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RESUMO 
A Bienal Brasileira de Design ocorre de modo ininterrupto desde 2006. As edições do evento 
já realizadas apresentaram envergadura considerável, envolvendo mostras e ações 
paralelas de cunho educativo. Como discurso, constituíram imagens sobre o design local 
delineadas pelas intenções de curadores e interesses de patrocinadores. Este artigo 
apresenta um mapeamento da trajetória profissional dos curadores gerais envolvidos. O 
objetivo é identificar pontos de contato e interações, assim como relacioná-los com 
discussões teóricas acerca das vicissitudes da curadoria em artes visuais. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
Curadoria; exposição de design; Bienal Brasileira de Design. 
 
 
ABSTRACT  
The Bienal Brasileira de Design occurs continuously since 2006. Accomplished event 
editions presented considerable size, involving expositions and parallel educative actions. As 
a discourse, under the intentions of curators and sponsor interests, an image was created 
concerning the local design. This article presents a mapping on the professional trajectory of 
general curators involved. The objective is to identify contact and interaction points, as well 
as to relate them to theoretical discussions regarding curatorial vicissitudes on visual arts. 
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A Bienal Brasileira de Design (BBD) alcançou, em 2015, cinco edições, promovidas 

pelo Movimento Brasil Competitivo (MBC)1 e pelo Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior (MDIC). Como instituição, declara ter a missão de 

promover o design como fator decisivo de competitividade para produtos e serviços 

(BIENAL BRASILEIRA DE DESIGN, 2016). Os porta-vozes oficiais dos eventos 

realizados, entretanto, foram os curadores gerais: Fábio Magalhães, Adélia Borges, 

Maria Helena Estrada e Freddy Van Camp. (quadro 1) 

 
Quadro 1 - Curadores gerais das cinco edições da Bienal Brasileira de Design. 

Fonte: Os autores, 2017. 

 

Além de gerir a parte visível do evento, os curadores em questão assumiram a 

missão de potencializar o acesso do público aos intentos do empreendimento, por 

meio da escrita de artigos e ensaios, posts em blogues e revistas, depoimentos e 

entrevistas. Nos catálogos, assinaram textos sobre a importância da iniciativa, 

abordando as qualidades dos artefatos selecionados. Contribuíram, portanto, para a 

constituição da cultura pública do design a partir de práticas que excederam os 

limites das salas expositivas. 
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Este trabalho investe no mapeamento da trajetória profissional de Fábio Magalhães, 

Adélia Borges, Maria Helena Estrada e Freddy Van Camp, destacando pontos de 

contato e interações. As fontes consideradas foram entrevistas em jornais e/ou 

revistas, livros de design e sites. Os dados coletados foram sistematizados de 

maneira diacrônica por meio de mapas compostos por três regiões: formação, 

atuação e exposições. A articulação dos mapas delineados foi feita a partir de 

referencial teórico sobre as vicissitudes da atividade curatorial. 

A obra Caminhos da curadoria (2014) de Hans Ulrich Obrist, e o artigo de Lisette 

Lagnado, intitulado Tarefas do curador (2008) contribuíram para a marcação das 

atribuições e limites do exercício da curadoria em arte. O trabalho de Cauê Alves, 

publicado na coletânea Sobre o ofício do curador (2010), A curadoria como 

historicidade viva, indicou o conceito de instituição, lançando luz sobre a produção 

de sentidos. Já os trabalhos de Glória Ferreira, Debate crítico?! (2009) e Escolha e 

experiências (2010), ao lado do já referido artigo de Lisette Lagnado, remarcaram a 

relação entre crítica de arte e curadoria. 

Com base no quadro referencial em questão, considerando-se o objetivo de 

relacionar os elementos dos perfis configurados com tópicos teóricos sobre 

curadoria em artes visuais, quatro pontos norteadores foram definidos: 

a) A formação dos curadores é bastante diversificada. Como a atividade é 

relativamente recente, é ainda raro encontrar um profissional que tenha obtido 

formação específica. Grande parte dos atores sociais que respondem como 

curadores têm uma formação vinculada às ciências humanas, oriundos de 

áreas distintas, como história, museologia, artes visuais, literatura, entre outras.  

b) A concepção de uma exposição é incumbência do curador. É certo que para 

a efetivação de um evento dessa natureza há a necessidade de uma equipe 

multidisciplinar, mas cabe ao curador não perder de vista a potencialidade de 

mediação dos artefatos em exposição. 

c) Curadores primam pelo respeito às obras ou artefatos e a promoção de sua 

abertura a uma audiência ampla.  A construção de acervos e a concepção de 

exposições temporárias ou de longa duração estão atreladas a instituições 
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estatais ou privadas como museus e galerias. Considerando a incumbência de 

potencializar os sentidos dos artefatos à mostra, os curadores são 

responsáveis também pela negociação de interesses governamentais, 

financeiros, sociais e culturais. 

d) Há uma relação íntima entre crítica e curadoria, configurada, por um lado, 

pela tarefa de seleção e apresentação de obras, e por outro, pela produção de 

textos em contextos de divulgação e documentação, como os catálogos e 

artigos para revistas e jornais. 

 
Mapeamento das trajetórias 

Formação 

As duas primeiras edições da Bienal Brasileira de Design (BBD) contaram com 

Fábio Magalhães como curador geral. A I BBD aconteceu em São Paulo, no 

Pavilhão Lucas Nogueira Garcez - OCA, no Parque do Ibirapuera, entre 19 de junho 

e 06 de agosto de 2006. A II BBD teve como sede a capital federal, Brasília. Ocorreu 

entre 08 de outubro e 05 de novembro de 2008, no Museu Nacional do Conjunto 

Cultural da República. 

Fábio Magalhães nasceu em São Paulo, em 1942. As principais fontes para a 

reconstrução de sua trajetória foram o verbete da Enciclopédia de Artes Visuais  do 

Instituto Itaú Cultural (2016) e o texto de indicação como palestrante no Instituto Cpfl 

- Cultura (2016). Segundo tais documentos, Fábio Magalhães possui formação em 

História da Arte, frequentou a Escola de Arte da Faap e formou-se em Museologia 

pelo Instituto de Arte e Arqueologia.  

A terceira edição da Bienal Brasileira de Design foi regida pela jornalista e consultora 

Adélia Borges. De 14 de setembro a 31 de outubro de 2010, o evento esteve vigente 

em Curitiba, capital do Paraná. Nessa ocasião, as mostras espalharam-se pela 

cidade, ocupando seis lugares diferentes como o Espaço Cultural CIETEP/FIEP, o 

Museu Oscar Niemeyer e o Parque Barigui (figura 1). De modo inédito, a edição 

investiu em ações paralelas como palestras e workshops. 
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Figura 1 - Imagens da III Bienal Brasileira de Design, Fiep, Curitiba. 
Fonte: Catálogo da III Bienal Brasileira de Design (2010, p. 30-31). 

 

 

Adélia Borges é jornalista, formada pela USP, em 1973. Mantém um site pessoal  

(adeliaborges.com) atualizado e rico em informações organizadas em ordem 

cronológica e em seções distintas. Contudo, a informação de seu local e data de 

nascimento – Cássia, Minas Gerais, 1951 – foi localizado somente em entrevista 

publicada no site do Museu da Pessoa (2016), em março de 2013. 

A IV BBD, foi sediada em Belo Horizonte, entre 19 de setembro e 31 de outubro de 

2012. De maneira análoga à edição anterior, as mostras do evento ocuparam vários 

locais como o Palácio das Artes, Casa Fiat de Cultura e o Museu de Artes e Ofícios. 

As ações paralelas foram intensificadas e o evento foi atrelado ao 4º Forum 

Internacional de Design como Processo. Em Belo Horizonte, a curadoria geral foi 

assinada por Maria Helena Estrada, também jornalista, editora chefe da revista Arc 

Design. 

Maria Helena Estrada narra ter estudado Filosofia e Jornalismo, sem indicar 

instituições ou períodos precisos. As fontes referentes a sua formação são escassas 

e a data e local de seu nascimento não foram identificados. Sua trajetória foi tateada 

com base em dois documentos: uma entrevista publicada no site A Casa - Museu do 

Objeto Brasileiro, em maio de 2010, e uma matéria publicada no blogue da Casa 

Brasil: Design e Negócios, em janeiro de 2011. 

http://adeliaborges.com/
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Por fim, a V BBD, sediada em Florianópolis, seguiu o mesmo formato das edições 

anteriores. De 15 de maio a 12 de julho de 2015, o evento ocupou locais como o 

Centro Integrado de Cultura FIESC - Federação das Indústrias do Estado de Santa 

Catarina, o Museu Histórico de Santa Catarina, Jurerê Open Shopping e Parque de 

Coqueiros (figura 2). A mais recente versão da BBD, teve como curador geral o 

designer Freddy Van Camp, ex-diretor e professor da ESDI/UERJ, e sócio-

proprietário da Van Camp Design, desde a década de 1980. 

 
 

Figura 2 - Imagem da V Bienal Brasileira de Design.  
Museu de Arte de Santa Catarina, Florianópolis. 

Fonte: Catálogo da V Bienal Brasileira de Design (2015, p. 54). 

 

Freddy Van Camp, nasceu na Antuérpia, Bélgica, em 1946. Possui formação 

técnico-profissionalizante pelo CEFET-RJ (1962-1964) e superior em desenho 

industrial pela ESDI-UERJ (1965-1968). Consta como verbete em compêndios como 

o livro Design brasileiro quem fez, quem faz (2005) de Ethel Leon, e o livro Móvel 

Brasileiro Contemporâneo (2013), de autoria de Adélia Borges (Paulo Herkenhoff e 

Rafael Cardoso). 

Atuação  

O curador geral das duas primeiras edições da Bienal Brasileira de Design (BBD) 

atuou como docente junto ao Colégio de Aplicação da USP, à Faculdade de 

Arquitetura da Universidade de Brasília, à Faculdade de Arquitetura da Universidade 
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Católica de Campinas e à Faculdade de Arquitetura do Instituto Mackenzie. Fábio 

Magalhães, assumiu cargos políticos na Secretaria da Cultura do Município de São 

Paulo (em 1983), e na Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo (em 2005). 

Entre o final da década de 1970 e início da década de 1990, integrou comissões de 

seleção e premiação de vários eventos como o Salão de Arte de Ribeirão Preto (em 

1978, 1979 e 1980), Panorama de Arte Atual Brasileira (1979 e 1980), Trienal de 

Fotografia (1980), Salão Paulista de Belas Artes (1980), Panorama de Arte Atual 

Brasileira (1980) Salão Paranaense (1980), Salão Nacional de Artes Plásticas 

(1982), Bienal Internacional de São Paulo (1991). Foi também curador-chefe do 

Museu de Arte de São Paulo (entre 1989 e 1994), diretor da Pinacoteca do Estado 

de São Paulo (de 1979 a 1982) e presidente da Fundação Memorial da América 

Latina (entre 1995 e 2003).  

Atua como conselheiro de órgãos como a Fundação Padre Anchieta, Instituto 

Itaú Cultural e o Museu da Casa Brasileira, e como diretor artístico do MACS - 

Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba. 

Devido à sua formação, a curadora geral da III BBD, Adélia Borges, atuou 

como editora-chefe da Revista Design e Interiores (entre 1987 e 1994) e como 

colunista do Caderno da Gazeta Mercantil (de 2000 a 2001). Prestou assessoria 

especial à curadoria do MASP (de 1995 a 1998), sendo também curadora do Clube 

de Design da mesma instituição (entre 2010 e 2013). Foi consultora de design do 

Instituto Itaú Cultural (em 1998 e 1999) e do Design Triennial of Cooper-Hewitt 

Design Museum (de 2013 a 2015). Ocupou o cargo de diretora do Museu da Casa 

Brasileira em duas ocasiões, em 2003 e 2007.  

Em seu site, indica a curadoria de 36 exposições. É autora de inúmeros textos, 

publicados em catálogos e livros decorrentes das mostras indicadas. Entre eles 

destacam-se os títulos Cadeiras Brasileiras (1994), Prêmio Design: 1986-1996 

(1996), Design + Artesanato (2011) e Móvel Brasileiro Contemporâneo (2013).  

Assim como Adélia Borges, Maria Helena Estrada possui uma atuação 

profissional estreitamente vinculada a sua formação. É proprietária e editora-chefe 

da Revista Arc Design, desde 1997. Publicou textos em grande parte das 80 edições 
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da publicação. Foi também uma das autoras do Anuário do Design Brasileiro: um 

panorama do design de produtos no Brasil (2013).  

A revista Arc Design promove o TOPXXI Prêmio Design Brasil, desde 2013, no qual 

Maria Helena Estrada atuou como jurada e curadora. Também compôs a comissão 

julgadora de eventos como Casa Brasil (entre 2007 e 2013) e Salão Design (entre 

2011 e 2013). Foi curadora da Publicação Tom Dixon (Folha, 2007) e tornou-se 

conselheira da MADE – Mercado, Arte, Design (em 2015). 

Freddy Van Camp, curador geral da V BBD, atuou como designer industrial na 

Indústria de Refrigeração CONSUL S/A (em 1969 e 1970). Em 1974, tornou-se 

professor na ESDI/UERJ, assumindo o cargo de diretor da mesma instituição em 

duas ocasiões (de 1992 a 1996 e de 2000 a 2004). Também estabeleceu vínculos 

com a Unicamp, como professor (entre 1985 e 1992),  como coordenador da Galeria 

de Arte da Unicamp e como conselheiro do Instituto de Artes, Unicamp (de 1987 a 

1991). Desde 1983, é sócio-proprietário e atua como designer na Van Camp Design.  

Publicou prefácios de livros, artigos em revistas e jornais, assim como artigos em 

anais de congressos de design. Assina a tradução de três títulos em circulação no 

mercado editorial: Design Industrial - Bases para a configuração de produtos 

industriais (2001), Estratégias do Design de Embalagem (2006) e Design - Historia, 

Teoria e Prática do Design de Produtos (2006). 

Exposições  

De acordo com as fontes consultadas, Fábio Magalhães foi curador de 18 

exposições. Dentre elas, a Bienal Barro de América (1998) e duas edições da Bienal 

de Artes Visuais do Mercosul (1999 e 2001), além de assumir o cargo de curador 

geral da Bienal Brasileira de Design (em 2006 e 2008). O seu envolvimento com 

exposições de design perdura somente até 2009, sendo co-curador da exposição 

Roberto Sambonet - Do Brasil ao Design, no Museu da Casa Brasileira. As demais 

exposições de seu currículo são de artes visuais, sendo que a mais recente delas 

delas, Resistir É Preciso… , envolve a sua atuação como artista durante a ditadura 

militar no Brasil. (Belo Horizonte, CCBB, 2014) 

A primeira exposição indicada por Adélia Borges é Cadeiras brasileiras (1994), 

ocorrida no Museu da Casa Brasileira. Ainda atrelada a este museu, Adélia Borges 
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foi curadora das exposições do 18º, 19º, 20º Prêmio Design MCB (em 2005, 2006 e 

2007, respectivamente). No Museu de Arte de São Paulo, foi curadora da mostra 

Maurício Azeredo: 25 anos de design (1999), e no Museu Oscar Niemeyer de Uma 

história do sentar (2002-2003). Foi curadora adjunta da II BBD, com a exposição 

Bornancini & Petzold: Uma homenagem (2008). No mesmo ano em que foi curadora 

geral da III BBD (2010), assinou a exposição Puras misturas, realizada no Pavilhão 

das Culturas Brasileiras, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo.  

Foi também curadora da mostra internacional Design contemporâneo brasileiro, em 

San Francisco Design Center, EUA (2005) e In praise of diversity, realizada na 

Droog Gallery, em Amsterdã (2012). 

Diante da escassa documentação já indicada, não foi possível mensurar com 

precisão a atuação de Maria Helena Estrada como curadora. Além de curadora geral 

da IV BBD (2012), deduz-se que assumiu o papel em eventos da Casa Brasil, entre 

2007 e 2013, do Brazil S/A - Salão de Milão (2012) e da exposição “Fio A Fio” - 

Irmãos Campana (São Paulo, Salão Design, 2011). 

Freddy Van Camp apresenta as exposições das quais participou de modo ambíguo 

em seu currículo na Plataforma Lattes (2016). Consta na lista a exposição Cadeiras 

Brasileiras (1994), de curadoria de Adélia Borges, da mesma maneira que as 

exposições atreladas à III BBD, Bienais de Design: Primórdios de uma idéia (2010); 

e à V BBD: Design para Todos (2015) e  Memória do LBDI - A origem da pesquisa 

de design em um país periférico (2015). Desse modo, também não foi possível 

mapear a sua atuação como curador com a acuidade satisfatória. 

Trajetórias em relação 

Formação diversificada 

Segundo Cauê Alves (2010, p. 44), “Apesar de o curador ser um técnico cuja 

profissão tem especificidades como todas as outras, os cursos formais na área são 

recentes.” Lisette Lagnado (2008, p. 13) chama a atenção para o fato de que, no 

Brasil, a recente demanda por curadores independentes alcançou um “nível 

epidêmico e desproporcional à realidade das coleções dos museus em atividade, do 

ensino da arte e das políticas culturais.” Segundo ela, “A inexistência de uma 

sistematização de estudos curatorias abriu caminho para o autodidatismo.” 
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(LAGNADO, p. 13) Ressalta, entretanto, que a formação na graduação acaba 

exercendo influência no desenvolvimento da carreira. Indica que os cursos de 

jornalismo, filosofia e cinema são os principais responsáveis por formar a maioria 

dos curadores e críticos, eclipsando a atuação do pesquisador de arte, 

especialmente a partir da década de 1980.  

A pesquisadora remarca ainda a diferença entre o contexto brasileiro, o europeu e o 

estadounidense. Ao contrário do que ocorre no Brasil, segundo ela, os curadores 

privilegiam a formação em história da arte. Entretanto, uma pesquisa recente revela 

“que os jovens curadores britânicos e norteamericanos têm migrado para cursos de 

gestão empresarial (cf. Wu, 2006).” Segundo Lagnado, “Os estudos curatoriais 

(tradução do termo anglo-saxão curatorial studies), consolidados em paralelo com o 

processo mundial de privatização da cultura, estão inseridos no cinzento contexto 

das leis de mercado.” (LAGNADO, 2008, p. 13) 

Apesar dos autores em questão tratarem de curadoria em arte, nota-se como os 

resultados de seus estudos podem ser articulados para situar a formação dos 

curadores gerais da Bienal Brasileira de Design.  

Fábio Magalhães é o profissional que mais de aproxima do perfil tradicional, atrelado 

a formação em artes visuais, história da arte e museologia. Já Adélia Borges e Maria 

Helena Estrada, como jornalistas, representam a tendência apontada como 

crescente, por Lisette Lagnado (2008), desde a década de 1980. Os dados 

coletados não indicam formação em gestão cultural, mas o mapeamento da atuação 

profissional aponta para o fato de que Adélia Borges e Maria Helena Estrada atuam 

frequentemente em projetos de cunho mercadológico.  

Glória Ferreira (2009) lança luz sobre outra questão: cada vez mais, artistas 

assumem o papel de curadores. Em seu ponto de vista, tal fato contribui para  o 

estabelecimento de novas relações que tencionam as vigentes condições do 

exercício da atividade crítica e curatorial. (FERREIRA, 2009, p. 32)  

A formação de Freddy Van Camp relaciona-se com o tensionamento indicado. Como 

designer industrial atuante, coloca em questão o exercício da curadoria em design 

ser realizada por profissionais que teriam o domínio de questões particulares da 

atividade e dos artefatos resultantes.  
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Negociação de interesses 

O mapeamento da atuação dos curadores da Bienal Brasileira de Design demonstra 

relações com instituições públicas e privadas. O MASP e o Museu da Casa 

Brasileira fazem parte da trajetória de Fábio Magalhães e Adélia Borges. Maria 

Helena Estrada atua junto a eventos voltados ao mercado, constituídos por galerias 

privadas, como a Casa Brasil e o Salão Design. De modo singular, a atuação de 

Freddy Van Camp interage com o espaço acadêmico. 

Para Cauê Alves (2010, p. 44), a crítica e a curadoria exige uma “espécie de 

equilíbrio de forças.” A seu ver, “O mercado é essencial para a profissionalização do 

meio e para a consolidação de um espaço de trocas e discussão,” mas os interesses 

institucionais não devem se sobrepor ao exercício crítico e curatorial. (ALVES, 2010, 

p. 44). O autor ressalta que “a curadoria integra um circuito da arte maior e seu 

ofício exige o constante posicionamento em relação a trabalhos de arte, defesa de 

ideias e apostas”, cabendo ao curador “resistir a interesses vários e, ao marcar 

posições evitar a máscara da neutralidade.” (ALVES, 2010, p. 45) 

Com os dados e procedimentos adotados neste trabalho, não foi possível mensurar 

de que maneira os curadores da BBD cumprem a prerrogativa do exercício 

curatorial, destacada por Cauê Alves. Contudo, a sobreposição entre os mapas de 

atuação e os mapas de exposições indica a possibilidade de negociação de 

interesses entre produção industrial e produção artesanal e entre modelos de 

exposições de artes visuais e feiras de produtos industriais.  

Exposição e mediação 

Segundo Hans U. Obrist (2014, p. 47), “Artistas e suas obras não devem ser usados 

para ilustrar uma proposta ou premissa curatorial à qual estão subordinados.” Para 

ele, as exposições deveriam ser geradas em colaboração com os autores das obras 

desde o início. Nesse sentido, julga profícua a tendência atual de co-curadoria, ou 

seja, exposições geradas pela colaboração entre múltiplos curadores. 

As edições da BBD enquadram-se nesse formato. Compostos por mostras distintas 

os eventos já realizados contaram com a participação de diversos curadores 

adjuntos. Aurisnede Pires Stephan, Joice Joppert Leal, Chico Homem de Melo, Ivens 
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Fontoura, Rico Lins, são nomes recorrentes no cenário de exposições e prêmios de 

design no Brasil e foram curadores de mostras nas edições da BBD.  

Entretanto, considerando o mapeamento realizado, destaca-se que Fábio 

Magalhães e Adélia Borges assinaram individualmente diversas exposições. Ao que 

tudo indica, Maria Helena Estrada atuou como curadora geral da IV BBD e somente 

como co-curadora de outras mostras. Diante da dificuldade de identificar as 

exposições que Freddy Van Camp curou, nota-se que, assim como Maria Helena 

Estrada, sua atuação é marcada pelo modelo colaborativo.  

Além disso, o mapeamento obtido indica maior envolvimento de Fábio Magalhães 

com exposições de artes visuais. Já a grande maioria das exposições de Adélia 

Borges são voltadas ao design. Contudo, tanto Fábio Magalhães quanto Adélia 

Borges assinam exposições de artesanato e arte popular.  

Nota-se ainda que, nas ocasiões em que colaborou com a BBD, Freddy Van Camp 

dedicou-se a exposições de cunho histórico. Muito provavelmente, isso se dá pelo 

fato de representar a primeira leva de designers industriais brasileiros de nível 

superior. Como ex-aluno, ex-diretor e professor da ESDI/UERJ, estaria autorizado a 

falar sobre o desenvolvimento do ensino e a instauração profissional do design no 

país.  

Os mapas de atuação delineados mostram que Fábio Magalhães e Freddy Van 

Camp tem em comum a relação com a docência. Enquanto Adélia Borges e Maria 

Helena Estrada estão vinculadas a produção textual em veículos de larga audiência. 

Portanto, seria relevante investigar o quanto esses fatos regulam a constituição das 

exposições regidas pelos curadores em questão.    

Relação entre crítica e curadoria 

Segundo Lisette Lagnado (2008), todo curador é crítico, pois “toda exposição exige 

um teor propositivo ou de contestação”. Contudo, “nem todo crítico é curador por 

que a função máxima do crítico é escrever”, e ele pode atuar sem ter que organizar 

uma exposição. (LAGNADO, 2008, p.10)  

O mapeamento traçado indica que alguns curadores gerais da BBD escrevem mais 

sobre design do que outros. Fábio Magalhães assina textos de abertura, publicados 
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nos catálogos da I e II BBD. Na época, falou do evento também em entrevistas, mas 

não foi localizado texto sobre design escrito por ele fora do contexto dos dois 

eventos em questão.  

Nesse sentido, Adélia Borges é crítica e curadora, pois escreve regulamente sobre 

design em veículos como revistas e jornais e, em seu site, indica a publicação de 

diversos textos em catálogos de exposições. 

Maria Helena Estrada mas escreveu textos publicados também nos catálogos da III 

e V edições da BBD e tem uma atuação mais voltada à escrita do que a curadoria. 

Segundo Glória Ferreira (2010), a atividade curatorial vem introduzindo novas 

modalidades de circulação crítica. Com “a contínua perda da importância dos jornais 

e o atrofiamento das colunas de críticos acompanharam-se da preponderância de 

sua veiculação em catálogos." (FERREIRA, 2010 : 147) 

Para Cauê Alves (2010),  

Discutir o oficio do curador implicaria pensar a sua função social e 
também o papel que exerce no campo da educação não formal. 
Espera-se que as mostras e os textos dos curadores ajudem na 
compreensão das transformações da arte para um público não 
completamente familiarizado com ela. (ALVES, 2010, p. 50) 

 

As estratégias expográficas exercitadas pelos curadores aqui em questão não foram 

contempladas. Os mapas e relações estabelecidas não dão subsídios para o 

reconhecimento desse aspecto, mas poderão servir como índice para a busca de 

informações e registros de exposições já assinadas por cada um deles. 

 

Notas 
1
 Sediado em Brasília, o Movimento Brasil Competitivo é viabilizado por associados mantenedores, empresas 

nacionais e estrangeiras. Promove projetos nas áreas de gestão e inovação, tendo como meta a inserção do 
país “como uma das 30 nações mais competitivas do mundo até 2030.” (MOVIMENTO Brasil Competitivo, 2016). 
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