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RESUMO 

 

Este artigo parte da pesquisa de Doutorado intitulada “A gestão das artes visuais através da 

Bienal de São Paulo”, que tem como objetivo investigar e discutir o processo de gestão da 

Bienal Internacional de São Paulo. Para sistematizar o estudo desta história, delimitou-se o 

corpus de pesquisa às edições entre os anos de 1951 a 2012. Dentro da ampla análise sobre 

o processo de gestão da mostra, também são pontuadas questões referentes a função e 

importância do Setor Educativo na estrutura da instituição. 
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As discussões sobre a função social da Bienal de São Paulo atualmente estão 

intimamente ligadas ao setor Educativo. Nas diversas críticas realizadas a mostra, é 

constante o questionamento: mas afinal, a quem interessa uma Bienal? Para essa questão 

pode-se pensar em duas respostas, que se relacionam. A primeira versão diria que a Bienal 

tem a função social de apresentar para a sociedade um pouco do que é produzido de arte 

contemporânea ao redor do mundo. Frisa-se que em um sistema de arte amplo como o que 

se tem hoje, a Bienal dificilmente conseguiria apresentar um panorama completo de tudo o 

que está sendo feito, ela traz apenas um pequeno recorte, que obviamente, está 

condicionado também às escolhas do curador. Assim, entende-se que a primeira função da 

Bienal é manter, a cada dois anos, uma pequena amostra das produções de arte 

contemporânea. 

A segunda versão está ligada ao novo formato de mecenato que se formou. Hoje, o 

sentido da Bienal está intimamente ligado à sua função dentro de um sistema econômico, no 

qual patrocinar uma mostra de arte como a Bienal pode ser um “bom negócio” para a 

empresa, que consegue assim alavancar seu marketing cultural.  

O grande patrimônio de uma empresa é sua marca, cuja personalidade 

ganha força com o passar do tempo, pela atuação, filosofia e política de 

                                                 
1 Trabalho apresentado no DT 7 –Comunicação, Espaço e Cidadania do XXI Congresso de Ciências da Comunicação na 

Região Sudeste, realizado de 17 a 19 de junho de 2016. 
2 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). E-

mail: vcarlap@gmail.com 
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negócios. (...) São muitas as variáveis que fazem o sucesso de uma 

empresa e de seus produtos. Porém o principal, sem dúvida, é sua imagem, 

o melhor ponto de apoio. O marketing cultural, estimulado no Brasil por 

leis federais e estaduais (em algumas localidades, até mesmo municipais), 

está ganhando espaço como ação importante do marketing institucional, e 

tem sido bastante utilizado por várias empresas (...). No marketing cultural 

os objetivos visam a conquista, a consolidação e o aumento da simpatia 

pela empresa3. 

Esse segundo sentido, não está distante da função social que a Bienal exercia em 

seus primeiros anos, qual seja, a Bienal era um espaço para reconhecimento social, sendo 

foco das colunas sociais dos jornais da época. Hoje, esse reconhecimento social não está 

mais ligado à uma pessoa física, mas sim à uma pessoa jurídica. Para a empresa, apoiar a 

manutenção da exposição, principalmente as ações do Educativo4, é uma maneira de 

homologar sua consciência social diante do público que consome sua marca. Ou seja, a 

visão que se espera é: se uma marca patrocina uma ação (principalmente educativa) na 

Bienal é porque ela tem consciência social, ou seja, se preocupa com a manutenção de uma 

exposição que traz “cultura” ao povo brasileiro.  

 
Figura 1 - Estudantes visitam a Bienal. Fonte: Site Stela Barbieri 

 

Mário Pedrosa pontuou que “a ‘participação do espectador’ se revelou cada vez 

mais como um conceito revolucionário a opor-se – quase que como um traço específico da 

                                                 
3 SANT’ANNA, A. Propaganda: teoria, técnica e prática. São Paulo: Ed. Cengage Learning, 2015. P.25  
4 Entre as diversas ações do Educativo que já foram financiadas pela iniciativa privada estão: visitas guiadas, cursos de 

formação dos monitores, oficinas, palestras, seminários, publicação de material de mediação para professores e alunos, 

curso de formação de professores, ateliês de arte, audioguias, ações nas comunidades, entre outros. 
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sensibilidade de nossa época – ao conceito estético decisivo sem dúvida das épocas 

anteriores, ou o da ‘distância psíquica’”5. A proposição de Pedrosa se relaciona mais 

especificamente à 9ª Bienal, que promoveu uma série de ações interativas com o público, 

principalmente através de obras que propunham uma maior participação do espectador, que 

era convidado a romper as fronteiras que os separavam da obra. O artigo de Pedrosa, traz ao 

final uma outra proposição dizendo que a produção e o consumo de massa parecem estar 

levando ao conceito de que as obras de arte se tornam objetos de “consumo transitório”, 

como qualquer outro bem, como um automóvel, por exemplo. O diálogo que Mário Pedrosa 

traz com o mercado de consumo, pode ser estendido nesse estudo para a discussão sobre a 

relação que se cria entre: o público, o consumo e o patrocinador. Entende-se nessa lógica 

que os patrocinadores são os principais fomentadores dessa conceptualização de que a arte 

deve ser “consumida” pelo público, e assume para ele – enquanto patrocinador – a 

responsabilidade (desde que esteja de acordo com as metas econômicas da empresa) de 

fornecer os subsídios para que esse público, o mesmo que consome sua marca, consuma 

também esse outro produto: a exposição de arte. 

Assim, o programa de medição assumiu um importante lugar dentro da economia e 

gestão da Bienal. Ao mesmo tempo que responde por uma função social de ampliação do 

oferecimento da produção cultural, ele também se insere na lógica do marketing cultural. 

Através dos relatórios de gestão, que salientam a amplitude das ações educativas, o 

patrocinador tem a dimensão do retorno que pode ser alcançado através do apoio as 

iniciativas de medição. Retorno este que se dá através dos incentivos fiscais e também 

através da divulgação da marca que passa a figurar nos diversos materiais de divulgação 

utilizados para promover a exposição. Além disso, a contrapartida também traz ao 

patrocinador a capitalização das estatísticas. De forma geral os relatórios referentes as ações 

educativas se focam em dados quantitativos e pouco trazem de uma análise qualitativas dos 

processos de medição. Fato marcante nesses números é a progressão de estudantes que 

visitaram a Bienal, por exemplo, em 1977 a mostra recebeu cerca de 70 mil espectadores, 

sendo que aproximadamente a metade era composta por estudantes. Um número elevado se 

comparado a 1ª edição da Bienal que teve apenas 10% de seu público total composto por 

estudantes. Diante desse incremento, as empresas se valem dos números referentes a 

quantidade de visitantes e capitalizam os dados. Tais dados são utilizados a favor de sua 

                                                 
5 PEDROSA, M. A Bienal de cá para lá. In: AMARAL, A. (Org.) Mundo, homem, arte em crise. São Paulo: Ed. Perspectiva, 

1975. P. 188. 
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responsabilidade social. Como já dito, investir em cultura torna-se assim um “bom negócio” 

para a empresa. Cabe também ressaltar o caráter tênue do apoio: o patrocínio a uma 

iniciativa educativa dentro de uma instituição do porte da Fundação Bienal, garante ao 

patrocinador um menor envolvimento social, no sentido de que o mesmo oferece a verba, 

mas quem deve se responsabilizar pelo cumprimento satisfatório da ação é a instituição 

cultural que implementa a iniciativa de medição.  

Entender a importância do setor Educativo na Bienal perpassa o entendimento do 

ensino da arte no Brasil. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei no 5692, 

que tornava obrigatória a inclusão do ensino de Educação Artística nos currículos plenos 

das escolas de lº e 2º graus, somente foi promulgada em 11 de agosto de 1971. Ou seja, a 

oficialização do ensino de arte nas escolas de formação básica é algo relativamente recente. 

Dessa forma, a difusão do conhecimento artístico acaba por gerar uma maior necessidade 

de processos de medição cultural. A Bienal se insere nesse contexto, como instrumento de 

promoção da educação através da arte6. 

José Minerini Neto, autor da tese “Educação nas Bienais de Arte de São Paulo”, 

define dois momentos para as propostas educacionais dentro da Bienal. Um primeiro focado 

na História da Arte, ou seja, processos de medição pensados e realizado por historiadores de 

arte entre 1951 e 1984. Em um segundo momento, a partir de 1985, Minerini Neto 

identifica uma proposta focada na Arte-Educação, cujo marco inicial é a chegada da equipe 

coordenada pela arte-educadora Ana Cristina Rocco Pereira de Almeida e se estende até o 

ano de 2011, quando é fundado o setor Educativo permanente na Fundação Bienal, sob a 

coordenação de Stela Barbieri, voltado para realização de ações ininterruptas, ou seja, não 

apenas nos períodos de exposição. 

 

 

                                                 
6 Conforme projeto de Antonio Santoro Junior, em 1975, junto ao Programa Bienal Escola, da 13ª Bienal: Justificativa: 

considerando que a lei 5.692 de 11 de agosto de 1971 no seu artigo 7º inclui obrigatoriamente a Educação Artística nos 

currículos plenos dos estabelecimentos de 1º e 2º grau; considerando que a Educação Artística, por sua própria natureza é 

uma área dinâmica, que requer a observação e a utilização por parte do aluno de todos os meios disponíveis na escola e 

fora dela, visando inclusive integração escola-comunidade; considerando que a Educação Artística se desenvolve diante de 

uma visualização que serve de estímulo para a posterior expressão criadora, e tendo em vista a base das artes plásticas é a 

experiência visual e tátil; considerando que a Bienal é um empreendimento que constitui o maior movimento artístico do 

país, e não deve ser desfrutada apenas por uma elite, mas pelo público em geral, e que para tanto faz-se necessária a 

preparação consciente dos jovens integrantes deste público que se pretende atingir. Objetivos: levar aos professores de 

Educação Artística da Rede Estadual de Ensino, a verificar que a Bienal é um dos recursos disponíveis para melhor 

desenvolvimento de sua área no processo ensino-aprendizagem; levar os professores e alunos a verificar que a Bienal 

procurar mostrar o que há de atual nas atividades plásticas e de um modo geral o que se passa no mundo no campo das 

artes. 
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Figura 2 - Material Educativo produzido para a 29a Bienal. Fonte: Site Stela Barbieri 

 

A gestão da Bienal por sua vez, percebe nesse potencial fluxo de visitação 

promovida pelo setor Educativo a possibilidade de maior captação de recursos. “O alto 

número de estudantes e professores que as Bienais de São Paulo atraem fez com que as 

ações educativas passassem a integrar os projetos gerais das presidências objetivando, 

especialmente, atrair patrocinadores”7. Edemar Cid Ferreira, que foi presidente da Fundação 

entre 1993 e 1997 destacou que pretendia “gerir a Bienal de 94 com uma visão profissional, 

transformando-a numa grande mostra que mantenha a fama internacional sem perder de 

vista o caráter popular, para atrair patrocinadores”8.  

Em 1996, a Fundação Bienal fechou convênio com o Serviço Social do Comércio 

(SESC), cujo patrocínio custeou parte dos monitores da mostra e estreitou os laços com a 

Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE). Sintomático dessa percepção está o 

fato de o projeto Educativo ter se tornado um setor fixo da instituição a partir de 2011. Até 

então, a Fundação não possuía um projeto continuo sendo a curadoria trocada a cada ano.  

A instabilidade dificultava a manutenção de um projeto ampliado, ou seja, que se realizasse 

não somente no período da exposição, mas promovesse um acompanhamento junto aos 

professores e alunos pré e pós-exposição. Nos últimos anos a sistematização de um 

Educativo na Bienal se tornou uma das prioridades dentro da gestão da instituição, que 

provavelmente reconheceu a competência do setor também como um agregador desse valor 

de barganha diante dos patrocinadores.  

                                                 
7 NETO, J.M. Educação nas Bienais de Arte de São Paulo. Tese de Doutorado. Escola de Comunicação e Artes (USP), São 

Paulo, 2014. P. 189. 
8 Banqueiro quer povo na Bienal. Diário Popular, São Paulo, 28 maio 1993 
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Cada vez mais as exposições de arte se tornam eventos que comportam uma ampla 

programação, com promoções da moda, lançamentos publicitários, espetáculos multimídias 

e festivais. A matéria “Grandes Plateias em Exposição” publicada na edição de dezembro 

de 2012 na Revista do SESC-SP apresenta o seguinte estudo: “Em 2008, o Instituto 

Datafolha entrevistou 598 paulistanos e 26% destes declararam ter o hábito de visitar 

exposições. Dois anos depois, a pesquisa sobre hábitos culturais realizada pela consultoria 

J. Leiva Cultura & Esporte com 914 paulistanos chegou ao resultado de que 45% deste total 

iam a museus. O economista e criador da consultoria João Leiva acredita que, além do 

crescimento da oferta e revitalização dos equipamentos culturais na cidade, a realização de 

uma série de grandes mostras ajudou a popularizar o ato de ir a exposições”. Em texto de 

1977, Aracy Amaral já defendia o conceito de que as exposições de arte devem ter como 

foco o público: 

O público deve ser a menina dos olhos de um museu de arte. Todas as 

nossas dificuldades devem ser vencidas, a fim de que possamos ter como 

objeto o tentar equipá-lo dos meios para que tenha acesso ao museu e o 

visite. Parece-me fundamental que consigamos atrai-lo à realização da 

leitura das obras expostas, sem falsos pedantismos, com a didática de uma 

linguagem que se deve tentar fazer fácil, e informá-lo sobre os artistas que 

admirem. Creio que essa admiração se tornará possível na medida em que 

esse mesmo público se sentir envolvido no deleite da criação.9  

Denise Grinspum, curadora do projeto Educativo na 27ª Bienal comenta que alguns 

projetos foram desenvolvidos, “não por uma vontade política, mas sim por demandas 

externas: empresas que aceitaram apoiar a instituição desde que os recursos fossem 

destinados ao projeto educativo”10. Por outro lado, Grinspum afirma que os recursos 

obtidos não foram disponibilizados integralmente para a ação do Educativo, cujo projeto 

não conseguiu atingir a totalidade do previsto. Na 24ª Bienal, o presidente Júlio Landmann 

proclamou que a mostra seria concebida apoiada em três “es”: exibição, educação e edição. 

Essas também eram as bases para a sistemática de captação de recursos junto à iniciativa 

privada, que poderia patrocinar: as salas especiais, os projetos pedagógicos ou os catálogos. 

De acordo com os dados locais nos materiais de imprensa do período, o Banco HSBC 

forneceu uma quantia de 1 milhão de dólares para o projeto Educativo, o que resultou em 

uma das maiores ações educacionais dentro da Bienal, promovendo uma série de cursos e 

seminários.  

                                                 
9 AMARAL, A. Função do Museu. In: Arte e meio artístico (1961-1981): entre a feijoada e o x-burguer. São Paulo: Ed. 

Nobel, 1983. P. 262 
10 PASQUALUCCI, L. Aproximações entre público e arte: estratégias educativas e institucionais. Trabalho desenvolvido na 

Disciplina CAP 5083, sob orientação da Profa. Dra. Maria Cristina Rizzi – Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais 

– ECA/USP, 2010. 
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Entretanto o problema da realocação de verbas do Educativo é algo que compromete 

as ações constantemente. Conforme relato de José Minerini Neto, houve atraso na 

divulgação do projeto Educativo da mostra na 28ª edição. O atraso teria sido causado por 

um e-mail do então presidente Manuel Pires da Costa ao curador Ivo Mesquita, no qual ele 

informava que seria necessário o corte de recursos destinados ao projeto Educativo. Em 

carta resposta, publicada pela Folha de São Paulo, Ivo Mesquita pontua: 

Depois de muito refletir, porque esse é o mote da 28ª Bienal, gostaria de 

deixar registrado algumas das minhas preocupações sobre o seu pedido de 

corte de 40% do orçamento do projeto pouco mais de quarenta dias da 

abertura. Em primeiro lugar, devo registrar a minha surpresa por essa 

proposta (...). Cortar o educativo é grave. Esta é uma instituição pública e 

que presta um serviço para a comunidade. Além do que, há no corpo da 

28ª Bienal projetos que estão sendo trabalhados especificamente para um 

programa educativo. O corte do mesmo seria extremamente danoso para a 

imagem institucional da Fundação porque existem recursos alocados para 

a Bienal que contemplam especificamente o seu plano educativo, e se eu 

bem me recordo eles já até foram usados sob essa rubrica (Secretaria da 

Cultura e Votorantim). Acho que podemos reduzir algumas coisas, mas 

não podemos abrir mão desse setor.11 

O e-mail de Ivo Mesquita acaba por se configuram em uma denúncia sobre as 

alocações de verba dentro da instituição, problema pontuado por outros setores, como o 

Arquivo. “Sabe-se que o limite entre prática cultural e entretenimento é cada vez mais tênue 

na medida em que a vida cultural dos indivíduos é vista como um consumo em meio aos 

demais e está em permanente competição com eles (...) Grande parte das práticas culturais 

individuais, muitas vezes a maioria, não são ligadas a gostos, mas a circunstâncias”12. Nesse 

sentido, a partir dos anos 1960/1970 surgem uma série de estudos voltados para a 

democratização da cultura, principalmente no que tange as políticas públicas. A Fundação 

Bienal interioriza em sua gestão esses novos conceitos, e se coloca como órgão de 

promoção para solucionar as desigualdades de acesso da população a chamada “cultura”. 

As políticas de democratização da cultura levam em conta 

fundamentalmente os obstáculos materiais às práticas culturais, como a 

má distribuição ou ausência de espaços culturais e preços muito altos, que 

continuam sendo vistos com os entraves básicos a um maior consumo 

cultural.13 

 

                                                 
11 Carta de Ivo Mesquita ao presidente da Fundação Bienal. Folha de São Paulo. 29/09/2008. Disponível em < 

http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2008/09/448801-leia-integra-da-carta-de-ivo-mesquita-enviada-a-presidente-da-

fundacao-bienal.shtml>. Acesso em 07 abr. 2015. 
12 BOTELHO, I. e FIORE, M. Uso do tempo livre e as práticas culturais na região metropolitana de São Paulo. In: CALABRE, 

L. Políticas culturais: diálogo indispensável, Vol. III. Rio de Janeiro: Ed. Casa de Rui Barbosa, 2008. P. 28 
13 BOTELHO, I. e FIORE, M. Uso do tempo livre e as práticas culturais na região metropolitana de São Paulo. In: CALABRE, 

L. Políticas culturais: diálogo indispensável, Vol. III. Rio de Janeiro: Ed. Casa de Rui Barbosa, 2008. P. 29 
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