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I BIENAL LATINO AMERICANA
DE SÃO PAULO

3 de novembro a 17 de dezembro de 1978

MITOS E MAGIA NA ARTE
LATINO AMERICANA

DERIVAÇÕES:
o indígena, o africano

o euro-asiático
e a mestiçagem
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COMISSÁRIA: 
Rhina Avilés
ARTISTAS: 
Roberto Huezo, Roberto Galícia 

COMISSÁRIO: 
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Jorge Cornejo Polar Alejandro Barre-
nechea
ARTISTAS: 
Alejandro Ortiz, José Carlos Ramos, 
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COMISSÁRIA: 
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ARTISTAS: 
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COMISSÁRIO: 
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ARTISTAS: 
Anibal Villacís, Chikky De 
La Torre, Leonardo TeJada, 
Nelson Román 

ORGANIZADOR: 
Oscar Urrutia 
COMISSÁRIO: 
Lenin Molina
ARTISTAS: 
Antonio M. Ruiz “EI Corzo”, Ar-
nold Belkin, Arquivo Fotográfico 
Casasola, Arte Popular, Artistas 
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ves Navarro, Guilhermo Meza, 
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VERBETE SIMPÓSIO
Simpósio de 3 a 6 de novembro de 1978. 

EIXOS TEMÁTICOS 
Mito e Magia na Arte Latino American
Problemas Gerais da Arte Latino-Americana
Propostas para a II Bienal Latino-Americana de 1980

PARTICIPANTES DO SIMPÓSIO DA I BIENAL LATINO-AMERICANA DE SÃO 
PAULO
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APRESENTAÇÃO DA BIENAL 
I Bienal Latino Americana de São Paulo
03 novembro a 17 dezembro de 1978

“Essa I Bienal Latino-Americana é o nosso primeiro momento de reflexão, primeiro 
obstáculo a ser transposto para uma programação cultural, cada vez mais atuante, 
atual e ativa. E para que essa reflexão seja documentada, discutida e decisiva para 
um caminho autóctone será́ necessária a presença e a ajuda de todos que consti-
tuem esse Terceiro Mundo, tão desigual em suas formas de manifestação artística 
e cultural, tão semelhante diante de seus problemas históricos e sociais. O debate 
está aberto. Sejam benvindos - Conselho de Arte e Cultura, 1978” 

TEMA
Mitos e Magia 

SETORES
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do Rodrigues Alves, Olívio Tavares de Araújo, Cecília Pimenta da Costa Lima (se-
cretária). Curadoria do crítico Juan Acha e identidade visual de Alexandre Wollner
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PROJETO GRÁFICO (publicação) Joanna Brolhani

AGRADECIMENTOS
Arquivo Multimeios
Maria Adelaide Pontes
Diana Tsonis
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A natureza multidisciplinar do Centro Cultural São Paulo está expressa também no 
conjunto de acervos que a instituição preserva e expõe. Entre outras atribuições, o 
CCSP tem também a missão de ser um museu. Desde sua criação em 1982, o CCSP 
responde pela preservação, conservação e divulgação de importantes coleções ar-
tísticas e documentais pertencentes ao patrimônio da Administração Pública Mu-
nicipal e que estão sob sua guarda, como a Coleção de Arte da Cidade, o Acervo 
Histórico da Discoteca Oneyda Alvarenga e o Arquivo Multimeios Jorge Andrade.

O conjunto documental do Arquivo Multimeios tem origem no Departamento de In-
formação e Documentação Artísticas – IDART, criado em 1975 pela SMC e idealizado 
pela crítica de arte Maria Eugênia Franco. O pioneiro Centro de Pesquisa sobre arte 
brasileira contemporanea foi pensado e dirigido em seus primeiros anos por De-
cio Pignatari, que norteou o programa de pesquisa e documentação – arte em São 
Paulo, dentro e fora do sistema – para todas as áreas que compunham o Centro: 
Artes Plásticas, Artes Gráficas, Arquitetura, Artes Cênicas, Comunicação de Massa, 
Cinema, Fotografia, Lietarura e Música. São cerca de um milhão de itens documen-
tais preservados e acondicionados, referentes à cultura brasileira contemporânea 
principalmente dos anos de 1970, 1980 e 1990. Embora seu sistema de recuparação 
da informação, com ficha catalográfica para cada item documental, seja avançado 
está em descompasso com a tecnologia. O acesso ao público é somente presencial, 
pois sua base de dados infelizmente ainda não possui uma interface digital e online.

A exposição “I Bienal Latino-Americana: 40 Anos Depois”, com curadoria de Fa-
bricia Jordão, é uma fração da imensa documentação produzida pelo IDART e que 
encontra-se disponível para consulta pública no Arquivo Multimeios Jorge Andrade 
do CCSP. A exposição é um recorte da cobertura documental feita por equipes[1] 
de pesquisadores e documentalistas do IDART em 1978 da primeira Bienal Latino 
Americana realizada na Fundação Bienal de São Paulo. Na ocasião, além de reunir
catálogos, folders e documentos textuais, a Equipe de Pesquisa1 centrou atenção 
principalmente em registros fílmico e em áudio do simpósio, um dos eixos da bienal.

A exposição comemorativa e de caráter documental realizada pelo CCSP, de 15 de 
março a 05 de maio de 2019, exibiu uma seleção de registros da I Bienal Latino-A-
mericana que integram o acervo do Arquivo Multimeios, tais como cartazes, catálo-

1 Equipe de Artes Plasticas do Centro de Pesquisas do IDART 
responsável pela ‘Pesquisa documental da exposição Mitos e
Magia na Bienal Latino Americana”, 1978. 
Supervisão: Radha Abramo; 
Pesquisadores e documentalistas: Ilza Leal Ferreira, Ivo Costa 
Mesquita, Maria Olimpia de Mello Vassão, Ivany Maturani, Dioni-
sio Jacob, Sonia Salzstein e Maria Ligia Valdrigui.

Equipe de Artes Gráficas do Centro de Pesquisas do IDART res-
ponsável pela pesquisa “Análise da Programação Visual da I 
Bienal Latino-Americana de S. Paulo: 
Supervisor: Hermelindo Fiaminghi; 
Pesquisador: Guinter Parschalk; 
Fotógrafo: Guinter Parschalk



go, documentos textuais, áudio de entrevistas com Alberto Beautteumuller, Nestor 
Garcia Canclini, Martha Traba e Jorge Glusberg e registro fílmico de reunião entre 
os organizadores da I Bienal Latino-Americana, artistas plásticos e críticos de arte.  
Para Fabricia Jordão a importância de se comemorar tal iniciativa atualiza o debate
sobre a importância de uma articulação geopolítica das artes visuais na América do 
Sul, bem como a urgência de se construir marcos teóricos decoloniais. 

A presente publicação organizada por Fabricia Jordão, formato e-book, lançada em 
2020, reúne imagens da exposição documental realizada no CCSP, texto curatorial 
e de colaboradores convidados por Fabricia Jordão. Reflexões de Isobel Whitelegg 
em “Brasil, América Latina, o mundo. A Bienal de São Paulo como um problema La-
tino-Americano”, onde discorre sobre premissas de ‘mudar o locus de enunciação 
epistemológico sobre a arte latino-americana do norte para o sul”, no ideário de 
Aracy Amaral e demais idealizadores; Cristiana Tejo em “Uma bienal que acabou 
sem acabar”, destaca o papel de três importantes críticos: Aracy Amaral, Frederico 
Morais e Mário Pedrosa, na defesa de um perspectivismo latino-americano na arte 
em contraposição ao norteamericano; e Ángel Calvo Ulloa traz à luz a poesia visual 
do artista Ridyas, no texto “Ridyas: Totem Total”.

MARIA ADELAIDE PONTES
Curadora de Artes Visuais/Acervo

Para maiores informações sobre a I Bienal Latino-Americana 
consulte os registros documentais preservados pelo Arquivo 
Multimeios do CCSP ou acesse o catálogo online de 1978 pelo 
link: http://www.bienal.org.br/publicacoes/7093



I BIENAL LATINO-AMERICANA DE SÃO PAULO, 
40 ANOS DEPOIS
FABRÍCIA JORDÃO

A I Bienal Latino-Americana de São Paulo teve uma única edição e foi realizada no 
final do ano de 1978. Tendo como tema “Mitos e Magia”, contou com a participação de 
13 países da América Latina e foi estruturada em três setores. O setor das Manifes-
tações, constituído por quatro subtemas de viés étnico – manifestações de origem 
Indígena, Africana, Euro-asiática e Mestiça – agrupou as produções plásticas. O se-
tor Documentação, com propósito didático, exibia pesquisas relacionadas à aspec-
tos artísticos, antropológicos, históricos ou sociológicos da arte na América Latina. 
E, por fim, o Simpósio, que convocou diversos pensadores da região para refletirem 
acerca dos Mitos e Magia na Arte Latino-Americana e dos Problemas Gerais da Arte 
Latino-Americana. 

Muito embora o enfoque temático e o recorte regional tenham sido criticados, cabe 
mencionar que ao longo dos anos de 1970 a problemática latino-americana, ele-
mento central da mostra em questão, vinha pautando grande parte dos debates 
sobre arte na região. Dessa perspectiva é possível considerar que a importância 
dessa iniciativa reside justamente na tentativa de por meio de um evento que pri-
vilegiava exclusivamente a produção (setor Manifestações), a pesquisa (setor Do-
cumentação) e o pensamento crítico (Simpósio) problematizar a existência de uma 
identidade cultural comum e de uma arte latino-americana. Tratava-se também de 
desenvolver um marco teórico – a partir de referentes contextuais locais e dos 
processos implicados em sua constituição – que ajudasse a instaurar novos para-
digmas para se pensar essa problemática e a reposicionar, no cenário regional e 
internacional, a arte produzida na América Latina. 

Passados 40 anos de sua realização, considerando que no atual contexto geopolí-
tico os esforços de integração e autonomia regional tem sido relegados a um se-
gundo plano, essa tentativa de integração artística regional e de produção de teses 
que fornecessem uma alternativa à teoria da dependência e subordinação cultural, 
permanecem válidos e necessários. Tomando como ponto de partida esse entendi-



mento, a curadoria buscou não só recuperar e dar visibilidade a essa experiência, 
mas também atualizar o debate sobre a importância de uma articulação geopolítica 
das artes visuais na América do Sul e a urgência de se construir marcos teóricos 
decoloniais. Considerando ainda que os diversos documentos que constitui a mos-
tra foram selecionados no Arquivo Multimeios do CCSP, espera-se ativar uma re-
flexão sobre o lugar dos arquivos na escrita e revisão crítica de uma historiografia 
da arte brasileira. 

Fabrícia Jordão é doutora e mestre em Artes pela Escola de 
Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Professora 
do Departamento de Artes da UFPR. Como desdobramento das 
atividades docentes, também atua como crítica de arte e cura-
dora, com interesse nas relações entre arte e política na Amé-
rica Latina. 

Mais informações sobre sua atuação podem ser encontradas 
em https://fabriciajordao.academia.edu
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MANIFESTO MITOS VADIOS
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MITOS DISSEMINADOS, MAGIA DESTRUÍDA
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BRASIL, AMÉRICA LATINA, O MUNDO. 
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PROBLEMA LATINO-AMERICANO
Isobel Whitelegg
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Cartaz exposição Anderson Medeiros, Brasil, 1978 
Cartaz 1703 offset, 55x 43

Coleção Arquivo Multimeios/CCSP



17

Cartaz exposição Guilherme de Faria, Brasil, 1978
24,5x20,4
Coleção Arquivo Multimeios/CCSP
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Cartaz exposição Carmem Aldunate e Juan Egenau, Chile, 1978
63x42

Coleção Arquivo Multimeios/CCSP
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Catálogo exposição Juana Butler, Argentina, 1978
20x21,5 

Coleção Arquivo Multimeios/CCSP
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Catálogo exposição 17 Orixas, Brasil, 1978
21,7x15,5

Coleção Arquivo Multimeios/CCSP



23

Catálogo exposição Juan Carlo Uribe, Colombia, 1978
34,6x23
Coleção Arquivo Multimeios/CCSP
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Folheto exposição Antonio Maia, Brasil, 1978
20x20

Coleção Arquivo Multimeios/CCSP
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Folheto exposição Bernardo Caro e Berenice Toledo, Brasil, 
1978
20x20
Coleção Arquivo Multimeios/CCSP
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Folheto Exposição Glauco Rodrigues, Brasil, 1978 
20x20
Coleção Arquivo Multimeios/CCSP
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Catálogo Santeiros Fazedores de Milagre, Mazda 
Perez, Brasil, 1978 
21,5x15
Coleção Arquivo Multimeios/CCSP
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Folheto exposição Valdir Sarubbi, Brasil, 1978 
10x14

Coleção Arquivo Multimeios/CCSP
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Folheto exposição grupo Caramanchel, República Dominicana, 
1978 
18,7x11
Coleção Arquivo Multimeios/CCSP
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Folder da Bienal, 1978 
16,3x39,4

Coleção Arquivo Multimeios/CCSP
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Texto analítico sobre a programação visual da 
I Bienal Latino-Americana realizado por Guinter Parschalk. 
Realizado pelo IDART. 
Coleção Arquivo Multimeios/CCSP
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Press release com a designação de Alexandre Wollner como 
responsável pela identidade visual e expografia da I Bienal de 
Arte Latino Americana 
Coleção Arquivo Multimeios/CCSP



38

Fita 1659 
Legenda: Entrevista com Alberto Beautteumuller sobre seu 

envolvimento com a Bienal e a arte Latino Americana. 
Local da gravação: São Paulo

Data: 03-03-1978 
Realizada pelo IDART

Coleção Arquivo Multimeios/CCSP

Fita 1661 
Legenda: Debate sobre as normas e procedimentos para a I 

Bienal Latino Americana com Radha Abramo, Leopoldo Raimo, 
Maria Bonomi, Mark Berkowiz, Fabio Magalhaes, Ernestina 

Karmann, Carlos von Schimidt, Alberto Beautteumuller
Local da gravação: Museu de Arte Moderna de São Paulo

Data:09-03-1978 
Realizada pelo IDART

Coleção Arquivo Multimeios/CCSP

Fita 1662 
Legenda: Entrevista com Nestor Garcia Canclini 

Local da gravação: São Paulo
Data: 07-11-1978 

Realizada pelo IDART
Coleção Arquivo Multimeios/CCSP

Fita 1664 
Legenda: Entrevista com Martha Traba e Jorge Glusberg 

Data: 07-11-1978 
Realizada pelo IDART

Coleção Arquivo Multimeios/CCSP
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Filme 158 

Legenda: 
Reunião entre os organizadores da I Bienal Latino-Americana, 
artistas plásticos e críticos de arte. Assunto: Artes plásticas 
na América Latina, critérios de organização da exposição, 
regulamento da Bienal, premiação. 
Participantes: Maria Bonomi, Radha Abramo, Carlos Von Schi-
midt, Jacob Klintowitz, Burle Marx.
Câmera: Leonardo Crescenti Neto
Ano: 1978
Super 8
13 min. 
Produtor: IDART
Coleção Arquivo Multimeios/CCSP

Filme 157
Legenda: Montagem e inauguração da I Bienal Latino-Ameri-
cana.
Câmera: Leonardo Crescenti Neto
Ano: 1978
Super 8 
16 min. 
Produtor: IDART
Coleção Arquivo Multimeios/CCSP
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Regulamento da I Bienal de Arte Latino-Americana 
(extraído do Catálogo da I Bienal de Arte Latino-Americana)

Coleção Arquivo Multimeios/CCSP
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Press Release Bienal convida especialistas para selecionar os 
artistas nacionais que participarão da 

I Bienal Latino-Americana.
Coleção Arquivo Multimeios/CCSP
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Press release com as deliberações da Reunião de Consulta 
aos Críticos de Arte da América Latina. 

Coleção Arquivo Multimeios/CCSP
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Press release com a convocação da Reunião de Consulta aos 
Críticos de Arte da América Latina com o propósito de formu-

lar um corpo de recomendações sobre as características e 
objetivos que a Bienal deveria adotar. 

Coleção Arquivo Multimeios/CCSP
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Press Release do happening Mitos Vadios, que contes-
tou a realização da  I Bienal de Arte Latino-Americana. 
Coleção Arquivo Multimeios/CCSP
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MANIFESTO MITOS VADIOS
Da crítica brasileira – a crítica brasileira coloca o problema da arte latino- america-
na como mera troca de colonialismo europeu-americano por outro, latino- ameri-
cano. Dentro de cada país ou continente, a equação principal continua não resolvida: 
a existência de uma arte mais instigante, não academicizante, consequentemente 
criativa. O motor que leva certa crítica a querer impor a arte latino-americana é o 
mesmo que conduz a modismos sem se importar com uma visão mais inteligente 
de criação no âmbito da arte. Na realidade, o foco cultural principal deverá fixar-se 
não em temáticas ou linguagens semelhantes, mas nas diversas e infinitas manei-
ras de perceber a arte como um dado modificador da realidade. Essas imposições, 
de ocasião, como a arte latino-americana, ocorrem em detrimento do diálogo em 
torno de tomada de posição dessa crítica, funcionando de acordo com os mecanis-
mos da sociedade de massa, a qual sempre tem a oferecer novo produto ao merca-
do para satisfazer a voracidade do consumo.

Separamos a kriti(ti)ca de arte brasileira em correntes distintas:

1 – A que está interessada em recuperar a arte para um sistema através da pro-
dução de eventos culturais artificiais (bienais, salões, etc.), recaindo numa visão 
maniqueísta em relação à produção artística, utilizando fórmulas fáceis de serem 
digeridas e consumidas, funcionando assim como uma antropologia às avessas.

2 – A que se encastela num modelo único de arte, reduzindo a criação artística a 
um feudo com seus teóricos redutores assessorados por artistas (arghhh...), meros 
ilustradores do pensamento dessa crítica, o que significa um gesto reacionário pela 
pouca ousadia e a placidez em aceitar colocações já resolvidas.

3 – Uma minoria da crítica percebe ser o Brasil um país aonde, no campo da arte, 
ainda se tem tudo ou quase tudo a fazer, defendendo por isso mesmo a necessidade 
vital da liberdade de criação e experimentação.
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Da crítica latino-americana – o ponto de vista de uma parte da kriti(ti)ca latino- americana coincide com a visão acadê-
mica de certa “krítica” brasileira. No dizer de Marta Traba, toda criação radical da América Latina deveria ceder lugar a 
uma arte mais “resistente”. Essa “resistência” se dá a um nível acadêmico, na medida em que propõe a volta à pintura, 
posição que coincide com a de certa kriti(ti)ca europeia, que determina também essa volta, tendo como ponto de partida 
a escola de David, achando inclusive que a verdadeira pintura é feita a óleo, relegando assim a técnica acrílica a um 
piano inferior. Achamos que essa posição visa unicamente o mercado de arte. 

A proposta de uma arte temática “não alienada”, com temas nacionalistas predominantes utilizando-se de suportes tra-
dicionais, coincide com a manutenção de um colonialismo europeu, já que até início do século XX o papel e a tela eram 
representantes como suportes de uma cultura europeia. A recusa em encarar os novos media como participantes da 
nossa realidade urbana do país da América Latina, em que ocorre a utilização da tecnologia a nível avançado, ao lado 
de uma em estado primitivo, leva a uma delimitação maniqueísta de papéis – Europa e EUA fariam então a “vanguarda” 
e aos outros países restaria a pintura. 

Na realidade, nossos mitos e magias encontram-se nas ruas e ou na mata, em estado natural, sendo, portanto, disso-
ciáveis da abrangente realidade brasileira. A tentativa de reduzi-los a uma exposição segundo moldes convencionais 
recai num espaço estilo “loja turística”, em que ocorre a simples amostragem de objetos exóticos, sem um verdadeiro 
aprofundamento dos radicalismos latino-americanos, da mesma maneira que a utilização do índio como tema em 
pintura significa uma atitude antiga, já que a pintura que o índio realiza sobre seu corpo representa bem mais a nível 
artístico antropológico. 

Dos artistas – consideramos a I Bienal Latino-Americana como uma manifestação de cima para baixo: tema, júri, local, 
comportamento e participação pré- determinados. Na realidade uma discussão em torno da participação nesse tipo de 
evento nem foi cogitada, já que se transformaria numa atitude de tipo matar hoje o velhinho inimigo que morreu ontem. 

A principal função dos “Mitos Vadios” não seria colocar-se em oposição à Bienal que agora se realiza, já que a mesma 
morreu: “Mitos Vadios” passa a funcionar como a institucionalização de uma “vanguarda”, mas sem provocar encontro-
-confronto de pessoas e trabalhos.  

Assinado: Artur Barrio, Dinah Guimarães e Lauro Cavalcanti. 
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MITOS DISSEMINADOS, MAGIA DESTRUÍDA
ROBERTO PONTUAL

1. Realizada durante novembro e dezembro de 1978, nos três amplos pisos de um pa-
vilhão projetado por Oscar Niemeyer nos anos 1950, a I Bienal latino-americana de 
São Paulo requer mais definição do que descrição. Analisando retrospectivamente, 
a presença ou ausência de obras pouco importa. O que importa é o significado deste 
evento tão esperado e os resultados que este produziu. Claramente, as obras são 
essenciais para esta análise; mas nos limitarmos a estas ou ficarmos satisfeitos 
com uma simples lista dos aspectos positivos ou negativos das peças expostas se-
ria cais na rotina insatisfatória de considerar a produção artística fora de contexto, 
de esquecer que a obra em si não explica nem enriquece absolutamente nada. 

No entanto, comecemos com o dispositivo tradicional de listagem. Partindo dos 
brasileiros, quero enfatizar a importância da ampla representação de obras dos 
pintores Antonio Henrique Amaral, Glauco Rodrigues, Antonio Maia e Humberto Es-
píndola, juntamente com as construções de madeira de Farnese de Andrade – todos 
estes artistas cujas obras exemplificam, diversificam e dão substancia ao tema bá-
sico Mitos e Magias, que foi adotado como tema da Bienal. Por outro lado, entre as 
obras populares ou espontâneas, quero mencionar as contribuições significativas 
de Geraldo Teles de Oliveira, Antonio Poteiro, Eli Heil e Alcides Santo – cada um de 
uma região diferente do Brasil. Entre as inscrições brasileiras figuram também es-
forços documentais bem sucedidos: Mazda Peres e Claudia Andujar capturando em 
fotografias o trabalho dos santeiros (fabricantes de imagens votivas) e a visão de 
mundo dos índios Yanomami; a obra de Luiz Ernesto Kawall, criando uma atmosfera 
evocativa da literatura popular, ou seja, do romanceiro popular do Nordeste. As-
sim, ao longo da exposição surgiram muitas estilizações – algumas felizes, a maior 
parte nem tanto – de raízes indígenas e africanas em solo brasileiro, ou de outras 
fontes locais mais antigas. 

Apesar de todos os presentes, as ausências importantes foram imediatamente per-
ceptíveis. Dos brasileiros convidados a participar, apensar Marcello Grassmann, 
Rubem Valentim, Gilvan Samico, João Câmara Filho, Carlos Vergara, Hélio Oiticica, 
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Roberto Magalhães e Nelson Leirner não apresentaram inscrições. Mas estas lacu-
nas, adicionadas à lista dos artistas que nem mesmo foram chamados a contribuir, 
compremeteram a realização de um tema que era, supostamente, muito desejável. 
No entanto, foram as contribuições não brasileiras, como um todo, que constitu-
íram o maior fracasso da exibição. Dois ou três dias antes da abertura, apenas 
a Argentina, o Chile, a Colômbia e a República Dominicana haviam completado a 
organização básica de suas galerias e painéis. A Venezuela havia se recusado a 
patrocinar discussões sobre a vida e a obra do brujo Armando Reverón; Honduras 
não participaria, também; as obras dos equatorianos haviam sido extraviadas, indo 
parar em Tóquio via Frankfurt; apenas na noite anterior à estreia as muitas peças 
do México conseguiram passar pela alfândega, as peças do Paraguaia, Uruguai e 
Bolívia ainda estavam à espera de alguém para pendurá-las corretamente; ninguém 
sabia o paradeiro das inscrições do Peru e El Salvador. 

Poderia-se dizer que isso acontece em qualquer lugar, até mesmo nas mais famo-
sas e bem estabelecidas mostras internacionais. Porém, há um mas que torna o 
caso em questão ainda mais grave: entre as inscrições, goste-se delas ou não, até 
mesmo aquelas dos poucos países latino-americanos que permaneceram, havia 
poucas interessantes. Primeiro, porque o projeto da Bienal foi reduzido pela metade 
devido à ausência de praticamente todos os artistas que deveriam ilustrar o tempo 
Mito e Magia: Joaquin Torres García, do Uruguai, Rufino Tamayo e José Luis Cuevas, 
do México, Xul Solar e Antonio Berni da Argentina, Roberto Matta Echaurren, do 
Chile, Wilfredo Lam, de Cuba, Fernando de Szyszlo, do Peru, Fernando Botero, da 
Colômbia, e Rodolfo Abularach, da Guatemala, estão entre aqueles que  de imediato 
nos vêm à mente. E em segundo lugar porque aqueles presentes na exposição não 
compensavam, absolutamente, os ausentes. O México, com sua proposta de unir a 
arte superior à inferior, o passado e o presente, o artístico e o documentário, a prin-
cípio parecia promissor; mas as peças reunidas mostraram-se insuficientes para 
fornecer um quadro preciso das forças mágicas e míticas que tanto inspiraram a 
vida diária e a arte mexicanas. 

Portanto, entre as inscrições de hispânicos, o vasto salão do Centro de Arte e Co-
municação de Buenos Aires (CAYC), dedicado ao Mito do Ouro, destacou-se prati-
camente pelo não comparecimento de concorrentes (Liliana Porter e Marta Minujin, 
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da Argentina, também mostraram contribuições notáveis). Ainda que se abra ex-
ceção para o excesso de didatismo elementar – que cheirava a aulas de ciências 
do ensino médio – este novo empreendimento do CAYC, depois de ele ter ganho o 
primeiro premio da 14ª Bienal Internacional de São Paulo, em 1977, confirma o CAYC 
como um grupo de teóricos (liderados por Jorge Glusberg) e artistas preparados 
para definir e realizar com clareza a essência de uma determinada tarefa. E esta é 
uma raridade em um continente que insiste em favorecer grandes improvisações, 
mesmo quando a tarefa é sistematizar fenômenos artísticos.

2. Acabei dedicando todo este espaço para o que eu originalmente julguei como 
menos desejável: um breve retrato verbal da Primeira Bienal da América Latina, 
em São Paulo, em vez de um raio-x do seu ser. Mas conhecer mais intimamente 
este corpo doente pode agora nos levar para mais perto de um diagnostico de sua 
doença. Pois parece-me claro que quando submetemos o evento em questão a um 
exame crítico que passa por cima de ilusões patrióticas, somos forçados a reco-
nhecer uma dupla frustação: a exposição, no que diz respeito ao material oferecido 
ao público, estava longe da perfeição; e estruturalmente a mostra não conseguiu 
fazer jus ao que se poderia esperar da situação. Expliquei a primeira falha na seção 
anterior; agora iremos nos concentrar na segunda falha, ainda mais importante por 
suas implicações de responsabilidades que foram incumbidas a nós, como latino-
-americanos, neste momento.

Em 1978, um ano de latino-americanismo desenfreado, o grupo de São Paulo des-
perdiçou sua oportunidade de outro não apenas por não expor obras de artistas la-
tino-americanos que raramente circulavam entre nós, mas também por não mostra 
uma forma de ver arte que poderia ser útil para pessoas nesta parte do mundo. Tal-
vez os planejadores tenham imaginado, ingenuamente, que impor um tema central 
no evento, dividindo-o em quatro ramos (mitos e magias dos africanos, indígenas, 
euroasiáticos e de origem mestiça), montá-lo de acordo com um projeto cuidadoso 
(quase como uma feira comercial) e complementá-lo com simpósios de especia-
listas na área, seria o suficiente para dar substância e importância a tal ocasião. 
Seus objetivos poderiam até ter sido realizados se mais um elemento estivesse 
estado presente nos preparativos: a vontade e a capacidade de criar uma estrutura 
específica para abordar um problema cuja essência eles desejavam especificar ou 
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ao menos distinguir, ou seja, o estado da arte na América Latina. 

Porque, com a falta desta atitude básica na I Bienal latino-americana, nossa de-
pendência, se não a nossa subserviência, em relação aos padrões artísticos he-
gemônicos da Europa ou América do Norte tornaram-se claros. Ou seja: enquanto 
permanecermos ligados, ou subordinados, ao culto da obra de arte – o trabalho 
como válido em si e isoladamente – dificilmente poderemos dissociar-nos do cul-
to da exposição de arte tradicional, que traz consigo uma enorme quantidade de 
obras e não faz nada além de exibi-los adequadamente. Eu sempre me lembro da 
resposta do crítico peruano Mirko Lauer ao comentário de alguém de que o erro 
da Bienal estava em não ter exibido um determinado artista: “Mas é a exposição 
que importa? Estimular a criação e incentivar a associação de artistas não importa, 
absolutamente?”. 

Sim, parece que a ideia de uma exposição – no sentido de exibir obras em um deter-
minado espaço – continua tão profundamente arraigado em nós que mal podemos 
imaginar outro meio para estimular, disciplinar, propagar e tornar compreensível os 
preceitos da criação artística. Quando chegou o momento de nós, latino-america-
nos, assumirmos uma perspectiva crítica sobre esta forma acrítica de ver e colocar 
em vista, tudo o que conseguimos foi apenas mais uma em uma serie de milha-
res de exposições semelhantes. Com um certo talento para o embuste, copiamos 
modelos e formulas estrangeiros, esquecendo que nós nem sequer possuímos os 
recursos e o know how essencial para esta operação. Uma prova disso é a forma 
como o projeto inicial para a exposição de São Paulo, tão ambicioso em seu desejo 
de incluir toda a América Latina, continua encolhendo. A fim de apostar alto, sob as 
mesmas condições que os seus pareiros mais importantes (Veneza, Kassel, Paris, 
Tóquio, Nova Iorque), esta Bienal, como as outras mostras internacionais anterio-
res, brincou de avestruz no meio dos emaranhados burocráticos – os problemas 
infinitos de transporte, seguro e alfândega –
que impedem a circulação mundial de obras de arte. A Bienal apostou alto e acabou 
perdendo – por falta de coragem ou, pior ainda, para evitar as realidades e deman-
das da nossa situação precária, especialmente aqui na América Latina.
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O fato é que uma exposição convencional – com a sua abundância de espaço, es-
petáculo, obras, brilho e riqueza – prova ser cada vez menos interessante para os 
países da América Latina, inclusive no Brasil. A rota que nós devemos descobrir e 
desenvolver é outra: a criação constante de ligações unindo, de forma firme e clara, 
e peça por peça, este campo de conhecimento e ação chamado arte. O trabalho deve 
permanecer como nosso ponto de partida, mas precisamos parar de considera-lo 
como nosso único objetivo. Deixemos que o objetivo seja redefinido ao revelarmos 
as realidades condensadas na obra de arte: a maneira do artista de olhar o mundo, 
os caminhos do mundo, a interação do indivíduo e coletividade. E a I Bienal latino-
-americana de São Paulo, embora enfatizasse divisões temáticas e a disciplina do 
conhecimento, no entanto se acomodava à nossa dependência cultural habitual. Te-
merosa ou incapaz de enfrentar o contexto de arte mais amplo, a Bienal centrou-se 
apenas na natureza material das obras, exibindo-as higienicamente, como quinqui-
lharias em uma mesinha. Assim, a Bienal obstruiu a formação de linhas de signifi-
cado que poderiam unir, explicar e fertilizar as obras. E esta não conseguiu trazer 
para o palco central a fase onde todo este trabalho criativo inevitavelmente acon-
tece. O peruano-mexicano Juan Acha, coordenador do simpósio afiliado ao evento, 
talvez prevendo a impossibilidade de evitar o que finalmente veio a acontecer, disse: 
se a Bienal falhar, será “por causa de nossa inexperiência em trabalho de equipe de 
reunir obras de diferentes nações de acordo com avaliações antropológicas. Esta 
falhará por causa de nossa inabilidade em determinar o que é coletivamente nosso 
nas obras de nossos artistas”. Dito e feito. 

3. Por outro lado, embora por mais que pudéssemos querer, nunca podemos nos 
dissociar inteiramente das características de todo. Desta forma, o simpósio que 
acompanhava a abertura da I Bienal latino-americana tinha que refletir de algu-
ma forma o espírito ambíguo e as práticas confusas da mostra em si. Apesar de 
sua concepção e coordenação terem ficado a cargo de um único indivíduo, o crítico 
Juan Acha com a estrutura organizacional da Bienal acabou por minar a tentativa 
de reunir uma seleção notável de especialistas no campo. Os brasileiros e latino-
-americanos escolhidos para aparecer deveriam discutir o tema central do evento 
(Mitos e Magia), bem como questões gerais da arte latino-americana e propostas 
para bienais subsequentes. 
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No entanto, além dos obstáculos acumulados na fase preparatória, o simpósio en-
frentou todos os tipos de dificuldades e soluções improvisadas, no último minuto! 
Primeiro, a divisão de atribuições em três painéis simultâneos, em vez de produzir 
interesse, confundiu e reduziu o interesse dos espectadores, que queiram acompa-
nhar o máximo de palestras e debates possíveis. Segundo, a distribuição tardia de 
artigos ou resumos, devido ao descuidado dos participantes ou da secretaria, levou 
a uma falta de profundidade e de contato com o público em cada sessão. Tercei-
ro, neste público quase completamente passivo podia-se sentir a ausência de um 
contingente maior de acadêmicos e de um impulso mais significativo em direção 
à abertura de novos canais de investigação. E quarto, as ausências de última hora 
enfraquecera, o alcance planejado originalmente para este simpósio. Assim, mais 
uma vez, muito risco, pouco ganho. É importante, sem dúvidas, que nós – que sem-
pre estivemos tão isolados – nos encontremos periodicamente. Mas essas reuni-
ões, charmosas, porém pobres em resultados, rapidamente se aproximam do tédio. 

Eu não acho justo, no entanto, colocar a culpa toda na infraestrutura ou na direção 
da Bienal. Essa crítica seria fácil. O fato é que o peso das contribuições, como um 
todo, brasileiras ou não, ficou abaixo do que se esperava. Dos 30 artigos apresen-
tados, quase nenhum anunciou uma nova posição ou abordagem para o ato estético 
ou seu processo. Na maioria dos casos, o mergulho no tema ou no problema do tra-
balho foi sucinto demais. Teve-se a impressão muito clara de que o trabalho foi feito 
rápida e superficialmente e por obrigação – para não mencionar aqueles restos de 
eloquência que coroam sempre a nossa típica falta de método: o prazer da palavra 
e não a dissecação de fatos concretos. Da mesma forma como o Primeiro Encontro 
Ibero-Americano de Críticos de Arte e Artistas Plásticos (Primer Encontro Ibero-A-
mericano de Críticos de Arte e Artistas Plaásticos) de Caracas em junho de 1978, ou 
o Jornadas de Crítica de Buenos Aires, no final de 1978, estamos lidando aqui com 
aspectos em sua maioria secundários. Sintomáticos como as próprias obras, com 
suas cifras evocativas do mundo, pouco é revelado em nossas tentativas latino-a-
mericanas de análise. Continua nos faltando o desejo de confrontar a análise de 
frente, a aceitá-la como um pondo de partida. Nós preferimos decolar com as assas 
rápidas que só raramente nos trazem à terra: teorias empoladas, frases efêmeras. 
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Mas eu quero pensar positivamente para concluir. Como todos os seus defeitos, o 
simpósio talvez tenha salvo a I Bienal latino-americana de São Paulo de ser pouco 
mais do que uma acumulação de obras, de ser um vazio total. Em termos quanti-
tativos, as contribuições dos brasileiros, mexicanos e argentinos se destacaram. 
Quanto ao mérito das ideias expostas, o segundo grupo ganha por um longo cami-
nho, devido às obras de Néstor García Canclini (teoria da superestrutura e sociolo-
gia das vanguardas artísticas), Jorge Alberto Manrique (uma reflexão sobre a pre-
sença do mito na arte latino-americana concentrando-se na pintura do mexicano 
Francisco Toledo), Juan Acha (uma avaliação objetiva da estrutura artística), Rita 
Eder ( o debate latino-americano sobre artes visuais) e Eli Bartra (o retorno de um 
mito: arte popular). No caso dos brasileiros, tanto Lélia Coelho Frota quanto Adalice 
Araújo trataram as possíveis ligações entre a expressão espontânea e erudita, en-
tre os artistas marginais e integrados. Luiz Felipe Baeta Neves atacou, com ironia 
e brilho, a direção em que os conceitos de mito e magia estão se movendo. E Jacob 
Klintowitz, também brasileiro, embora tenha escolhido um tema – a implantação 
de modelos culturais estrangeiros – só conseguiu desenvolvê-lo superficialmente. 
Devemos também mencionar as obras de venezuelano Carlos Silva ( uma leitura 
exegética de arte latino-americana), o peruano Mirko Lauer (arte, mito e domina-
ção) , o argentino Jorge Romero Brest ( uma visão heideggeriana de arte em crise 
– só circulou no papel, porque no último minuto ele não apareceu no simpósio) e de 
Marta Traba ( o consumo da arte na Colômbia e Venezuela). Este material infeliz-
mente estava abaixo das esperanças que algumas pessoas colocaram neste novo 
encontro continental de latino-americanos. Talvez eu deva concluir, a partir deste 
e de outros fracassos recentes, maiores ou menores, que é urgente mudar os ca-
minhos que estamos atualmente seguindo em nosso desejo de conhecer e viver o 
que nós, na América Latina, somos. Os erros da dispersão e do vazio deste desejo 
já estão se tornando mais um obstáculo do que uma ferramenta.
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Texto originalmente publicado em “The First Latin American 
Bienal of São Paulo. Scattered Myths, Scattered Magic”. In: Re-
vista Rewiew, n. 24, Nova Iorque, 1979 (Tradução Glória Ferreira) 
e republicado em português em PUCU, Izabela; MEDEIROS, Ja-
cqueline (Orgs.). Roberto Pontual: obra crítica. Rio de Janeiro: 
Beco do Azougue, 2013. 
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BRASIL, AMÉRICA LATINA, O MUNDO. 
A BIENAL DE SÃO PAULO COMO UM PROBLEMA 
LATINO-AMERICANO1

ISOBEL WHITELEGG

Para nós brasileiros (…) a coisa mais importante é definir uma posição em re-
lação ao continente. O perigo da falta de uma política continental bem definida 
por parte do Brasil é a de levar a arte latino-americana apenas como uma moda, 
como latino-americanismo. E, desta forma, para jogar internacional e que é, na-
turalmente, superficial. 
Frederico Morais 

Em outubro de 1980, Aracy Amaral e Frederico Morais apresentam propostas para 
a transformação da Bienal Internacional de São Paulo em uma Bienal Latino-A-
mericana2. Suas ideias haviam sido bem ensaiadas – produto de uma discussão 
pan-continental ativa há pelo menos cinco anos. À luz dos modelos curatoriais mais 
recentes, seus planos parecem premonitórios. Ao colocar em questão o papel das 
instituições norte-americanas na construção de um campo do latin-americanis-
mo, e ao afirmar a necessidade de que a América Latina reescrevesse sua própria 
história da arte, suas propostas tornaram-se relevantes para os debates atuais 
referentes à arte latino-americana como um campo epistemológico diferenciado 
pelo loci de enunciação, os quais são ordenados por regimes de linguagem, poder 
e visibilidade. 

Falar de arte latino-americana no Brasil pode parecer à primeira vista contraditó-
rio, a recepção de uma arte da qual o Brasil já faz naturalmente parte. Todavia, há 
pouco de natural a respeito da noção de uma arte latino-americana. Na região, a 
construção de uma consciência continental está associada ao esforço de uma gera-
ção de críticos, sustentado por uma série de encontros realizados em diferentes lo-
cais nos anos 19703. As propostas elaboradas por Juan Acha, Damian Bayón, Marta 
Traba, Amaral, Morais e outros não produziram consenso, mas a rede estabelecida 
constituiu-se em um movimento compromissado com o estabelecimento de deno-

1 Texto originalmente publicado em Isobel Whitelegg (2012) 
Brazil, Latin America: The World, Third Text, 26:1, 131-140, DOI: 
10.1080/09528822.2012.641222. Disponível em: https://doi.org/10
.1080/09528822.2012.641222. A versão em português  foi tradu-
zida por Maria de Fátima MorethY Couto e revisada por Isobel 
Whitelleg e Michael Asbury por ocasião da publicação do texto 
no livro CAVALCANTI, Ana et.al. (org.) Histórias da Arte em Ex-
posições: modos de ver e exibir no Brasil: Rio Book’s/Fapesp, 
2016. 

Mais informações sobre sua produção podem ser encontradas 
em httpps://leicester.academia.edu/belwhitelegg

2 No contexto da Reunião de Consulta de críticos de Arte da 
América, MAC USP I Hotel Brasilton, Säo Paulo, 16-18 de ou-
tubro de 1980, organizada por Aracy Amaral, sob os auspícios 
da Fundação Bienal de São Paulo. Amaral convidou críticos da 
Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, El Salvador, 
Equador, Guatemala, Guiana, Honduras, México, Nicarágua, 
Paraguai, Peru, Porto Pico, República Dominicana, Uruguai e 
Venezuela. (Cuba, El Salvador, Nicarágua, Guiana, Honduras e 
República Dominicana não puderam comparecer.) Ela concebeu 
um conjunto de perguntas e solicitou que todos os participan-
tes - entre eles Damián Bayón, Ticio Escobar, Jorge Glusberg, 
Angel Kalenberg, Mirko Lauer, Frederico Morais e Marta Traba 
as respondessem. 

3 Em 1966, a UNESCO tomou a iniciativa de promover encon-
tros sobre a cultura latino-americana, em diferentes cidades do 
continente e com a participação de críticos interdisciplinares de 
diferentes países latino americanos. Cf. Simpósios da UNESCO 
focados em arte visual incluídos aqueles realizados em Quito, 
1970, e Cidade do México, 1974 (organizados por Damián Bayón).
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minadores comuns ou condições compartilhadas. Foi esse contexto que possibilitou 
a tentativa de um golpe latino-americano na Bienal Internacional de São Paulo. 

A proposta de 1980 de Aracy Amaral reordenava as hierarquias entre a América La-
tina e o meio internacional, refletindo sua antiga crença de que a Bienal de São Pau-
lo havia sido fundada a partir de um erro geopolítico — tendo Veneza como modelo, 
a Bienal tomou o mundo como seu principal território de projeção, o que colocou 
o Brasil em relação direta com a normativa internacional, sem nenhuma mediação 
continental entre ambos. Na sua proposta, Amaral articulou suas convicções: que 
“devemos, uma vez por todas, parar de observar os outros e olhemos mais para nós 
mesmos e nossos vizinhos”; “paremos de ser uma alternativa para a Bienal de Ve-
neza”; “a Bienal deve ser a manifestação de uma necessidade”?4 A Bienal Latino-A-
mericana imaginada por Amaral não seria isolacionista, ao contrário, incluiria obras 
da Europa, dos Estados Unidos e da Ásia, selecionadas a partir de uma perspectiva 
latino-americana.  Esse realinhamento – ler o Internacional através da lente crítica 
da América Latina — representou igualmente uma tentativa para servir-se da lon-
gevidade e do patrimônio da Fundação Bienal para mudar o mais poderoso locus de 
enunciação epistemológico sobre a arte latino-americana do norte para o sul: 

“Só assim vai deixar de confiar na metodologia das universidades norte-america-
nas, para a formação e atualização constante das bibliotecas ou para o processa-
mento de reflexões sobre a América Latina para a arte de todos os tempos”5 

Como Amaral, Morais estava convencido de que a bienal deveria atender a uma ne-
cessidade, ter uma finalidade. Ao responder a questão sobre qual período deveria 
ser contemplado pela mostra, ele declara: 

“Após o trauma da vanguarda, a neurose de ser moderno, tendo superado a visão 
positivista da evolução artística através de uma escalada de ismos, a comparti-
mentação da arte em períodos de pré-colombiana, colonial, republicana, Moderno, 
Vanguarda, etc. não tem mais sentido hoje.”6 

A questão, afirma Morais, é de como ler a história — com ênfase na “formação ou 
na informação”. Para ele, a Bienal Latino-Americana poderia constituir-se em um 

4 Aracy Amaral, declaração inédita, 18 out. 1980, Reunião de 
Consulta de Críticos de Arte da América, Arquivo Histórico Wa-
nda Svevo, Fundação Bienal de São Paulo.

5 Aracy Amaral, declaração inédita, 18 out. 1980, op. Cit.

6 Frederico Morais, declaração inédita, 18 out. 1980, op. Cit.
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indispensável projeto de pesquisa para identificar as condições comuns em que 
os artistas trabalharam sob a opressão da “galeria rejuvenescida de ditadores” da 
América Latina – os modos de criação e de circulação subterrânea, o uso da me-
táfora ou do código como uma “arma dos oprimidos”.7 Tal pesquisa revelaria que 
a noção de “fantástico” não era escapismo, mas sim um “mergulho na realidade 
social e política” e que tal noção, além do mais, poderia ser utilizada como uma 
interpretação histórica, remetendo a séculos de repressão, do período colonial ao 
passado recente. Morais declarou que, como um país colonizado, o Brasil herdou 
“uma visão do mundo que não é nossa” e, assim como Amaral  defendeu a neces-
sidade de a América Latina reescrever sua própria história da arte, assim como o 
papel potencial de uma bienal Latino-Americana nesse processo. Esta ideia, quase 
duas décadas mais tarde, tornar-se-ia a premissa para a primeira edição da Bienal 
do Mercosul, organizada por Morais em 19978. O aparecimento e a realização regu-
lar da Bienal do Mercosul em Porto Alegre talvez proporcione um desfecho para a 
solicitação de 1980 de usar o formato bienal como modo de realinhar e resolver o 
relacionamento do Brasil com o continente no qual ele se assenta.  Se isso constitui 
uma solução para a ausência de uma posição definitiva – como assinalou Morais — 
é um ponto discutível. Resta, na coexistência das duas Bienais, uma ambivalência 
literal. O foco de São Paulo na América Latina é tão inconsistente e ambíguo que 
nos momentos em que tal ênfase é anunciada faz-se apropriado perguntar, com 
curiosidade ou suspeita, o que move a decisão de ser latino-americano. Evocar o 
relacionamento sem compromisso com da Bienal para com a América Latina foi 
uma provocação para reestabelecer a história de seu envolvimento com a ideia de 
arte latino-americana em um evento pouco lembrado em sua fortuna crítica – bem 
como a consequente recepção e influencia do pensamento latino-americanista por 
parte de críticos e artistas brasileiros. 

A Fundação Bienal, em 1978, organizou uma Bienal Latino-Americana.  Esse evento, 
no entanto, não substituiu a mostra internacional de renome de São Paulo, mas 
sim a série de bienais nacionais que haviam sido realizadas desde 1970, nos anos 
pares entre as Bienais Internacionais.  A segunda edição anunciada foi adiada. Em 
seu lugar, ocorreu, em 1980, a Reunião de Consulta de Críticos de Arte da América, 
organizada por Amaral, sob os auspícios da Fundação Bienal, com o objetivo de de-
bater o futuro da iniciativa.  A reunião também reativou uma proposta anterior mais 

7 Frase cunhada pelo critico literário uruguaio Angel Rama, que 
Morais cita em espanhol (“una remozada galeria de dictado-
res”). 

8 Aspectos da declaração de Morais de 1980 são por ele reto-
mados em “Reescrevendo a história da arte latino-americana”, 
sua declaração curatorial para a I Bienal do Mercosul. Cf. MO-
RAIS, Frederico. Apresentação. Catálogo Geral da I Bienal do 
MERCOSUL. Porto Alegre: FBAVM, 1997, pp. 12-20.
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radical, de substituir o evento internacional pelo continental, um projeto com o qual 
Amaral havia se envolvido, em 1975.9

 Em 1980, a Bienal estava em maré baixa. Após uma década marcada pela retirada 
internacional e pela morte de seu fundador, uma proposta de reforma definitiva era 
tão oportuna quanto necessária. Esperava-se, portanto, que a reunião produzisse 
mudanças e que não fosse apenas uma discussão entre críticos da mesma opinião. 
Nove dos críticos presentes à reunião votaram a favor da proposta de ter uma Bie-
nal Latino-Americana; a decisão da maioria (23 votos) foi a favor de uma Bienal 
Internacional que conteria uma ênfase na América Latina — o que constituiu um 
“não” a qualquer futura Bienal Latino-Americana.10 

A Bienal de 1978 foi um evento catalisador para a reunião de 1980, mas esteve 
apenas indiretamente relacionada às conversas que Amaral e Morais mantinham 
com seus pares latino-americanos. Amaral descreveu a negativa como a “traição 
de uma iniciativa”11 e o registro historiográfico consignou esmagadoramente a Bie-
nal Latino-Americana ao fracasso. O testemunho dos críticos latino-americanos 
envolvidos em um simpósio realizado paralelamente à Bienal, em 1978, contribuiu 
igualmente para o veredicto de que a Bienal Latino-Americana estava irremedia-
velmente comprometida.12 Não tenho a intenção de contestar o veredicto, mas sim 
de estabelecer como a Bienal Latino-Americana relacionava-se aos debates — que 
precederam e sucederam à sua realização — sobre o papel de uma bienal brasileira 
em relação à América Latina. 

Críticas imediatas focaram-se tanto em seu título-tema, “Mitos e Magias”, quanto na 
insuficiente discussão para instituí-lo em conjunto com uma ordem curatorial an-
tropológica estática (Indígena, Africano, Euro-Asiático, Mestiço). O formato e o título 
da Bienal Latino-Americana haviam sido decididos pelo Conselho de Arte e Cultura, 
sob a direção do então presidente da Bienal, Luiz Fernando Rodrigues Alves.  Crí-
ticos latino-americanos — Juan Acha (Peru/México) e Silvia Ambrosini (Argentina) 
— foram consultados após o fato. É impossível determinar o autor do título “Mito 
e Magia”. Em uma mesa-redonda organizada pelo jornal O Estado de São Paulo, 
Rodrigues Alves e Carlos Schmidt — respectivamente crítico de arte e membro da 
comissão organizadora - engajaram-se em um esforço cômico para escapar da 

9 AMARAL, Aracy. “Do Simpósio de Austin”. In: Idem. Arte e Meio 
Artístico: Entre o Feijoada e o X-Burguer. São Paulo: Nobel, 
1983, pp. 222-225. Artigo publicado originalmente in Vida das 
Artes, Rio de Janeiro, jan.-fev. 1976. 

10 AMARAL, Aracy. “Criticos da América Latina votam contra 
uma Bienal de Arte Latino-americana”. In: Idem. Arte e Meio 
Artístico. op. Cit., pp 358-363. Texto publicado originalmente 
(em espanhol) in Revista del Arte y Arquitectura, vol 2, n! 6, 
1981, Medellin, Colômbia.

11 AMARAL, Aracy. “A Bienal Latino-Americana ou o Desvirtua-
mento de uma Iniciativa”. In: Idem. Arte e Meio Artístico. op. Cit, 
pp. 296-300. Texto publicado originalmente in Encontros com a 
civilização brasileira, Rio de Janeiro, out. 1978. 

12 Na opinião de Marta Traba, a Bienal Latino-Americana re-
velou preconceito - e tratamento favorável - a certos países, 
como a forte representação brasileira, de 140 artistas. Supos-
tamente, ela teria denominado a mostra de “Bienal racista”, 
apontando a falha em fornecer legendas para obras do Uruguai, 
Paraguai, Bolívia e República Dominicana, e a total ausência de 
artistas do Caribe e Equador. Cf. “Simpósio da Bienal termina 
com propostas e criticas”. Folha de São Paulo, 7 nov. 1978. Sua 
resposta in absentia à consulta feita por Aracy Amaral em 1980 
expressou seu ceticismo, ancorado na decepção com o evento 
de 1978.
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questão.13 Contudo, Schmidt assumiu a responsabilidade para realizar a exposição, 
enquanto Acha organizou o simpósio paralelo. 

A crítica dirigida contra Mito e Magia foi acentuada pelo título de um evento cola-
teral: Mitos Vadios, um happening de um dia, organizado pelo artista performático 
Ivald Granato no domingo após a abertura da Bienal, em um estacionamento da 
Unipark, embaixo da rua Augusta. O evento envolveu vinte artistas registrados e 
vários agregados de última hora, incluindo-se o então recém-repatriado Hélio Oiti-
cica; sua participação contribuiu vigorosamente para a persistência historiográfica 
de Mitos Vadios.14 

O contexto no qual Amaral relatou a existência de um projeto diferente, arquivado, 
para transformar a Bienal em um evento exclusivamente latino-americano é um ar-
tigo em que ela revisa suas observações sobre um simpósio organizado por Damián 
Bayón na Universidade do Texas, Austin, em outubro de 197515. O encontro, conheci-
do comumente como o Simpósio de Austin, foi igualmente significativo para a polê-
mica defesa de Marta Traba de uma cultura de resistência, como ela discute em seu 
estudo de 1973, Dos décadas vulnerables en las artes plasticas latinoamericanas, 
1950-1970.  Na sequência de uma mudança radical de pensamento — provocada por 
seu exílio político e pela leitura das obras de Karl Marx, Herbert Marcuse e Henri 
Lefebvre —Traba defende que as nações industrializadas estavam dominadas por 
uma ideologia da tecnologia e apoiavam uma “estética da deterioração”, de caráter 
internacionalista, exemplificada por formas experimentais de arte. Para Traba, os 
novos meios artísticos experimentais não expressavam nem se relacionavam ade-
quadamente com o contexto subdesenvolvido das sociedades latino-americanas. 
Em termos materiais, resistência significava um retorno deliberado aos meios “não 
alienados” da pintura, da gravura e do desenho. Além disso, os códigos visuais de 
tais meios deveriam, idealmente, transmitir elementos míticos atemporais, cum-
prindo, assim, a “capacidade de retirar a realidade nacional do seu subdesenvolvi-
mento e transpô-la para um nível mágico, mítico, ou puramente imaginativo”, que 
seria superior “à imitação de tarefas propostas pelas sociedades altamente indus-
trializadas”16. Assim, o tema eventualmente adotado pela Bienal Latino-Americana 
de São Paulo era nitidamente Trabiano em sua orientação. 

13 KRUSE, Olney. Mesa Redonda. A Bienal: A pesquisa de arte 
latino-americana, entre Mitos e Magia. Jornal da Tarde, São 
Paulo, 28 out. 1978, pp. 2-3.

14 Os 20 artistas registrados foram: Gabriel Borba, Artur Barrio, 
Mauricio Fridman, Ivald Granato, Claudio Tozzi, Lfer [Luis Fer-
nando], Hélio Oiticica, Antônio Dias, Sérgio Régis, Ubirajara Ri-
beiro, Ruy Perreira, [Francisco] Iñarra, Genilson [Soaresl, Olney 
Kruse, Regina Vater, Gretta, Alfredo Portillos, lbáñez Ma, Lygia 
Pape e Rubens Gerchman. Alfredo Portillos (membro do Gru-
po de Los Trece) participou tanto em ‘Mitos Vadios’ quanto na 
Bienal, assim como Marta Minujín - que, juntamente com Ana 
Maria Maiolino, foi um dos vários participantes não anunciados. 
Cf. PAULA, Arethusa Almeida de. Mitos Vadios: Uma Experiência 
da Arte de no Brasil. Dissertação (Mestrado Interunidades em 
Estética e História da Arte), Universidade de São Paulo, 2008.

15 AMARAL, Aracy. “Do Simpósio de Austin”. In: Idem. Arte e 
Meio Artístico: Entre o Feijoada e o X-Burguer. Op. Cit. 

16 BAZZANO-NELSON, Florencia. “Marta Traba: Internationalism 
or Regional Resistance?” In: Art Journal, winter 2005, pp. 87-89.
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O efeito da provocação de Traba sobre as considerações de Amaral e de Morais a 
respeito da importância do político em práticas mais experimentais é significativo; 
já a tese da resistência, e sua abordagem prescritiva da forma, foi diretamente con-
testada pela realização de Mitos Vadios. Escrevendo em 1981, Amaral rejeitou Mitos 
Vadios como um gesto irracional do individualismo reacionário, que foi insensível 
aos debates marcados pelo momento de tensão política — entre o processo de 
“distensão” e um fim conclusivo do regime militar17. Desde então, o evento transfor-
mou-se em uma espécie de mito em si. Com exceção do interesse excessivo sobre 
o Delirium Ambulatorium de Oiticica, não há documentação sistemática sobre os 
propósitos das intervenções individuais do restante dos artistas envolvidos. Um 
registro do evento, todavia, é um manifesto, de autoria de Artur Barrio, juntamente 
com os arquitetos Dinah Guimarães e Lauro Cavalcanti18 Do ponto de vista expresso 
por esse texto, Mitos Vadios não era simplesmente um protesto contra o sistema 
da arte em geral, mas uma réplica para Traba da parte de um grupo de artistas la-
tino-americanos, cujos meios de experimentação se davam em um campo oposto à 
sua definição de resistência. 

Ao invés de relembrar o evento por seus participantes mais famosos, ou desconsi-
derar sua irreverência como absurda, Mitos Vadios talvez possa ser compreendido 
como uma retaliação articulada por parte dos artistas contra a negação do poten-
cial crítico de seu trabalho. Como tal, ele antecipa as leituras corretivas do trabalho 
de Traba que foram feitas por uma geração posterior de críticos, que destacam 
o potencial político do conceitualismo latino-americano. Traduzindo seu sobreno-
me para o português, Trava, a fim de realçar o seu significado literal (travar), o 
manifesto entende o retorno a formas “não alienadas” como um argumento para 
os meios de comunicação criados pelo academicismo europeu colonialista — um 
retorno que, ademais, serviria ao mercado de arte, oferecendo novas versões la-
tino-americanas de um meio para o qual já havia ávidos compradores. Esta inter-
pretação, além disso, estava em sintonia com a reação precedente de Morais em 
relação à apresentação de Traba no Simpósio de 1975 em Austin. Embora de modo 
mais respeitoso, Morais também manifestara a suspeita de que as formas que Tra-
ba defendia politicamente eram as mesmas que seriam capazes de atrair e criar um 
mercado para a arte latino-americana.19

17 AMARAL, Aracy. “Aspectos do näo-objectualismo no Brasil”. 
In: Idem. Arte e Meio Artístico: Entre o Feijoada e o X-Burguer. 
Säo Paulo: Nobel, 1983, pp. 384-385.

18 O manifesto foi impresso e distribuído durante o evento, bem 
como na Bienal; seu conteúdo foi reproduzido em artigos de 
jornal, entre eles BITTENCOURT, Francisco. “Dos Mitos e Magia 
aos Mitos Vadios”. Tribuna da Imprensa, Rio de Janeiro, 2 nov. 
1978 e PONTUAL, Roberto. “Hay Que Hablar”. Jornal do Brasil, 
Rio de Janeiro, 12 nov. 1978. 

19 Ver as contribuições de Frederico Morais para o Simpésio 
de Austin, comentadas por GIUNTA, Andrea. “América Latina en 
disputa: Apuntes para una historiografia del arte Latinoameri-
cano”, comunicação apresentada in Studies from Latin America. 
Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM/Rockefeller Fou-
ndation, Oaxaca, fev. 1996. Disponível ern: http:llservidor.esteti-
cas. unam.mx/edartedal/oaxaca.html
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Os artistas envolvidos em Mitos Vadios viviam e trabalhavam em contextos nitida-
mente urbanos: Rio, São Paulo e Buenos Aires. As últimas palavras de seu manifes-
to tentavam transmitir uma realidade brasileira que não poderia ser simplesmente 
inscrita na oposição entre um cosmopolitismo promíscuo e resistência de áreas 
“fechadas”, nas quais a preservação da tradição poderia recuperar uma estética de 
resistência: 

“Na realidade, os mitos e magia são encontrados em seu estado natural nas ruas e 
/ou na floresta, eles são inseparáveis da ampla realidade brasileira. A tentativa de 
reduzi-los a uma exposição, de acordo com o enquadramento convencional, resulta 
em espaço estilo ‘loja de turismo’, uma simples amostra de objetos exóticos, sem 
reconhecer um verdadeiro aprofundamento radicalismo na América Latina”20 

Mitos Vadios, contudo, enfatizou apenas uma dimensão da prática radical, a restrita 
rede que conectava artistas que trabalhavam principalmente nos centros urbanos 
e, em alguns casos, pessoas com algum tipo de acesso a instituições simpáticas — 
Walter Zanini e o Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, Morais e o Museu de 
Arte Moderna do Rio, o Instituto Di Tella (e mais tarde, o Centro de Arte y Comunica-
ción), em Buenos Aires. Considerando que mitos e magia são de fato “encontrados 
em seu estado natural nas ruas e/ou na floresta”, é possível questionar em que 
grau as contradições internas do Brasil podem ser resolvidas dentro de uma rede 
de radicalismo urbano; além disso, como Morais também reconheceu, havia certa 
verdade na tese de Traba que opunha o aberto e o fechado.

O evento que a Bienal Latino-Americana substituiu — o conjunto de Bienais Nacio-
nais de São Paulo — proporcionou a possibilidade de perceber o Brasil como um 
microcosmo da dialética de desenvolvimento e subdesenvolvimento que preocu-
pava os críticos de arte latino-americanos naquele momento. Mas ao estender o 
alcance de um projeto nacional para incluir a América Latina ao invés de apostar 
na redução ou eliminação da participação internacional, a substituição da Bienal 
Nacional representou um sacrifício pequeno da parte da Fundação Bienal. Contudo, 
pensar esta sucessão em termos meramente administrativos — uma simples subs-
tituição — tira de foco os efeitos obtidos pelas Bienais Nacionais na estrutura da 
Bienal internacional e na ampliação da percepção crítica sobre a produção artística 

20 Manifesto “Mitos Vadios”, citado BITTENCOUQT, Francisco. 
“Dos Mitos e Magia aos Mitos Vadios”. Op.Cit.
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brasileira. As Bienais Nacionais não foram insignificantes. Artistas eram escolhidos 
por júris regionais em exposições “pré-bienal” realizadas em todo o país, e esse 
processo de seleção conferiu ao evento a capacidade de contestar o eixo dominante 
Rio-São Paulo. Poderia supor-se que a ditadura militar tornaria inevitável um pro-
jeto nacionalista, mas essas exposições colocaram em relevo os conflitos internos 
do Brasil, ao mesmo tempo em que revelaram o trabalho de jovens artistas e cole-
tivos, cujas propostas muitas vezes expressavam preocupações políticas. Este foi 
notadamente o caso dos cinco projetos produzidos pelo coletivo baiano Etsedron 
(a palavra Nordeste invertida), para quem São Paulo representou uma plataforma 
estratégica para exibir o outro lado do “milagre econômico” brasileiro. 

Formado em 1969 por alunos de cursos livres e formais da Escola de Belas Artes 
da Universidade Federal da Bahia, o Etsedron, durante sua década de existência, 
desenvolveu um método diferenciado da prática enraizada na coletividade. Seus 
integrantes produziram suas obras durante uma série de vivências em comuni-
dades rurais no interior do árido sertão nordestino, em um processo próximo dos 
procedimentos da pesquisa etnográfica. As obras produzidas in situ eram figuras 
antropomórficas, que ganhavam forma a partir dos materiais estéticos disponíveis: 
videiras, palha, couro, cabaças, sementes e raízes. Elas foram apresentadas em 
São Paulo em uma série de “ambientes” nos quais a área ocupada do pavilhão era 
tipicamente demarcada por um piso bastante sujo. A “animação” de cada ambiente 
era completada por performances de música e dança, juntamente com projeções de 
slides e transmissão de sons gravados.21 

Ao escrever em 1976 sobre o trabalho do Etsedron, Amaral compreendeu a pre-
sença dissonante da combativa estética rural e regionalista do grupo em São Pau-
lo conforme a distinção proposta por Traba entre regiões cosmopolitas-abertas e 
resistentes-fechadas do continente latino-americano. Além disso, ela interpretou 
o trabalho coletivo do Etsedron como um alerta dirigido às metrópoles do sul, não 
necessariamente para chamar a atenção para o norte economicamente depaupe-
rado, mas para lembrar o “país-continente” sobre suas raízes. Indicativo de sua 
preocupação naquele momento, Amaral conclui o artigo clamando uma vez mais 
por um foco latino-americano para a Bienal de São Paulo: 

21 ver MARIANO, Walter Emanoel de Carvalho. Etsedron. Dis-
sertação (Mestrado em Artes Visuais), Escola de Belas Artes, 
Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2005. Mariano fornece 
uma convincente interpretação dos ambientes figurativos es-
cultóricos do grupo - como uma animarão da linguagem visual 
da xilogravura (meio que todos os membros do grupo haviam 
praticado na Escola de Belas Artes e que era fortemente asso-
ciado à pedagogia radical e à politica de esquerda no Brasil).
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“Para apreciarmos despreconceituosamente uma proposta como esta do Etsedron, 
e duma arte mulata ou sertaneja que nos cai numa Bienal cujo modelo é Veneza – 
que escândalo! — seria talvez útil que nos colocássemos (como nos desafia o criti-
co peruano Juan Acha a fazer) dentro de um enfoque crítico latino-americano. Seria 
possível, e aqui está o ponto crucial, teríamos nós autonomia cultural suficiente 
para tanto, que existisse uma expressão plástica, uma linguagem plástica brasileira 
que não aquela declacada da cultura ocidental?”22

Entre 1973 e 1978, e em diferentes encarnações da Bienal, Etsedron manteve uma 
presença consistente, participando da Bienal Nacional de 1974 (quando o coletivo 
foi agraciado com o prêmio principal), de três edições consecutivas das Bienais 
Internacionais (1973-1977) e, finalmente, da Bienal Latino-Americana, de 1978. Et-
sedron também se viu arrastado para um importante debate sobre a percepção da 
arte latino-americana no Brasil quando, em 1977, o prêmio Itamaraty, patrocinado 
pelo governo, foi atribuído pela primeira vez a um participante da América Latina, 
o Grupo de los Trece, de Buenos Aires. Ostensivamente colaborativa, a dinâmica do 
Grupo de los Trece era distinta da dinâmica do Etsedron. A força motriz responsá-
vel por sua viabilidade era o empresário, promotor cultural e diretor do Centro de 
Arte y Comunicación (CAYC) Buenos Aires, Jorge Glusberg, cujas aspirações eram 
claramente internacionalistas – a ponto de sua promoção do CAYC poder ser vista 
como o paradigma contra o qual foi baseada a avaliação negativa de Traba sobre as 
mídias conceituais, tecnologicamente experimentais. Glusberg também possuía um 
histórico em São Paulo. Para a XI Bienal Internacional (1971), a primeira edição re-
alizada após o boicote internacional, ele havia garantido o apoio da Fundação para 
a exposição hors concours “Sistemas da arte”, sobre arte conceitual internacional. 
Sua tentativa de recrutar para a mostra artistas norte-americanos ou latino-ame-
ricanos baseados nos Estados Unidos foi recebida com uma eficiente campanha de 
resistência política, e o projeto não concretizado.23

Enquanto alguns viram a conquista do Grupo de los Trece na Bienal Internacional 
como uma apologia da arte latino-americana, outros consideraram o prêmio uma 
consequência lógica da ambição de Glusberg e dos fundos consideráveis que ele in-
vestiu na realização de seu projeto. Em protesto contra a premiação do grupo, Frans 
Krajcberg retirou seu trabalho antes do encerramento da Bienal, alegando que o 

22 AMARAL, Aracy. “’Etsedron’: Uma forma de Violência”. In: 
Idem. Arte e Meio Artístico. op. Cit., pp. 247-248. Texto publicado 
originalmente (em espanhol) in Artes Visuales, México, abr. jun. 
1976.

23 WHITELEGG, Isobel. “The Bienal de Säo Paulo: Unseen/Undo-
ne (1969-1981)”. In: Afterall, n! 22. Antuérpia - Londres - Sevilha, 
2009, pp. 106-113.
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júri atuava sob pressão indevida; ele também se ofendera por ter sido agraciado 
com um prêmio menor, que entendia como mais apropriado para jovens artistas 
promissores do que para os de sua idade e experiência, e ofereceu-o para o Etse-
dron (que por sua vez o recusou). Artigos na imprensa sugerem que Krajcberg não 
era o único a contestar a premiação, e citam comentaristas anônimos que haviam 
sugerido que o prêmio fora um favor oficial a Argentina (“país de um regime amigo 
”) ou questionavam “o que aconteceria se eles o concedessem para o Etsedron, por 
exemplo, e mostrassem ao mundo inteiro uma visão da miséria brasileira?”24

O precedente criado pelo Grupo de Los Trece em 1977 foi significativo para o debate 
torno da Bienal Latino-Americana do ano seguinte, e um marco referencial em uma 
breve e acirrada polémica entre Amaral e Morais. Em resposta a um artigo de Mo-
rais, Amaral argumenta que a “arte Latino-Americana não está na moda, como Fre-
derico Morais considerou incorretamente, só porque o Grupo de los Trece ganhou 
um prêmio na ultima Bienal”25. Em sua defesa, Morais explicou a nuance de seu 
argumento, afirmando que, pelo contrário, o prêmio foi uma consequência do fato 
de Glusberg  expressar o latin-americanismo em uma linguagem internacionalista 
(arte conceitual). Em meio a um júri composto em grande parte por estrangeiros, 
sob a influência do latin-americanismo, seu sucesso era “perfeitamente previsfvel”26

Amaral e Morais tem mantido posições distintas em suas avaliações sobre artistas 
brasileiros e em suas interpretações sobre a critica latino-americana. A reação de 
ambos à Bienal Latino-Americana de 1978 convergiu não apenas em uma frustra-
ção comum mas também no desejo de que o projeto pudesse continuar, o que se 
refletiu dois anos mais tarde em suas contribuições para a consulta de outubro de 
1980 (Reunião de Consulta de Críticos de Arte da América). Seus comentários minu-
ciosos sobre a mostra de 1978 não são um polêmico diagnostico de fracasso, mas 
sim apontamentos sobre correções a serem introduzidas.27 A observação de Morais 
sobre uma disjunção profunda entre a exposição e o simpósio paralelo organizado 
por Acha — no qual foi sintomática a ausência de análise crítica das próprias obras 
de arte é pertinente. Ainda atualmente, os dois volumes distintos do catálogo dão a 
impressão de conversas separadas e autônomas. 

“Não sabemos se nosso trabalho possui características latino-americanas, nem 
sabemos o que isso seria”, comentara Edison de Luz, um dos membros do Etse-

24 Citado em diversos artigos de jornal, entre eles “Escándalo 
en la Bienal”. Punto de vista: Revista de cultura. Buenos Aires, 
mar. 1978, p 13. 

25 AMARAL, Aracy. “O Regional e o Universal na Arte: Porque 
o Temor pelo Latino-americanismo?” In: Idem. Arte e Meio Ar-
tístico. Op. Cit., p. 293. Publicado originalmente in Suplemento 
Cultural, Estado de São Paulo, 8 out. 1978.

26 MORAIS, Frederico. “América Latina não pertence a São Pau-
lo, Aracy”. In: O Globo, Rio de Janeiro, 13 out. 1978.

27 AMARAL, Aracy. “A Bienal Latino-Americana ou o Desvirtu-
amento de uma Iniciativa”. In: Idem. Arte e Meio Artístico. op. 
Cit., pp. 296-301 e MORAIS, Frederico. “Bienal de São Paulo: o 
desencontro da América Latina”. In: O Globo, Rio de Janeiro, 10 
nov. 1978, p 33.

28 Edison de Luz, citado em “Desmistificar valores culturais 
falsos: a proposta do Etsedron”. In: Folha da Tarde, Säo Paulo, 
6 nov. 1978. 
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dron, sobre a presença do grupo na Bienal Latino-Americana28. Como o manifesto 
“Mitos Vadios” afirmou, a bienal da América Latina foi uma manifestação de cima 
para baixo. Em uma entrevista com Lygia Pape, Oiticica somou-se às desconfianças 
levantadas por outros artistas, a partir de um ponto de vista que, como ele próprio 
admite, foi informado por sua recente experiência em Nova York: 

“Eu nunca gostei de separar arte latino-americana como coisa isolada, por várias 
razões. Uma é que eu não gostaria de estar incluído nisso. Outra, é que acho muito 
provincianismo na maneira como se coloca, além de que América Latina é formada 
por coisas heterogéneas e tudo isso torna tudo muito problemático. Por exemplo, 
o Brasil não tem nada a ver com o Peru e outras coisas assim. Acho que fica uma 
coisa artificial — uma maneira forçada — aliás é forçada, mesmo. Em Nova Iorque, 
eu já era contra, porque achava que era uma minoria fabricada; essa arte latino-
-americana mantinha os artistas separados em uma minoria fabricada, num país 
que já tá cheio de minorias. Então, fica uma coisa reacionaríssima, ao meu ver. 
Mas tudo isso é em relação à situação de lá, em Nova Iorque, que não tem nada a 
ver com aqui, mas eu acho que o Brasil tem mais a ver com os Estados Unidos do 
que com os outros países da América Latina. Ou com algumas tradições europeias. 
Por exemplo, a Alemanha está mais perto do Brasil do que o Peru, sob um certo 
aspecto. Em termos de linhagem artística, é verdade. Eu não sei o que as pessoas 
querem definir aqui quando falam em arte latino-americana. Fica uma coisa muito 
problemática. Seria a arte feita aqui? Em geral os exemplos que dão é que são coi-
sas importadas – se é que se pode dizer isso – coisas de segunda mão. 
Também estou ouvindo falar sobre esta Bienal em que o tema proposto seria “mitos 
e magia”, mas isso já são conceitos filosóficos, e mito e magia não são um privilégio 
latino-americano, pelo contrário”29. 

Dado o papel de resistência que Oiticica é chamado a desempenhar em definições 
mais recentes de arte Latino-Americana, é tentador compreender seu depoimento 
como um argumento contra qualquer denominador regional. Contudo, o que os seus 
comentários parecem de fato revelar é uma atípica falta de eloquência, uma sim-
ples falta familiaridade com a questão em jogo (“Fica uma coisa muito problemática. 
seria a arte feita aqui?”). Considerando que sua tomada de posição contra o latin-
-americanismo, em Nova York, “uma minoria fabricada, num país que já está cheio 

29 Hélio Oiticica entrevistado por Lygia Pape. Revista de Cultura 
Vozes. Rio de Janeiro, vol. 72, 5, 1978, pp 363-370. Apud LAG-
NADO, Lisette. “II seminário Semestral de Curadoria”. Revista 
Marcelina, São Paulo: FASM, 2009, pp 103-104.
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de minorias” foi baseada em sua experiência, esta ainda era reduzida para que ele 
pudesse refletir sobre a emergência do latin-americanismo no Brasil. Conforme 
Morais afirmou em 1997: 

“a ideia um continente a ser descoberto persiste ainda hoje e mobiliza o imaginário 
dos próprios artistas latino-americanos que, tanto quanto os estrangeiros, desco-
nhecem o território no qual vivem, em parte devido à própria extensão e diversidade 
geográficas”30 

O mesmo pode ser verdade para a concepção da América Latina enquanto território 
crítico; ao identificar o Peru como a antítese do Brasil, Oiticica revela sua pouca fa-
miliaridade com o termo näo-objetualismo, cunhado pelo peruano Juan Acha, o que 
contrasta com sua proximidade com a teoria do näo-objeto de Ferreira Gullar31 

Sobre a edição da Bienal de 1981, com curadoria de Walter Zanini, Amaral protestou: 
“Que ênfase pode ser vista nesta Bienal? Nenhuma”32. No encontro de 1980, Zanini 
apresentara sua resposta à consulta de Amaral na forma de quatro pontos preci-
sos, colocando-se a favor de “uma única bienal (internacional)” e observando que, 
se a bienal se focasse em tendências atuais organizadas em linguagens análogas, 
os artistas latino-americanos estariam, de qualquer modo, relacionados aos artis-
tas de outras partes do mundo33. Amaral estava correta ao observar a ausência de 
uma ênfase definida na Bienal de 1981, e, portanto, sua frustração de que o resultado 
da consulta de 1980 havia sido ignorado era justificada. Mas o projeto de Zanini foi 
uma interpretação fiel de um aspecto da interação entre o Brasil e as periferias 
e centros, tanto de seu próprio continente quanto dos outros. Ele também estava 
em consonância com o desejo de Morais de usar o evento como um meio para que 
pesquisas e linguagens que assegurassem a prática sobrevivessem à repressão 
política. Zanini, por outro lado, tinha acesso privilegiado a este tipo de prática, que 
ainda era uma expressão do internacionalismo, embora em tom menor. Muitos dos 
artistas latino-americanos e internacionais que participaram da Bienal de 1981 ti-
nham contato com o Museu de Arte Contemporânea da USP, diretamente ou através 
da circulação de informações na forma de arte postal, vídeo ou documentação  de 
práticas efémeras34. 

30 MORAIS, Frederico. “Reescrevendo a história da arte latino-
-americana”. op. Cit.

31 O termo näo-objetualismo (arte não baseada em objeto) foi 
cunhado por Acha no México por volta de 1973, no contexto de 
uma abordagem marxista sobre protestos contraculturais, os 
coletivos de artistas mexicanos conhecidos como los grupos 
e os processos estéticos populares indígenas. veja LÓPEZ, Mi-
guel A.; TARAZONA, Emilio. “Juan Acha y la Revolución Cultural. 
La transformación de la vanguardia artistica en el Perú a fines 
de los Sesenta”. Introdución de ACHA, Juan. Nuevas referen-
cias sociológicas de las artes visuales: Mass-media, lenguajes, 
represiones y grupos [19691. Lima: IIMA, Universidad Ricardo 
Palma, 2008, pp. 1-11

32 AMARAL, Aracy. “Ainda a Bienal”. In: Idem. Arte e Meio Ar-
tístico. Op. Cit., p. 399. Publicado originalmente in Suplemento 
Cultural, Estado de São Paulo, 20 dez. 1981.

33 Walter Zanini, declaração inédita, 18 out. 1980, Reunião de 
Consulta de Críticos de Arte da América, Arquivo Histórico Wa-
nda Svevo, Fundação Bienal de São Paulo. Os quatro pontos 
precisos de Zanini assemelham-se bastante a seu projeto para 
a Bienal Internacional de São Paulo de 1981 (o que indica que 
ele já havia sido convidado para a curadoria da bienal seguinte). 

34 Ver FREIRE, Cristina. Poéticas do Processo: Arte Conceitual 
no Museu. São Paulo: Iluminuras, MAC USP, 1999.
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Amaral e Morais contribuíram de modo distinto para a problemática da América 
Latina, oferecendo interpretações contrastantes do papel social e politico da prá-
tica experimental — uma ponderada resposta com sotaque brasileiro tanto para a 
hipótese de Traba de resistência cultural quanto para o näo-objetualismo de Acha. 
Essas conversas continentais suscitaram reconsiderações sobre a prática expe-
rimental que merecem ser reconhecidas como precursoras de revisões de maior 
destaque internacionalmente. A proposta de Amaral de que a perspectiva latino-a-
mericana poderia substituir a internacional como base normativa para a seleção 
de obras para a Bienal parece ainda plausível, mas os parâmetros de um olhar 
latino-americano mais critico, coerente e indivisível permanecem indefinidos; este 
continua a ser o trabalho a ser feito. 

A única edição da Bienal de São Paulo a aproximar-se dessa operação — a Bie-
nal Antropofágica, de Paulo Herkenhoff, realizada em 1998 — foi uma normalização 
de uma teoria brasileira, uma tentativa de reordenar sua relação do Brasil com o 
mundo, e que novamente evitou a questão continental. No campo anglo-americano, 
a antropofagia de Oswald de Andrade pode ser percebida como parte de uma pa-
nóplia latino-americana (que tem sido certamente canibalizada por artistas e cura-
dores em outros lugares), mas ela é, em sua essência, uma critica especificamente 
nacional voltada à posição pós-colonial do Brasil em relação à Europa. 

Em certa medida, a indigestão continental do Brasil pode ser atribuída à resistência 
inerente (e nem sempre desejada) que sua escala monumental carrega, por razões 
que são óbvias mas também significativas: o fato de que, como pais colonizado por 
uma nação diferente, o Brasil herdou não somente um idioma diferente, mas dis-
tintas geografias relacionais — em particular, seus laços com a África postos em 
prática não apenas pelo alcance do Império Português, como também pela centra-
lidade da escravidão para o desenvolvimento da sua economia. A profunda ligação 
com o internacionalismo que está no cerne da bienal impede  o confronto entre os 
conflitos internos e a ilegibilidade inter-regional que o Etsedron expôs — colocan-
do-se ao mesmo tempo no caminho para que se possa alcançar uma identidade 
continental. 
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E, no entanto, a frase “América Latina” circulou de modo enfático em relação à edi-
ção de 2012 da Bienal de São Paulo. Como o então Diretor da Fundação Bienal afir-
mou, um evento com curadoria de um latino-americano (Luis Pérez Oramas) que 
atua em uma plataforma global (curador de arte latino-americana do Museu de Arte 
Moderna de Nova York) fornece os parâmetros para posicionar a Bienal de São Pau-
lo nos “três domínios” com os quais ela interage: Brasil, América Latina e o mundo. 
As incursões precedentes da bienal na questão da América Latina revelam em que 
medida esses três “domínios» são categorias instáveis e inseparáveis umas das ou-
tras: o triunfo Grupo de Los Trece de Glusberg como uma cara versão metropolitana 
da diferença latino-americana criada para e recompensada por um público interna-
cional de passagem; Etsedron em Säo Paulo como uma manifestação microcósmica 
das contradições internas desagregadoras da América Latina; a Bienal de Zanini e 
Mitos Vadios como a conquista de visibilidade para redes transnacionais menores 
— e, consequentemente, a inviabilidade de confinar artistas e ideias itinerantes em 
uma estética limitada à resistência da América Latina. 

Precisamente porque os episódios das bienais em ser brasileiro (1970, 1972; 1974; 
1976), ser latino-americano (1978) e ser internacional (1951-2010) foram regimes ad-
ministrados separadamente, mas que produziram efeitos e geraram legados para 
o evento em geral. São Paulo continua a ser um palco onde estes três modos de 
caracterizar a posição brasileira são disputados em relações dissonantes entre si 
— sem que isso tenha sido adequadamente resolvido por uma intervenção curato-
rial, à exceção das soluções imaginadas por Amaral e postas em prática por Morais 
na Bienal do Mercosul. Quando a questão latino-americana foi debatida no final de 
1970 e início de 1980, o assunto em causa era saber se o desejo de solidariedade 
continental da Bienal era de fato comprometido e aberto ao debate ou meramente 
oportuno. Nos dias atuais [2012], a ascendência financeira do Brasil e sua posição 
de destaque entre as economias emergentes da América Latina também devem ser 
levados em consideração para compreendê-lo como uma voz nacional falando de 
dentro do – ou talvez para – seu continente. Um voto de compromisso em 1980 sig-
nificou dispersão de uma crítica ainda incipiente, e que será retomada com grande 
esforço. Na ausência de uma posição definida em relação ao continente, uma posi-
ção que é – como a história da Bienal de São Paulo jogar um jogo internacional no 
que diz respeito à América Latina. 

Isobel Whitelegg é docente (Lecturer) em Art Museum & Gal-
lery Studies na School of Museum Studies, da Universidade de 
Leicester. Especializou-se em História e Teoria da Arte Latino-
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te sobre a recepção internacional da arte Latino-Americana e 
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Geraldo de Barros, What Remains (The Photographers Gallery, 
London, 2012/13), Equipe 3, 1973-2014 (Museu da Cidade da São 
Paulo, São Paulo, 2014).
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UMA BIENAL QUE ACABOU SEM ACABAR1

CRISTIANA TEJO

Inicio este texto em 17 de dezembro, exato dia em que completa 40 anos que se 
encerrou a Primeira (e única) Bienal Latino-americana de São Paulo. Ela terminava 
com muitas críticas, mas havia a intenção de continuidade em 1980. Tratava-se da 
última ideia que Francisco Matarazzo Sobrinho, o fundador da Bienal de Arte de 
São Paulo e do Museu de Arte Moderna de São Paulo, teve para reavivar seu mais 
ambicioso empreendimento, antes de falecer em 1977. Após quase uma década de 
boicote internacional e de artistas nacionais importantes durante o período mais 
recrudescido da Ditadura civil-militar brasileira, o certame buscava novas formas 
de voltar a ser relevante e de reinventar-se. Bienais nacionais passaram a aconte-
cer nos anos pares e a bienal internacional, nos ímpares, desde 1976, mas desde o 
início da década que o meio artístico brasileiro nutria o interesse em conectar-se 
mais vivamente com o restante do continente. Em 1951, a bienal tinha nascido com 
os olhos voltados para os grandes centros hegemônicos e desejava atualizar o 
gosto local com o que havia de mais avançado e internacional em termos estéticos, 
mas em 1978 o contexto político-social-econômico do país era muito distinto, assim 
como a cena cultural. 

As ditaduras financiadas América Latina afora pelos Estados Unidos, o pensamento 
terceiro-mundista e as guerras coloniais na África traziam uma nova conscientiza-
ção a respeito das tramas de sucessivas colonialidades que interligavam as nações 
do continente. Apesar dos inúmeros pontos de convergência em vários aspectos, 
a região é muito heterogênea e os trânsitos, muito marcados pelas línguas e his-
toricidade coloniais, o que sempre contribuiu para o isolamento do Brasil.  Nunca 
houve políticas de investimento no intercâmbio entre os países latino-americanos 
e a situação política do período não colaborava absolutamente com qualquer coisa 
que propusesse integração. No entanto, artistas e críticos de arte procuravam for-
mas de aproximação e de trocas como uma maneira de lutar contra o imperialismo 
norte-americano e descolonizar a história da arte local. A virada de interesse de 
três críticos de arte no início da década de 1970, cujos textos circularam por Portu-

1 Texto originalmente publicado em 2019 no 5º número da Revis-
ta Electra da Fundação EDP.
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gal graças à revista Colóquio/Artes, exemplificam este movimento: Aracy Amaral, 
Frederico Morais e Mário Pedrosa. 

Aracy Amaral (1930) formou-se no ambiente vivaz da São Paulo dos anos 1950, que 
sediava a Bienal, o Masp, o Museu de Arte Moderna, companhias de teatro e estú-
dio de cinema. Chegou a atuar como monitora na I Bienal de São Paulo e cobriu as 
demais edições pela imprensa. Nos anos 1960, trabalha como curadora assistente 
no Museu de Arte Contemporânea da USP e inicia sua longa pesquisa sobre Tarsila 
do Amaral e a Semana de Arte Moderna de São Paulo como tema de mestrado e 
doutorado. Na década de 1970, volta-se para uma investigação sobre a Hispanidade 
na Arquitetura em São Paulo pela qual percorre, entre 1973 e 1977, Bolívia, Peru, 
Argentina, Guatemala, México, Colômbia e Equador, além de Portugal. Aliás, dis-
cutir a América Latina também deu-se de várias formas, desde como consultora 
e pensadora até como representante do Brasil na reunião da Unesco – ICOM, em 
1975, para o preparo da exposição América Latina através de suas artes, no Méxi-
co.  Além disso, atuou no Simpósio sobre Arte e Literatura na América Latina, na 
Universidade do Texas, EUA, passando pela implantação da disciplina Introdução à 
Arte na América Latina na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP (em 1976) 
e finalizando em ações de integração de críticos e curadores da região, como em 
sua  participação na criação da União de Museus Latino-americanos e do Caribe 
(UMLAC), em 1978, e no seu apoio para a continuação da Bienal Latino-americana 
de São Paulo, em 1980. 

Já Frederico Morais (1936) notabilizou-se como o crítico da arte de guerrilha, ou 
seja, da geração que emergiu durante a Ditadura Militar e que trazia novas formu-
lações e atitudes políticas para seus trabalhos, como Cildo Meireles e Artur Barrio, 
tanto em Belo Horizonte (sua cidade natal) quanto no Rio de Janeiro, onde man-
tém-se radicado desde meados dos anos 1960. Seus projetos curatoriais a partir de 
1968 envolviam experimentação artística fora do museu e a participação ativa da so-
ciedade, a exemplo de Arte no Aterro (Rio de Janeiro/1968), Do Corpo à Terra (Belo 
Horizonte/1970) e Domingos da Criação (Rio de Janeiro/1971). Nos seus primeiros 
anos como crítico de arte (a partir de 1966) concentrou-se na conceituação da nova 
vanguarda brasileira e na sua promoção por meio de textos e defesas acaloradas 
em júris de salões. A questão da arte na América Latina começa a ser adensada em 
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seu pensamento a partir de 1975 quando o crítico passa a  circular pelo continente 
participando de comissões, simpósios, cursos sobre arte brasileira e publicações, 
o que lhe deu a oportunidade de conhecer e manter contato frequente com espe-
cialistas, artistas e instituições do México, Guatemala, Venezuela, Colômbia, Equa-
dor, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. Em 1979, lança Artes Plásticas na 
América Latina: Do Trânsito ao Transitório, um livro que arregimenta seus escritos 
sobre a produção artística e questões teóricas sobre a região publicados em revis-
tas especializadas latino-americanas, além de textos que foram elaborados como 
cadernos de viagens de seus deslocamentos em quase quatro anos. O novo inte-
resse afinava-se com as discussões presentes no país ao mesmo tempo em que a 
geração de artistas defendidos por Morais já estava estabelecida. 

Mário Pedrosa (1900-1981), considerado um dos maiores críticos de arte do Brasil 
e a grande inspiração para os então jovens críticos Amaral e Morais, manteve por 
décadas seu entusiasmo com a arte de caráter internacional, mesmo reconhecendo 
a importância da arte de todos os períodos históricos da América Latina, a exemplo 
da VI Bienal de São Paulo de 1961, que sob seu comando contava uma história da 
arte não hegemônica e eurocêntrica, pois incluía a arte feita pelos indígenas para-
guaios das Missões Jesuíticas e a arte pré-colombiana do Peru, além da caligrafia 
sino-japonesa do século VIII e a arte aborígene australiana. Numa das entrevistas 
concedidas ao assumir a direção do Museu de Arte Moderna de São Paulo, em 1960, 
Pedrosa já dizia que o modelo bienal era anacrônico e que sua nova vocação deveria 
ser como espaço de intercâmbio entre os povos latino-americanos. 

Todavia, podemos observar que a grande guinada de foco exclusivo para a região e 
as artes de códigos não eurocêntricos no pensamento de Mário Pedrosa deu-se no 
seu exílio no Chile a partir de 1970, durante o governo de Salvador Allende, quando 
ele entrou em contato com as políticas de reparação ao povo Mapuche, além de 
trabalhar num levantamento do que seria a tal Arte Latino-americana com Miguel 
Rojas Dominguez, no Instituto de Artes Latino-americanas. Seus escritos desde 
1966 mostram seu desencanto com o que o crítico chamou de Arte Pós-moderna, a 
exaustão da Arte Moderna e de seu potencial de transformação social, represen-
tada pela Pop Arte norte-americana. Porém, no Chile, ele ainda funda o Museu da 
Solidariedade (1972), com cinco mil obras doadas por artistas do mundo inteiro ao 
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povo chileno. Após o golpe militar de Augusto Pinochet, Pedrosa segue para novo 
exílio em Paris e, em 1975, escreve Discurso aos Tupiniquins ou Nambás, texto em 
que versa sobre a morte da arte e as diferenças entre a arte do hemisfério dos ricos 
e imperiais (decadente, burguesa e voltada para o mercado capitalista) e a arte dos 
países do Terceiro-mundo (onde uma nova arte pode surgir ao se descolonizar a 
história da arte). 

Ao retornar ao Brasil, no final de 1977, tem como principal projeto a exposição Ale-
gria de Viver, Alegria de Criar, uma grande mostra de arte indígena brasileira, no 
Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. No entanto, o incêndio no museu, em 
1978, que queimou 90% do acervo, inviabiliza a exposição, e acaba por levar Mário 
Pedrosa a projetar o Museu das Origens, como uma alternativa mais atualizada 
para a nova etapa da instituição. Tratava-se de um complexo com o Museu do Índio, 
Museu do Negro, Museu de Arte Virgem (do Inconsciente), Museu de Arte Moderna 
e o Museu de Artes Populares, que seriam interligados organicamente. O projeto é 
explicado pelo crítico numa matéria publicada no Jornal do Brasil (em 15/09/1978): 
“Toda a arte moderna inspirou-se na arte dos povos periféricos, portanto nada mais 
adequado para o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro do que apresentar essa 
arte que temos em abundância, ao lado de um acervo de arte contemporânea bra-
sileira e latino-americana”. 

A proposta do Museu das Origens anunciada por Pedrosa ecoava parte das dire-
trizes da I Bienal Latinoamericana que abriria em menos de dois meses, a 03 de 
novembro de 1978, com a curadoria da argentina Silvia Ambrosini e do peruano 
Juan Acha. Pela primeira vez, a bienal organizava-se ao redor de um tema e não 
em representações nacionais como ocorria até então neste e em todos os even-
tos semelhantes ao redor do mundo. Desejava-se evitar o conceito geopolítico da 
divisão por países e conseguir uma visão mais abrangente e orgânica da arte do 
continente. O mote escolhido após a consulta a especialistas de várias áreas de 
conhecimento (tais como sociologia, antropologia, psicologia, música, teatro, dança 
e crítica de arte) foi Mitos e Magias, um tema polissêmico, mas fácil de resvalar 
em auto-exotização. Importante ressaltar que esta iniciativa ocorreu nove anos da 
incensada exposição Magiciens de la Terre, curada por Jean-Hubert Martin, no Cen-
tre George Pompidou, em Paris. Buscava-se encontrar os denominadores comuns 
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entre os países da região a partir de “redescobrimentos” das origens e discussão 
da transculturação formadora das culturas latino-americanas. A mostra foi inicial-
mente dividida por categorias antropológicas: origem indígena, origem africana, 
origem euro-asiática e origem mestiça. Apesar da intenção de abordar a produção 
apenas pelo recorte sugerido, os 14 países participantes preferiram manter a sepa-
ração por nacionalidade e por isso as participações nacionais acabaram recebendo 
as classificações por origem dentro de cada delegação. Fizeram parte do evento: 
Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, El Salvador, Equador, Honduras, México, 
Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguai.

A crítica de arte brasileira dividiu-se em duas posições a respeito da proposta da 
Bienal Latino-americana: a dos críticos que acharam que a bienal sofria de na-
cionalismo xenófobo, arianismo artístico e etnocentrismo latino-americano, como 
Jacob Klintowitz, Sheila Leirner, Rada Abramo e Mário Schemberg e os críticos que 
apoiaram e defenderam a iniciativa da bienal e a importância de se debater a arte 
continental, como os já comentados Aracy Amaral, Mário Pedrosa, Frederico Morais 
e Roberto Pontual.  

Ao observarmos a lista de artistas participantes e a filiação a cada categoria da ex-
posição, notamos que praticamente todos os artistas que constam nos segmentos 
de arte de origem indígena e africana são brancos que em seus trabalhos reme-
tem-se às questões indígenas e africanas de uma maneira distanciada e exotizante. 
A grande maioria dos artistas encontra-se na categoria mestiça. A representa-
ção da Argentina é um dos exemplos mais interessantes, pois arregimentou um 
grupo forte de 12 artistas da geração mais atuante daquele momento que seguem 
sendo importantes para a arte atual. Do total das obras participantes, a maioria 
foi categorizada como de origem indígena (6), seguida por de origem mestiça (5), 
euroasiática (2) e africana (1), representada pela pintora Juana Butler que esteve 
presente também na seção indígena. Entre os trabalhos inclusos na parte indígena 
consta o espetáculo de dança de Ana Labat, que se baseava na produção musical 
latino-americana referente aos mitos e lendas do continente. Na parte mestiça en-
contravam-se Liliana Porter e o grupo de los trece, encabeçado por Jorge Glusberg. 
Marta Minujin e David Lamelas encontravam-se no conjunto dos trabalhos de ori-
gem euro-asiática. O Brasil apresentou um grupo heterogêneo e fraco, composto 
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por muitas obras folclóricas e superficiais na concepção e na materialização. As 
vozes dos povos marginalizados entraram como parte documental, a exemplo dos 
desenhos dos índios Yanomami apresentados pela fotógrafa Claudia Andujar e a 
mostra curada por Raul Lody dos terreiros de candomblé Nação Kêtu (RJ) sobre 
os orixás. Dos artistas que figuravam em mostras relevantes no Brasil constavam 
Antonio Henrique Amaral, Glauco Rodrigues e Humberto Espíndola. 

A montagem da exposição deixou muito a desejar, principalmente com relação a 
alguns países de menor importância geopolítica. A crítica Marta Traba acusou a 
direção da Bienal de racismo porque, no seu entender, a instituição discriminou 
diversos países “riquíssimos em mitos e magia”, que ficaram ausentes e foi descor-
tês com vários países convidados que não receberam a devida atenção na monta-
gem, apresentação e sinalização das obras. No seu entender, a Bienal, ao privilegiar 
grandes países como o Brasil, Argentina e México, reproduzia, no interior da Améri-
ca Latina, as mesmas relações de dominação e de poder que existem entre a região 
latino-americana com países hegemônicos. Ademais, concluiu-se que o tema da 
bienal, rico do ponto de vista teórico, foi irrelevante em termos de produção artísti-
ca. Para Frederico Morais, no caso da representação brasileira, beirou-se ao campo 
folclórico, ao kitsch, à reportagem ou simples acumulação de material.

O ponto forte do certame foi o simpósio que ocorreu entre 03 e 06 de novembro de 
1978 e que contou com contribuições de gerações de pensadores, tais como a velha 
guarda representada por Mário Pedrosa, Romero Brest, Juan Acha e Marta Traba 
e a nova geração de críticos-teóricos formada por Nestor Garcia Clanclini, Mirko 
Lauer, Jorge Alberto Manrique, Rita Eder. As discussões foram divididas em três 
segmentos: 1) Mitos e Magia na Arte Latino-americana; 2) Problemas gerais da Arte 
Latino-americana e 3) Propostas para a II Bienal Latino-americana de 1980. Os de-
bates foram densos e produtivos, na opinião de vários dos críticos que repercutiram 
o encontro na imprensa, principalmente por gerar a troca de ideias de pensadores 
presentes em vários pontos da América Latina. Neste encontro, Pedrosa apresen-
tou seu último texto de peso: Variações sem tema ou a arte da retaguarda. Mesmo 
com todo o criticismo aos tropeços da primeira bienal latino-americana, Amaral e 
Morais mantiveram seu entusiasmo para a continuação do projeto.
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Quando Luiz Villares assumiu a presidência da Bienal de São Paulo, em fevereiro 
de 1980, a II Bienal Latino-americana estava prevista para outubro daquele ano, 
mas ficou evidente que a sequência do projeto estava ameaçada. Existia somente 
um regulamento distribuído às embaixadas e um grande problema financeiro. Não 
havia dinheiro e nem vontade política. Mas isso não ficou óbvio no início do manda-
to. Aracy Amaral foi chamada para pensar num plano reestruturador para a bienal, 
a convite do novo presidente que desejava que a bienal fosse uma entidade viva e 
atuante durante todo o ano e não apenas um evento a cada dois anos. Ao arquiteto 
Paulo Mendes da Rocha foi solicitado um projeto de reforma interna do prédio da 
bienal para adequá-la às novas funções interdisciplinares e permanentes. O tra-
balho de ambos os profissionais foi engavetado pelo presidente da instituição e a 
decisão sobre o futuro da bienal latino-americana foi colocado nas mãos de mais 
de 30 críticos de arte de vários países do continente e do Brasil que se reuniram 
entre 16 e 18 de outubro de 1980, em São Paulo. Entre as opções, a mais votada foi 
a de uma bienal internacional com ênfase na Arte da América Latina. O desequi-
líbrio econômico da região pode ter pesado na escolha, pois muitos países não ti-
nham como enviar representações nacionais anualmente a São Paulo. Em resumo, 
a escolha recaiu sobre o fim da Bienal Latino-americana. Para Amaral a resolução 
recairia na descrença na própria arte como valor autônomo, na preocupação de se 
manterem atrelados ao sistema de arte dos grandes centros do mundo, no temor 
do isolacionismo. 

Apesar do tom essencialista e redutor da proposta da Bienal Latino-americana, 
seu eco pode ser sentido em mostras que ocorreram depois, como a Bienal de 
Havana (voltada apenas para países do terceiro-mundo), a I Bienal do Mercosul 
(curada por Frederico Morais em 1997 e que trouxe extenso levantamento da arte 
produzida na América do Sul em um século) e na XXIV Bienal de São Paulo, curada 
por Paulo Henkenhoff e conhecida como a bienal da Antropofagia. Ocorrida 20 anos 
após a bienal latino-americana, trazia um olhar questionador a partir da América 
do Sul para a arte mundial. Hoje domesticado como uma seção do mercado de arte, 
a América Latina é ainda uma questão em disputa e repleta de pontos cegos, mas 
não menos urgente. 
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RIDYAS: TOTEM TOTAL1

ÁNGEL CALVO ULLOA

Em março de 2017, trinta e oito anos após a morte de José Ricardo Dias Ridyas 
(Araçatuba, 1948 - São Paulo, 1979), sua família ofereceu-me a oportunidade de 
viajar para Santa Branca, no interior do Estado de São Paulo, para examinar toda a 
documentação que, desde sua morte repentina, estava armazenada em caixas na 
casa de campo da família. Acompanhado pela artista Alice Ricci, principal promo-
tora dessa redescoberta, retiramos a vedação e revisamos por horas os cadernos, 
planos de montagem detalhados, recortes de jornais e diversos materiais que nos 
apareceram. O trabalho desse primeiro contato resultou na recuperação da instala-
ção de Ridyas selecionada para participar da XIV Bienal Internacional de São Paulo 
em 1977, na seção Poesia Espacial da qual também participavam artistas como Al-
varo de Sá, Wladimir Dias Pino, Emilio Isgró, José Pedro Costigliolo, Kurt Sigrist ou 
José María Cruz Novillo, além dos compositores e músicos Walter Smetak, Paulo 
Moura ou Ernst Widmer, os cenógrafos e autores teatrais Seme Lutfi e Rui Frati – 
Equipe Actio – ou Ewald Hackler, e o urbanista Mauricio Fridman. Aconselhados 
por Luiza Ricci, companheira e assistente de Ridyas nos anos prévios à sua morte, 
inauguramos em 31 de março de 2017, na Sala de Projetos do Ateliê Fidalga, a re-
montagem desse projeto que, meses depois, após a sua segunda apresentação na 
Semana de Arte pela Central Galeria, foi adquirida e passou a fazer parte da Cole-
ção do Museu de Arte Moderna de São Paulo.

Mas antes de abrirmos essas caixas, devemos voltar à história de José Ricardo 
Dias, que nasce como artista em 1967, de acordo com ele mesmo, com o seu pri-
meiro contato com o livro Teoria da Poesia Concreta. Textos críticos e manifestos 
1950 - 1960, publicado pelos irmãos Augusto e Haroldo de Campos e Décio Pignatari, 
em 1965. Ridyas, que entre 1965 e 1966 estudou Desenho Arquitetônico, vai ingressar 
alguns anos mais tarde na FAUBC - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Braz 
Cubas de Mogi das Cruzes (1972), curso este que o artista tranca para retomar em 
1977 na FAUFB - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Farias Brito da Universi-
dade de Guarulhos. Neste período, ele une seus conhecimentos em arquitetura, 
sua atividade profissional como designer gráfico e designer de interiores, aos seus 

1 Texto curatorial originalmente publicado por ocasião da ex-
posição Ridyas. Totem Total. Central Galeria. São Paulo. 2019.
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primeiros passos como artista. Em 1972 ele mostra pela primeira vez, na Faculdade 
de Letras de Santos, alguns poemas com os quais já assumia uma série de solu-
ções formais muito próximas às que o grupo fundador da revista Noigandres havia 
desenvolvido. Havia entretanto, uma clara aproximação ao grupo que, em 1967, havia 
se definido como Poema Processo, de cuja existência Ridyas teria tido noticia no 
momento de sua viagem pelo Nordeste do Brasil em 1970. No entanto, talvez por 
causa de sua formação na fase mais dura da ditadura, o processo de Ridyas seguia 
uma linha que poderia parecer mais autobiográfica e menos explícita politicamente. 
Ainda assim, seu marcado caráter trágico derivava às vezes em reivindicações que 
transcendiam o pessoal. 

Assumida sua filiação a um campo de múltiplas influências, em 1973 ele será convi-
dado a participar do evento Expoesia 1, projetado pelo escritor e professor Affonso 
Romano de Sant’Anna dentro do Departamento de Literatura da PUC-Rio que tinha 
como objetivo “organizar uma mostra onde estivessem representados os principais 
movimentos e tendências das últimas décadas e revelasse ao público novos poetas, 
éditos e inéditos”2. Como resultado de sua participação nesta exposição, seu traba-
lho será resenhado pela primeira vez em um extenso artigo do terceiro número da 
revista Argumento assinado por Antônio Carlos de Brito e Heloísa Buarque da Ho-
landa, responsáveis por aqueles anos da teorização sobre o que eles chamavam de 
Geração Mimeógrafo, fundadora da Poesia Marginal que depois Buarque de Holanda 
reuniu no volume 26 poetas hoje.

À medida que avança a década de 70, Ridyas será especialmente influenciado pela 
figura de Décio Pignatari e pelos estudos da semiótica, design e teoria da informa-
ção. Tais estudos irão derivar, como no caso de Pignatari, em trabalhos direciona-
dos ao design de produtos e à imagem corporativa que, em muitos casos, realimen-
tarão sua produção artística. No nível técnico, além de seus cuidadosos exercícios 
de caligrafia manual, aparecerão as letras transferíveis patenteadas pela empresa 
inglesa Letraset, em 1964, e que Augusto de Campos já havia começado a usar na-
queles anos.3 As Letraset vão aparecer continuamente durante toda a produção de 
Ridyas e, no caso dos poemas visuais montados sobre chassis, ele usará reprodu-
ções fotográficas de seus originais, tratados a fim de limpar tanto quanto possível 
qualquer traço manual.

2 Antônio Carlos de Brito e Heloísa Buarque de Holanda, Nosso 
verso de pé quebrado, Argumento: Revista mensal de cultura, 
ano 1, nº 3, janeiro 1974, Ed. Paz e Terra, Rio de Janeiro.

3 Poesia concreta: o projeto verbivocovisual / [organização: 
João Bandeira, Leonora de Barros] - São Paulo: Artemeios, 
2008.
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Entre 1973 e 1977, o artista participará de algumas exposições coletivas, como a 
Semana de Arte de São Bernardo do Campo (1976), onde também fará o cartaz para 
o edital. Durante esses anos, ele combinará sua atividade artística com o ensino, 
ministrando cursos de desenho de arquitetura na END - Escola Nacional de Design 
de São Paulo. Sua persistente pesquisa, que pode ser atestada por seus cadernos 
de anotações, vai culminar, em 1977, na configuração do seu primeiro projeto em 
grande escala, cuja origem está nos poemas de 1972 e que, evoluído para a insta-
lação, será selecionado para a XIV Bienal Internacional de São Paulo. Isto significa, 
além do impulso necessário em sua carreira, uma oportunidade para o diálogo com 
outros artistas durante os dias de montagem da Bienal. Neste momento ele esta-
beleceu contato e se apresentou para alguns dos que estavam expondo no mesmo 
ano, cujos trabalhos podem ser vistos como importantes referências ao que sua 
breve produção futura viria a se tornar. Tal é o caso de Rubem Valentim, que ele co-
nhece naqueles dias, e com quem irá criar uma ligação estreita que pode ser perce-
bida na amigável dedicatória que Valentim escreveu para Ridyas em uma pequena 
serigrafia de sua autoria. É visível também a influência profunda que seu trabalho, 
pelo processo de síntese de suas formas ou pela relação estabelecida com as re-
ligiões de matriz africana, terá sobre o projeto Totem Total com que Ridyas vai ser 
selecionado, em 1978, para a I Bienal Latinoamericana. A influência das figuras de 
Álvaro de Sá e Wladimir Dias Pino, com quem ele dividiu a seção Poesia Espacial, 
também foi de grande importância, pois foram eles que, uma década antes, criaram 
o Poema Processo, que Ridyas havia assimilado de maneira tímida em casos como o 
da conversão da letra E em um feto, em um de seus primeiros poemas, ou em outro 
caso, quando a palavra fome é diluída em seis passos. 

Contudo, a figura que o afastaria da poesia visual para uma relação plástica das 
formas orgânicas e um forte vínculo com a natureza foi Frans Krajberg, presente 
na Bienal de 1977, com quem Ridyas, sequer teve a oportunidade de conversar. O 
nome do artista foi destacado por Luiza Ricci e agora, ao observar seus trabalhos 
daquele período, podemos concluir que o Totem Total encerra a série de referências 
anteriores para dar sequência a uma nova evolução que não poderia ser compre-
endida sem a influência de Krajberg. Tal influência junto ao fato de que a Bienal de 
1977 introduziu importantes mudanças em seu trabalho, além da apresentar novos 
formatos artísticos, é confirmada em uma terceira instalação que Ridyas projetará 
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para o concurso do I Salão Nacional de Artes Plásticas do Rio de Janeiro. É possível 
também notar o inevitável eco do Grupo Neoconcreto vinculado a uma vivência com 
o próprio trabalho que o artista experimentava naquele momento.
      
Após a experiência vivida na Bienal de 1977, a nova linguagem sobre a que estava 
trabalhando conectará, de uma vez, uma série de acontecimentos vinculados ao 
Nordeste do Brasil. Em primeiro lugar, sua viagem de trem para a Bahia no início 
dos anos 1970, onde permaneceu durante algum tempo. Nessa viagem Ridyas en-
trou em contato com o artista Carlos Francisco de Almeida Sampaio, o Chico Diabo, 
e com o grupo de Poetas da Cacimba, com quem colaboraria posteriormente com 
três poemas visuais, além de fazer o projeto gráfico do livro Norte Morte. Antologia 
de Poetas da Cacimba, editado em Natal em 1976.  O contato com Rubem Valentim 
confirmará seu interesse pela arte popular e suas derivações até uma formalização 
plástica, fato que o distancia da agenda esperada para um artista paulistano. Não 
será irrelevante para Ridyas que em 1978 o próprio Rubem Valentim – em uma ope-
ração iniciada no ano de 1975 para aumentar a presença de arte pública na cidade 
de São Paulo –4 seja encarregado de realizar uma grande escultura para a Praça da 
Sé quando esta foi reurbanizada pelo motivo da construção da estação de metrô ali. 
Valentim criará um grande totem de mais de oito metros de altura intitulado Emble-
ma de São Paulo, definido por ele como marco sincrético da cultura afro-brasileira 
e que, claramente, despertará em Ridyas o interesse por projetar um trabalho que 
fique para a posteridade, como centro de um lugar de encontro coletivo.

Minha arte tem um sentido monumental intrínseco. Vem do rito, da festa. Busca as 
raízes e poderia reencontrá-las no espaço, como uma espécie de ressocialização 
da arte, pertencendo ao povo. É a mesma monumentalidade dos totens, ponto de re-
ferência de toda a tribo. Meus relevos e objetos pedem fundamentalmente o espaço. 
Gostaria de integrá-los em espaços urbanísticos, arquitetônicos, paisagísticos.5  

Em 1978 a Fundação Bienal de São Paulo convoca a I Bienal Latino-Americana com 
a intenção de “indagar acerca do comportamento visual, social e artístico dessa 
região imensa do Continente Americano, procurar seus denominadores comuns e 
instaurar a preocupação pela pesquisa e análise, com a finalidade de reconhecer 
nossas identidades e potencialidades”.6 Para concorrer a essa nova chamada, Ri-

4 Sobre a efervescência que irá viver a escultura pública em 
São Paulo a partir de 1975 é esclarecedor o texto “Arte na ci-
dade: emergência da escultura monumental em São Paulo”, de 
Aracy Amaral, presente em sua compilação de textos “Arte e 
meio artístico: entre a feijoada e o x-burguer”, Nobel: São Paulo, 
1983. 

5 Rubem Valentim, Manifesto ainda que tardio, em Rubem Va-
lentim: construções afro-atlânticas, MASP, São Paulo, 2018.

6 Catálogo I Bienal Latino-Americana de São Paulo, Fundação 
Bienal de São Paulo, 1978.
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dyas projetou o Totem Total, um conjunto escultórico que se inseria na seção Mes-
tiçagem, uma das quatro em que foi dividida Mitos e Magia, tema central da contro-
versa Bienal que nunca foi perdoada por alguns erros cometidos em sua primeira 
edição que, no entanto, outras bienais vêm cometendo ao longo de sua história. 

Sua proposta inicial consistia em cinco monotipos cujos títulos: No princípio era o 
caos, Genese, Mitos e mítica, Totem e Fragmentação/Caos; estabeleciam um nexo 
entre as crenças de origem cristã e de religiões de matriz africana. Para acompa-
nhar as monotipias, Ridyas projetou um grande totem modular de três metros de 
altura e dois de largura, composto a partir de um símbolo ou caractere que, adapta-
do, conseguia representar o M de Mitos e Magia, mas também o E que unia aqueles 
conceitos.

Nos projetos elaborados por Ridyas, estão definidos todos os detalhes para a dis-
posição espacial do conjunto. Planejado para ocupar uma praça circular de doze 
metros de diâmetro em cujo centro se situaria o totem, circundado por uma parede 
curva que ocuparia um terço do perímetro da circunferência, sobre a qual se dispo-
riam as cinco pinturas abraçando-o. Com o fim da Bienal, Ridyas havia previsto que 
a escultura ocupasse de maneira permanente algum espaço do Parque Ibirapuera, 
que permaneceu como projeto em um quarto plano de montagem intitulado Praça, 
cuja legenda dizia:

A obra apresentada deve transcender esta exposição devido ao seu caráter monu-
mental. Somente a praça absorve este caráter tornando-a ainda mais pública, mais 
participante. Marcando na paisagem a mensagem milenar dos nossos ancestrais da 
cultura pré-colombiana. 

Para a realização da escultura, Ridyas projetou e detalhou sua construção em uma 
série de oito blocos que poderiam ser de madeira ou concreto, os quais reprodu-
ziam o M/E, símbolo presente tanto no totem, quanto nas cinco pinturas.

A possibilidade de se executar a escultura em dois materiais diferentes respondia, 
essencialmente, à sua exposição inicial dentro do pavilhão da Bienal e seu desejo de 
montá-la, posteriormente, no espaço aberto do Parque Ibirapuera com um material 
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que fosse resistente às intempéries do tempo. No caso das pinturas, a ficha técnica 
apresentada por Ridyas no momento de sua inscrição, descreve-as tecnicamente 
como sendo óleo sobre papel, o que gera sérias dúvidas. Tais pinturas poderiam 
ter sido feitas com a técnica da litografia, monotipia, ou pelo uso de estêncil, que 
naqueles anos tinham forte presença nos processos de edição marginal. 

Devido à falta de patrocínio, o totem, desenhado minuciosamente em múltiplos pla-
nos por ele, não foi construído na escala que o artista havia inicialmente previsto e 
a instalação teve que ser apresentada como uma pequena maquete de pedra, hoje 
desaparecida. Assim como o totem, a parede curva que Ridyas havia projetado foi 
também substituída no projeto por algumas ripas de madeira encaixadas entre o 
teto e o solo, delineando a parábola inicialmente desenhada para sustentar as pin-
turas. 

Finalmente, a instalação teve que ser apresentada de maneira mais simples, com 
as peças dispostas sobre a parede reta do próprio pavilhão e com a maquete do 
totem colocada sobre um cubo branco. Ao ver algumas imagens de arquivo recu-
peradas pela curadora Fabricia Jordão para a mostra I Bienal Latino-americana 40 
anos depois, inaugurada recentemente no Centro Cultural São Paulo, parece decep-
cionante que o ambicioso projeto de Ridyas tivesse, por fim, que se conformar em 
ser mostrado de modo tão aquém do projeto original e houvesse passado, por isso, 
despercebido. De qualquer maneira, sua investigação foi incansável e, tanto a quan-
tidade de documentação gerada como o esforço de seu trabalho minucioso, nos leva 
a pensar em um personagem metódico, quase obsessivo, que parecia disposto a 
não perder nenhum instante, como se de alguma maneira intuísse sua breve passa-
gem pelo mundo. A morte de Ridyas, com apenas trinta anos de idade, interrompeu 
o que poderia ter sido uma trajetória destacada dentro da arte brasileira de sua ge-
ração. Agora, quarenta anos após a primeira apresentação pública de Totem Total, a 
atitude meticulosa no desenvolvimento de seus projetos conjuntamente com o fato 
de sua família ter preservado esse material durante tanto tempo, possibilitaram a 
montagem, finalmente fiel, ao que o artista havia projetado inicialmente.
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