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Resumo 
 
O presente artigo pretende analisar a IX edição da Bienal Internacional de São Paulo e a I 
Bienal Nacional de São Paulo, que aconteceram nos anos 1969 e 1970, respectivamente. Para 
isso, estamos desenvolvendo uma pesquisa pautada primordialmente em dados resgatados da 
documentação histórica gerada por tais eventos e conservada no Arquivo Histórico Wanda 
Svevo da Fundação Bienal. Ao levantar os dados históricos, também discutiremos o 
envolvimento dos artistas participantes desses eventos com a arte produzida no período, bem 
como se deu a assimilação desses nomes por uma história da arte oficial. Por fim, pretendemos 
refletir sobre a questão da crise da exposição de arte convencional, que se evidencia no Brasil 
durante esse período. 
 
Palavras-chave: Bienal de São Paulo, Exposições de Arte, Arte Brasileira nos anos 1960-70. 
 
 
Abstract 
 
The purpose of this article is to analyze the Ninth São Paulo Biennial and the First National 
Biennial of São Paulo which took place in 1969 and 1970, respectively. With this purpose in 
mind, we are developing a research based primarily on data retrieved from the historical 
documentation that emanate from these events and that are kept today in the Wanda Svevo 
Historical Archive of the Biennial Foundation. Besides raising historical data, we will also discuss 
the kind of involvement the artists participating in these events had with the art that was 
produced in this period. Furthermore, we will examine how the names of these artists were 
assimilated by the official history of art. Finally, this study intends to discuss the question 
concerning the crises in the exhibitions of conventional art, which was evident in Brazil during 
this period.  
 
Key-words: São Paulo Biennial, art exhibitions, Brazilian art in the 1960s and the 1970s. 
 

 
 
Os antecedentes artísticos e históricos 

A Bienal de São Paulo vive a tensão entre os campos da arte e da política desde seu 

nascimento, em 1951. Por meio de uma breve revisão histórica, é possível constatar esse 

fenômeno. Na década de 1940, setores emergentes da sociedade paulista e intelectuais 

interessados na criação de instituições que abrigassem a produção artística moderna 

encontraram em Nelson Rockeffeler o parceiro ideal pra a concretização de seus projetos. O 

diretor do MoMa em Nova York doa um conjunto de obras, viabilizando a instauração do Museu 
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de Arte Moderna de São Paulo, em 1948. Com o auxílio de representantes das artes e 

membros da família, Francisco Matarazzo Sobrinho preside a instituição e o crítico belga Leon 

Dégand é convidado para exercer o cargo de diretor artístico. 

A inauguração do MAM é realizada com a mostra Do Figurativismo ao Abstracionismo, 

apresentando 51 artistas ao público brasileiro, dentre eles Wassily Kandinsky, Jean Arp, 

Alexander Calder, Robert Delaunay e outros nomes ligados ao abstracionismo geométrico. Do 

grupo selecionado, apenas três artistas são brasileiros, Cícero Dias, Waldemar Cordeiro e 

Samson Flexor. Enquanto alguns festejavam o evento de arte moderna, outros criticavam a 

ausência da arte figurativa. “Quatro meses depois da inauguração, Dégand pedia demissão 

incomodado com a pressão dos artistas e, principalmente, com a centralização do poder nas 

mãos de Ciccillo, que não aceitava a interferência do diretor artístico em suas decisões”1. 

Logo após a inauguração do Museu de Arte Moderna de São Paulo, seu fundador propôs a 

realização de uma grande mostra internacional inspirada na Bienal de Veneza2, enfrentando a 

resistência de alguns membros da Diretoria do museu que achavam a idéia prematura. Assim 

mesmo, Ciccillo Matarazzo definiu o ano de 1951 para a efetivação do evento. Os 

organizadores da Bienal viam no cenário a oportunidade de transformar São Paulo “em um 

novo pólo cultural, um novo centro internacional para as artes, uma referência para o mundo”3, 

já que no período pós segunda Guerra Mundial, a Europa encontrava-se em processo de 

reconstrução. A proposta “visava à internacionalização do circuito artístico local, promovendo 

um confronto sistemático entre a produção artística nacional e das regiões hegemônicas”4. 

Para a organização da mostra, Ciccillo conta com a estrutura do MAM, porém necessita de 

apoio financeiro privado e público. Consegue do Banco do Estado de São Paulo e do Governo 

do Estado o patrocínio de prêmios. A maior dificuldade para a concretização da mostra foi 

convencer os artistas estrangeiros a enviarem seus trabalhos para um país que não tinha 

presença política nem cultural no cenário mundial. Percebendo isso, fato que podemos 

comprovar nas trocas de correspondências arquivadas na documentação histórica da I Bienal, 

Ciccillo enviou sua esposa Yolanda Penteado para fazer os convites pessoalmente aos artistas 

ou realizar contatos com as embaixadas dos países para promoverem suas representações 

nacionais. Yolanda garante o aval da Presidência da República e do Itamaraty para suas 

viagens ao exterior, contando com a ajuda de Maria Martins5 e contatos na cúpula do governo. 

Parte então, em caráter semioficial e o Itamaraty, por meio das embaixadas brasileiras no 

exterior, passa a ser o “elo” entre os organizadores do evento e os contatos internacionais.  
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A I Bienal foi inaugurada em pavilhão próprio no Parque Trianon, na Avenida Paulista, espaço 

concedido pela prefeitura da cidade (onde hoje está instalado o Museu de Arte de São Paulo), 

projetado dentro dos preceitos do modernismo arquitetônico6. 

Porém, o dia da abertura da mostra é marcado por protestos. A conexão do MAM com o MoMA 

não agrada uma parte da comunidade artística brasileira e o grupo ligado ao Partido Comunista 

protesta do lado de fora do edifício no Trianon, “contra aquilo que chamavam de manobra 

imperialista e verdadeira farra de tubarões”7. Acusavam o MAM e a Bienal de promover 

expansão ideológica americana que corrompia a arte brasileira, enquanto dentro do Pavilhão, 

Ciccillo e Yolanda recepcionavam milhares de convidados da elite política, econômica e cultural 

do país. 

A partir da implantação das Bienais de São Paulo, o ambiente das artes plásticas no Brasil não 

poderia mais ser o mesmo. A mostra apresentava, em escala inédita, a arte nacional e 

internacional ao público brasileiro. Até então, a comunidade artística e o público brasileiros 

viviam isolados dos grandes centros internacionais produtores de arte. O êxito da I Bienal, 

apesar de toda improvisação, mostrou a capacidade de realização de Ciccillo e da equipe do 

MAM e garantiu sucesso às futuras edições do evento. Mário Pedrosa destaca que: 

Antes de tudo, a Bienal de São Paulo veio ampliar os horizontes da arte 
brasileira. Criada literalmente nos moldes da Bienal de Veneza, seu primeiro 
resultado foi romper o círculo fechado em que se desenrolavam as atividades 
artísticas no Brasil, tirando-as de um isolamento provinciano. Ela proporcionou 
um encontro internacional em nossa terra, ao facultar aos artistas e ao público 
brasileiro o contato direto com o que se fazia de mais „novo‟ e de mais 
audacioso no mundo.

8
 

Assim, na proporção em que a mostra cresce, também se torna cada vez mais dependente do 

investimento público. “As três primeiras mostras tiveram a metade dos custos coberta pelo 

governo; a V Bienal teve dois terços da verba governamental, e a partir da sexta edição as 

bienais tiveram cerca de quatro quintos das despesas pagos pelos três níveis de governo”9. 

Podemos perceber então, a transferência progressiva do financiamento da mostra pelo Estado. 

Em 1961 é criada a Fundação Bienal e esse novo formato facilita a arrecadação de patrocínio 

público e, cada vez mais, a Bienal de São Paulo é identificada como um evento oficial. Neste 

mesmo ano são comemorados os dez anos de Bienais, tendo Mário Pedrosa como diretor-

geral. 

Devido ao poder centralizado no presidente da instituição, intelectuais e artistas criticam o 

acesso restrito da comunidade artística na organização do evento, a falta de critérios na seleção 
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e a premiação de artistas, além do formato inadequado da exposição. Em 1963 o evento 

acontece definitivamente sob a gestão de uma entidade autônoma. Ciccillo se mantém na 

direção e extingue o cargo de diretor artístico. Quatro meses após o término da mostra, o golpe 

militar toma o poder no Brasil. Começa a partir de então uma nova etapa na relação entre arte e 

política, pois a instituição fica atrelada a um regime ditatorial. 

A preparação do golpe militar no Brasil teve o apoio de elites brasileiras, sobretudo da 

burguesia econômica e industrial. A Fundação Bienal mantém suas relações com o Estado, 

sustentando regularmente os eventos a cada dois anos. Desconfortáveis com a proximidade da 

instituição com o poder vigente, os artistas passam a procurar formas para contestar a situação. 

Conforme as formalidades já estabelecidas nas edições anteriores, autoridades políticas 

estavam presentes na Bienal de 1965. Castelo Branco, devidamente fardado, é surpreendido 

com uma carta entregue por Maria Bonomi e Sergio Camargo, pedindo a revogação da prisão 

de intelectuais, entre eles Mário Schenberg. Iberê Camargo contesta a Fundação Bienal, “que, 

na verdade, vive das subvenções dos poderes públicos federal, estadual e municipal”10. 

Já na IX Bienal de São Paulo, antes da abertura oficial da exposição, a polícia retira a obra de 

Cibele Varela, considerada “ofensiva”. Dessa maneira, as críticas à mostra acentuam-se, devido 

ao seu sistema de organização, à falta de coerência conceitual e à seleção e premiação de 

artistas. A distribuição de prêmios, segundo Jayme Mauricio, resulta em contestações “contra 

os critérios do júri especial, que obedecia aos interesses do Itamaraty, (...), que faz o maior 

investimento nacional na Bienal”11. 

Podemos identificar, a partir de então, uma crise instaurada na instituição. “Na terceira edição 

depois de sua separação do Museu de Arte Moderna e do exílio dos seus pensadores, a Bienal 

de Ciccilo, sob a ditadura militar e o império dos negociantes, parecia enterrar toda a fama e o 

respeito que havia conquistado”.12 

É evidente a relação conturbada entre arte e política nesse período, e as exposições também 

refletem isso. Por um lado, identificada com instituições oficiais, a Fundação Bienal mantém 

vinculo com o poder público e fica exposta à interferência do regime militar, assim, sofre o 

boicote de artistas e intelectuais. 
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Além disso, um ano antes da X Bienal, houve a instauração do Ato Institucional nº 5, que 

ampliava o controle do governo ditatorial sobre a sociedade civil. A censura se intensifica a 

partir de então. 

A II Bienal da Bahia, inaugurada em dezembro de 1968, foi fechada um dia após sua abertura. 

Dez obras consideradas “subversivas” são confiscadas e seus organizadores presos. No 3º 

Salão de Ouro Preto, em 1969, algumas gravuras inscritas são retiradas antes da abertura da 

mostra, nem mesmo o júri teve acesso às obras. 

No mesmo ano, a censura fecha a mostra de artistas selecionadas para a representação 

brasileira na VI Bienal de Paris, exposta no MAM-RJ, e impede sua presença na França. De 

acordo com Ferreira Gullar: 

A censura oficial determinou o encerramento da mostra, alegando que as obras 
expostas eram ou de protesto contra o regime ou obscenas. Esta medida 
implicava a proibição do envio das obras à Bienal de Paris. A reação contra a 
censura foi imediata. A Associação Brasileira de Críticos de Arte (ABCA), então 
presidida por Mário Pedrosa, emitiu uma nota de repúdio ao ato do governo, 
afirmando que ele antenava contra a “criação da obra de arte e o livre exercício 

da crítica de arte”.13 

O documento recomendava a seus membros que se recusassem a participar do júri de 

certames artísticos promovidos pelo governo. Esta recomendação foi decisiva para que os 

protestos se voltassem contra a Bienal de São Paulo. 

Segundo a historiadora e crítica de arte Aracy Amaral, 

As razões para o boicote têm sua origem em violentos atos de censura, 
praticados desde a II Bienal da Bahia (dezembro de 1968), contra seus 
organizadores, incluindo a remoção de obras de arte da mostra e de exposições 
em Belo Horizonte e Ouro Preto. A atitude mais chocante foi o encerramento, 
pelo governo, da exposição dos artistas brasileiros selecionados para a 
Biennale des Jeunes (a ser levada a efeito em Paris), que se realizava no MAM 
no Rio, devido a certas obras de arte que comportavam o protesto, ou eram de 
natureza erótica.

14
 

E é nesse contexto que se dariam a organização e realização da X Bienal de São Paulo. 

X Bienal de São Paulo15 

A décima edição da Bienal contou com representações nacionais de 53 países (oficiais), 

trazendo 491 obras de artes plásticas, 135 projetos arquitetônicos e 36 projetos de artes 

cênicas, totalizando 681 participantes (entre artistas, arquitetos e atores). 
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De acordo com a documentação presente no fundo histórico do AHWS, constatamos que essas 

representações nacionais encontram-se divididas em delegações: efetivas – aquelas que 

realmente participaram da mostra – e não efetivas, ou seja, aquelas que foram convidadas, 

porém recusaram o convite para participar do evento. Destacamos aqui que, ainda nesse 

período, os convites eram realizados com o apoio de embaixadas brasileiras em outros países, 

diretamente pelo presidente da Fundação Bienal, Ciccillo Matarazzo, ou por seus assessores 

culturais. 

Poderíamos ainda citar e discorrer acerca de inúmeras peculiaridades desta Bienal, como o 

Simpósio de Aspectos Humanísticos da Ciência ou o Programa Átomos em Ação, com 

exposições e demonstrações científicas, tudo isso convivendo junto no Pavilhão, juntamente 

com a exposição de artes da X Bienal. 

Há ainda uma série de correspondências sobre a organização das Salas Especiais da 

Alemanha, China, França e México e sobre a Sala Etapas de artistas brasileiros convidados. 

Ao iniciar a pesquisa, acreditávamos encontrar em meio a essa documentação – a fonte 

primeira gerada diretamente pelo evento – as reais discussões levantadas para se instaurar o 

boicote, já que no AHWS está arquivada a correspondência trocada entre artistas e a Fundação 

Bienal, além das atas dos júris de seleção e premiação, os regulamentos, estatutos da 

Fundação, correspondências trocadas com o Itamaraty e com os críticos de arte responsáveis 

pelos júris. Porém, como o período de estudo está sob o poder do regime militar, muitas vezes 

as informações se apresentam de maneira cifrada, indireta. E, podemos ainda levantar uma 

questão: parecem “faltar” alguns documentos, como cartas respostas de artistas ou da própria 

Fundação Bienal. 

A comunidade artística e intelectual brasileira passa a discutir e se manifestar, dentro do 

possível, perante a atuação abusiva do poder político brasileiro.  Assim, a décima edição da 

Bienal de São Paulo transforma-se em alvo de protestos. De um lado, o crítico de arte Mário 

Pedrosa estimula os artistas a retirarem-se da exposição, apoiando a idéia do “crítico francês 

Pierre Restany, que junto de artistas brasileiros exilados, ajudou a organizar a recusa de 

artistas europeus em participar do evento naquele ano...”16. De outro lado, encontra-se Mário 

Schenberg, selecionado para compor o júri nacional da Bienal, que se compromete em 

organizar uma das salas dedicadas à arte brasileira no evento, o que ia de certa maneira contra 

ao pensamento da maioria dos artistas que propunham a não participação na mostra. 
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A representação brasileira foi, naturalmente, a mais prejudicada. Cerca de 80% dos artistas 

brasileiros convidados não compareceram, a exemplo de Carlos Vergara, Burle Marx, Rubens 

Gerchman, Sérgio de Camargo e Hélio Oiticica, entre outros. Na França, o crítico de arte Pierre 

Restany organizou um manifesto Non à Biennale, de que, além deste país, participaram 

Estados Unidos, Bélgica, México, Holanda, Suécia, Argentina e Itália. 

Dessa maneira, a partir de 1969, a Bienal contrariou seu principal propósito: atualizar o público 

brasileiro acerca das manifestações artísticas contemporâneas. Segundo o crítico Agnaldo 

Farias: 

(...) distanciou-se quase por completo das tendências mais radicais, como a arte 
conceitual, a body art, arte povera, etc., que dominavam a cena artística 
naquele final de década. (...) o ramal mais produtivo da arte de então baseava-
se na capacidade de buscar saídas alternativas ao circuito artístico, o que se 
fazia negando a noção mesmo de obra de arte em favor de seu conceito e ou 
da utilização de suportes precários ou efêmeros.

17
 

Durante minhas pesquisas no Arquivo Histórico Wanda Svevo, encontrei na documentação 

histórica cartas e telegramas de artistas aceitando ou recusando a participação nesta edição do 

evento. Devido ao grande número de recusas ou desistências, a Fundação Bienal disparou um 

grande número de ofícios convites a vários artistas até preencher as lacunas para a 

representação brasileira.  

Fichas de inscrições são enviadas a museus, galerias e escolas em maio de 1969, onde artistas 

poderiam espontaneamente se inscrever.  

Em junho, foram selecionados para este certame, primeiramente vinte e cinco artistas isentos 

da apreciação do júri, por conta de sua relevância no cenário artístico. São eles: João Câmara, 

Wyllis de Castro, Lygia Clark, Roberto de Lamonica, Antonio Dias, Hermelindo Fiaminghi, 

Rubens Gerchman, Gastão Manoel Henrique, Tomoshige Kusuno, Wesley Duke Lee, Nelson 

Leirner, Roberto Magalhães, Marcelo Nitsche, Hélio Oiticica, Abraham Palatnik, José Resende, 

Ione Saldanha, Mira Schendel, Ivan Serpa, Amélia Toledo, Yutaka Toyata, Rubem Valentin, 

Carlos Vergara, Mary Vieira e Franz Weissmann. Porém, apenas oito aceitaram participar desta 

Bienal. 

Existe uma documentação muito vasta e contraditória acerca deste evento, especificamente. As 

respostas dos artistas nas cartas se contradizem com sua postura final, bem como as 

publicações em periódicos ou no próprio catálogo do evento. 
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Dessa maneira, não conseguirei dar conta neste texto de todo esse material, mas utilizarei 

exemplos para análise e comprovação dos fatos. No caso, por exemplo, do artista Rubem 

Valentim, que é convidado a participar da mostra e aceita o convite, enviando uma carta à 

Fundação Bienal, pedindo notícias dos últimos acontecimentos: “Soube que vários artistas 

brasileiros não aceitaram o convite e que alguns países importantes não participarão,  (...) é 

verdade?”18. 

Ao responder a Valentim, o diretor secretário Mário Wilches, procura minimizar a importância 

dos fatos: 

São exageradas as notícias de restrições que atingem a X Bienal, não como 
alvo, mas como meio de contestação política. OS Estados Unidos virão não 
como mostra de arte e tecnologia programada, mas como exposição que será 
selecionada. Também a França, Itália, Argentina, México, Espanha e Portugal 
estarão presentes. Apenas não virão por divergências políticas dos comissários 
a Suécia, a Holanda e a Bélgica.

19
 

 A carta segue relatando a boa média em que os artistas brasileiros irão comparecer a Bienal, 

informa que dos artistas convidados, quatorze aceitaram (o que não corresponde com a 

realidade, já que apenas oito o fizeram) e avalia que aqueles que recusaram participar 

alegaram falta de obras para preencher o espaço ou que alguns convites possam ter sido 

enviados a endereços antigos. Dessa maneira, Valentim se coloca em defesa da instituição. 

Apesar disso, e de seu nome ter saído impresso no catálogo geral da mostra, segundo nota em 

jornal da época, Valentim desiste de se apresentar no último momento20. Contudo, nas fotos da 

exposição, conservadas no Arquivo Histórico Wanda Svevo, é possível visualizar obras do 

artista. Assim, se Valentim se retirou da X Bienal, isso só ocorreu após a abertura da mostra. 

A Pré-Bienal 1970 ou I Bienal Nacional 

Antecedentes: a idealização da Bienal Nacional em 1967 e 68 

A questão levantada no projeto de pesquisa do doutorado, que liga o boicote e a criação da I 

Bienal Nacional de São Paulo, começa a ser colocada em xeque, já que encontramos dados em 

documentos textuais anteriores à realização da X Bienal, que demonstra que Ciccillo já 

esboçara o desejo de realizar uma mostra de arte brasileira. 

Encontramos algumas notas publicadas na imprensa de 1967 e 1968, bem como trocas de 

correspondência de membros da Fundação Bienal com membros da AIAP (Associação 

Internacional de Artistas Plásticos) e da ABCA (Associação Brasileira de Críticos de Arte), sobre 
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a realização de uma futura Bienal Nacional. Já em fevereiro de 1967, aparece uma pequena 

nota no jornal paulistano, comentando a idéia de Ciccillo:  

Com o objetivo de dar à representação brasileira mais qualidade em menor 
numero de artistas e obras a serem incluídos nas bienais internacionais e 
alterando o critério da seleção por júris nacionais, a Assessoria da IX Bienal de 
São Paulo recebeu uma sugestão do presidente da Fundação, sr. Francisco 
Matarazzo Sobrinho, no sentido de ser estudada, para 1968, a realização de 
uma Bienal exclusivamente nacional. Desse modo, nos anos pares haverá uma 
exposição a ser considerada prévia das Bienais dos anos ímpares, devendo 
servir para selecionar artistas brasileiros e, conseqüentemente, permitir à nossa 
representação impor com mais ênfase as suas possibilidades.

21
 

No mesmo dia, em outro periódico paulista, comenta-se a provável criação do evento nacional, 

atentando para uma característica que pretendia ser privilegiada pelo evento: 

“o trabalho em torno desta Pré-Bienal proporcionará um conhecimento mais 
aprofundado das tendências e das atividades artísticas nacionais, e 
movimentará o meio (...) produzindo muito mais do que o trabalho da Comissão 
de Seleção, que atua sobre uma quantidade enorme de obras de arte, em um 
julgamento que tem todas as características da pressa e da improvisação. 
Quando chegarem à Bienal Internacional dos anos ímpares os artistas 
brasileiros estarão certamente mais categorizados.”

22
  

Há também, no AHWS, uma carta remetida pela Fundação Bienal ao artista Caciporé Torres, 

presidente da AIAP. Nessa correspondência, o diretor secretário da Fundação, Luiz Fernando 

Rodrigues Alves, encaminha um projeto para a Pré-Bienal e solicita sugestões a respeito, o 

mais breve possível. Além disso, o artista é parabenizado pela aceitação de suas esculturas 

pelo Júri de Seleção da IX Bienal23. 

O diretor secretário da Fundação Bienal ainda envia, provavelmente, uma carta a Mário 

Pedrosa, presidente da ABCA, da qual temos sua resposta em arquivo. Pedrosa nos fornece 

importantes informações nessa correspondência. Primeiramente revela que a Pré-Bienal 

deveria ser realizada em junho de 1968 e logo após começa a discorrer, em itens, sobre as 

sugestões preliminares dadas pela ABCA, após sua ultima reunião ordinária, em agosto de 

1967.  

Pedrosa enumera suas sugestões, de acordo com a ABCA, entendendo que a Fundação Bienal 

deveria enviar o júri de seleção da Pré-Bienal para as principais capitais da produção artística 

do país ou 

“regiões-pólo, (...) nelas selecionando os trabalhos submetidos a exame. Este 
deslocamento do júri, não só seria uma atitude simpática da Fundação, como 
atenderia ao interesse dos artistas locais, e, principalmente seria um forte 
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incentivo à produção artística do país. Estes locais poderiam ser os seguintes: 
Recife, Salvador, Rio, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre e Belo Horizonte.”

24
 

Outra sugestão interessante escrita no mesmo documento pelo crítico seria a realização da 

Bienal Nacional em outro Estado, ao invés de São Paulo, dentro da mesma política de 

descentralização da nossa arte. 

Ainda em nome da ABCA, Pedrosa discorre sobre a formação do júri, que segundo ele deveria 

ser a seguinte: “um membro indicado pela ABCA; um pela AIAP, dois pela Fundação Bienal; e o 

quinto escolhido pelos quatro anteriormente indicados e (...) o júri deveria ser obrigatoriamente 

formado por críticos profissionais, filiados à ABCA”.25 

Essas questões, bem como o regulamento da Pré-Bienal, passaram a ser discutidas em 

reuniões realizadas pelos assessores da mostra, que a princípio seriam José Geraldo Vieira, 

Fábio Magalhães, Maria Bonomi, Sergio Ferro, Jayme Mauricio e José Roberto Teixeira Leite. 

Em correspondência arquivada no AHWS, encontramos um ofício marcando uma reunião para 

os dias “quatro e cinco de janeiro de 1968, às 16h, a fim de elaborar a redação final do 

Regulamento da Pré-Bienal de 1968”.26 

Porém, a crise de direção na Fundação Bienal, de que resultou o afastamento do diretor 

secretário Luiz Rodrigues Alves, fez com que dois dos membros da Assessoria de Artes da Pré-

Bienal abdicassem de seus cargos: “julgamos de nosso dever colocar à disposição dessa 

presidência os cargos de Assessores da pré-Bienal de 1968, para os quais fomos designados, 

assim procedendo no intuito de facilitar a solução do problema que V.S. está enfrentando”.27 

Outra discussão que aparece freqüentemente na documentação histórica é a preocupação por 

parte da organização do evento de se privilegiar a participação de artistas brasileiros na Bienal 

Internacional. Em correspondência encontrada em meio à documentação da IX Bienal 

Internacional de São Paulo, de 1967, fica evidente tal questão: 

A preocupação dos Diretores da Bienal de São Paulo, tem sido sempre a de 
eliminar qualquer vantagem ou distinção entre artistas nacionais e estrangeiros, 
Para nós, vale apenas o teor artístico da peça e jamais a origem dela, ou a 
nacionalidade de seu autor. Essa orientação vem sendo mantida sempre, e este 
ano, na premiação, colocaremos os artistas em absoluto pé de igualdade. Há 
entretanto, uma vantagem que permanece para os artistas nacionais, com 
relação aos estrangeiros: a que se relaciona com o número de peças expostas. 
(...) Daí termos pensado em realizar nos anos pares, no mês de junho, Bienais 
nacionais, selecionando 20 ou 30 artistas no máximo que, além de receberam 
prêmios estabelecidos pelo regulamento, terão o direito de participar da Bienal 
Internacional de São Paulo.

28
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Tal preocupação também é afirmada por Pedrosa, ao sugerir que “se limitasse o número de 

artistas aceitos para a Pré-Bienal para concorrer à X Bienal a 30 e o de obras a 10 por cada um, 

totalizando, assim, 300 obras ne representação brasileira à X Bienal de São Paulo”.29 Para 

termos uma base de comparação, na Bienal de 1967 estavam presentes por volta de 360 

artistas nacionais com cerca de mil obras, enquanto os demais países compareceram com mais 

ou menos dez artistas, com a média de cem peças por país. 

Porém, a primeira Bienal Nacional não ocorreu em 1968, como planejado pelo presidente da 

Fundação. Sua idéia se concretizará apenas em 1970. 

I Bienal Nacional ou Pré-Bienal de 1970 

A primeira Bienal Nacional de São Paulo ou Pré-Bienal, como mencionado anteriormente, 

visava a construir um critério para a escolha da representação nacional para a XI Bienal de São 

Paulo (1971), como consta no regulamento da mostra. 

O regulamento da Pré-Bienal foi organizado pela Assessoria de Artes Visuais da Fundação 

Bienal de São Paulo, integrada pelos críticos de arte Geraldo Ferraz, Antônio Bento e pelo 

artista Sérgio Ferro. 

De acordo com a documentação gerada pelo evento, a Fundação Bienal efetuou cinco mostras 

prévias regionais nas cidades de: Belo Horizonte, Recife, Brasília, Goiânia e Belém do Pará. Em 

cada uma destas mostras estava presente um júri formado por um membro enviado pela 

Fundação Bienal e outros membros escolhidos de acordo com o critério de cada região. Sua 

função era selecionar, dentro da exposição regional, os artistas que participariam da Pré-Bienal 

1970. 

O primeiro documento oficial que encontramos no fundo histórico do AHWS, relativo a essa 

organização das mostras regionais, foi um ofício endereçado aos Governadores de todos os 

Estados brasileiros e aos seus Secretários de educação. No corpo do texto, destacamos a 

função dada à mostra, bem como um pedido de colaboração no que diz respeito à divulgação e 

organização das exposições regionais: 

Temos o prazer de encamilhar-lhe o regulamento da Pré-Bienal de São Paulo 
(setembro/ outubro de 1970) que desejamos ver transformada numa grande 
apresentação nacional das artes visuais de nossos dias, com o patrocínio dessa 
Secretaria e do Governo do Estado. 
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Contando com sua valiosa ajuda no sentido da indicação de um local para o 
recebimento e seleção das obras dos artistas de seu Estado, aguardamos seu 
pronunciamento a esse respeito, a fim de, em seguida, estabelecermos a forma 
de trabalho do júri de seleção. Outrossim, ser-lhes-íamos gratos se nos 
fornecesse endereços de entidades artísticas, nomes e endereços de críticos 
ou colaboradores de seções de arte dos jornais locais, para o envio de 
informações e fichas de inscrição para distribuição entre os artistas. 

Consideramos sua ajuda importante e imprescindível a fim de que a Pré-Bienal 
(de onde sairão os artistas brasileiros que representarão nosso pais na XI 
Bienal Internacional de São Paulo) apresente, de forma ampla o que vem sendo 
realizado no campo da arte contemporânea nos mais diferentes pontos do 
Brasil. 

Acreditamos que a seleção local é a forma mais indicada e, tudo indica, menos 
dispendiosa, para a realização de uma verdadeira mostra internacional da arte 
atual, que se inova, se remova e se transforma incessantemente.

30
 

O catálogo da mostra foi elaborado estabelecendo-se o critério de divisão dos artistas pelas 

áreas de seleção: Norte-Nordeste (englobando todos os Estados no Norte e Nordeste); Centro-

Oeste (reunindo as seleções em Minas Gerais, Goiás, Brasília e Mato Grosso); Centro-Sul 

(obras que passaram por júris organizados no Rio de Janeiro e em São Paulo) e, finalmente, 

Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná).  

Dessa maneira, segundo Ciccillo Matarazzo, então presidente da Fundação Bienal: 

O panorama buscado através de todo o imenso território nacional está aqui, 
naturalmente oferecendo deficiências e falhas que foram principalmente nossas 
– pois não pudemos bater de porta em porta e levar nossa convocação a todos 
os recantos. Nem ainda mais debater razões de ausência ou de indiferença à 
iniciativa, que por siso nos afigurava bastante a despertar o interesse e a 
participação.

31
 

As fichas de inscrição, indicando o local de nascimento dos artistas participantes, apresentaram 

um resultado interessante: havia artistas de todos os Estados do Brasil, menos Piauí e 

Maranhão, além de estrangeiros naturalizados ou radicados no país, que figuraram entre os 258 

selecionados em todo o Brasil. 

Para a escolha da representação brasileira da XI Bienal de São Paulo foi constituído um júri de 

cinco críticos de arte, dois estrangeiros e dois nacionais indicados pela Fundação Bienal: James 

Johnson Sweeney dos Estados Unidos, Romero Brest da Argentina, Marc Berkowitz do Rio de 

Janeiro (antiga Guanabara) e Hugo Auler de Brasília; e um nacional, eleito pelos artistas 

participantes na Pré- Bienal: Lisetta Levy de São Paulo. 
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O júri trabalhou durante três dias – 9 a 11 de setembro de 1970 – e selecionou para a 

representação brasileira da XI Bienal, em 1971, os seguintes artistas: Abelardo Zaluar, Adolpho 

Hollanda, Ana Maria Pacheco, Antonio Arney, Antonio Carlos Rodrigues (Tuneu), Antonio 

Lizarraga, Cléber Gouveia, Cléber Machado, Fernando Deamo, Gerty Saruê, Gustav Ritter, 

Humberto Espíndola, Iracy Nitsche, José de Arimathea, Károly Pichler, Liselotte Magalhães, 

Luiz Alphonsus Guimarães, Manoel Augusto Serpa de Andrade, Mário Bueno, Oscar Ramos, 

Paulo Becker, Paulo Roberto Leal, Romanita Martins, Waldir Sarubi Medeiros e Wanda 

Pimentel. Foram ainda indicados os artistas Juarez Magno Machado, Henrique Leo Fuhro, João 

Carlos Goldberg, Luiz Carlos da Cunha e Brando de Melo, considerando-se a sugestão feita 

anteriormente e aceita pela Bienal de que não se limitasse a representação Brasileira 

estritamente aos 25 artistas, como estabelecia o regulamento. Desse conjunto, destacam-se 

alguns nomes hoje assimilados pelo discurso oficial da história da arte que naquele momento, 

porém, eram apenas jovens artistas em início de suas carreiras.  

Algumas obras dos artistas participantes da Pré-Bienal também figuraram em outras exposições 

no mesmo período no Brasil, mas isso não significa que estes artistas e conseqüentemente 

aqueles selecionados para a XI Bienal representassem a arte de “vanguarda” da época.  

Ao contrastarmos a Pré-Bienal ou a própria XI Bienal com eventos que ocorriam nos mesmos 

anos, como por exemplo, a Jovem Arte Contemporânea (JAC) realizada no Museu de Arte 

Contemporânea da USP ou os Salões de Arte Contemporânea de Campinas, objeto de estudo 

da minha dissertação de mestrado, podemos perceber ainda que, por parte da Bienal, não 

havia uma discussão sobre como deveria ser realizada uma exposição de arte contemporânea 

que contemplasse de maneira eficaz as produções de caráter francamente experimental do 

período, as quais eram muitas vezes rejeitadas pelos júris de seleção. Paralelamente às 

instituições oficiais da arte e suas estratégias legitimadoras, assistia-se, nesse período, no 

Brasil, ao surgimento de novos salões, mostras, ações e discussões contemporâneas que 

colocaram em xeque o modelo expositivo tradicional e que não abrigavam as obras mais 

“radicais” dos artistas do período.  

Enquanto o propósito das JACs e das mostras alternativas era o incentivo da produção artística 

de jovens que se propunham ao trabalho não convencional de pesquisas de materiais e formas 

de vanguarda e à divulgação desta produção, as Pré-Bienais pareciam se preocupar 

prioritariamente com a escolha de artistas que tivessem condições de representar o Brasil na 

Bienal Internacional que ocorreria no ano seguinte. 
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De acordo com notas divulgadas na imprensa da época (1970), havia uma promessa de 

renovação na estrutura da Bienal de São Paulo. E, analisando a documentação gerada pela X 

Bienal, pode-se perceber que a alternativa encontrada por Francisco Matarazzo Sobrinho e 

seus agentes culturais foi a criação da Pré-Bienal de 1970 ou I Bienal Nacional de São Paulo. 

Além da I Bienal Nacional, ocorreram mais três edições da mostra exclusivamente brasileira, 

realizadas no Pavilhão da Bienal no Parque do Ibirapuera entre 1972 e 76, promovidas pela 

Fundação Bienal de São Paulo.  

Estes eventos foram inicialmente criados para escolher a representação brasileira que 

participaria das Bienais Internacionais de São Paulo, como já mencionamos anteriormente. 

Dessa maneira, nos anos pares eram realizadas as Bienais Nacionais e nos anos ímpares as 

Bienais Internacionais. Além disso, de acordo com a documentação gerada pela I Bienal 

Nacional, em 1970, eram realizadas seleções prévias de artistas em outros Estados do Brasil e 

seguiam para São Paulo apenas aqueles escolhidos pelos júris das mostras regionais32.  
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