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RESUMO 
O presente artigo investiga a importância do Panorama da Arte Brasileira, exposição 
periódica do Museu de Arte Moderna de São Paulo, tanto como agente transformador na 
comunicação das obras expostas – através da curadoria – com o público, bem como espaço 
de divulgação institucional. Para tanto, apresenta-se um breve escopo teórico sobre a 
profissão curadoria nos espaços institucionais utilizando-se de autores como Jean-Marc 
Poinsot e Olu Oguibe. Em paralelo, dedilham-se questões sobre a história de formação do 
mam-sp, que não se desvencilha da trajetória do Panorama. Os interlocutores para 
investigar edições da exposição como espaço de comunicação das obras com o público, 
também como produtor de sensibilidades através de discursos curatoriais são curadores e 
historiadores da arte como Tadeu Chiarelli e Rejane Cintrão, por exemplo. 
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SOMMAIRE 
Ce document examine l’importance du Panorama da Arte Brasileira, exposition périodique 
du Museu de Arte Moderna São Paulo, en tant qu’agent dans la communication des oeuvres 
– à travers la commisaire – avec le public, ainsi que l’espace de publicité institutionnelle. Il 
présente une brève portée théorique de la profession comissaire dans les espaces 
institutionnels utilisant les auteurs comme Jean-Marc Poinsot et Olu Oguibe. En paralléle, 
pianoter jusqu’à des questions sur l’histoire de la formation du mam-sp, pas désengage la 
trajectoire du Panorama. Les interlocuteurs pour examiner les editions de l’exposition 
comme un espace de communication des oeuvres avec le public, ainsi qu’un producteur de 
sensibilités à travers le discours des conservateurs sont les mêmes et historiens de l’art 
comme Tadeu Chiarelli et Rejane Cintrão, par exemple.  
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Entre os anos 70 a 90, nota-se que junto com diversas maneiras de se arquivar 

exposições, destacou-se a figura do curador. Peça importante para a montagem das 

exposições desde a década de 60 é neste período que começam a publicar livros 

dedicados a importantes curadores e exposições. Porém, segundo Olu Oguibe1 é no 

final do século XX e início do século XXI que a formação primordial dos curadores 

não é mais somente em história da arte ou filosofia, mas sim com “habilidades 

empresariais”2. Isso quer dizer que, além de entendido de arte e de relações 

públicas, o curador ainda deve ser um burocrata, ou seja, saber trabalhar a favor da 

instituição em harmonia com o que ele especificamente quer apresentar de arte e o 

que a instituição deseja em número de visitantes e orçamento, além do público. O 

mesmo autor também destaca o compromisso “quase clandestino”3 do curador para 

com a arte diante das especulações institucionais.  

Adiante, Oguibe descreve vários tipos de curador que é possível reconhecer hoje, 

porém nota-se que há profissionais que englobam todas as categorias listadas pelo 

autor. Pode ser um curador burocrata, mas também um conaisseur, curador de uma 

coleção ou artistas em particular, destinados a promover e colaborar para a 

ascensão desta ou daquela. Lembra ainda que o verbo curar significa antes de tudo 

zelar, cuidar, remontando à profissões mais modestas como o zelador, cuidador ou 

enfermeiro.  

Mais recente, o curador corretor cultural envolve todos os outros, “tem o instinto do 

galerista, a mobilidade e flexibilidade do empresário e a ousadia do agente 

publicitário corporativo”4 mantendo uma relação ainda mais estrita com os artistas, 

porém essa relação deve fazer parte de um jogo previamente acordado entre os 

interesses mútuos. O autor afirma ainda que a emergência deste tipo de curador 

deve-se ao mercado cultural contemporâneo, emergente e comercial, com validação 

mercadológica. Esta rotulação de curador como corretor desempenha também o 

papel de facilitador, possibilitando visibilidade e reconhecimento a si e a exposição 

que produz, além da mediação do conhecimento, que deve ser prioridade.  
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Olu Oguibe então aproxima o curador com o artista, explicando que é na relação 

independente e profícua entre ambos que é possível se desvencilhar do fardo da 

curadoria, tal seja, a responsabilidade de estabelecer conexões entre o público e os 

trabalhos dos artistas. 

Jean-Marc Poinsot5 afirma que o museu com obras contemporâneas recebe status 

relacionado ao lugar público por excelência, como um não-lugar, inadaptado a 

mostra de trabalhos atuais, principalmente aqueles de manipulação difícil. É o 

museu, como uma figura institucional e autônoma, dotada de agentes que 

influenciam seu funcionamento, conduzem o tipo de história o qual permitem 

escrever, possui também dimensão histórica e cultural. Afirmar isso é complementar 

a característica de corretor cultural ou burocrata do curador apresentada por Olu 

Oguibe. Diferem-se, porém, na dimensão discursiva dada à exposição. Enquanto 

Oguibe detém-se na relação do curador como sujeito com os meios que age e na 

relação com o artista, Poinsot foca na obra exposta e na exposição em si. O último 

autor afirma ainda que há sempre algo de transitório e movente quando a obra é 

exposta. O caráter de apresentação em maneira expositiva garantido pelos 

curadores criam significados diferentes e comparativos em relação ao meio onde 

está inserido, ou seja, o museu como uma instituição. A visão do curador e a leitura 

do público são exemplos de fatores que tornam a obra exposta relativizada.  

Estamos diante desta concepção de exposição, ou seja, enquanto objeto de 

pesquisa, passível de relativização, comparações e novas formas de abordagem 

posteriores ao seu período expositivo, bem como a relação de sua periodicidade, 

quando há, e a instituição que lhe serve de abrigo. A relação entre o museu e sua 

exposição periódica possui sua historicidade, caso que trataremos neste artigo entre 

o Museu de Arte Moderna de São Paulo – mam-sp – e o Panorama de Arte 

Brasileira, exposição que atualmente tem edições bienais.  

A criação do mam-sp (1948) e seu ressurgimento (1969) são importantes para que 

se compreenda a concepção e a importância do Panorama da Arte Brasileira, sua 

mostra periódica. Assim como o Panorama, o museu em si é marcado de 

reinvenções, quedas e ressurgimentos, onde o primeiro foi a principal fonte de 

doações e premiações para o acervo do museu – depois que toda a sua coleção foi 
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doada à USP, em 1963 –, além de ser “responsável pela caracterização do Museu”6 

como espaço da arte contemporânea brasileira. Antes mesmo de ser criado, o 

projeto do museu ameaçava não sair do papel. Em 1946, o então prefeito de São 

Paulo, Abrahão Ribeiro, se expressava publicamente através do Diário de São 

Paulo, sobre o projeto, em resposta a Luís Martins7, 

Aqui estou para dizer de público a v. s. que jamais cogitaria em criar 
um Museu de Arte Moderna em São Paulo ou alhures. Que sentido 
teria um Museu de Arte Moderna para o município de São Paulo, 
quando já temos uma Escola de Belas-Artes e uma Pinacoteca 
Estadual? (Abrahão Ribeiro, in. Diário de S. Paulo, 01/05/1946)  

Depois de anos da luta de protagonistas como Mário de Andrade, Luís Martins, 

Monteiro Lobato e Sérgio Milliet (apesar de entenderem um museu para a arte 

moderna de maneiras diferentes), a instituição foi criada por empenho financeiro do 

industrial Francisco Matarazzo Sobrinho (Ciccillo) em 15 de julho de 1948 

oficialmente, porém inaugurado no dia 08 de março de 1949, na rua Sete de Abril, 

230, mesmo espaço onde já funcionava o recém-inaugurado Museu de Arte de São 

Paulo – MASP. Durante os primeiros anos de funcionamento do museu os diretores 

artísticos nomeados por ele foram: León Dégand, crítico belga defensor do 

abstracionismo (até agosto de 1949) e Lourival Gomes Machado, que se demitiu 

após a I Bienal, em 1951.  

No cenário artístico dos anos 1950, a questão da arte nacional como uma criação 

sistemática e necessária teve uma produção voltada a um diálogo com as questões 

internacionais, como os movimentos de abstracionismo construtivista ou informal, 

que fervia em âmbito internacional. O mam-sp adiantou-se e apresentou logo na 

inauguração a exposição Do figurativismo ao abstracionismo, com artistas 

estrangeiros organizada por um estrangeiro, o belga León Dégand, então diretor 

artístico do museu. A mesma exposição já havia sido exibida em Paris. 

Importante notar a transição de diretores artísticos para que se acentue um dado 

interessante: a personalidade de Ciccillo, que, além de Presidente do museu, 

interferia nas decisões das Comissões e principalmente dos diretores artísticos. Este 

dado é relevante porque definiu os primeiros rumos do mam-sp e deixou rastros nas 
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atividades e na política museológica da instituição até hoje, por conta de decisões 

tomadas pelo presidente na década de 50, 

Antes de sua saída e mesmo antes da I Bienal, Lourival 
encaminharia à diretoria do MAM um documento expressando suas 
preocupações em relação à continuidade das atividades do Museu. 
Considerava que haviam conseguido atingir algumas das finalidades 
originalmente propostas, como a formação de um público interessado 
em arte moderna, um expressivo quadro social, a consolidação de 
renome internacional e o sucesso de um empreendimento como a 
Bienal. Eram conquistas significativas, mas a inexistência de uma 
linha de atuação e uma política museológica claramente delineadas 
eram carências que reclamavam medidas imediatas. (MAC-USP, 
1990, p. 14 e 15)8 

Percebe-se no trecho acima que o então diretor artístico do mam-sp já havia 

percebido a urgência de renovações na área administrativa e política do museu. 

Este documento que trata o trecho citado foi enviado à diretoria geral da instituição 

em 26 de novembro de 1951, logo após a estreia da Bienal e antes da demissão de 

Lourival. O que foi apontado no documento de Lourival, o seu sucessor Sérgio Milliet 

não conseguiu resolver, pois se dedicava à Bienal, principal evento organizado até 

1962, e outras atividades museológicas ficavam em plano secundário. Por conta 

dessa dedicação à Bienal que o financeiro e demais recursos físicos do Museu 

ficaram à deriva quando, em 1962, a Bienal concebeu uma Fundação autônoma: 

Fundação Bienal de São Paulo, também idealizada por Ciccillo, além do museu 

universitário vinculado à Universidade de São Paulo no ano seguinte. Naquele 

momento o mam-sp já funcionava em outra sede, no Parque do Ibirapuera (Pavilhão 

Armando Arruda Pereira) desde 1959, onde já se percebia “os sinais de seu 

arrefecimento”.9 Praticamente sem acervo, em janeiro de 1963 as atividades foram 

encerradas e o museu foi fechado.  

Os breves fatos relatados até o momento são importantes para que se compreenda 

a situação política, temporal e física ao qual foi criado o Panorama da Arte Brasileira. 

Os problemas apontados e as soluções encontradas por Ciccillo, como a Fundação 

Bienal e a doação do acervo, bem como a decisão de suspender as atividades do 

mam-sp em 1963 configuram a dificuldade do museu até hoje em termos de auxílio 

financeiro, como um espaço legitimador e estável, construção de exposições e 

inserção no cenário internacional, motivos que pode se acrescentar para as 
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escolhas de obras nos Panoramas até 1995. Tadeu Chiarelli escreveu sobre a 

história do Museu de Arte Moderna de São Paulo e assinalou cinco fases distintas 

na formação. A segunda fase, segundo o autor, compreende os anos de 1963 até 

1967:  

A segunda fase, iniciada com a luta de alguns diretores do mam 
para, de início, reaver as obras doadas à USP e, em seguida, 
preservar – pelo menos – o nome Museu de Arte Moderna de São 
Paulo, terminaria em 1967, com a doação feita pela família de Carlo 
Tamagni de uma expressiva coleção de obras que formaria o núcleo 
inicial do novo Museu de Arte Moderna. (CHIARELLI, 2001, p. 7) 

Com o museu fechado, este período foi de luta jurídica para manter o nome da 

Instituição, onde Chiarelli é enfático ao afirmar que, sem essa luta, “hoje o mam não 

existiria”10. As saídas encontradas foram criar exposições retrospectivas através de 

empréstimos de obras de colecionadores ou de acervos de outras instituições e uma 

nova exposição periódica, a exemplo da Bienal, mas que se configurasse nacional e 

promovesse os artistas contemporâneos, em parcerias com empresas privadas. 

Com essas duas atividades principais a instituição renovada foi se caracterizando na 

década de 70 e 80 como o órgão que promovia a arte contemporânea. 

Se os “Panoramas” e as demais exposições periódicas de arte 
contemporânea sempre possuíram as funções de mostrar e atrair 
para o Acervo do Museu o que de mais contemporâneo se faz em 
termos de arte no país, a recuperação do passado recente da arte 
brasileira também se caracterizou como um dos pilares da política 
artístico-cultural do Museu. (CHIARELLI, 2001, p. 14) 

Dedicado a uma linguagem em cada edição, o Panorama da Arte Atual Brasileira 

como era chamado em seu início, realizado anualmente, tinha como principal 

objetivo adquirir novas obras de arte contemporânea para o acervo do museu. 

Apesar de, por conta do Panorama, um museu de arte moderna premiar obras 

contemporâneas – deixando-o com uma característica de galeria, como afirma 

Chiarelli11 – o Panorama foi o principal alicerce para reestabelecer o mam-sp como 

espaço de atividades artísticas no cenário paulista e como lugar de discussões 

sobre o cenário cultural brasileiro e internacional.  

O papel da curadoria era desempenhado pelo diretor e pelo conselho técnico, 

através de uma Comissão de Arte. Isso em partes foi um problema, pois agendas 
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visíveis de interesses particulares norteavam as decisões das Comissões. O que 

garante que haviam esses interesses particulares envolvidos por demasia, em 

alguns momentos, é o fato de muitas das obras expostas ou premiadas em 

Panorama nunca mais terem sido mostradas, ou os artistas não terem participado de 

outras exposições no mesmo período, antes ou depois, conferindo que sua 

promoção havia sido precipitada ou tardia. A primeira edição foi a única que reuniu 

várias linguagens e demonstrou que o objetivo de refazer o acervo seria 

concretizado, pois houveram 70 obras doadas ao acervo, conforme afirma Rejane 

Cintrão, no trecho a seguir, do texto Do Panorama de Arte Atual Brasileira ao 

Panorama de Arte Brasileira, 1969–1997, escrito para o catálogo do Panorama de 

97, primeiro Panorama concebido sem linguagem específica:  

Quer seja por meio de doações ou pela porcentagem levantada com 
as vendas de trabalhos –que ocorreram até 1993 – o fato é que o 
acervo do Museu cresceu consideravelmente após a instituição dos 
Panoramas. Só a sua primeira edição, que reuniu obras de várias 
técnicas – pintura, escultura, objeto, desenho, gravura e tapeçaria, 
contribuiu com setenta obras, que passaram a integrar a coleção do 
Museu. (CINTRÃO, 1998, p. 9) 

A então diretora geral do Museu, Diná Lopes Coelho e responsável pelo setor 

técnico-científico até 1982, afirmou que a primeira edição também era um 

agradecimento ao prefeito da época pela colaboração para a reabertura do mam-sp, 

fato que afirma o caráter comemorativo e promocional que perseguiu o Panorama 

em diversas edições. Segundo o regulamento criado para a edição de 69 e utilizado, 

com poucas alterações até o Panorama de 93, a mostra anual viabilizava ao 

visitante uma visão globalizante do que seria a arte brasileira. Esse ponto do 

primeiro regulamento do Panorama é um rastro imanente para as edições 

posteriores, principalmente de 2003 e 2009 do Panorama, pois, os curadores 

estiveram de certa forma respondendo a esta afirmativa propondo curadorias em 

que arte brasileira não é feita somente por artistas brasileiros, trazendo na edição de 

2003 um curador estrangeiro, e em 2009, grande maioria de artistas estrangeiros, 

aumentando os questionamentos, mas também o espaço abstrato e abrangente da 

comunicação do que se considera arte brasileira, longe das simples considerações 

de nacionalidade e fronteiras físicas, para questões mais sensíveis e estreitas de 

fronteiras de pertencimento simbólico.  
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Com uma política para aquisições brevemente instaurada, apesar de problemática, 

pois muitas vezes priorizou-se a quantidade em detrimento da qualidade das obras 

premiadas e adquiridas, o mam-sp, através dos Panoramas conseguiu ampliar o seu 

novo acervo. Uma questão – referente às escolhas e premiados – é levantada por 

Tadeu Chiarelli e antecede a polêmica que o Panorama vai adquirindo nos anos 

2000, tratado mais adiante:  

No decorrer da história dos “Panoramas”, ocorreram edições que 
permitiram o ingresso de peças bastante representativas de artistas 
fundamentais da arte brasileira deste século. Por outro lado, em 
algumas ocasiões, trabalhos de artistas que rapidamente 
desapareceram ou que assumiram uma estatura pequena demais na 
cena artística brasileira, passaram a integrar a Coleção, enquanto 
obras também participantes das mesmas edições – e de autoria de 
artistas basilares para a compreensão da arte contemporânea 
brasileira, não foram integrados ao Acervo. (CHIARELLI, 2001, p.12) 

Quando Chiarelli levantou a questão das escolhas a quem premiar, e, 

consequentemente, quem inserir no Acervo através dessa premiação, ele suscitou 

uma questão de escolha: quem a Comissão de Arte escolhia para ser premiada e 

quem excluía. A Comissão era responsável também pela expografia dos 

Panoramas, ou seja, distribuir e montar os trabalhos expostos nas salas expositivas. 

Atividades que hoje se assemelham às da atividade curatorial, porém com a 

diferença fundamental que na última há conceituação e significação sempre tendo 

em vista um discurso que enriquece o debate contemporâneo acerca da arte em 

âmbito nacional e internacional, como vimos no início deste artigo. 

A aproximação mais visível com a prática a que se nomeia curadoria durante os 

primeiros anos de Panorama foi em 1984. Um dos críticos de arte que fazia parte da 

Comissão - que ganhou número maior um ano antes, porém visivelmente ainda era 

em maioria paulista – Alberto Beuttenmüller, ensaiou um texto para o catálogo, ainda 

preto e branco, considerando posições da Comissão acerca da escolha e dos locais 

das obras no espaço expositivo. A ação educativa e a mediação em museus 

também são termos assim nomeados recentemente. O Panorama dedilhou essa 

prática quando em 1974, dedicado à gravura, a Comissão de Arte organizou, junto 

com as obras, painéis didáticos oferecendo ao público informações sobre as 
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técnicas da gravura, uma iniciativa relevante para a compreensão do museu como 

um espaço de aprendizado e educação visual e cultural. 

Conforme Ricardo Resende, curador de, entre outras, a exposição Panorama dos 

Panoramas, 2008, afirmou no texto do catálogo:  

Em 1993, depois de um Panorama com uma produção problemática, 
a direção e a diretora técnica na ocasião, a historiadora de arte Maria 
Alice Milliet, consideraram que seria o momento de uma mudança 
radical no seu formato. Decidiu-se que a exposição seria bienal, e 
que o ano de 1994, sob a direção da pesquisadora Cacilda Teixeira 
da Costa, assinalaria o momento em que o museu se reorganizaria 
politicamente. Nesse período, também foi decidido que um curador 
externo seria convidado para organizar a exposição. Uma terceira 
mudança decorreu de uma percepção tardia de que não fazia mais 
sentido a divisão por linguagens, que foi abolida. (RESENDE, 2008, 
p. 7) 

Sendo assim, os Panoramas a partir de 1995 teve o nome remodelado, passando a 

ser chamado de Panorama da Arte Brasileira, sem especificação de linguagem ou 

técnica e com um curador responsável por cada edição, bienal em anos ímpares, 

além da viabilização de capturas financeiras mais concretas para a execução dos 

Panoramas seguintes. Como exemplo das mudanças positivas ocorridas, em 1995 

houve o patrocínio total da Price Waterhouse via Lei Mendonça, com subsídios para 

o transporte, com seguro, catálogo em quatro cores com mais textos, projeto 

museográfico e itinerância da mostra para o MAM do Rio de Janeiro.12  

Apesar das tentativas citadas de aproximação com curadoria ou ação educativa e 

mediação em alguns momentos, de maneira geral as edições anuais do Panorama 

não adquiriram importância internacional, ao passo que a Bienal de São Paulo 

crescia e ocupava espaço nos calendários internacionais. Longe de comparar as 

duas exibições, criadas com intuitos diferentes, o Panorama se destacava quando 

inseria na edição um ‘artista da vez’ que também tivesse participado de Bienal, a fim 

de conquistar espaço e espectadores fora do eixo Rio-São Paulo, mas as tentativas 

eram mínimas. O jogo político que assombrou o mam-sp ressurgido eclodiu em 

Panoramas que acrescentavam pouco, efetivamente, ao cenário contemporâneo 

brasileiro.  
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Considera-se por isso que, apesar de tardia em comparação com outros museus e 

exposições, o ano de 1995 foi importante principalmente pela inserção do curador. 

Não que convidar um curador retirasse, por exemplo, as sombras das decisões 

políticas anteriores, ou que apresentasse uma neutralidade ao Panorama, mas 

acrescentava visões críticas e criavam narrativas discursivas às edições, 

favorecendo o curador a ir aos ateliês, pesquisar e refletir acerca da 

contemporaneidade e exibir um recorte, um ponto de vista que favorecesse ao 

público: uma parcela de trabalhos artísticos enunciada com justificativas teóricas, 

críticas e históricas; e ao museu: um espaço de comunicação mais eficaz com o 

público através de exposições articuladas, favorecendo à mostra  caráter de campo 

investigativo na história da arte, atribuído no exemplo do Panorama da Arte 

Brasileira pelo ano de 1995 pela sua trajetória de exibições dentro da história do 

mam-sp.  

 

 
                                                             
Notas 
1 OGUIBE, Olu. O fardo da curadoria. Rio de Janeiro: Concinnitas, ano 5, n.6, 2004. 
2 Op. cit., p. 2.  
3 Idem, p. 4. 
4 Ibidem, p.12. 
5 POINSOT, Jean-Marc. A arte exposta: o advento da obra. In.: HUCHET, Stéphane (org.). Fragmentos de uma 
teoria da arte. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2012. 
6 (CHIARELLI, 2001, p.12) 
7 Luís Martins foi um intelectual importante do cenário cultural de São Paulo na década de 40, 50, 60 e 70. Entre 
outros destaques de seu trabalho, ele lutou para a criação do Museu de Arte Moderna de São Paulo, foi membro 
de diretorias, conselhos e comissões dessa instituição.  
8 Não há no texto que se trata essa citação a referência ao autor, por convenção utilizamos MAC-USP. Faz parte 
do livro Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, onde os seguintes autores escrevem: 
Ana Mae Tavares Bastos Barbosa, Camila Duprat, D.T. Chiarelli, Gabriela Susana Wilder, Marcos José Santos 
de Moraes, Maria Alice Milliet de Oliveira, Maria Izabel Branco Ribeiro, Nancy Câmara Betts, Regina Teixeira de 
Barros e Renato Rodrigues.  
9 (MAC-USP, 1990, p. 15) 
10 (CHIARELLI, 2001, p.7) 
11 Esta característica de galeria é um problema tratado por Tadeu Chiarelli no texto O Novo Museu de Arte 
Moderna de São Paulo (2001) que vai além do Panorama da Arte Brasileira. Na verdade, começa nas reformas 
dos espaços que compõem o museu, dando-lhes características físicas de uma galeria, e pela desconsideração 
dos arquitetos em reformar a reserva técnica. Porém, para este artigo não parece relevante tratar mais 
profundamente desta característica. 
12 (CINTRÃO, 1998, p. 11). 
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