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RESUMO 
O artigo aborda os critérios apresentados nos debates e nas decisões que fundamentaram 
os prêmios da Bienal Nacional 1976, última edição de um projeto da Fundação Bienal de 
São Paulo. Naquele ano, de volta à instituição, a crítica de arte Radha Abramo, unia-se 
aos colegas Carlos Eduardo da Rocha, Carlos Von Schmidt, Hugo Auler e Olívio Tavares 
de Araújo participando dos processos decisórios. Em função de convite do Presidente da 
entidade para compor a comissão e expondo sua convicção sobre a urgência dos ―signos 
de sobrevivência‖ que balizaram suas deliberações, Abramo reafirmava a lucidez de seus 
posicionamentos críticos. 
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ABSTRACT 
This article discusses the criteria applied in the decisions that were the basis for the awards 
granted at the Bienal Nacional in 1976, the last edition of a project at Fundação Bienal de 
São Paulo. In this edition, the art critic Radha Abramo accepted the invitation of the 
president of Bienal to join their selection committee, alongside her colleagues Carlos 
Eduardo da Rocha, Carlos Von Schmidt, Hugo Auler and Olívio Tavares de Araújo, and 
played an active role in the committee‘s decisions. By urging upon the ‗survival signs‘ which 
justified her decisions, Abramo gave visibility to the soundness of her viewpoints as an art 
critic. 
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Introdução 

Como sabemos, as histórias das exposições de arte constituem base concreta de 

um alargado panorama de intencionalidades expressas em projetos de pesquisa, em 

visões curatoriais, em arranjos políticos desenhados pelas perspectivas de cada 

presente cultural. Como instrumentos de afirmação de uma temporalidade em 

construção, de um planejamento atravessado pelas dificuldades de cada proposta, 

as exposições podem ser lidas como narrativas em processo, testemunhos de 

consciências culturais em formação. 

Quando investigamos o conceito de uma exposição, o planejamento, o desenho 

museográfico, a interlocução com as ideias de determinado período e o debate 

gerado pelos desdobramentos criados em cada projeto, vemos recompostos os 

rumos de uma história de arte em revisão; em cada núcleo está desenhada uma 

notação de passado e uma perspectiva de outro futuro. 

De acordo com Jean-Luc Chalumeau (2013, 147) recentes estudos tem dedicado 

seus esforços às exposições de arte, que desempenham papel decisivo, por 

exemplo, na compreensão dos ambientes da arte moderna, sendo algumas mostras 

retrospectivas, coletivas, temáticas, monográficas, os testemunhos  da vitalidade ou 

da fragilidade de teses e propostas, inclusive recentes.  

Assim, as vicissitudes de uma exposição de arte são também reveladoras do seu 

caráter, do temperamento e das possibilidades de expansão de suas manobras, 

que, devidamente avaliados, à distância, transformam-se em ferramentas para a 

elaboração de capítulos de uma história voltada aos seus próprios dispositivos 

deflagradores, agora críticos e analíticos.1 

As histórias das exposições de arte, frequentes no imaginário contemporâneo, 

constituem objetos de estudo vivos, formas de abordar uma decisão ou um relato 

sobre determinada concepção de uma narrativa, dada pelas circunstâncias de cada 

período  em cada debate acionado pela sociedade.  

Para rever processos de afirmação de um marco histórico nacional, uma narrativa 

ainda em construção, e para recuperar uma problematização não esgotada, 

destacamos, neste presente estudo crítico, um episódio inacabado: o conjunto de 



 

 
FAZZOLARI, Claudia. Radha Abramo e a premiação da Bienal Nacional 1976, In Encontro da Associação 
Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da Anpap. 
Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2017. p.2647-2661. 

2649 

debates da premiação referente à Bienal Nacional de 1976 e suas justificativas, 

divulgadas à época, sobre as deliberações da histórica edição.  

 

Radha Abramo e o Júri da Bienal Nacional 1976 

Em 1976, de volta à Fundação Bienal de São Paulo, a crítica de arte Radha Abramo 

participava do júri da Bienal Nacional, em função do convite do Presidente da 

instituição para compor o grupo que assinava os critérios de premiação daquela que 

seria a última edição do recente projeto das Bienais Nacionais. Conforme Alambert 

(2004, 129) ―A ideia da realização de uma Bienal Nacional surgiu durante a 

organização da IX edição internacional.(...).‖  

As quatro edições, a I Pré-Bienal de São Paulo (1970), a Brasil, Plástica (1972), a 

Bienal Nacional 74 (1974) e a Bienal Nacional 76 funcionaram quase como projetos 

independentes. Embora inicialmente visassem reunir criações de diversas regiões do 

país e promover condições para que os selecionados premiados  preparassem obras 

para então integrar as próximas Bienais de São Paulo, já desde sua segunda 

proposição, a iniciativa acomodava alteração significativa de rumos: não mais 

haveria exigência para a seleção de artistas destinados a participar nas futuras 

edições da Bienal de São Paulo.  

Tendo recebido Hum mil e quinhentos cruzeiros2, cerca de R$ 4.500,00 (quatro mil e 

quinhentos reais) em valores atualizados, pela presença nas três reuniões para 

apreciação das obras, participação nos debates e na deliberação dos resultados, 

realizadas nos dias 05, 06 e 07 de novembro de 1976, o teor das intervenções de 

Radha Abramo merece acompanhamento cuidadoso. 

Com o júri sido composto por Carlos Eduardo da Rocha, Carlos Von Schmidt, Hugo 

Auler, Olívio Tavares de Araújo e Radha Abramo, as deliberações foram seguidas de 

intenso debate que encontra-se transcrito e preservado nos fundos do Arquivo 

Histórico Wanda Svevo, da Fundação Bienal de São Paulo. 

Cabe lembrar que a edição mencionada, trouxe um elemento novo, ou melhor, uma 

decisão desconhecida nos trâmites da instituição: a proposta de aceitação de todos 
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os artistas inscritos na Bienal Nacional, fato inédito, juntamente com o elenco de 

artistas convidados para composição da mostra coletiva.  

A comissão formada para deliberar sobre os processos de organização do evento, 

constituída pelos críticos Carlos Von Schmidt, Olívio Tavares de Araújo e Radha 

Abramo, diante do panorama das edições anteriores, justificava a aceitação de todos 

os inscritos por meio da divulgação de texto no catálogo daquela que seria 

conhecida como a exposição ―sem recusados‖3: 

[...] Considerando  (...) que a partir de 1978 a Bienal nacional 
será transformada em Bienal Latino-Americana; 

[...] 

Considerando, enfim, que há poucas  oportunidades, dentro 
dos processos ora utilizados pelo sistema ortodoxo de 
amostragem cultural, para o conhecimento e divulgação do 
efetivo panorama da arte feita no país [...]” (BIENAL 
NACIONAL, 1976, p. 15-16) 4 

Desta forma, a equipe justificava sua decisão em meio à polêmica causada entre 

críticos e jornalistas indignados com o procedimento considerado radical.  

Para deliberação, os membros do júri, inicialmente, decidiram indicar os artistas que 

teriam obras reexaminadas no decorrer do processo de apreciação e em seguida, 

após visita in loco, passaram aos debates para a premiação da Bienal Nacional. O 

resultado de calorosas discussões permitiu apontar os nomes que receberam, na 

ocasião, a maioria dos votos: Aldir Mendes de Sousa, Benevento, Dimitri Ribeiro, 

Jair Glass, Luis Gregório Correia, Maria Tomaseli Cirne Lima (por seu envio no setor 

de gravura)5, Reynaldo Eckenberger, Roberto Evangelista, Romildo Paiva, Rubem 

Valentim.  

Passaram, então, à nova etapa de argumentação e justificativas para premiação.  

Para que houvesse maior transparência em todo o processo, os jurados decidiam 

colocar em discussão a obra de cada um dos artistas, expondo todos as razões e 

justificativas que motivavam as defesas e os questionamentos em torno de cada 

indicação.  



 

 
FAZZOLARI, Claudia. Radha Abramo e a premiação da Bienal Nacional 1976, In Encontro da Associação 
Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da Anpap. 
Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2017. p.2647-2661. 

2651 

Desta forma, conhecemos o teor das defesas, expostas em cada momento, e 

destacamos a participação da crítica de arte Radha Abramo, junto aos debates,  

pela coerência que geraram suas ideias e intervenções em meio aos seus pares, em 

um ambiente que nem sempre foi pautado pelo equilíbrio ou mesmo pela 

compreensão das diferenças. 

Assim, os prêmios estabelecidos pelo conjunto dos jurados, divulgados à época, 

foram acompanhados pelas justificativas, sendo o Prêmio Fundação Bienal de São 

Paulo conferido ao artista Rubem Valentim “a) Pela maturidade de sua contribuição 

à arte no país. b) Por sua imbatível coerência. c) Pela importância de sua proposta 

pictórica, para possível caracterização de uma identidade cultural brasileira. d) Por 

sua capacidade de transpor para o plano universal bases iconográficas e simbólicas  

autenticamente regionais através de uma linguagem abstrata-geométrica de 

entendimento internacional.”6, destacado expoente na expressiva construção de uma 

riscadura brasileira.  

Nos debates sobre as premiações, Radha Abramo fez a defesa de seus raciocínios 

para  também compor as justificativas e, havendo divergência entre os colegas, 

procurou estabelecer um percurso argumentativo que, à luz dos acontecimentos da 

época e lidos agora à distância, revelam a coerência de uma profissional 

comprometida com o rigoroso registro de processos decisórios e com o democrático 

debate de ideais.  

Como nem todos os prêmios foram resultado de decisões unânimes, são 

exatamente as circunstâncias de cada perfil argumentativo que destacam as 

posições dos membros da comissão e suas opiniões sobre cada artista premiado 

dirigindo ou não a repactuação das justificativas.  

Já desde o Prêmio Francisco Matarazzo Sobrinho, conferido à Reinaldo 

Eckenberger, pela votação de Carlos Eduardo da Rocha, Carlos Von Schmidt, Olívio 

Tavares de Araújo e Radha Abramo, conhecemos, no centro das discussões, o teor 

dos votos vencidos de Hugo Auler e a sugestão, acatada pelo grupo, de que se 

mencionasse a expressão ―maioria dos votos‖ quando não tivesse havido 

unanimidade em cada  premiação.  
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Desta forma, após a divulgação do Prêmio Governo do Estado de São Paulo, por 

unanimidade, conferido à Luis Gregório Correia, o Prêmio Prefeitura Municipal de 

São Paulo seria núcleo de nova discussão, finalmente aprovando a indicação de Jair 

Glass, apesar do voto vencido de Hugo Auler. Cabe mencionar que Hugo Auler 

assegurou que constassem em ata as razões e os fundamentos de seus votos 

vencidos em todas as situações em que manifestou opiniões. 

Radha Abramo acompanhou atentamente, conforme o registro das reuniões,  o 

debate de ideias e colocou-se em ocasiões específicas. Quando solicitou um aparte, 

logo no início dos trabalhos, parecia ter consciência aumentada das 

responsabilidades de um projeto que marcava seu fim, já que era a última edição da 

Bienal Nacional. 

 

[...] Esta Bienal, dado o sentido da abertura que foi proposto e 
aceito, tem implicações de ordem estética das mais abertas, 
coerentemente com a abertura a responsabilidades por parte 
da crítica. Não havendo seleção, o prêmio é a homologação de 
um caminho, duma definição estética brasileira neste ano 1976 
e também o prêmio em si. São dois os problemas que 
envolvem uma premiação neste caso. Em relação a esse 
prêmio, minha opinião é a seguinte: eu, pessoalmente, acho 
que se discute hoje no Brasil dados referentes a uma arte que 
esteja imitada. Interpretada de uma maneira muito frequente. A 
gente deveria, não impedir, mas discutir sobre esse assunto. O 
ponto central está ligado aos problemas da identidade cultural 
brasileira. É este o tema que acho muito importante e os meus 
indicados, a meu ver, estão consequentes a esta minha 
filosofia no momento.  Gostaria de levantar o seguinte 
problema: quando falo em identidade cultural, não falo numa 
arte brasileira; não defendo uma nacionalidade, porque 
expressão artística é internacionalista, mas sim a significação, 
as raízes culturais que o homem tem neste habitat cultural e 
que vão servir de signos de sobrevivência, isto é: vão servir 
para se formar um sistema simbólico que evidentemente vão 
tornar estes signos e estes alfabetos universais.7 
(JUSTIFICATIVA, 1976, p. 3) 

 

Podemos acompanhar pela exposição de Radha Abramo preocupações muito 

orientadas pelas responsabilidades da edição: desde lidar com a decisão aceita pela 

Fundação Bienal de não haver seleção de artistas, acatando-se a totalidade das 
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inscrições e a indicação por profissionais convidados pela instituição para compor 

uma comissão, até a divulgação dos propósitos, das diretrizes de uma nova edição 

da Bienal Nacional. 

De início, a crítica de arte destacava a decisão de não ter havido seleção, 

considerando tal fato como um gesto, uma atitude consciente que deveria então 

apontar a ―homologação de um caminho‖, uma definição que devia ser associada ao 

ambiente de discussão dos problemas da conjuntura nacional e das identidades 

culturais brasileiras. Rejeitava, assim, a leitura mais superficial de um estado 

transitório de crise institucional. Sua linha de raciocínio reforçava o conhecimento 

das diversas circunstâncias internas que se sobrepunham na instituição e reafirmava 

com a expressão que assertivamente cunhou  ―signos de sobrevivência‖ os rumos 

de uma discussão que deveria rever as bases não apenas da premiação mas 

também os caminhos da própria instituição.  Afinal, ao comprometer-se com a 

comissão de seleção — Radha Abramo compunha as duas comissões, de não-

seleção e de premiação—, sabendo que tinha sido firmado processo de decisão 

interna que incluía na mostra todos os inscritos, ficava evidente a urgência de uma 

ampla revisão de propósitos do modelo em meio aos complicados rumos da edição e 

da própria década, em um tempo de dificuldades administrativas instalado na 

Fundação Bienal.  

As preocupações de Radha Abramo com a problematização da  identidade cultural 

brasileira devem  ser lidas e compreendidas como desdobramento de um 

emaranhado de questões pertencentes ao histórico da época. O contexto de um  

projeto de internacionalização, que, junto à modernização da cultura brasileira 

desempenhava seu papel há duas décadas e se impunha  na cena artística, 

inclusive com a presença de ―modelos estéticos‖ recorrentes nas premiações 

nacionais, ocupava as inquietações da museóloga e crítica de arte. 

Na sequência, Abramo reafirmava suas convicções sobre o lugar da  Bienal e 

alertava os colegas sobre os rumos de um projeto cultural que solicitava urgente 

revisão crítica. 

[...] Digo isto porque já vimos nestes vinte e cinco anos de 
Bienal que os prêmios dados nas Bienais Internacionais, 
passavam a ser, automaticamente, modelos estéticos. Se 
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fizermos uma análise de todos esses prêmios, nós veremos 
que depois de dois anos sempre tínhamos aqui na Bienal uma 
sequência de trabalhos pertinente aos prêmios das Bienais 
anteriores. Acredito que a cópia não existe e também não se 
trata aqui de cópia ou não. Se eu acredito que a cópia não 
existe o que existe é uma interpretação. Aceito, inclusive, acho 
louvável, normal, tudo aquilo que é mostrado, informado e 
divulgado, seja de interesse do artista e que ele tenta 
realmente expressar aquilo que ele sofreu como impacto 
dessas novidades, dessas novas pesquisas, etc. Era isso que 
tinha a dizer.  Tinha de definir minha posição, que eu defendo 
atualmente, que talvez mude daqui a uma hora, dez dias. 
Defendo a discussão das raízes culturais brasileiras em termos 
de uma identidade cultural e não tem nenhuma conotação 
nacionalista, fechada, em absoluto; e sim partindo do princípio 
de que estes signos culturais, trabalhados convenientemente 
pelo artista brasileiro é que servirão de suporte para uma 
linguagem universal. (JUSTIFICATIVA, 1976, p.4) 

Para a crítica, a pesquisa plástica desenvolvida pelos artistas tornava-se um 

elemento emancipador, uma estratégia de enfrentamento das circunstâncias de seu 

tempo, das realidades próprias de sua época. 

Ao final da primeira intervenção de Radha Abramo, o presidente da comissão, 

Carlos Eduardo Rocha, advertia os colegas que o pensamento da colega 

representava, sem dúvida, o entendimento de todos (, cito): ―a proposta exata (...) 

desses caminhos, ou dessas  diretrizes culturais da arte brasileira.‖ Em seguida, o 

crítico Olívio Tavares de Araújo, solicitando um aparte, compartilhava as opiniões de 

Radha Abramo (, cito): ―Queria dizer que, basicamente concordo com tudo que disse 

a Radha, e que vou apenas nuançar os pontos em que, talvez, eu possa ter uma 

pequena diferença em relação ao que ela disse, para que fique bem claro nosso 

comportamento daqui por diante.”  

Na sequência dos trabalhos surgiriam dificuldades pertinentes aos aspectos de cada 

decisão e novamente as opiniões cruzadas criavam a necessidade de 

esclarecimentos. Atenta ao confronto aberto, especialmente para firmar a coerência 

de suas posições, a crítica expunha,  

[...] Um aparte. Eu queria que ficasse bem clara a minha 
posição porque é muito delicado quando se fala em identidade 
cultural, surgem problemas de nacionalismos, brasileirismos, 
etc. Eu já me referi na primeira fase deste trabalho, mas eu 
quero ainda enfatizar mais. Não tem nada a ver com esse 
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nacionalismo que a mim me cheira a totalitarismo, fascismo 
que eu repudio. Agora, quando eu falo em cópia, e eu acho que 
não existe cópia, sim uma interpretação, uma diluição, daquilo 
que é feito através da informação e da inquietação e da 

pesquisa normal ao artista brasileiro, francês, americano, etc., 
eu espero é que ele tenha condições de responder dentro dos 
signos próprios e não através de signos que não tem nada a 
ver [com] seu sistema simbólico de 
sobrevivência.(JUSTIFICATIVA, 1976, p. 8). 

 

Muito possivelmente aquele aspecto que melhor retrata a convicção de Radha 

Abramo, firmemente demonstrada nos debates, esteja associado ao uso que faz em 

suas intervenções da noção de sobrevivência, persistência das forças criativas que 

caracterizam cada sistema simbólico. Com relação ao uso da palavra na sessão, 

novamente seu colega Olívio Tavares de Araújo, em seguida, completava (, cito): 

―Perfeito. Eu acho que o aparte está encerrado e eu vou encerrar dizendo o 

seguinte: Concordo quase que totalmente com o que você disse; nuancei e acho 

que meus nuançamentos não afastaram nossos pontos de vista, até aproximaram 

(...).” 

Com a continuação dos trabalhos, cada crítico apresentava suas indicações para 

premiação, ao grupo, que seriam debatidas in loco no percurso expositivo da Bienal. 

As indicações de Radha Abramo apontavam ―Rubem Valentim, Evangelista, 

Ekenberger, Dimitri, Gregório, Benevento, Jair Glass, Romildo Paiva, Evandro Carlos 

Jardim, Francisco Egas, Pedro Ceman, Regina Vater, Aldir Mendes, Maria Tomazeli 

Cirne Lima”, entre artistas que receberam também indicação dos colegas. 

A pedido de Olívio Tavares de Araújo, após a visita in loco, seria aberto novo debate 

e, havendo dúvidas sobre trabalhos anteriormente visitados, se faria revisitação do 

espaço. Radha Abramo, apoiando a proposta do colega concordava também com a 

votação dos grandes prêmios – mencionados como prêmios ―óbvios‖ – 

contemplando um artista convidado e outro artista inscrito para que desta forma se 

pudesse ―corresponder à justiça‖ na defesa de cada proposição. Diante dos 

raciocínios propostos por Hugo Auler e também por Carlos Eduardo Rocha, a crítica 

de arte passava aos argumentos que sustentavam sua indicação ao Grande Prêmio, 
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Eu gostaria de falar a respeito da obra de Rubem Valentim. O 
artista elaborou um trabalho que eu computo, pessoalmente, 
um dos mais significativos dentro da cultura plástica brasileira 
porque ele está dentro daquele princípio que eu propus no 
início da discussão, ou seja, ele trabalhou signos sincréticos da 
cultura brasileira e conseguiu através de um estudo muito 
profundo elevá-lo a uma categoria significativa, no caso, 
universal. Então eu proponho que Rubem Valentim entre para 
uma discussão mais aberta considerando que ele seja uma 
expressão muito significativa aqui na Bienal. (JUSTIFICATIVA, 
1976, p. 22)  8 

 

Finalizada sua argumentação, todos concordaram com a indicação de Rubem 

Valentim ao Grande Prêmio, inclusive pela unanimidade no reconhecimento de sua 

contribuição ao fortalecimento da projeção da arte brasileira no exterior, dada sua 

participação em mostras recentes, à época, na Itália e na Alemanha, e passaram à 

discussão dos próximos premiados.  

Debatida a obra do artista Luis Gregório Correia, com destaque na edição, tendo 

recebido cinco votos, sua premiação ficaria para definição posterior, pois a 

metodologia adotada para as sessões de trabalho – inclusive sugerida por Radha 

Abramo – propunha o debate das obras com maior número de indicações pelos 

críticos para então estabelecer-se os critérios da premiação. Comentários críticos 

sobre as obras de Evandro Carlos Jardim, Bernardo Cid, Aldir Mendes de Souza, 

Benevento, Eckenberger, Romildo Paiva, João Calixto, Paulo Laport, Jair Glass, 

Roberto Evangelista, Gastão de Magalhães, Cleber Gouvêa, Paiva Brasil, Regina 

Vater, Maty Vitart se sucederam em meio ao ambiente de opiniões discordantes e 

muitas discussões sobre os propósitos da edição. 

De fato, após a exposição de cada jurado e a indicação de número de votos 

recebido pelo artista, Radha Abramo, consciente de sua responsabilidade, ainda 

quando seu voto não se fazia quantitativamente fundamental, pois já se superava a 

margem de três indicações para prêmio, expunha sua posição ―Eu acho que o meu 

voto aqui já não é mais necessário, porque já há três indicações para Jair Glass. De 

qualquer maneira eu acho que é o desenhista que surgiu nesta Bienal. Assim é que 

meu voto é para que não me abstenha.”9 
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Finalmente, na sequência dos trabalhos, Radha Abramo sugeria ao presidente da 

comissão que se fizesse a leitura de nomes dos artistas para compor a premiação e 

iniciava, ela própria, a lista, 

[...] Esses candidatos a prêmio, vejam bem, fora o de Rubem 
Valentim que já está dado, são todos candidatos a prêmio em 
pé de igualdade. Fora o prêmio de Rubem Valentim que já está 
dado e que é um prêmio de 20.000,00 cruzeiros, o de número 
dois até o três D, ainda estão por ser dados e estão e podem 
ser incluídos em qualquer um desses nomes que eu vou ler 
agora.  Gregório, Aldir, Benevento, Eckemberger, Jair Glass, 
Roberto Evangelista, Romildo Paiva, Maria Tomazzeli Circe 
Lima e o Dimitri. Então agora uma proposta operacional. Cada 
um do nós pode fazer vários grupos. (JUSTIFICATIVA, 1976, p. 
71) 

Com o encerramento da leitura preliminar, os críticos passaram, após a definição do 

Prêmio Francisco Matarazzo Sobrinho para Reinaldo Eckenberger, a nomear quatro 

indicações. Radha Abramo elencou Luis Gregório, Benevento, João Evangelista e 

Jair Glass para a compor sua lista no elenco de possibilidades de premiação da 

Bienal 76. Assim sendo, ao final das indicações ficaram definidos os artistas que 

poderiam ter atribuídos prêmios às suas criações, sendo Benevento, Jair Glass e 

Evangelista os citados. Passou-se então à definição, crítico após crítico, para 

encerramento dos trabalhos e, para Radha Abramo, o Prêmio Prefeitura Municipal 

de São Paulo seria dado à Jair Glass; já o Prêmio Governador do Estado de São 

Paulo para Luis Gregório e o Ministério de Relações Exteriores para Benevento. Na 

sequência, a crítica alterava a indicação de categoria, e completava, “Ministério da 

Educação e Cultura para Benevento.” 

Antes que a sessão fosse concluída, Radha Abramo novamente pedia a palavra ao 

presidente e reunindo suas convicções, apontava os rumos de um modelo de 

conduta para os próximos certames organizados pela Fundação Bienal, 

Eu pedi a palavra ao senhor presidente e ele acabou de me 
ceder. Eu acho que embora o cansaço já esteja perturbando 
inclusive a articulação das palavras mais primárias, numa 
tentativa eu vou procurar expressar o que estou sentindo neste 
momento. Como o crítico Hugo Auller acabou de falar, este 
trabalho que aqui executamos na Bienal, a forma como foi feito, 
talvez devesse servir de modelo para os demais júris que 
venham ocorrer tanto dentro da Bienal de São Paulo, como 
fora dela. O nosso propósito aqui, em primeiro lugar, foi o de 
dar uma coerência ao sentido de abertura que nós motivados 
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por uma aspiração muito pertinente naquele momento, há um 
mês e meio mais ou menos, demos em aceitar todos aqueles 
inscritos na Bienal. Fomos, de uma certa forma, levados 
automaticamente, ao sabor desse significado de abertura, a 
tomar procedimentos não tomados ainda, habitualmente em 
júris dessa natureza. (...) E quando assumimos aqui como júri 
de premiação, esse significado extrapolou todas as medidas 
previsíveis porque conseguimos fazer um trabalho aberto em 
todas as formas porque nós mesmos propusemos que fosse 
tudo gravado [...]. (JUSTIFICATIVA, 1976, p. 75) 

Impossível não perceber, pela força do depoimento de Radha Abramo, a 

consciência da necessidade do registro gravado como forma de garantia de 

processo decisório democrático que tanto faltava na sociedade brasileira. 

 Na sequência, com alternância de opiniões e resistências, finalmente todos 

concordavam com as indicações e fixavam a premiação em termos específicos. 

Ficava assim firmada, historicamente, na Fundação Bienal de São Paulo, uma 

decisão de caráter inclusivo, sem censura e com total abrangência de inscritos. 

 

A Bienal Nacional 1976 e os signos de sobrevivência da premiação 

Como vimos, a Bienal Nacional de 1976 representou a última iniciativa de um projeto 

heterogêneo, no quadro de ações da Fundação Bienal de São Paulo, que reuniu 

amplo panorama de criações de todas as regiões do país.  

Fato inédito nos trâmites da instituição, a decisão pela não seleção de inscritos e a 

aceitação incondicional de todos os participantes como artistas expositores, 

considerando todos os artistas – tanto os convidados quanto aqueles que, pela 

primeira vez, apresentavam obras ao certame – trouxe grande incômodo, à época, 

aos círculos da imprensa10 e aos detratores de uma ação horizontal. 

Cabe lembrar que, ainda no final do ano de 1976, o espaço rarefeito de debates 

sobre os rumos da democracia no país, sobre as lutas pela defesa de liberdades 

individuais e coletivas, trazia aos noticiários a amarga menção a fatos como a morte 

de três dirigentes do PC do B, em São Paulo, no alto da Lapa, após tiroteio com 

agentes dos órgãos de segurança, de acordo com nota oficial distribuída pelo 
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comando do II Exército: ―dois subversivos mortos, havendo um terceiro morto, 

atropelado quando de sua fuga.‖11 

Embora a decisão de livre aceitação de todos os artistas não configurasse um ato da 

comissão que desafiasse a censura ou qualquer ação administrativa da Fundação 

Bienal, não podemos deixar de recordar a decisão política de Radha Abramo ao se 

pronunciar publicamente reforçando a ―coerência ao sentido de abertura‖ e o 

―sistema simbólico de sobrevivência‖ assim como sua consciência ampliada de que 

―Não havendo seleção, o prêmio é a homologação de um caminho, duma definição 

estética brasileira neste ano 1976‖. 

Quase como um ato de desobediência, a decisão de um grupo de críticos de arte, 

ação isolada em meio ao asfixiado espaço de debates da década, representou um 

esforço que pode ser compreendido, à luz de uma aproximação crítica, como um 

gesto de abertura e atualização de um modelo de deliberação, nunca antes visto na 

Fundação Bienal de São Paulo.  

Para Radha Abramo, a exposição pública de seu pensamento não causava qualquer 

estranheza aos seus pares, pois suas opiniões críticas, inclusive nos processos 

deliberativos internos da Fundação Bienal, eram conhecidas desde a década de 

sessenta,  quando em outras ocasiões passara pela instituição.  

Os ―signos de sobrevivência‖, elementos fundamentais do raciocínio da crítica de 

arte expostos nos debates, configuravam a máxima afirmação de sua leitura de um 

sistema simbólico que se manifestava nos processos de criação daqueles brasileiros 

e estrangeiros radicados no país como face de resistência autoral na formulação de 

um ambiente de livre expressão.  

Assim, entre os debates e as discussões que fundamentaram a premiação da Bienal 

Nacional 76, conhecemos os registros de um encontro deliberativo, que fica para a 

história da arte brasileira como iniciativa de um grupo de profissionais comprometido 

com a liberdade de expressão e com rumos para um outro país. 

Notas  

                                                      
1
 De acordo com os estudos acadêmicos de Lisbeth Rebollo Gonçalves apresentados em A Exposição de 

Arte: Conceituação e Estratégias a finalidade da exposição de arte está diretamente relacionada a um 
discurso específico sendo ela própria, a exposição, ―um espaço social de contato com um determinado 
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saber.‖  GONÇALVES, Lisbeth Rebollo.  Entre Cenografias: o Museu e a Exposição de Arte no século XX. 
São Paulo: EDUSP, 2004, p. 29-30. 
2
 Conforme recibo assinado pela crítica de arte em 05 de novembro de 1976, documento pertencente aos 

fundos do Arquivo Histórico Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo. FBSP. 
3
 Conforme mencionado em As Bienais de São Paulo: da era do Museu à era dos curadores (1951-2001), 

a ―enorme exposição‖ contaria com todas as obras inscritas e não apontaria critério de seleção de artistas 
no conjunto apresentado ao público.  
4
 Segundo excerto da publicação intitulada Bienal Nacional/76. São Paulo: Fundação Bienal, 1976. 

Catálogo da exposição.  
5
 Os nomes dos artistas e justificativas constam em documento disponível para consulta no Arquivo 

Histórico Wanda Svevo, Fundação Bienal de São Paulo, FBSP. O trecho segue rigorosamente a redação 
apontada pelos jurados. 
6
 Conforme parecer dos jurados quando divulgaram as justificativas da premiação Bienal Nacional 76. 

Arquivo Histórico Wanda Svevo, Fundação Bienal de São Paulo, FBSP. 
7
 Documento que registra a transcrição dos debates que acompanharam nota oficial da Fundação Bienal 

de São Paulo com os resultados divulgados à imprensa em novembro de 1976. Arquivo Histórico Wanda 
Svevo, Fundação Bienal de São Paulo, FBSP.  
8
 Abramo esclarece quais são os principais elementos que sustentam sua apreciação sobre a obra de 

Rubem Valentim. Importante destacar que o acompanhamento da trajetória do artista teria continuidade 
nos próximos trabalhos da museóloga, especialmente quando em 1977 o anteprojeto ―O Espaço da Sé 
como Suporte Plástico‖ é responsável pela implementação de um museu aberto de esculturas na Praça 
da Sé, em São Paulo, sob coordenação de Radha Abramo. Dentre os escultores presentes estava Rubem 
Valentim que recebeu a inclusão de sua obra no conjunto de escultores como uma premiação pela 
trajetória de sua criação.  
9
 Em sua intervenção, Radha Abramo  faz questão de acentuar sua posição e insiste no registro em ata.  

10
 ZAGO, Renata C. O. M., As Bienais Nacionais de São Paulo: 1970-76. 2013. 192 p. Tese de 

Doutorado. Instituto de Artes. Campinas: Universidade de Campinas, 2013, p. 133. 
11 Folha de São Paulo, Mortos três dirigentes do PC do B, 17 de dezembro de 1976. 
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