasil significaria “contribuir 

com as ideias fascistas em um país empobrecido pelo subdesenvolvimento, em um 

país com necessidade de mentes inteligentes no trabalho para salvá-lo do total 

desastre” (OITICICA apud CALIRMAN, 2012, p. 164). O resultado da reunião foi 

divulgado na imprensa brasileira:11 “Da reunião, onde se encontravam os artistas 

brasileiros residentes em Paris, resultou um manifesto – Non à la Biennale” (LUIZ 

RODOLPHO, 1969, s/n). O documento, lido em voz alta, trazia os últimos 

acontecimentos da repressão no Brasil, denunciava a suspensão de direitos civis de 
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políticos, intelectuais e artistas e o aprisionamento de personagens da cultura 

brasileira.  

Após a leitura, aqueles que tomaram a decisão de se recusar, naquela data, a 

participar da X Bienal de São Paulo, assinaram o manifesto. Dos brasileiros que 

apoiaram o protesto, Sérgio Camargo, Lygia Clark, Arthur Luiz Piza, Flávio Shiró, 

Rossine Perez e Franz Krajcberg estavam em Paris; Rubens Gerschman, nos 

Estados Unidos; Antônio Dias, na Itália; e Hélio Oiticica, em Londres. Constam 

também no documento os nomes dos comissários da delegação da Holanda, 

Suécia, Bélgica e Itália, assim como a delegação espanhola inteira, a primeira e a 

segunda representação da França, o comissário americano Gyorgy Kepes e Hans 

Haacke, os britânicos Anthony Caro e John Hoyland, e ainda, Pierre Restany, crítico 

francês, que havia sido convidado por Francisco Matarazzo Sobrinho para preparar 

uma sala especial na X Bienal. 

Ao aderir ao boicote, Restany marcava a sua passagem para a “anti-carreira”.12 Ele 

indicava, na carta em que justifica a adesão ao boicote, que os artistas estavam 

rejeitando Bienais, instituindo a antiarte, promovendo a antiforma, colocando em 

xeque modelos tradicionais e estruturas conservadoras. Com a inversão do prazer 

de contemplação, que estava diretamente ligado a um código cultural, instituía-se 

um “anticódigo”: “do livro ilegível à música do silêncio ou à pintura do vazio, nossa 

época contemporânea é extraordinariamente rica em gestos de puro 

comportamento” (LUIZ RODOLPHO, 1969, s/n). Assim como Restany, Frederico 

Morais também estava atento às manifestações radicais da arte nesse momento de 

colapso político, porém, em seu diagnóstico, ia além, instituindo a contra-arte: 

“porque não se trata mais de manifestações artísticas, de contestação à arte, de 

anticarreira. É algo que está além ou acima” (MORAIS apud FREITAS, 2013, p. 29). 

O manifesto circulou através do sistema do correio, subversivamente, expondo os 

acontecimentos no Brasil e conquistando novas adesões em torno do mundo: “listas 

de artistas que aderiram ao boicote foram enviadas anonimamente através do 

correio para todos os países” (LUIZ RODOLPHO, 1969, s/n). Por fim, o abaixo-

assinado somou centenas de assinaturas. Muito se falava, nos comentários da 

época, de “gestos” propostos por artistas e críticos, “gestos de puro 

comportamento”, como diria Pierre Restany, ou então, “atos, gestos, ações coletivas 
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no plano da atividade”, como sugeria Mário Pedrosa ao descrever o “exercício 

experimental da liberdade”, ou ainda, como indica uma nota no Jornal do Commercio 

sobre a manifestação política, artistas brasileiros se uniam aos “gestos europeus e 

norte-americanos”. O boicote, essa ação conjunta de efetiva participação política, se 

disseminou rapidamente por uma rede de artistas e críticos, se utilizando de 

procedimentos comuns a uma arte de vanguarda, conceitualista, que se afirmava 

com gestos radicais e acessando redes, no plano da liberdade individual. 

 

Notas 
1 Sendo o DOI (Destacamentos de Operações de Informações) responsável por investigar, prender, interrogar, 
analisar informações, e o CODI (Centros de Operações de Defesa Interna), por planejar, controlar e implementar 
medidas para a defesa interna. 
2 Muito embora o relatório tenha sido assinado pelos membros da Comissão que se reuniram com Ciccillo, várias 
entidades haviam participado das discussões e aguardavam a finalização do projeto de reestruturação para 
então subscrevê-lo. São elas: a Associação Internacional de Artistas Plásticos (AIAP), a Associação Brasileira de 
Críticos de Arte (ABCA), o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), a Associação Brasileira de Desenho Industrial 
(ABDI), o Conselho Internacional de Museus (ICOM), a Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(SPHAN), a Associação Paulista de Críticos Teatrais (APCT), a Comissão Estadual de Teatro (CET), a 
Sociedade Amigos da Cinemateca (SAC), o Serviço Nacional de Teatro (SNT), a Comissão Estadual de Cultura, 
a Comissão Municipal de Cultura e vários departamentos da Universidade de São Paulo (Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo-FAU e outros), além da Universidade Mackenzie e da Universidade Católica. 
3 Assinaram a carta, datada em 15 de fevereiro de 1968, Roberto Moriconi, Carlos Vergara, Pedro Escosteguy, 
Raul Cordula, Breno Andrade de Matos, Jackson, Lygia Pape, Helio Oiticica, Petrina Checeaci, Maria do Carmo 
Sêco, Dileni Campos, Rubens Gerchmann, Dionísio Del Santo, Ana Maria Maiolino, Glauco Rodrigues. 
4 Não há indicação, nos documentos consultados no arquivo da instituição, de que a Comissão tenha feito 
qualquer contato para tratar de representações estrangeiras. A função permaneceu concentrada em Ciccillo e no 
Itamaraty. 
5 Durante as reuniões, cogitava-se selecionar os participantes brasileiros por meios de visitas aos ateliês dos 
artistas. No Rio de Janeiro, 68,1% dos membros da AIAP eram favoráveis a este formato. A proposta também 
agradava a Comissão, mas foi logo descartada por não haver tempo hábil para a sua realização. 
6 A IX Bienal havia sido criticada pela seleção pouco criteriosa e o pelo número excessivo de participantes. 
7 Como consequência, foi suprimida a seção de fotografia das bienais. 
8 Com o boicote, Schenberg teve papel fundamental na organização da representação brasileira na X Bienal, 
acolhendo os artistas mais jovens que tomaram a decisão de participar da mostra.  
9 Em publicação anexa ao catálogo oficial da X Bienal, consta uma nota informando que a Comissão de Artes 
Plásticas atuou até o dia 16 de  maio de 1969. 
10 Nos documentos referentes à X Bienal guardados no Arquivo Histórico Wanda Svevo não foi encontrado 
indícios de que a referida circular tenha sido redigida pela Fundação nos termos sugeridos. Não há comprovação 
da existência da carta, mas foi possível averiguar que o seu conteúdo restritivo repercutiu na imprensa, 
provocando uma série de contestações. 
11 O Correio da Manhã se tornou um porta-voz importante dessa manifestação política. Mário Pedrosa, com o 
codinome Luiz Rodolpho, relatava em seus artigos sobre o andamento do boicote e as novas adesões.  
12 Sobre o assunto ver: SCHROEDER, Caroline. Pierre Restany: a passagem para a anticarreira. Anais do VII 
Encotnro de História da Arte – Unicamp. Campinas-SP, 2011, pp.107-111. 
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