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RESUMO  
O objeto desta análise é observar qual teria sido o impacto de uma II Bienal Latino-
Americana no ano de 1980. Para tratar o tema, acompanhamos as visões de quatro atores 
sociais em papeis institucionais distintos. Nesse sentido, circunscrevemos a visão crítica do 
Brasil para o continente Latino-Americano. Buscamos a ideia geral que emergiu no discurso 
crítico, dentro da pluralidade das narrativas. Verificamos se o procedimento desta bienal 
projetada se constituiu em um lugar para se pensar e discutir a arte e o circuito de arte. 
Avaliamos a construção e a quebra de possíveis paradigmas, em questões fundamentais 
para a pós-modernidade, e como esses intelectuais, em processos de legitimação, 
brindaram-nos com conceitos essenciais sob a função do espaço expositivo. 
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ABSTRACT 
The subject of this analysis is to observe which would have been the impact of a second 
Latin American Biennial in the year of 1980. To talk about this theme, we have followed the 
views of four social actors in different institutional social roles. Hence, we have circumscribed 
the critical view from Brazil to the Latin American continent. We have searched the general 
idea that has emerged in the critical speech, inside the plurality of narratives. In addition, we 
have verified if the procedure of this projected biennial constituted itself in a place to think 
and to discuss art in the art scene. We have evaluated the construction and the paradigm 
break in key issues to post-modernity. At last, how these intellectuals, in legitimization 
processes, have offered us essential concepts about the function of the exhibition space. 
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INTRODUÇÃO 
O presente artigo pretende circunscrever, especificamente, os projetos das bienais 

latino-americanas, no contexto histórico da Fundação Bienal de São Paulo. 

A I Bienal Latino-Americana de 1978 e o “projeto II Bienal Latino-Americana”, com 

sua importância e extensão para a América Latina e Caribe, foram objetos de estudo 

para o doutorado. Em 2012 apresentei a tese1 que exibe documentos inéditos, e 

uma organização cronológica dos fatos.  

Naquela época, críticos de arte nos brindaram com questões extremamente 

relevantes à instituição da arte no mundo contemporâneo. Observamos as 

intenções, o processo cultural, artístico, e a influência do cenário político do final da 

década de 1970 para1980. 

Um exame do que está por trás da história dessas exposições deve ser feito em 

suas duas edições, a realizada e a projetada, que reverberam um continente com 

períodos de diversos poderes ditatoriais, e em ressonância a várias questões que 

apareceram no debate. 

Na tentativa de reconstrução histórica, a pesquisa transpôs toda a década de 70 

para poder compreender não só o pensamento da época, mas, como e o porquê 

houve tentativas que suspenderam o programa “Bienal Nacional” para a construção 

de uma identidade unicamente voltada ao espaço expositivo e estético da arte latino-

americana.  

O CENÁRIO LATINO-AMERICANO E SEUS POSSIVEIS DIÁLOGOS 
É preciso questionarmos sobre o que sucedeu à idealização dessas duas bienais 

unicamente de cunho latino-americano, e quais foram os conceitos sugeridos pelos 

críticos de arte e artistas. 

As reflexões vindas dos críticos de arte, jornalistas, artistas, e gestores de entidades 

culturais, foram no sentido de legitimar ou não o sistema da arte e suas 

engrenagens. Instigaram-nos a buscar um cenário comparativo dos fatos e da 

realidade que procuramos recuperar, em seu processo histórico de construção. 

A Fundação Bienal de São Paulo, desde 1950, tornou-se um espaço de fomento, 

difusão e pesquisa da cultura internacional através de suas exposições. Neste 
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ponto, temos uma diferenciação proposta por essas duas bienais latino-americanas 

em estudo, seguidas de quatro bienais nacionais, e intercaladas nos anos ímpares, 

com as edições internacionais já consagradas pelo público. 

Dentro do campo das diversas linguagens da arte, das histórias das diferentes 

exposições, e das bienais de São Paulo, o intuito foi observar, através da visão da 

crítica de arte, como se potencializava o diálogo de interpretação e integração no 

campo da arte. Para validar ou não a continuidade de um espaço latino-americano 

na Bienal de São Paulo, em uma época pós-moderna2, que coincidiu com a abertura 

a uma nova democracia política no Brasil e no continente. 

Colocamos em evidência um período coletivo de ações dentro da dinâmica da arte e 

da crítica de arte daquele tempo. Partimos do pressuposto que o espaço mediático 

tornou-se irrelevante para a questão específica. Porque passamos a entender que 

as questões territoriais da arte estavam incomodando não mais aos seus governos, 

mas, àqueles que decidiam o que o sistema da arte, que envolvia o mercado da arte, 

as galerias, os marchands, colecionadores, e os próprios artistas, realmente queria 

propor.   

No sentido de compreender quais seriam os respectivos papéis institucionais, e 

quais caminhos poderiam surgir, ampliamos esse campo de visão sociocultural3, 

com indagações críticas. Apresentamos um pequeno recorte, como um espaço de 

avaliação e historiografia. 

OUTROS TEMPOS 
O momento histórico no Brasil evidenciava uma arte que precisava se impor como 

voz que não queria se calar diante da opressão, da negação, da subtração de 

valores e códigos sociais. O tempo era outro. Um tempo em que se falava de 

processos, e não mais a preocupação sobre a obra de arte.  

No estudo geral da I Bienal Latino-Americana de 1978, evidenciamos este processo 

expositivo, a comunicação, o diálogo, em espaços de construção conceitual. 

Mostramos a arte no museu e a arte de manifesto na rua, as características que a 

nortearam, e o seu entorno.  
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Dois anos mais tarde, em 1980, o momento era de prognósticos para quais 

significados estariam relacionados ao sistema da arte, o que se esperava dos 

espaços museológicos, e da estética das exposições.  

O Brasil começava a se abrir a uma nova era sem a insígnia da ditadura militar, e 

além de inquietações socioculturais. O patriotismo e a arte ganhavam igualmente 

espaços para a construção de uma identidade própria, crítica e gestora de uma 

metodologia plural, étnica e social.  

Havia a necessidade de nos reconhecermos como parte integrante de um 

continente, respeitando-nos em nossa heterogeneidade, e acolhendo talentos na 

elaboração de novas teorias artísticas. 

A intenção não era quantificar, e sim, qualificar a participação dos artistas e suas 

obras, e o público, no cenário de uma grande exposição como se propõe qualquer 

bienal. Tínhamos especificações técnicas para gestar uma arte designadamente 

latino-americana, não a europeia, e muito menos a norte-americana que há décadas 

impunham os seus ditames artísticos. 

Entre 1978 e 1980, houve vários Encontros de críticos de arte no continente da 

América Latina e Caribe. Eles evidenciaram suas intenções e preocupações, com 

estratégias de visibilidade e circulação, em um âmbito não só continental, e sim, 

internacional. 

DITAMES OU APENAS VERIFICAÇÕES? 
No momento dessa análise, para avaliar sobre a continuidade ou não de uma bienal 

latino-americana em São Paulo, aconteceram dois grandes eventos: o Encontro de 

críticos de arte, e o Comitê Organizador da UMLAC (União de Museus da América 

Latina e Caribe)4.  

Esse Encontro em São Paulo foi coordenado por Aracy Amaral, e composto por 

cinco comissões, sendo que ela nomeou de “Reunião de Consulta de Críticos de 

Arte do Continente”.5 Durante o período de três dias, de 16 a 18 de outubro de 1980, 

perguntas foram formuladas, com a finalidade de se compreender e debater o 

cenário territorial latino-americano. 
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Compareceram mais de trinta críticos de arte, vindos do Brasil e de vários países 

dessa parte do continente. Reuniram-se para definirem decisões relacionadas às 

bienais latino-americanas.  

As comissões do Encontro estavam diante da responsabilidade de alinhar os 

critérios de importância, não só para a concretização, ou melhor, a continuidade de 

uma bienal latino-americana no Brasil, mas, para fundamentar essa proposta de 

realização, sob uma ótica gestora e crítica, sobre o espaço estético, e suas 

possíveis narrativas curatoriais.  

Nossa proposta é mostrar como a percepção estética6 e a crítica não só residem no 

espaço institucional, mas, como estão evidenciadas na pré-produção e produção do 

evento, na escolha dos parceiros, na proposta curatorial, e mais, em discussões que 

anteciparam a própria história social e cultural desta bienal.  

AS SUGESTÕES RECEBIDAS 
Voltamos ao acesso de dados e registros. Propomos apresentar algumas questões 

elaboradas pelas comissões.  

É importante explicar que existem dois momentos: o primeiro momento anterior à 

Plenária, em que os críticos puderam enviar suas reflexões sob forma de texto e, ou 

respondendo às essas questões, que nortearam o Encontro. E como segundo 

momento, a Plenária, que resultou em novos relatórios e indagações, a partir de 

cinco comissões organizadas, cada qual, com um coordenador específico. 

Escolhemos cinco questões básicas, do primeiro momento, em quatro depoimentos 

diretos. Identificamos nomes e funções em 1980 dos depoentes destacados: 

Carmen Portinho (representante da AICA Brasil e vice-presidente da ABCA), 

Mauricio Segall (diretor do Museu Monográfico Lasar Segall de São Paulo), 

Fernando Cerqueira Lemos (membro do Conselho de Arte e Cultura da FBSP) e de 

Ivo Zanini (crítico de arte, e crítico de arte da Folha de São Paulo).  

Repetiremos sugestões que esses críticos apresentaram antes da Plenária final. 

Evidenciamos que essas questões foram elaboradas em forma de questionário, 

enviadas e solicitadas por escrito aos participantes, antes de sua chegada a São 

Paulo. Não reproduziremos aqui a síntese dos relatórios apresentados por 
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Comissão, nem tampouco, os outros depoimentos7. Aqueles críticos que não 

puderam comparecer, enviaram suas respostas por escrito. Elegemos os 

questionários daqueles que apresentaram um trabalho completo ou quase completo, 

e ordenado.  

O objetivo proposto para este artigo, como lembramos, é avaliar o conceito geral, e 

não o conceito crítico individual. Quando elaboramos a tese, ressaltamos que havia 

uma análise delineada no questionário enviado aos críticos de arte. De modo a 

verificar a pluralidade de algumas narrativas.  

Elegemos a visão crítica do Brasil para o continente latino-americano, ao evidenciar 

quatro atores sociais que possuíam um papel corporativamente inegável, de 

formação heterogenia, com notoriedade para o cenário brasileiro, em especial, para 

o cenário paulistano, e para a própria Fundação Bienal. Porque a Fundação Bienal 

de São Paulo era um centro privilegiado institucional, e que, de certa maneira, 

incomodava a todos.  

A intenção é olhar a história atrás das histórias das exposições. E mostrar as 

relações de poder que tencionavam o fazer estético de cada espaço expositivo, 

instituição de arte, e a própria Bienal. Nesse sentido, seria possível responder a uma 

inquietude sinalizada, e cingir elementos que contemporizassem a experiência 

artística.  

As sugestões enviadas pelos críticos foram formatadas em cinco questões. E 

comparadas à importância de se “fazer arte”, no sentido tanto de participação em um 

processo estético coletivo, quanto à visão crítica da arte. Ao analisar as respostas, 

buscamos relações também comparativas aos itens propostos no Simpósio “História 

das Exposições” da ANPAP. 

Para a primeira pergunta pesquisou-se o que seria mais significativo para as artes 

e o meio artístico da América Latina: “O mútuo conhecimento dos artistas e do meio 

cultural dos nossos países dentro da América Latina, ou a divulgação para o mundo 

do que se faz em arte em nosso continente?” (AMARAL, 1983) 8. 

Observamos as sugestões dos críticos de arte, e comparativamente as relacionamos 

“ao papel do espaço de ativação e experienciação estética”, com as seguintes 
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definições: “1.A importância de se fazer, e definir a política cultural de um país, que 

se refletia em relações de poder e instancias de legitimação”; “2.A inclusão 

obrigatória do espanhol, em língua falada e escrita, para apropriação do material 

artístico e didático no Brasil”; “3.Explicaram que a partir de uma língua “comum”, 

existiria uma autenticação a essa comunicação, portanto, legitimação”;                 

“4.A necessidade de se definir uma produção estética com características próprias, 

para decodificar e valorizar nossa identidade”; “5.Validar uma cultura mestiça dentro 

do sistema da arte”; “6.A importância do intercâmbio entre artistas, críticos, e 

historiadores de arte, no intuito de acolher reflexões que representassem faces da 

história social da arte”; “7.A projeção da arte latino-americana em outros continentes 

para provar como caminhavam nossas realizações, como os problemas estéticos e 

de criatividade eram enfrentados, e estavam sempre em constantes modificações”; 

“8.A necessidade real de se projetar além dos seus territórios.”  

Para a segunda pergunta, houve subquestões em que se averiguou o conceito de 

como apresentar uma Bienal de Artes Visuais. Perguntavam se essa bienal seria 

exclusivamente latino-americana, questionando “as novas tendências de arte, a arte 

contemporânea entendida como o século XX, ou a arte dos períodos pré-

colombiano, colonial e republicano?” (AMARAL, 1983) 9. 

Apresentamos de modo resumido, as sugestões enviadas pelos críticos, no intuito 

de observar, e as comparamos aos itens que “verificavam as configurações do 

sistema da arte e seus mecanismos”: “1.Havia uma abertura positiva para um 

discurso em nível de Bienal de Artes Visuais, para várias manifestações 

contemporâneas da arte, entendidas como ligadas às origens, e com a 

compreensão da necessidade de um aparato didático”; “2.A Bienal Internacional de 

São Paulo dava ênfase à arte latino-americana, mesmo em um plano superficial, e 

se recomendava uma aproximação maior com os países da América do Sul”; 

“3.Evidenciou-se, no entanto, que pouco se conhecia sobre o teatro, a dança, o 

cinema, a música e a literatura que se fazia nessa parte do continente”; “4.Era 

importante evidenciar o resgate da ancestralidade do território latino-americano, em 

que as tendências e os períodos da arte latino-americana deveriam ser 

concomitantemente abordados”; “5.“Dar preferência a uma exposição conjunta, na 

forma de se expor esteticamente a arte como um diálogo referencial, para não se 
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perder as perspectivas históricas, a visão das origens e as suas influências”; “6.Não 

poderia ser permitido o isolamento de novas tendências da arte em constantes 

transformações”; “7.A obrigação de estimular tendências, e consequentemente 

novas teorias. Porque os artistas estavam envolvidos nos movimentos jovens, 

buscando a rapidez do tempo, com caminhos de produção, e novos parâmetros.         

Para a terceira pergunta, também com subquestões, verificou-se a possibilidade de 

se “apresentar conjuntamente manifestações dos três períodos (pré-colombiano, 

colonial e republicano), ou mesmo alternar a projeção das diversas épocas, ou 

ainda, apresentar primeiramente enfoques interdisciplinares de retrospectivas de 

caráter didático informacional, ou, como última possibilidade, de apresentar somente 

a arte contemporânea e as novas tendências”.  (AMARAL, 1983)10.  

As respostas dos críticos, resumidamente analisadas, foram comparadas ao viés do 

“espaço de construção conceitual, que poderia interferir na prática historiográfica e 

na elaboração de teorias”. Destacamos: “1.Constatou-se que havia a necessidade 

de responder perguntas com mais perguntas, mostrando a complexidade do 

contexto:  

[...] “Para que e para quem devem servir as Bienais? Para que e para 
quem é o mercado da arte? Seria para servir ao universo corporativo 
dos artistas e críticos? Para pedir humildemente passagem para 
adentrar o mundo artístico fechado dos pólos colonizadores? Para 
efetuar uma mescla não-dialética entre circo/happening para os 
ignorantes (a maioria) que frequentam o Parque Ibirapuera e a 
elucubração sábia dos iniciados, os que sabem (?). A minoria? Para 
reafirmar nossa especificidade cultural e aprimorar nosso 
conhecimento mútuo? Para servir às nossas populações tão carentes 
do ponto de vista cultural e artístico? Para tantas outras alternativas 
possíveis? Deveria ser mantido o caráter essencialmente 
vanguardista? Como laboratórios somente acessíveis aos donos dos 
códigos envolvidos das Bienais? Ou mesmo, manter as Bienais 
confinadas a São Paulo?” (AMARAL,1983). 

Continuando as sínteses dos pareceres: “2.A exigência de uma política cultural 

clara”; “3. Rever a questão de uma bienal situada em um espaço sem tradição 

artística e culturalmente marcante”; “3.Explorar as possibilidades de descentralizar 

as bienais, de maneira a serem disseminadas pelas outras cidades latino-

americanas, beneficiando diretamente às populações interessadas”; “4.Desenvolver 

um bom exercício democrático, solicitando que os envolvidos viessem com 
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delegação expressa, refletindo as opiniões majoritárias, colhidas em reuniões 

preparatórias locais, e sem o corporativismo, como forma de organização político-

econômica”; “5.E aceitar as bienais como um processo transdisciplinar, focado no 

processo da cultura.” 

A quarta questão com mais subquestões, indicou quais seriam as frequências do 

público às bienais, e as sugestões que poderiam ocorrer para sua realização.  

Com o seguinte questionamento: “Seria possível a todos os países latino-

americanos comparecerem bienalmente em São Paulo, caso houvesse uma bienal 

latino-americana independente da internacional? Os críticos presentes suscitaram a 

possibilidade também de implantação de bienais quadrienais internacionais (1981, 

1985, 1989), intercaladas com quadrienais latino-americanas (1983, 1987, 1991). 

(AMARAL, 1983) 11. 

Nesta análise, a construção das sínteses foi confrontada ao viés de indicar 

“discussões que apresentassem diferentes perspectivas, bem como, estratégias de 

visibilidade e circulação em um âmbito maior”. Encontramos as seguintes sugestões: 

“1.Foi defendida a alteração da periodicidade”; “2.Observou-se a vantagem de tornar 

quadrienal o evento latino-americano, ou, pelo menos, entre uma grande mostra 

internacional e outra latino-americana, ou ainda, de forma que elas só se 

repetissem, a cada seis anos”; “3.Com dois anos vagos entre uma e outra, esses 

espaços poderiam ser preenchidos com grandes exposições, ou, utilizar esses 

“vazios” com congressos ou cursos em nível internacional”; “4. Os artistas, além 

disso, teriam melhores condições de produzir, com maior dedicação os trabalhos”. 

A quinta questão tendia a diversificar o debate e não o dirigir, averiguando a 

opinião dos participantes sobre uma “Bienal Internacional, onde fosse dada ênfase 

especial à América Latina”. (AMARAL, 1983) 12. 

Nesta análise comparativa, relacionamos, as sugestões destes críticos, a 

importância da pesquisa. De modo sucinto, os problemas apresentaram-se em três 

pontos principais: “1.Não deveria haver o destaque da América Latina em detrimento 

do resto do mundo, porque seria considerado „xenofobia estéril‟”; “2.A arte latino-

americana deveria estar sempre presente às edições internacionais da Bienal, 
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porque, em principio, já era parte estrutural da organização, mesmo entendo que a 

força da arte latino-americana tivesse melhor presença quando realizada nos 

certames de sua área”; “3.A inclusão nas manifestações internacionais poderia 

permitir comparações úteis, que só trariam resultados positivos”. 

Como destacamos antes, a maioria dos críticos enviou suas respostas, mas, nem 

todos cobriram todas as questões solicitadas. No geral, houve boa vontade em 

gestar ideias, sugestões, e críticas sobre a produção da arte nos países latino-

americanos, e no quesito espaço museológico da bienal.  

Para a maioria dos presentes, a questão central era a mesma: Como poderíamos 

querer reconhecimento nacional (Bienais Nacionais) e continental (Bienal Latino-

Americana) quando nos faltava o próprio reconhecimento? Essa situação ficava 

mais clara ao analisar os conceitos explorados nos debates 13.    

Voltamos à história, e a pesquisa das raízes de origem. Entre os debates, Aracy 

Amaral (1980) manifestou-se com evidente descrença ao observar o julgamento dos 

demais, na questão da arte como valor autônomo. Sendo que a historiadora e crítica 

de arte apontou dois exemplos: Primeiramente, “uma excessiva preocupação de se 

manterem conectados ao sistema de arte dos grandes centros do mundo”14, 

explicando que isto tinha até se tornado fato natural para o artista latino-americano. 

E o segundo ponto destacado pela critica, o seu “temor pelo isolacionismo”15, 

indicando que os críticos de outros continentes não viriam até a América Latina para 

ver o que acontecia por aqui.  

Vale observar que havia certa visão exótica na posição da crítica europeia ou norte-

americana que participava nas Bienais de São Paulo. Nesse sentido, se viéssemos 

a validar uma bienal latino-americana como era a intenção, o isolamento poderia ser 

maior. Analisando a fala de Aracy Amaral, entendemos que não há nada de errado. 

Compreendemos que ela estava simplesmente assumindo qual era o papel do 

crítico, ao emitir sua opinião, e justificá-la baseado em critérios. Quanto aos artistas 

latino-americanos, esses sempre buscaram oportunidades no mercado, para se 

manterem conectados. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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As questões destacadas pelos críticos, anteriormente à Plenária, puseram em 

destaque, o problema da continuidade desta bienal latino-americana no cenário 

brasileiro de 1980.  

A intenção era nos posicionamos além do espaço expositivo, além da Instituição 

Arte, para evidenciar os bastidores sociais que norteavam este circuito artístico.  

A Fundação Bienal de São Paulo se apresentava como um lugar para se pensar e 

discutir a arte. E valorizava a importância da pesquisa e a difusão ao público. 

Notávamos um público „não alfabetizado culturalmente‟ à arte contemporânea, e que 

não questionava seus motivos, apenas observavam as mudanças16.  

Vimos posicionamentos políticos transformados em analogias de poder que 

tencionaram o fazer estético. Porque pessoas eram colocadas em cargos sem 

competência sumaria da área. E prevalecia na mentalidade da época, o pensamento 

conservador, diante do fervor de ditames da arte. Não só pelo ambiente político 

ditatorial que se modificava, mas, pela possibilidade de novas aberturas que o Brasil 

poderia vislumbrar para o próprio sistema da arte. 

Como diz Lisbeth Rebollo Gonçalves (2004): “Pensar a exposição de arte implica 

localizar um amplo feixe de informações que abrangem as condições de produção 

artística no contexto cultural, o que configura sempre um desafio muito complexo”.17  

Compreendemos o quê é esse desafio. Não é tão simples ter que produzir uma 

bienal, no aspecto financeiro e cultural, de criar curadorias, possibilitar estratégias de 

seleção, visibilidade e circulação das obras. Olhar não só o mercado, mas, o 

fenômeno artístico em movimentos ascendentes, com maior dimensão dos 

significados sociais. E colocar o sistema artístico em xeque, para analisar, se seria 

possível verificar ou não, uma noção de autonomia contemporânea. 

A contribuição a esta análise foi focar em indagações (memórias coletivas) sobre o 

papel da Bienal, a função dos atores que a conduziram, e como o projeto desta II 

Bienal Latino-Americana se constituiu em um novo lugar para se debater a arte do 

território latino-americano.  
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Esclarecemos que aquele era um cenário explicitado por críticos que pensavam 

intelectualmente o contexto da arte em um cenário global. Acompanhamos uma 

tentativa de quebra de paradigmas. Nessa acepção, eles afirmaram o que a 

Fundação Bienal queria, o que os artistas precisavam, e o que eles próprios, críticos 

de arte, esperavam de si e de seus colegas. Eles tinham a missão de validar uma 

mostra expositiva e todo o seu conteúdo, e com a responsabilidade de conduzir o 

público ao “futuro próximo” da arte. 

Autenticaram-se os processos de legitimação desta Bienal, diante da visão da crítica 

de arte e da efervescência destes debates. Não só para se entender a ideia da 

organização dos espaços institucionais dentro do circuito da arte, mas, como os 

argumentos desses críticos de arte, puderam sinalizar reflexões importantes, na 

tentativa de ordenar elementos significativos, para se pensar a arte contemporânea, 

e trazer questões essenciais à pós-modernidade. 

No debate sobre a sua continuidade, a II Bienal Latino-Americana, mesmo sem ter 

se realizado como espaço físico e expositivo em 1980, incentivou os novos passos 

que o Brasil daria ao mundo. 

 

 

Figura1: Pavilhão da Fundação Bienal de São Paulo  
Fonte: Arquivo Wanda Svevo
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Notas 
                                                

1
 O objeto principal da tese é sobre a I Bienal Latino-Americana de 1978. No entanto, o estudo avança muito 

mais. In: FATIO, Carla Francisca. Processos artísticos no continente latino-americano: uma perspectiva histórica 
e crítica da I Bienal Latino-Americana de 1978 e o seu legado para a América Latina e Brasil. São Paulo: 2012 – 
547 páginas. Tese (Doutorado em Integração da América Latina) - Integração da América Latina, Universidade 
de São Paulo, São Paulo. 
2
 Pós-modernidade, ou melhor, época pós-moderna, vai apresentar o museu como lugar diferenciado, segundo 

Profa Lisbeth Rebollo Gonçalves, (...) destinado a apresentações “espetaculares” da arte. (...) Tornando-se um 
marco na cidade onde está, um impacto para a sensibilidade do visitante e ponto de referencia na vida cultural. 
(...). É como se houvesse um “estilo”, uma “mentalidade” impregnando a prática sociocultural. (...). In: 
GONÇALVES, 2004, p.67 e p.70. 
3
 Podemos também designar o termo “geografia da cultura”, proposta por Lisbeth Rebollo Gonçalves, para a 

possibilidade de representações sociais. In: Id., 2004, p71. 
4
 No texto original consta UMLAC, no entanto, ao confirmar a pesquisa no Google, nada foi encontrado, somente 

as siglas ULAC para a mesma designação. In: Id.,2012, p.384. 
5
 Aracy explica que o convite adveio da própria Fundação Bienal de São Paulo. In AMARAL,1983, apud 

FATIO,2012, p.354. 
6
 O sentido da estética é muito mais abrangente, em que a exposição é um discurso social. (...). É um 

acontecimento (fato artístico) que reúne pessoas em torno da arte, e assim, os elementos dentro deste contexto 
social são decodificados. In: Id.,2004, p.57. 
7
 O capítulo é extenso e composto por mais de 200 páginas. Ver mais em capítulo 4: O procedimento à II Bienal 

Latino-Americana/síntese do material coletado.  In: Ibid., p.343-440. E também em AMARAL, 1983, p.7. 
8
 Existe o momento anterior à Plenária, em que os críticos puderam enviar suas reflexões sob forma de texto e 

ou respondendo às essas questões que nortearam a plenária com as Comissões já organizadas. Ver mais em 
Id.,2012, p.644. 
9
 Disponível/completo, com as reflexões de cada autor escolhido. AMARAL, 1983, p.7, apud FATIO, 2012, p.645. 

10
 AMARAL, A. apud FATIO, C. Id.p.646. 

11
 In: Ibid., p.647. 

12
 In: Ibid., p.648. 

13
 Jacob Klintowitz tinha uma coluna editorial no Jornal da Tarde nesse período, em que semanalmente 

publicava e acompanhava o sistema da arte em vigor. Jornal da Tarde. Coluna crítica. O artista vira comunicador 
social e crítico à criatividade popular. São Paulo, SP:14/11/78 [nº[, por Jacob Klintowitz apud FATIO, 2012.p.418. 
14

 AMARAL, A. Críticos de arte votam contra uma bienal de arte latino-americana. São Paulo: s/p, 1980. (Material 

datilografado pela A.A) (In: Ibid., p.354-359). 
15

 In: Id.1980,.s/p. In: Ibid. p354-359. 
16

 Marta Traba, crítica de arte, em sua proposta de apresentação (por escrito) cunha o termo “aculturação”. Ver 

mais em FATIO, 2012. 
17

 Id.,2004, p.34. 
18

 Código FMS 2156-31, Acervo Wanda Svevo (FBSP), com autorização de uso, e sem identificação do 

fotógrafo. In: FATIO, 2012, p.7. 
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